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RESUMO 

A violência é constante no campo da experiência humana. Como forma de 

representação ficcional na literatura brasileira, a violência suscita reflexões pautadas 

em como esse problema de grande repercussão nacional ganha forma literária por 

meio dos enredos da ficção brasileira. Questões como essas revelam uma gama de 

discussões sobre o tema. Assim, tais problemáticas constituem o ponto focal da 

presente pesquisa, cujo objetivo consiste em analisar a representação da violência 

em autores da narrativa curta brasileira contemporânea.  O corpus é composto pelas 

narrativas “O cobrador” (1979), de Rubem Fonseca; “O menino e seu pai caçador” 

(1980), de Berilo Wanderley, e “Maria” (2014), de Conceição Evaristo. Seguindo tal 

percurso reflexivo, analisou-se as referidas narrativas à luz dos conceitos de Antonio 

Candido (1987), Antonio Hohlfeldt (1981), Alfredo Bosi (2006), Jorge de Sá (2005), 

Nádia Batella Gotlib (2006), Karl Erik Schollhammer (2011), Beatriz Resende (2014) 

e Mônica Rector (2015), que trazem considerações sobre a narrativa curta no Brasil. 

Quanto à teoria que aborda a violência, dialogou-se com Regina Dalcastagnè 

(2008), Jaime Ginzburg (2013), Slavoj Žižek (2014) e Byung-Chul Han (2017), dentre 

outros. Acrescenta-se ainda a fortuna crítica dos escritores Rubem Fonseca, Berilo 

Wanderley e Conceição Evaristo e sobre as questões envolvidas na temática. Do 

ponto de vista metodológico, esta pesquisa é predominantemente bibliográfica, de 

cunho crítico-analítico, embasado na abordagem qualitativa. De modo geral, pode-se 

afirmar que o tratamento dado à temática da violência e sua representação nos 

textos literários dos autores analisados vêm absorvendo as diferentes manifestações 

violentas conforme o seu contexto. Quanto à análise das narrativas, estas revelaram 

como a violência, tanto física quanto psicológica, se instaura como elemento 

intrínseco aos enredos dos textos selecionados, afetando a vida dos personagens e 

contribuindo para uma discussão sobre a função humanizadora da literatura perante 

um grande problema nacional que persiste no cotidiano dos brasileiros e é 

demonstrado nas narrativas de ficção curta apreciadas. 

 

Palavras-Chave: Narrativa Curta. Violência. Rubem Fonseca. Berilo Wanderley. 

Conceição Evaristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Violence is constant in the field of the human experience. As a form of fictional 
representation in Brazilian literature, violence raises reflections based on how this 
problem of great national repercussion gains literary form through the plots of 
Brazilian fiction. Questions like these reveal a range of discussions about this topic. 
Thus, these problematic issues constitute the focal point of this research, whose 
purpose is to analyze the representation of violence in authors of the contemporary 
Brazilian short narrative. The corpus consists of the narratives “O cobrador” (1979) 
by Rubem Fonseca; “O menino e seu pai caçador” (1980),by Berilo Wanderley and 
“Maria” (2014) by Conceição Evaristo. Following this reflexive path, we intend to 
analyze these narratives based on he concepts by Antonio Candido (1987), Antonio 
Hohlfeldt (1981), Alfredo Bosi (2006), Jorge de Sá (2005), Nádia Batella Gotlib 
(2006), Karl Erik Schollhammer (2011), Beatriz Resende (2014), and Mônica Rector 
(2015), whose we provide considerations about the short narrative in Brazil. In 
respect of theory wich addresses violence, there were discussions with Regina 
Dalcastagnè (2008), Jaime Ginzburg (2013), Slavoj Žižek (2014), and Byung-Chul 
Han (2017) among others. There is also the critical wealth of writers Rubem 
Fonseca, Berilo Wanderley and Conceição Evaristo and on the issues involved in the 
main theme. From a methodological point of view, this research is predominantly 
bibliographic, with a critical-analytical approach, based on a qualitative approach. In 
general, we can say that the treatment given to the theme of violence and its 
representation in the literary texts of the analyzed authors have been absorbing 
different violent manifestations according to their context. In terms of the analysis of 
these narratives, they reveal how violence, both physical and psychological, 
establishes itself as an intrinsic element to the plots of these selected texts, affecting 
the lives of the characters and contributing to a discussion about the humanizing 
function of Literature in the face of a major national problem that it persists in the 
daily lives of Brazilians and it is demonstrated in the short fiction narratives 
appreciated here. 

 
Keywords: Short narrative. Violence. Rubem Fonseca. Berilo Wanderley. Conceição 
Evaristo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Do rio que tudo arrasta se diz que é 
violento. 
Mas ninguém diz violentas 
As margens que o comprimem. 
 
Bertolt Brecht 

 

                   A pesquisa proposta deste trabalho objetiva analisar as representações da 

violência na ficção curta brasileira na obra de três autores – a saber Rubem Fonseca 

(1979), Berilo Wanderley (1980) e Conceição Evaristo (2014) –, todos estando sob a 

ótica da crítica literária e cultural de estudiosos brasileiros e estrangeiros. De temário 

abrangente e focando escritores literários de épocas próximas, há um recorte 

objetivo neste corpus que pretende enfatizar textos curtos de ficção publicados entre 

fins do século XX e início do século XXI como forma de expressão do período em 

questão. 

             Dito isto, coletamos exemplares da ficção curta dos autores citados e cujas 

narrativas curtas envolvem a referida temática sob diferentes ângulos a partir dos 

personagens e narradores expostos em suas tramas de forma ora realista, ora brutal 

ou psicológica. Os escritores mencionados tratam da violência trazendo uma 

exposição dos múltiplos conflitos humanos existentes na sociedade brasileira, sendo 

evidenciadas tanto nos grandes centros urbanos, como também nas periferias, 

expressando uma violência tanto física quanto psicológica, as quais ficam evidentes 

nos enredos das narrativas escolhidas.  

             Para esta proposta, serão analisados três textos, um para cada autor, sendo 

eles, doravante descritos: o conto “O cobrador”, inserido no volume O cobrador 

(publicado originalmente em 1979), do mineiro Rubem Fonseca; a crônica “O 

menino e seu pai caçador”, inclusa no livro póstumo de título homônimo (O menino e 

seu pai caçador, de 1980), do norte-rio-grandense Berilo Wanderley; e “Maria”, 

inserido em Olhos d’água (2014), da autora mineira Conceição Evaristo. Todas são 

narrativas salientando situações e personagens vitimizados ou como os próprios 

agentes de uma pungente violência, mas que despertam atenção pela 

representatividade simbólica acerca de uma realidade incômoda e espantosa. Tal 

fato acaba resultando, no leitor, uma relação ambígua entre atração e rejeição pela 
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forma como as narrativas abordam episódios de caráter violento, utilizando 

linguagem, enredo e personagens simples do mais dia, menos dia de cada um, seja 

na cidade ou no campo, ilustrando diferentes realidades brasileiras. 

             Quanto à metodologia deste estudo, constitui-se como pesquisa qualitativa-

interpretativa de cunho bibliográfico, tendo em vista a clara definição de pesquisa 

bibliográfica como sendo aquela que é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2002). 

Apontamos que a pesquisa seguiu nesta direção, uma vez que buscou aporte em 

obras (livros, teses, dissertações, artigos e ensaios) de ordem crítico teórica, visando 

a análise das narrativas e as representações do tema da violência. 

           Para estabelecer uma delimitação específica neste estudo, as reflexões que 

aqui se inserem pretendem tratar, em especial, da violência física ou psicológica1 

manifestas na ficção curta (contos, crônica) da literatura brasileira contemporânea, 

em virtude da proximidade estrutural, consistindo mais em uma problemática do que 

uma simples distinção – usaremos a expressão “ficção curta” para conto ou crônica 

com o objetivo de inserir ambos em um uma unidade que favoreça as análises aqui 

propostas.   

           Em virtude de destacar o espaço da criação literária como um lugar de 

debates, diferenças e discussões com base nas múltiplas vozes, essa pesquisa se 

justifica pela necessidade de se  enfatizar um estudo sobre a presença da violência 

na literatura brasileira, permitindo  uma análise de um tema que interessa para a 

constituição ética, individual e coletiva dos sujeitos dentro da sociedade brasileira, 

esta tornada ficção a partir do corpus citado. Considerando que o aspecto social 

parece ser indispensável para tratar da relação entre literatura e violência 

envolvendo essencialmente os indivíduos presentes no cotidiano nacional, 

destacamos a opinião de Candido (2001) quando este diz que a literatura confirma 

no homem um caráter de “humanização”, atuando no intelecto humano no sentido 

de propiciar indagações e reflexões sobre determinados aspectos da sociedade, 

podendo formar, por conseguinte, leitores projetados para uma ética focada nos 

problemas que atingem o ser humano e o mundo ao redor deles.   

 
1 A violência psicológica é caracterizada pela Lei Maria da Penha como “[...] qualquer conduta que lhe 

cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento [...]” (BRASIL, 2006, p. 3). 
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             É oportuno ressaltar que esta pesquisa parte da hipótese segundo a qual a 

literatura possui, de fato, um contato estreito com a realidade. De acordo com 

Ronaldo Lima Lins (1991, p.33): “O escritor simula, dentro do quadro ficcional, um 

círculo fechado homólogo ao da realidade, na esperança de que a visão do horror 

impeça uma nova implantação do horror”. Partindo desse pressuposto, resta saber 

em qual medida as representações da violência atingem tal objetivo por meio do 

texto literário no recorte proposto pelo corpus supracitado. Por isso, nesta pesquisa 

há espaço para discussões de como se forma o espaço literário, mais precisamente 

na narrativa de ficção curta de Rubem Fonseca, Berilo Wanderley e Conceição 

Evaristo. Tal intento pode significar também um lugar de encontros pautados na 

discussão dos fatores sociais que estão ligados ao crescente número da violência no 

do país, permitindo que a literatura se destaque como representação diante de um 

evidente problema social. 

              Do ponto de vista acadêmico, a proposta em questão também carrega o 

aprimoramento de obras literárias que se inserem na literatura brasileira 

contemporânea, sobretudo trazendo nomes já renomados no cenário atual, a 

exemplo de Rubem Fonseca e Conceição Evaristo, e outros  ainda não tão 

difundidos no meio acadêmico, como é o caso de Berilo Wanderley.  

            Por entenderem que a violência sempre esteve presente no processo de 

construção de nossa nação, autores como Jaime Ginzburg (2010) formulam a 

hipótese de que a sua enorme carga que vem caracterizando a história brasileira, 

mais precisamente desde a segunda metade do século XX em diante, tenha tido 

implicações nas obras literárias, principalmente naquelas que foram produzidas 

desde o Modernismo até o início do século atual. 

E isso se deve ao fato de o escritor brasileiro, inicialmente o autor moderno e 

depois o contemporâneo, parecer também estar motivado por uma grande urgência 

em se relacionar com o presente, com o cotidiano e, assim, expor a realidade na 

qual vive o país, desenhando novas imagens da cidade e do campo enquanto 

espaço simbólico e sociocultural. Para o mesmo Ginzburg (2010, p. 05), a “[...] 

consciência da presença de violência social na História do Brasil pode atuar como 

fundamento para escritores construírem imagens, personagens, enredos e 

estruturas narrativas”, ou seja, a capacidade de percepção dos escritores brasileiros 

em relação ao impacto traumático (FREUD, 1996) que a violência causa nos 

indivíduos pode se manifestar na constituição de narradores e personagens em 
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obras literárias articuladas sobre um contexto social violento, como é o caso do 

Brasil.  

            Segundo os dados oficiais do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do 

Ministério da Saúde (SIM/MS), em 2017 houve 65.602 homicídios no Brasil, o que 

equivale a uma taxa de aproximadamente 31,6 mortes para cada cem mil 

habitantes. Trata-se do maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país 

(ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019).2 A notícia, infelizmente, não apresenta nada 

extraordinário, uma vez que diariamente a mídia expõe vítimas dos mais variados 

tipos de violência, demonstrando que a população brasileira, em sua maioria, está 

cada vez mais assustada com o aumento do índice de crimes brutais ocorridos no 

país nos últimos anos, em especial com o público jovem, entre 15 a 27 anos, de 

acordo com pesquisa recente realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), publicada em 2019. 

            Acerca da violência contra a mulher, tema importante para se discutir o conto 

escolhido de Conceição Evaristo, consta em dados do Atlas da violência (2019), que 

houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 

treze assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número 

registrado desde 2007. Tais situações, segundo Constância Lima Duarte (2010, p. 

232), ainda parecem ser pouco exploradas na literatura brasileira de modo que a 

pesquisadora questiona: “Onde estão as marcas literárias da violência a que 

cotidianamente as mulheres são submetidas? Onde, as dores do espancamento, do 

estupro, do aborto?”.  

            A partir dos dados citados acima e em consonância com a assertiva de 

Schollhammer (2000, p.236) no Brasil, a violência se impõe como “constitutiva da 

cultura nacional, como elemento fundador” e, de modo fundamental, permanente no 

cotidiano brasileiro, na cultura e nas expressões literárias. Por isso, destacar sua 

representação na literatura brasileira de ficção curta é uma forma de trazer à tona 

um tema de grande repercussão em diversas áreas de estudo, com o objetivo de 

gerar percepções pautadas pelo estranhamento das seguintes questões: por que a 

 
2 Pesquisa realizada entre os anos de 2007 a 2017 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Fonte: IBGE/Diretoria de Pesquisas. 
Coordenação de População e Indicadores Sociais. Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 
Demográfica e MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM. 
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violência é um fenômeno comum? Como ela se manifesta, em especial, na literatura 

brasileira de ficção curta? 

De modo mais amplo, englobando o temário sob viés mais abrangente e 

histórico, o medo da violência e sua aparição no discurso literário brasileiro 

começam já na década de 1950, ainda vinculados a uma literatura regionalista que 

expunha temas do cangaço, da jagunçagem, dos heróis justiceiros do sertão 

relacionando a violência com os velhos códigos de honra e antigas estruturas 

autoritárias, segundo Tânia Pellegrini (2008)3. De acordo com Regina Dalcastagnè 

(2008), o regionalismo se dissolve nas décadas de 1960 e 1970, quando a Literatura 

brasileira passa a se ocupar dos problemas dos habitantes da cidade e o tema da 

violência ganha sua plena visibilidade na década de 1970, período considerado 

como esplendor do conto moderno e o momento em que a ficção contemporânea 

estaria em sintonia com o conturbado desenvolvimento demográfico do país que 

resultou no crescimento explosivo dos centros urbanos (HOHLFELDT, 1981; BOSI, 

2006).  

            Há vários tipos de violência a serem listados (violência psicológica, física, 

social, cultural), no entanto, a intenção desta pesquisa se pauta em como tais 

elementos ganham tema e forma nos textos literários, inquirindo sobre a realidade 

através da arte. Apesar da amplitude do emprego do termo, “Trata-se de uma 

palavra que é chamada para se falar frequentemente de situações difíceis de 

descrever, de extremo horror, de níveis de sofrimento que não deveriam existir” 

(GINZBURG, 2013, p.10), ou seja, o impacto da palavra remete a vários campos de 

desumanização e miséria humana no qual se evidencia a dor, o horror e o 

sofrimento, seja físico ou psicológico. 

Em uma ótica cultural e mais abrangente sobre o mundo ocidental, o 

pesquisador sul-coreano Byung-Chul Han (2017) afirma que as formas de violência 

estão implícitas em uma ordem de domínio pelo sistema e se eximem nas vítimas de 

visibilidade, pois estas muitas vezes não possuem consciência do contexto do 

domínio da violência. Já para o esloveno Slavoj Zizek (2014) existe uma violência 

subjetiva que é diretamente visível, pois nos intimida e amedronta, atingindo-nos 

diretamente por um agente identificável. Ou pode ser invisível, sendo violência 

 
3 Nesse caso, é importante destacar obras que tratavam do tema da violência já no século XIX, a 

exemplo de O cabeleira (1876), de Franklin Távora, como também as obras de Albertina Bertha e seu 
romance Exaltação (1916); e Monteiro Lobato com Negrinha (1920). 
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objetiva, em virtude de estar sustentada em um nível de normalidade que não nos 

faz perceber algo como subjetivamente violento. Tais entendimentos serão levados 

em consideração sobre os três autores do corpus, tendo em vista que esta violência 

nem sempre é física ou direta e nem sempre atinge somente o corpo, mas causa 

também danos emocionais ou psicológicos, não sendo praticada apenas por um 

sujeito agressor, mas também pelo próprio sistema social, fato que observaremos 

nas obras dos autores selecionados. 

             Para estabelecer um diálogo entre a ficção assinalada nesta pesquisa e o 

tema da violência é importante enfatizar a opinião de Samira Nahid de Mesquita 

(2006) no que diz respeito à diferenciação primordial entre a narrativa romântica e a 

narrativa moderna. A primeira, segundo a autora, conta a história de indivíduos 

baseando-se em seus sentimentos, ações e caráter, fatos que a partir do século XIX 

com o Realismo, começaram a se modificar e o foco narrativo passou a se 

concentrar no indivíduo e sua relação com o espaço social onde vive, na análise 

psicológica e na sociedade como um todo. A narrativa moderna, ainda segundo a 

autora, tornou-se mais fragmentária e envolvida em temas sociais, políticos e 

culturais, tais como a violência (MESQUITA, 2006). 

Já Beatriz Resende (2014) aponta a ficção literária contemporânea no Brasil 

como um fato cultural, momento de ruptura com a tradição canônica no sentido de 

busca pela legitimação e reconhecimento de novos escritores que buscam inscrever 

suas produções “num movimento de fluxos constantes num momento de inevitável 

globalização da cultura” (RESENDE, 2014, p.14). A autora associa a literatura a uma 

expressão política requerendo o princípio da democracia como uma ruptura 

simbólica da prática definida da arte de escrever, principalmente no que diz respeito 

a constituição do texto literário não classificável em teorias ou nomeações redutoras.   

             Dito isto, com o propósito de auferir nosso objetivo principal, esta 

dissertação foi planejada em seis capítulos, contabilizando a introdução como o 

primeiro deles e incluindo as considerações finais, sendo a sua disposição 

ocorrendo de forma sequencial considerando o contexto cronológico de publicação 

das narrativas analisadas.  

              No capítulo a seguir, apresentamos uma breve reflexão sobre a ficção curta 

contemporânea no Brasil em tempos de violência, expondo seus aspectos 

importantes e como ela se configura no cenário da literatura brasileira a partir do 

final do século XX até as primeiras décadas do século atual. Para isto, serão 
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utilizados conceitos básicos dos autores Karl Erik Schollhammer (2011), Beatriz 

Resende (2014) e Leyla Perrone-Moisés (2016), entre outros.  Em virtude de o foco 

do nosso trabalho ser a prosa de ficção curta, mais precisamente o conto e a 

crônica, as contribuições dos autores Antonio Hohlfeldt (1981), Alfredo Bosi (2006), 

Júlio Cortazar (2006), Nádia Batella Gotlib (2006), Mônica Rector (2015), Jorge de 

Sá (2005) e José Castello (2013) são essenciais na discussão das múltiplas 

possibilidades de entendimento sobre a narrativa curta.  

            Ainda neste mesmo capítulo será introduzida com mais detalhamento a 

teoria que aborda a presença da violência na ficção curta brasileira. Para tanto,  

utilizamos a bibliografia de críticos-pesquisadores nacionais que tratam da relação 

entre violência e literatura, a exemplo de Regina Dalcastagnè (2008), Jaime 

Ginzburg (2010; 2013) e Schollhammer (2000), como também autores estrangeiros 

que tratam da temática de forma mais abrangente, tendo em vista que essa 

pesquisa fará diálogos com outras áreas de estudo. Neste âmbito citamos 

principalmente Walter Benjamin (1986), Slavoj Žižek (2014), Byung-Chul Han (2017), 

dentre outros também citados nos capítulos posteriores, conforme seja necessário. 

           A partir do terceiro capítulo, a pesquisa se concentrará nas análises dos 

textos. Levando em consideração a trajetória de cada escritor, será feita uma análise 

teórica acerca da presença temática da violência nas narrativas escolhidas, iniciando 

com “O cobrador”, de Rubem Fonseca (1979), trazendo uma abordagem da 

violência de forma física e direta expondo uma série de assassinatos brutais 

cometidos por um personagem que possui um vazio existencial. Logo após, no 

quarto capítulo, analisaremos a crônica “O menino e seu pai caçador”, do potiguar 

Berilo Wanderley (1980), apontando uma violência psicológica a qual configuramos 

como um trauma. No quinto capítulo, apresentamos a análise do conto “Maria”, de 

Conceição Evaristo (2014), expressando uma violência de gênero e cor por meio da 

personagem feminina negra. 

            Percebendo a literatura como fonte capaz de dialogar com a realidade, com 

momentos históricos e como representação destes, reitera-se a importância dessa 

pesquisa em relação à temática da violência no espaço da ficção curta brasileira, 

especialmente a partir do século XX até as primeiras décadas do século atual, 

sobretudo na ficção curta de Rubem Fonseca, Berilo Wanderley e Conceição 

Evaristo. Faz-se necessário levantar questões acerca da presença da violência na 

ficção curta brasileira no sentido de apresentar possibilidades que nos colocam em 
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uma superfície na qual predomina o elemento humano, resultando em revelações 

que ampliam nosso reduto de reflexão em tempos de atrocidades, crimes e 

insegurança quando impera o medo em nossa nação. A literatura de ficção curta dos 

autores Rubem Fonseca, Berilo Wanderley e Conceição Evaristo surge, nesse 

sentido, como um campo de tensões que gera discussões respaldadas na reflexão 

humana e na busca de que algo seja feito contra a exacerbação desta vívida 

violência presente em nossa sociedade. 
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2 FICÇÃO BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA EM TEMPOS DE VIOLÊNCIA  

 

Sou um pessimista no sentido de que estamos nos 
aproximando de tempos perigosos. Mas sou um 
otimista exatamente pela mesma razão. O 
pessimismo significa que as coisas estão ficando 
bagunçadas. O otimismo significa que esta é 
precisamente a época em que a mudança é 
possível.  
 
Slavoj Zizek    

 

                 

Tratar da literatura brasileira contemporânea, mais precisamente da ficção 

curta que é produzida no Brasil de hoje, é adentrar em um campo vasto e que não 

prevê nenhuma garantia de definição precisa, conforme aponta Schollhammer 

(2011). Se a pontualidade do discurso literário contemporâneo é tão heterogênea e 

muitas vezes dispersa para a própria crítica literária, isso faz com que os estudos 

acerca do tema se acentuem como tarefa complexa, porém necessária.  

            Dito isto, Giorgio Agamben (2009, p.65) escreveu: “[...] ser contemporâneo é, 

antes de tudo, uma questão de coragem”. Nesse caso, o autor compara o 

contemporâneo com um ser – no caso, o escritor – que consegue não apenas 

manter fixo o olhar no escuro da sua época, mas também perceber nesse escuro 

uma luz que se distancia de todos. Por isso, o mesmo Agamben (2009, p. 62) 

assevera: “o contemporâneo deve manter fixo o olhar no seu tempo para nele 

perceber não as luzes, mas o escuro”. Nesse sentido, entendemos que ver o escuro 

simboliza a busca da metáfora da presença, ou seja, o escritor vem a ser um sujeito 

inserido dentro e fora do seu próprio tempo, sendo contemporâneo e extemporâneo 

simultaneamente. Por isso, Agamben alia a ideia de “intempestividade” (Nietzche) 

para definir o sujeito que está fora do tempo, mas ainda ligado a este. 

           Pelas vias literárias, vale ressaltar aquilo que expôs Schollhammer (2013, 

p.118) acerca do cenário no qual se apresenta a ficção contemporânea 

compreendida no início deste século e sua relação com os tempos atuais:  

 
De um lado haveria a brutalidade do realismo urbano e marginal, que 
assume seu desgarramento contemporâneo, e de outro lado a graça 
dos universos íntimos e sensíveis que apostam na procura da 
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epifania e na pequena história inspirada no cotidiano de cada um. 
Em ambas as tendências da narrativa mais recente, a insistência no 
presente temporal expressa entretanto a intuição de uma dificuldade 
ou impossibilidade, algo que impede a ficção de recuperar a aliança 
com o momento e que se encontra no desafio do imediato tanto na 
criação quanto na divulgação da obra, no contato com o leitor e no 
impacto no espaço público. 

                

            Compreendemos que o autor explicita a ideia da urgência contemporânea, 

do desejo de falar sobre e com o real como um modo de alcançar efeitos de 

presença que se aliam à conjunção de conteúdos históricos de uma tradição de 

narrativa urbana com origens na geração de contistas que despontaram na década 

de 1970, a exemplo de Caio Fernando Abreu, que estreou em 1970 com a obra 

Inventário do Irremediável, como também Sérgio Sant’Anna, autor de Notas de 

Manfredo Rangel, repórter (1973); Lygia Fagundes Telles, autora de As meninas 

(1973), Roberto Drummond, autor de A morte de D. J. em Paris (1975) e Domingos 

Pellegrini Jr., que estreou em 1977 com O homem vermelho, entre outros. 

            Com um contexto de Ditadura Militar, ficou em evidência na ficção brasileira 

setentista a criação de uma denominação comum do “realismo social”, de acordo 

com as palavras de Regina Dalcastagnè (2012). Este realismo buscava expor as 

mazelas do regime, de séculos de exploração e abandono do povo. Fosse através 

de uma linguagem mais direta, fosse a partir da construção de alegorias ou da 

utilização do fantástico, se estava falando do Brasil daqueles dias, da sua miséria, 

das suas injustiças, da dor de sua gente (DALCASTAGNÈ, 2012). E essa forma de 

narrar sobre o presente se apresenta em uma linhagem narrativa literária fixada 

numa linguagem e num estilo mais enfáticos sobre o cotidiano dos habitantes das 

grandes cidades brasileiras.  

             Diante da realidade brasileira entre fins da ditadura e o período de 

redemocratização brasileira, autores e obras continuavam expandindo suas ideias 

sobre a conjuntura nacional, o que incluía temas como a violência, em especial 

aquela decorrente das maiores cidades brasileiras. Entretanto, propor a ligação da 

temática da violência na ficção curta brasileira, em linhas gerais, com o conceito de 

contemporaneidade – e de seu correlato, o “contemporâneo” – é ainda expor um 

amplo leque de possibilidades, pois a expressão “contemporaneidade” ainda carece 

de definição pelo fato de ser um termo ligado à modernidade como sua extensão ou 

ruptura. Partindo de várias reflexões sobre a palavra “modernidade” e sua 
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imprecisão para definir a literatura do século XX, Haroldo de Campos (2006) destaca 

que a expressão “modernidade” é ambígua, pois pode ser tomada de vários pontos 

de vista, seja de forma diacrônica ou sincrônica no que diz respeito a uma poética 

situada em um determinado período. 

             Levando em consideração também a perspectiva de Leyla Perrone-Moisés 

(2016), a autora questiona se existe mesmo uma literatura pós-moderna ou 

contemporânea justamente devido a inexatidão do referido qualificativo seguindo, 

muitas vezes, como oposto a “antigo”. Para a pesquisadora, “a questão da literatura 

é predominantemente estética, e é no terreno da estética que o rótulo ‘pós-moderno’ 

esbarra em maiores imprecisões” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 41). Ou seja, a 

autora explica que as peculiaridades estéticas apontadas pela maioria dos teóricos 

que pesquisam a literatura produzida atualmente, tais como a fragmentação, a 

intertextualidade, a metalinguagem como pós-modernas são imprecisas, em virtude 

de ser mais uma problemática do que uma “poética”, pois, na visão de Perrone-

Moisés, o que se tem visto não é o nascimento de novos estilos, mas a exacerbação 

das propostas modernistas.  

            Contanto, é preciso ressaltar que, de meados do século XX até os dias 

atuais, a expressão literatura contemporânea ganhou notoriedade pelo constante 

uso, ainda que Bosi (2001) tenha tratado o tema como um termo elástico e fácil de 

trair os que o empregam, em virtude de sua problemática. Para o autor, “Somos hoje 

contemporâneos de uma realidade econômica, social, política e cultural que se 

estruturou depois de 1930” (BOSI, 2001, p.431), isso porque, para o pesquisador, foi 

a partir desse período que a literatura brasileira vincou fundo em estado “adulto” e 

“moderno”.   

            Pensando nesse assunto, Karl Erik Schollhammer (2011) debate sobre os 

pontos de convergências e as tendências praticadas pelos ficcionistas nacionais 

atuais, compreendendo o período assinalado entre o final do século XX até o século 

atual. Muito embora o autor não busque definir em conceitos a literatura 

contemporânea, ele reconhece que a partir da década de 1960 a ficção brasileira 

começou a girar em torno de narrativas urbanas com fortes inclinações realistas, 

mas ele destaca que essa ficção: 

 
[...] não pode ser entendida de modo satisfatório na volta ao 
engajamento realista com os problemas sociais, nem na clave do 
retorno da intimidade do autobiográfico, pois, nos melhores dos 
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casos, os dois caminhos convivem e se entrelaçam de modo 
paradoxal e fértil (SCHOLLHAMMER, 2011, p.16). 

 

  Antes de enfatizar a opinião do teórico acima, é importante destacar que 

Beatriz Resende (2014) persegue linha semelhante, quando trata sobre as 

possibilidades da escrita literária no Brasil a partir dos anos 1960 e enfatiza que a 

ficção contemporânea não está repetindo as propostas modernistas, mas pretende:  

 

 [...] formar um sistema literário com conceitos próprios do que é 
literatura, propondo ainda suspender limites entre as escritas 
literárias e as diversas expressões artísticas, numa troca de 
linguagem efetiva e não de empréstimos, nas constituições de 
objetos artísticos múltiplos e não classificáveis em teorias ou 
nomeações redutoras (RESENDE, 2014, p. 13). 
 

       
Dessa forma, na perspectiva de ambos os autores, podemos inferir que a 

narrativa contemporânea não está ligada a uma estética ou período literário que a 

caracterize plenamente, como no Romantismo, Realismo e Modernismo. Ela está 

atrelada a uma grande dispersão de temas e estilos múltiplos que se interligam 

mutuamente sem a imposição de qualquer tendência, porém apresentando uma 

nova identificação da arte de escrever com maior inclusão de autores, rompendo 

com heranças ou tradições culturais que impõem um modelo de escrita canônico.  

            Seguindo a breve explanação sobre as influências advindas dos anos 1960 

no Brasil para a literatura contemporânea, é importante destacar a visão do crítico e 

autor Silviano Santiago (2002, p. 14) quando este diz: 

 

 [...] escritor brasileiro enfrentou, durante os anos posteriores ao 
golpe de 1964, uma escolha estilística fundamental. O escritor 
brasileiro ou seguia a corrente latino-americana em direção a urna 
literatura mágico-realista e alegórica ou retornava aos problemas 
estilísticos não resolvidos pelo realismo social, como os que haviam 
sido problematizados nos romances da década de 1930, em 
particular pelos regionalistas do Nordeste, José Lins do Rego 
Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e Jorge Amado. 

 

             Como denominador comum às duas vertentes apresentadas por Santiago, 

havia o compromisso temático com uma crítica social e política contra qualquer tipo 

de autoritarismo. E isso se dava não apenas como resultado de um governo 

antidemocrático, mas em consequência da promoção de uma sociedade industrial 

avançada e do liberalismo globalizado. Em ótica semelhante a de Santiago, 
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Schollhammer (2011), alega que a literatura que seguia a chamada revolução de 

1964 se caracterizava por seu compromisso com a realidade social e política, até 

mesmo quando se expressava em “formas fantásticas ou alegóricas”, como nos 

romances de Jose J. Veiga com A hora dos ruminantes  (1966), A máquina 

extraviada (1968) e os contos de Seminário dos ratos (1977), de Lygia Fagundes 

Telles, ou Ivan Ângelo com o romance A festa (1976). 

             Por outro lado, para pesquisadores como Regina Dalcastagnè (2007), o 

campo literário brasileiro se configura como um espaço de exclusão, pois nossos 

autores são, em sua maioria, brancos, homens, moradores dos grandes centros 

urbanos e de classe média, de acordo com a pesquisadora. Em pesquisa realizada 

pela mesma autora em 2003, ela concluiu que, nos últimos quinze anos: “o grupo de 

mulheres, pobres, negros e trabalhadores está, em geral,  ausente da literatura e, 

quando aparecem, costumam estar em posição secundária, sem voz e, muitas 

vezes, marcado por estereótipos” (DALCASTAGNÈ, 2007, p.18). E isso reflete o 

campo excludente ao qual está inserido a literatura das últimas décadas. 

Entretanto, vale ressaltar a opinião de Heloisa Buarque de Hollanda (2014), 

ao dizer que, do ponto de vista sociocultural, é notório, no Brasil, o crescimento de 

uma baixa classe média com maior inclusão dos moradores nas periferias das 

grandes cidades e este segmento passou a participar mais ativamente do consumo 

cultural e artístico do país. A autora enfatiza isso ao destacar que um dos 

fenômenos decisivos da cultura do século XXI é a visibilidade de uma nova classe 

média vinda das periferias das grandes cidades brasileiras com suas manifestações 

artísticas e literárias.  

Autores das periferias das grandes cidades vêm atuando com suas 

subjetividades na esfera literária a iniciar pelo século passado, em 1960, surge 

Carolina Maria de Jesus, mulher, negra e moradora da periferia, autora de Quarto de 

despejo (1960); Paulo Lins, autor de Cidade de Deus (1997); Ferréz, autor de Capão 

Pecado (2000); Conceição Evaristo, autora de Ponciá Vicêncio (2003), assim como 

autores que extrapolam os limites ainda bastante reduzidos pela crítica literária ao 

eixo sudeste-sul, a exemplo dos potiguares Newton Navarro, autor de Os mortos são 

estrangeiros (1970), Berilo Wanderley, autor de O menino e seu pai caçador (1980) 

e Jaime Hipólito Dantas, autor de Estórias Gerais (1986). São autores e obras que 

vicejam conteúdo abrupto de uma realidade negligenciada ou posta à margem da 



23 
 

 

sociedade brasileira trazendo à exposição de uma violência tão presente no 

cotidiano dos brasileiros.  

Dentre tais aspectos, é importante destacar que a literatura afro-brasileira 

ganha conotações mais proporcionais no âmbito da literatura nacional a partir dos 

anos 1970 e isso se deve ao sentido de busca pela sua legitimidade e combate ao 

preconceito racial, pois como alegou Luiza Lobo (2007, p.18), “a literatura afro-

brasileira nos propõe a questão de como perceber o outro: o autor afro-brasileiro 

começa a reescrever conscientemente sua própria tradição literária no Brasil, 

basicamente após a abolição e, principalmente, após a década de 1970”. Ou seja, 

em um contexto no qual os negros, as mulheres e a classe baixa não tinham direito 

de fala, pois não eram ouvidos por significativa parcela da crítica literária, da 

imprensa e das editoras, a literatura afro-brasileira surge ampliando a participação 

desses escritores no cenário da produção literária nacional expondo a violência 

contra os negros na periferia dos grandes centros brasileiros. 

Dito isto, é possível inferir que a violência assume um papel mais constante 

na ficção brasileira após 1960, pois a industrialização crescente desse período com 

a ficção centrada na vida dos grandes centros urbanos recaiu na ascensão da 

violência a níveis insuportáveis, de acordo com Tânia Pellegrini (2008). A autora 

afirma que começa a ser formado o novo cenário do realismo urbano nacional, não 

mais fundido em campo e cidade, mas em centro e periferia, cidade e subúrbio: 

“esse novo realismo caracteriza-se acima de tudo pela descrição da violência entre 

bandidos, delinquentes, policiais corruptos, mendigos, prostitutas, todos habitantes 

do ‘baixo mundo’” (PELLEGRINI, 2008, p.45).  

           Os apontamentos acima citados são relevantes no sentido de demonstrar o 

protagonismo marcante da violência como tema na ficção brasileira contemporânea 

desde o final do século XX até o século atual, conforme destacado nessa pesquisa. 

A despeito disso, retomamos a ideia inicial apresentada nesse trabalho de que a 

literatura de ficção curta pode ser considerada uma forma de resistência ou 

manifestação ética diante do horror e da violência dos tempos contemporâneos. 
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2.1 NARRATIVAS CURTAS, HISTÓRIAS DO COTIDIANO: BREVES TÓPICOS 

SOBRE O CONTO E A CRÔNICA NO BRASIL DO SÉCULO XX 
 

Analisar a ficção curta que compreende as tipologias do conto e da crônica 

dentro da perspectiva de certa parcela da crítica literária contemporânea brasileira é 

tratar de sua inserção na brevidade da narrativa dos tempos atuais. A narrativa 

curta, em linhas gerais, pode ser abordada de diferentes formas, desde a sua 

estrutura, tipologia e até suas dimensões históricas e sociais. Muito embora a 

pretensão deste trabalho seja a de evitar questões redutoras em se tratando de 

definições específicas para as tipologias narrativas aqui propostas (conto e crônica), 

no sentido de inseri-las sob um viés  mais amplo, que é o da ficção curta de forma 

geral, é oportuno apontarmos algumas características idiossincráticas de ambas as 

tipologias para que o objetivo das análises seja auferido. 

           Sendo assim, encarando a tipologia narrativa que está inserida sob a insígnia 

do conto, sabemos que ela é marcada por diversas teorias, de modo que sua plena 

definição se torna aberta e não uniforme por parte da crítica literária e pesquisadores 

da área.  O escritor Mário de Andrade, em uma frase humorística sempre citada, 

chegou a afirmar: “[...] em verdade, sempre será conto aquilo que o seu autor 

batizou com o nome de conto” (ANDRADE, 1955, p. 05). Vale ressaltar que antes da 

famosa assertiva, Mário de Andrade indicou a pergunta: “que é conto?” e concluiu 

seu estudo fazendo referência a Maupassant e a Machado de Assis, dizendo: “Em 

arte, a forma há de prevalecer sempre esteticamente sobre o assunto. O que esses 

autores descobriram foi a forma do conto, indefinível, insondável, irredutível a 

receitas” (ANDRADE,1955, p. 07). 

O que podemos inferir dessa afirmativa é o problema da impossibilidade de 

traçar limites formais ao gênero, embora se reconheça a importância de apontar 

características que possam facilitar sua compreensão. O fato é que não basta 

apenas distingui-lo do romance, declarar sua curta extensão ou apontar alguns 

aspectos, mas compreendê-lo como um gênero específico exige entendimento do 

seu conjunto de características, já que defini-lo “[...] não é uma das tarefas mais 

fáceis, pois numerosas são as definições de conto” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 

12). Alguns pesquisadores podem defini-lo como “uma história contada de um modo 

enigmático” (PIGLIA, 2004, p.91), o fato é que a crítica se propõe, não a inseri-lo em 
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um conceito redutor ou totalizante, mas a apresentar reflexões sobre a forma no 

sentido de agregar algumas de suas especificidades. 

Angélica Soares (2006), por exemplo, destaca que uma de suas 

características é a curteza que delimita fortemente o tempo e o espaço, aparecendo 

como “uma amostragem, como um flagrante ou instantâneo, pelo que vemos 

registrado literariamente um episódio singular e representativo” (SOARES, 2006, 

p.54). Seguindo o mesmo pensamento, Julio Cortázar (2004), para se chegar a uma 

ideia do que poderia ser conto, compara-o com a fotografia, ao dizer que o contista e 

o fotógrafo sentem a necessidade de escolher e delimitar uma imagem ou um 

acontecimento significativo no sentido de criar um recorte de uma realidade muito 

mais ampla e significativa. 

Notando que as peculiaridades do conto vão sendo apontadas conforme as 

reflexões de cada pesquisador, destacamos sua variedade, pois, como afirmou 

Alfredo Bosi (2006, p. 07), o conto assume formas de diversidade, “ora é quase-

documento folclórico, ora quase-crônica da vida urbana, ora quase-drama do 

cotidiano burguês, ora quase-poema do imaginário às voltas, ora, enfim, grafia 

brilhante e preciosa voltada às festas da linguagem”. Assim, podemos inferir que o 

conto tem se adaptado às situações mais diversas da vida real e também 

imaginárias de nossa sociedade. 

Por conseguinte, levando em consideração a assertiva de Nádia Batella 

Gotlib (2006, p. 55) ao afirmar que o conto tem “a capacidade de corte no fluxo da 

vida”, flagrando um momento ou captando o acontecimento em um instante único e 

indispensável. Consideramos nesta pesquisa que, apesar de tais características não 

serem suficientes para definir o conto, adotamos a perspectiva de que a tipologia 

provoca e condensa reflexões sobre o homem em uma brevidade de tempo. Isso 

porque o conto apresenta um fato corriqueiro do cotidiano que se expande por meio 

da linguagem, tratando de temas tão evidentes em nosso contexto atual, em virtude 

de o seu elemento significativo residir em seu tema, conforme assinalou Cortazár 

(2004). 

            Tratando da produção do conto no Brasil, esta ganhou sua notoriedade a 

partir do século XIX com escritores renomados, como Álvares de Azevedo e sua 

obra Noite na taverna (1855), misto de novela e conto. Segundo Fábio Lucas (1983), 

o segundo marco foi Machado de Assis, em cujas mãos o gênero atingiu máxima 

perfeição, sendo autor de obras como Contos fluminenses (1870). Outros contistas 
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vieram a seguir, tais como João do Rio, autor de obras como Dentro da noite (1910), 

João Simões Lopes Neto, autor de Contos gauchescos (1912) e Monteiro Lobato, 

autor de Urupês (1918). Na opinião de Massaud Moisés (2006, p.18): 

 
Entrado o século XIX, o conto conhece sua época de maior 
esplendor. Além de se tornar forma nobre, além das demais até 
então consideradas, sobretudo as poéticas, passa a ser larga e 
seriamente cultivada. O conto abandona seu estágio empírico, 
indeciso e por assim dizer folclórico, para ingressar numa fase em 
que se torna produto tipicamente literário, sem as anteriores 
implicações. Mais ainda: ganha estrutura e andamento 
característicos, compatíveis com sua essência e desenvolvimento 
histórico, e se transforma em pedra de toque para todo ficcionista 
que se preza [...] instala-se em definitivo o reinado do conto, a dividir 
a praça com o romance. 
 

 

Ainda segundo o autor, é no século XX que a voga do conto ganha 

proporções inauditas, submetendo-se a um autêntico ritmo inflacionário e isso 

aconteceu em virtude do advento do Modernismo e das vanguardas de 1920. De 

acordo com Monica Rector (2015, p. 100), “[...] o conto toma impulso com o 

movimento modernista de 1922, quando há um reencontro com o Brasil através de 

temas não importados e de uma nova linguagem”. Dito isso, os temas provenientes 

desse período impulsionaram o conto moderno, principalmente a condição de um 

realismo novo preocupado com os problemas sociais. 

Segundo tais acepções, é a partir dessa escrita que se derivam os novos 

modos de narrar mais correntes do presente. Para Alfredo Bosi (2006), foi o 

segundo modernismo, mais precisamente a partir da década de 1940, a principal 

referência estilística do conto moderno. É justamente nessa década que surgem 

importantes contistas como Dalton Trevisan, autor de Sonata ao luar (1945), 

Guimarães Rosa, autor de Sagarana (1946), Murilo Rubião, autor de Ex-Mágico 

(1947) e Lygia Fagundes Telles, autora de O cacto vermelho (1949). Posteriormente, 

surge uma narrativa com um foco na condensação do personagem e fluxo de 

consciência, como é observado em Clarice Lispector, escritora também inserida 

nesse período literário. 

Dando continuidade à esfera temporal do conto no Brasil, Hohlfeldt (1981) 

afirma que foi na década de 1960 a solidificação do esplendor desta tipologia 

narrativa, em virtude do período de urbanização brasileira fazendo com que a ficção 

passasse a ter uma  temática mais voltada para a cidade e para os problemas 
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sociais nela inseridos. Em relação a tais aspectos, destaca Júlia Polinesio (1994, 

p.153): 

Depois da grande modificação formal operada na década de 60, 
subvertendo a relação entre o narrador e os personagens humildes 
representados, seres das mais baixas camadas sociais, captados na 
inteireza de sua condição humana e elevados à categoria de 
protagonistas da ficção literária, passam a povoar, em grande escala, 
a literatura brasileira. A tendência dos atuais escritores é a 
conscientização da possibilidade de usar a ficção como matéria 
prima de cunho social. Além dos marginalizados e dos personagens 
do submundo, como vimos nos contos de Rubem Fonseca e João 
Antonio, constituem matéria para o conto atual. 
 
 

A autora expõe que as mudanças ocorridas a partir desse momento de 

renovação, no gênero conto, não se deram somente a partir da linguagem, mas 

também compreendeu a sua extensão e estrutura, abrangendo ainda a sua forma de 

narrar, inserindo temas e personagens populares. Além disto, em seu espaço 

narrativo fictício, os escritores passam a representar os personagens populares e 

marginalizados, imprimindo-lhes um protagonismo que antes tiveram, em menor 

escala, no Realismo, em autores tais como Machado de Assis em O alienista (1882), 

Raul Pompéia com O ateneu (1888). E, em especial, também no Pré-modernismo, a 

exemplo de Lima Barreto em Triste fim de Policarpo Quaresma (1911) e Monteiro 

Lobato em Negrinha (1920). 

Em seu trajeto diacrônico do conto brasileiro, Fábio Lucas (1983) descreve a 

influência que o processo de modernização teve sobre a natureza da ficção, 

exprimindo uma forte concentração urbana e sua problemática, principalmente nos 

tempos atuais nos quais se explora “a violência como núcleo temático” e incide 

sobre o conto o fator sociológico em sua temática. Trata-se da ampliação da 

tendência regionalista de 1930 em favor da problematização urbana que traz, 

esteticamente, ao conto “[...] uma atenção mais voltada ao ambiente, mas sem a 

obrigação documental com que se denunciava o horror da ambiguidade na ficção 

realista/naturalista do século passado” (LUCAS, 1983, p.150). Ou seja, o conto, 

neste sentido, focaliza o seu tema em um cenário mais urbano, capturando uma 

cena do cotidiano para conduzir a uma reflexão social e é isso que faz a tipologia se 

aproximar da crônica e seus ares voltados ao dia a dia de cada um. 

A crônica, assim como o conto, encontra-se em um âmbito em plena 

transformação dentro do quadro da literatura nacional. Se ela nasceu ligada à ideia 
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de seu significado relacionado ao vocábulo grego khronos – por sua vez, 

simbolizando o próprio tempo (SÁ, 2005) –, com o transcurso natural da história 

humana (em especial, dos séculos XIX e XX), percebe-se que a atual crônica já tem 

elementos bem distintos dos apontados em suas origens ocidentais. Para Massaud 

Moisés (2004, p. 110), o termo “crônica” foi utilizado “[...] no início da era cristã, [e] 

designava uma lista ou relação de acontecimentos, arrumados conforme a 

sequência linear do tempo. [...] Em tal acepção, a crônica atingiu o auge na Idade 

Média, após o século XII”. De todo modo, após tal período, a crônica vem passando 

por transformações ao longo de séculos de sua representação no Brasil. 

Para críticos como Jorge de Sá (2005), durante as primeiras manifestações 

literárias brasileiras – exemplo disto seria “A carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei 

D. Manuel”, de 1501 –, seu aporte estaria destinado ao relato cuja “[...] observação 

direta é o ponto de partida para que o narrador possa registrar os fatos de tal 

maneira que os mais efêmeros ganhem uma certa concretude” (SÁ, 2005, p. 06). Se 

antes a crônica passava por este olhar “circunstancial”, de acordo com outra 

expressão usada por Sá, esta visão vem se mantendo como um de seus referenciais 

até chegar ao século XXI, dividindo seu espaço entre o Jornalismo e a Literatura, 

esta cada vez mais associada com ele desde o século XIX, ainda segundo Moisés 

(2004). 

 De acordo com Davi Arrigucci (1987), quando a crônica aparece entre nós, 

na segunda metade do século XIX, já estava misturada à matéria do folhetim, termo 

europeu dos anos 1800, proveniente de um jornal francês, onde periodicamente se 

publicavam os feuilletons (MOISÉS, 2004). Esse tipo de matéria jornalística era “um 

pedaço de página por onde a literatura penetrou fundo no jornal, tratando dos temas 

mais diversos, mas com predominância dos aspectos da vida moderna” 

(ARRIGUCCI, 1987, p.57). Ou seja, era um artigo de rodapé sobre questões do dia 

que aos poucos foi se transformando e ganhando certa liberdade com uma 

linguagem leve e descompromissada, afastando-se da seriedade documental, 

adquirindo ares mais líricos, poéticos, conforme destacou Antonio Candido (1992, p. 

14):  

 
Por se abrigar neste veículo transitório, o seu intuito não é o dos 
escritores que pensam em "ficar", isto é, permanecer na lembrança e 
na admiração da posteridade; e a sua perspectiva não é a dos que 
escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão. Por 
isso mesmo consegue quase sem querer transformar a literatura em 
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algo íntimo com relação à vida de cada um, e quando passa do jornal 
ao livro, nós verificamos meio espantados que a sua durabilidade 
pode ser maior do que ela própria pensava. 
 

  

Podemos compreender dessa assertiva que, pela característica 

despretensiosa da crônica e, em lugar de expor um cenário exuberante, ela flagra 

um momento amiúde e mostra nele uma grandeza, uma singularidade, 

amalgamando realidade, ficção, tempo e cotidiano por meio de uma aparente 

conversa fiada com o leitor. Ainda de acordo com Candido (1992), nomes como os 

de José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac, João do Rio, por exemplo,  

destacaram-se como grandes folhetinistas brasileiros do século XIX — sendo que o  

termo “folhetinista” era outra designação para cronista, denominação que veio a 

prevalecer – examinando a matéria mutável do cotidiano, percorrendo os 

acontecimentos com os quais se defrontavam no dia a dia.  

Ao discutir a natureza da crônica e repensar o espaço no qual ela foi 

concebida, Afrânio Coutinho (1986) destaca que ela vem assumindo grande 

importância na literatura brasileira. Apesar do seu “espaço de liberdade” – expressão 

cunhada por Castello (2013) para caracterizar a crônica enquanto tipologia dupla 

que tanto pode estar apegada à verdade/realidade quanto à imaginação/ficção sem, 

de fato, pertencer a nenhuma das duas –, Coutinho (2008) busca caracterizá-la 

inserindo-a em duas naturezas: uma literária e a outra ensaística. Naquilo que o 

Coutinho expõe sobre essas duas naturezas, a primeira se distinguiria do jornal 

quando expressa uma forma de arte ante o espetáculo da vida, ocupando o espaço 

da narrativa do cotidiano pela visão pessoal, narrativa e lírica do cronista que busca 

traçá-la com os recursos literários disponíveis. Já a segunda, de acordo com o autor, 

relaciona-se com o ensaio do tipo familiar, coloquial e informal aproximando-se do 

que os ingleses chamam de commentary.  

O fato é que a crônica, tanto em sua forma, quanto em seu tema, restou ser 

caracterizada por uma parcela da crítica literária como um gênero híbrido ligado, ao 

mesmo tempo, à literatura e ao jornalismo, motivo pelo qual a crítica literária tratou-a 

com  desinteresse por muito tempo justamente por não considerá-la um gênero 

propriamente literário, tratando-a, inclusive, como um “gênero menor”, conforme 

expõe Marcus Vinicius Nogueira (2014). 
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Fazendo um percurso retrospectivo da crônica no Brasil do século XX ao 

século XIX, Marcus Vinicius Nogueira (2014) destaca o salto inesperado de um 

gênero quase desaparecido em sua precariedade ligada ao jornal para a sua 

sobrevivência enquanto gênero genuinamente nacional:  

 
A principal razão para essa mudança pode ser atribuída a uma 
realidade nova, na qual a crônica deixa de ser apenas publicada em 
periódicos e ganha as páginas dos livros. A partir da década de 
1930, cada vez mais coletâneas são organizadas pelos cronistas, 
competindo com outros gêneros, sobretudo o conto e o romance 
(NOGUEIRA, 2014, p. 10). 
 
       

É possível inferir, por meio da afirmação acima citada, que com a expansão 

da imprensa e dos livros, a crônica se afastou do registro meramente histórico e 

factual, apropriando-se de seu espaço na literatura, semelhante ao conto e ao 

romance.  Antonio Candido (1992, p. 17) expressa opinião semelhante ao dizer que: 

 
 [...] foi no decênio de 1930 que a crônica moderna se definiu e 
consolidou no Brasil, como gênero bem nosso, cultivado por um 
número crescente de escritores e jornalistas, com os seus rotineiros 
e os seus mestres. Nos anos 30 se afirmaram Mário de Andrade, 
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, e apareceu aquele 
que de certo modo seria o cronista, voltado de maneira praticamente 
exclusiva para este gênero: Rubem Braga. 

 

 Se no Brasil surgiram cronistas de renome em diferentes épocas e 

movimentos – como Machado de Assis no Realismo, João do Rio e Lima Barreto no 

Pré-Modernismo, e no Modernismo com Carlos Drummond de Andrade, Clarice 

Lispector e Rubem Braga – cuja publicação era mantida em colunas diárias ou 

semanais em periódicos, a crônica foi se tornando popular entre autores e leitores 

brasileiros, havendo o que alguns clamam como sendo “o mais brasileiro dos 

gêneros” (CASTELLO, 2013). Pode existir um grau de exagero em opiniões como 

esta, pois, apesar de a palavra não possuir correspondente exato em inglês, há 

outros  formatos muitos similares aos da crônica, caso do light essay ou town gossip 

ou outros cognatos (MOISÉS, 2004), como também há uma equivalência em francês 

para a palavra, que seria chronique (SOARES, 2014). 

            Por conseguinte, no tocante às duas tipologias aqui descritas (conto e 

crônica), a crônica em sua curteza cada vez mais assomada aos ares da atualidade, 

tornou-se parente próxima do conto, narrativa já bastante diversificada por si só 
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(conto de fadas, conto fantástico, conto policial, entre outros), cada uma com 

perspectivas próprias. Porém, vale ressaltar que, como expressão dentro da 

narrativa curta, invoca-se o conto como centrado em uma base diferencial, que é a 

condensação – ou contração, como relata Nádia Gotlib (2006) – e uma focalização 

no personagem. Já os cronistas se debatem sobre uma brevidade que adquire, em 

significativa parcela dos casos observados na crônica brasileira, um modo mais 

aberto de expressão, segundo Jorge de Sá (2005, p. 09):  

 

[...] o cronista age de maneira mais solta, dando a impressão de que 
pretende ficar na superfície de seus próprios comentários, sem ter 
sequer a preocupação de colocar-se na pele de um narrador, que é, 
principalmente, personagem ficcional [...]. [e] tudo que ele [o cronista] 
diz parece ter acontecido de fato, como se nós, leitores, 
estivéssemos diante de uma reportagem. 

 

              Naquilo que expôs Jorge de Sá sobre a crônica, aqueles que as escrevem 

são autores cuja visão de mundo agrupa ficção com realidade, deixando a leitura de 

seu texto se tornar, então, mais subjetivo, mais aberto, mais literário. Afinal de 

contas, o exercício da leitura literária, de um modo geral, como assinala Compagnon 

(2009, p. 72), “[...] continua o lugar por excelência do aprendizado de si e do outro”. 

Isto é, a crônica brasileira ainda guarda sua relação com o tempo advinda de sua 

etimologia e simultaneamente se envolve nos limites entre ficção e realidade. 

 

2.2 IMAGENS DA VIOLÊNCIA:  CENÁRIO EM DESASSOSSEGO 
 

            Apesar do grande destaque que a mídia vem dando ao tema da violência, 

atualmente no Brasil, este ainda é frequentemente abordado como um assunto 

restrito à segurança pública. Acontecimentos trágicos envolvendo homicídios, 

violência no trânsito, suicídios são relatados quase todos os dias, de forma a serem 

muitas vezes considerados como acontecimentos banais. Em consequência disso, 

proliferam textos ou narrativas que buscam narrar essa violência sofrida ou praticada 

pelos sujeitos na ficção brasileira. Sobre essas narrativas que expõem temas ligados 

à violência, algumas considerações são indispensáveis, especialmente no contexto 

de violência conturbado do Brasil. 

             A questão da violência é, hoje, em nossa nação um dado fundamental para 

a compreensão da situação brasileira. Para autores como Ginzburg (2013, p.9): “A 



32 
 

 

história do Brasil é constituída de modos violentos, desde a colonização, a 

escravidão, passando pelas ditaduras até o presente”. O autor também apresenta 

informações ligadas a diversas situações violentas em nossa volta, tais como crimes 

de ódio, violência por racismo, machismo, feminicídios. É importante destacar que a 

exposição contínua a essas informações por parte da mídia televisiva, jornais ou 

internet ocorre de forma espetacularizada tendendo a uma conduta massiva com 

convergências de opiniões, distorções e impactos políticos que causam no 

telespectador pavor, medo e angústia.  

 Dados de pesquisa inserida no Atlas da violência (2019), realizado pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), trazem evidências de uma 

situação alarmante em nosso país: o aumento da violência letal contra públicos 

específicos, tais como homossexuais, negros e mulheres, em caso de feminicídio. A 

quantidade de informes como esse é tal que ultrapassa a capacidade humana de 

disposição para uma reação racional adequada, pois, em um contexto de extrema 

violência, a fragilização dos indivíduos é acentuada (GINZBURG, 2013).  

            Para pensadores como Walter Benjamin (1986), a violência era vista, de 

forma mais ampla, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, como forma de agir do 

Estado. Ou seja, servia para manter o direito e a justiça, para punir delitos, infrações 

e estabelecer a ordem. Dessa forma, ela funcionava como um meio que garante 

essa ordem: 

 

Pois a violência na instauração do direito tem uma função dupla, no 
sentido de que a instauração do direito almeja como seu fim, usando 
a violência como meio, aquilo que é instaurado como direito, mas no 
momento da instauração não abdica da violência; mais do que isso, a 
instauração constitui a violência em violência instauradora do direito 
– num sentido rigoroso, isto é, de maneira imediata – porque 
estabelece não um fim livre e independente da violência (Gewalt), 
mas um fim necessário e intimamente vinculado a ela, e o instaura 
enquanto direito sob o nome de poder. A instauração do direito é 
instauração de poder e enquanto tal, um ato de manifestação 
imediata da violência (BENJAMIN, 1986, p.148). 

 

            Assim, para o pensador, o direito é constituído por uma relação de mediação, 

sendo a violência um atributo da esfera dos meios. Tal concepção, que teria sido o 

fundamento ideológico para o terrorismo na Revolução Francesa (1789-1799), não 

veria qualquer problema no uso de meios violentos para fins justos, percebendo a 

violência como um atributo natural. Porém, numa crítica histórica do poder, 
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percebemos que se exclui da análise de Benjamim a esfera dos “fins que justificam 

os meios”, pois os critérios únicos de justiça são válidos para determinada situação, 

mas não para outras, uma vez que nem sempre são honestos, por isso a violência 

se disfarça, muitas vezes, de vontade de fazer justiça. 

           Seguindo linha semelhante e mantendo a ótica sobre o contexto da violência 

no ocidente, Byung-Chul Han (2017, p.31) defende a ideia de violência como forma 

de poder: “Quanto mais violência se exerce tanto mais poder se adquire. A violência 

exercida sobre o outro multiplica o cabedal de sobrevivência”. O autor está levando 

em consideração a percepção do tema se baseando na sociedade arcaica ocidental 

na qual a violência homicida gerava o sentimento de força, crescimento e poder. 

Ambos os autores citados, Walter Benjamim e Byung-Chul Han, trazem à tona a 

prerrogativa do poderoso que impõe suas vontades, seus interesses através da 

violência, seja sob a justificativa do direito e da ordem ou do poder.  

            A importância de ressaltar as acepções de Benjamin (1986), Ginzburg (2013) 

e Byung-Chul Han (2017) sobre o tema em questão se dá em virtude de trazer à 

discussão um campo amplo de estudo sobre a violência e sua representação nas 

mais variadas áreas de conhecimento, pois isso significa que há diversos 

instrumentos discursivos para se tratar dela, sendo destacado neste trabalho, em 

especial, a ficção curta brasileira. Podemos falar da violência levando em 

consideração aspectos jornalísticos, sociais, jurídicos, geográficos, clínicos, mas, às 

vezes, a expressão escapa a essas áreas de modo que o escritor literário consegue 

captar o discurso sem passar por uma censura que é própria do tema, conforme 

expressa Schollhammer (2000, p. 250): 

 
O mais importante a respeito da literatura que tematiza a violência é 
que ela se articula na fronteira de sua capacidade expressiva e a 
transgressão deste limite é idêntica à capacidade de ressimbolizar 
aquilo que foi excluído pela lei do discurso, iniciando uma 
comunicação poética entre o real e o ficcional, entre o verdadeiro e o 
falso, entre o representado e o imaginado, entre o universal e o 
particular e entre o público e o privado.  
 
 

O que podemos compreender da afirmação acima é que a literatura de 

ficção curta no Brasil — no caso específico deste trabalho — possibilita avaliarmos 

as obras literárias não apenas como narrativas de experiências históricas, sejam 

elas reais ou imaginárias, mas também como uma contribuição para ampliar a 

ressimbolização de uma realidade que incomoda a todos nós. Ao mesmo tempo, o 
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autor defende que o problema na representação contemporânea da violência na 

literatura não está no seu objeto fascinante, mas na falta de capacidade de 

expressá-lo de modo suficientemente real, em virtude de situações violentas que 

realmente ultrapassam os limites da compreensão humana.  

Dessa forma, ressaltamos que muitas são as imagens da violência no Brasil 

contemporâneo, sejam elas expostas na mídia ou no cenário da realidade urbana de 

cada um. O fato é que  sua representação no campo literário e nos personagens das 

narrativas a serem analisados nessa pesquisa busca a compreensão de seus efeitos 

por meio das situações e enredos presentes em cada texto escolhido e isso será  

explorado com veemência nos capítulos a seguir que tratarão da presença da 

violência em três narrativas de ficção curta da literatura brasileira contemporânea. 
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3 RUBEM FONSECA: A VIOLÊNCIA BRUTAL 

 

                   O realismo brutal, assim denominado por Alfredo Bosi (2001), consiste em 

um modo de escrever que se formou nos anos 1960, período em que, segundo o 

autor, o Brasil passou a viver um capitalismo selvagem em um tempo de opressões. 

Nesse ínterim, a sociedade de consumo é exposta a uma tecnocracia que se 

manifesta em imagens de caos e agonia em um país que estava prestes a sofrer um 

golpe militar, como é o caso do Brasil, o que resultou em tempos violentos para o 

pais nas décadas de 1960 a 1980.  

           Muito embora autores como Dalton Trevisan com sua obra Novelas nada 

exemplares (1959) já tivessem exposto temas como o da violência, de acordo com 

Bosi (2001), foi Rubem Fonseca quem mais se apropriou de uma narrativa brutalista, 

pois o escritor explicitou a hipocrisia da burguesia carioca de forma compulsiva, 

rápida, impura e obscena. 

            Em Rubem Fonseca4, o tema da violência é constante desde a sua estreia 

com  Os prisioneiros (1963) até as suas duas últimas obras obras – Calibre 22 

(2017) e Carne crua (2018) –, as quais trazem de volta os temas estabelecidos ao 

longo de mais de cinco décadas de carreira literária: violência, sexo e hipocrisia 

social. Com a sua produção, Fonseca promoveu uma prosa denominada por Bosi de 

“brutalismo”, caracterizada pelas descrições e recriações literárias de violência  entre 

prostitutas, bandidos, policiais5 corruptos, sempre com uma linguagem crua e 

agressiva utilizando um narrador que fala em primeira pessoa como recurso de 

identificação entre o leitor e a matéria narrada, confundindo autor e personagem 

(CANDIDO, 1987).  

           Em linhas gerais, há diversas nomenclaturas para a ficção de Rubem 

Fonseca. Antonio Candido (1987), por exemplo, chama a produção fonsequiana de 

“realismo feroz” ou “ultrarrealismo”. Já Alfredo Bosi (2001), conforme já foi exposto 

acima, utiliza “realismo brutal” para descrever os aspectos mais importantes da 

 
4 José Rubem Fonseca (1925-2020) foi autor de vários romances e livros de contos consagrados na 

literatura brasileira, caso de sua primeira obra Os prisioneiros (1963), Feliz Ano Novo (1975), livro 
censurado pela Ditadura Militar, ambos sendo coletâneas de contos; e o romance O caso Morel 
(1973). O autor foi vencedor de diversos prêmios literários nacionais e internacionais. O autor faleceu 
em 15 de abril de 2020, em sua residência, vítima de um infarte.   
5 De acordo com Antonio Hohlfeldt (1981), Rubem Fonseca já foi chefe de polícia, o que lhe permite 

conhecer a realidade que enfoca em suas obras. 
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escrita do autor mineiro. Destacando a importância da produção do escritor para a 

literatura brasileira, descreve Bosi (2001, p. 436-437): 

 

Há os que submetem percepções e lembranças à luz da análise 
materialista clássica, dissecando os motivos (em geral, perversos) 
dos comportamentos de seus personagens que ainda trazem a 
marca de tipos sociais. É o caso de Rubem Fonseca, que vem dos 
anos 60 e demonstrou força e fôlego nas páginas cruéis de O caso 
Morel (1973), A grande arte, romance policial na linha do brutalismo 
ianque (1983), Bufo e Spallanzani (1986) e, sobretudo, Agosto 
(1990), relato dos eventos que precederam o suicídio de Getúlio 
Vargas misturado com flashes da vida privada tanto de seus 
admiradores quanto de seus desafetos: quase-crônica política, quase 
romance.   

 

           Fator importante a se destacar da afirmação acima é o fato de Fonseca ter 

trazido a marca “dos tipos sociais”. Vale ressaltar que esses tipos sociais, na ficção 

do autor, são representações do homem urbano, projetado em suas dores e na 

hipocrisia social diante da violência e os problemas da sociedade. De acordo com 

Fábio Lucas (1983), os diálogos presentes nos textos do escritor se distribuem no 

uso frequente do falar carioca, citando seus costumes, sua cultura, sempre 

destacando as nuances da vida urbana moderna. Há em seus personagens uma 

análise voltada para um descompromisso com a ordem, uma errância marginal que 

os faz ser prisioneiros do sistema. 

          De acordo com Lafetá (2000, p. 2), em O cobrador, coletânea de contos 

publicada originalmente em 1979, na qual se insere um dos contos analisados nesta 

pesquisa, Fonseca cria narradores protagonistas que são: 

 

[...] marginais incultos, homens miseráveis que acertam suas contas 
com a sociedade por meio da violência, assassinando pessoas [...] a 
mola desencadeadora da violência, aquilo que move os personagens 
parece estar aquém (ou talvez além) de qualquer busca de sentido: 
para esses párias da sociedade brasileira o sentido acabou, e o vazio 
de suas vidas só pode ser preenchido pelo ódio sangrento, que, 

aliás, de tão rotinizado, parece menos ódio do que frieza psicótica.  
 
          

            A partir da citação acima, podemos compreender que a obra de Fonseca se 

destaca pela forma como o autor logra em criar um ambiente literário urbano com 

grupos marginais que outrora não recebiam atenção pelos escritores brasileiros, ou 
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seja, “[...] com isso Fonseca inaugura uma vertente que aponta para a construção de 

um novo mundo urbano com o objeto ficcional” (SCHOLLHAMMER, 2000, p. 255) e 

isso resulta na exposição de uma realidade brutal possibilitando um diálogo com a 

problemática da violência por meio da narrativa de ficção curta.  

            Uma tendência observada pela fortuna crítica do escritor é a relação da 

temática acerca da violência e o espaço urbano. Kuster (2007), por exemplo, 

observa isso ao destacar que a quebra da sociabilidade como impulsionadora da 

violência está relacionada com a estruturação da cidade, que impõe estigma aos 

seus moradores, principalmente àqueles que vivem à margem dessa sociedade. 

Com base nisso, podemos apontar que a cidade ficcionalizada pelo escritor mineiro 

traz a ideia de uma realidade transgressora que provoca a solidão e a violência: 

 
Fonseca tem experimentado em seus contos mostrar o 
endurecimento da cidade causado pela perda da comunicabilidade 
entre os seres urbanos e o impacto disso na estruturação de novas 
formas de subjetividade [...] a perda da comunhão entre os homens 
e, consequentemente, entre estes homens e a sociedade, condena 
seus personagens à solidão, ao isolamento, ao individualismo e, 
muitas vezes, à violência, senão à barbárie (KUSTER, 2007, p. 605). 

 

             Dito isto, inferimos que o espaço representado pelo escritor se configura 

como um ambiente hostil, que estigmatiza os seres e estes não podem atuar 

livremente, em virtude da segregação dos indivíduos na cidade das narrativas de 

Rubem Fonseca. Estes indivíduos disputam entre si incorporando conflitos e 

frustrações que geram o ódio entre os seus habitantes. O pesquisador 

Schollhammer (2011) ressalta que na prosa do autor a cidade é dividida 

simbolicamente entre cidade oficial e cidade marginal, trazendo tensão e um novo 

vigor na exploração da violência generalizada da sociedade.  

            Ainda no tocante à escolha de tema, cenário e personagens nas obras do 

escritor, o que mais choca nos romances e contos de Rubem Fonseca é o 

amoralismo dos personagens bandidos. Em nenhum momento, eles são 

atormentados por qualquer remorso ou culpa. Os personagens urbanos parecem 

vazios de inquietação ética, a não ser por alguns indivíduos que, em meio ao horror, 

agem movidos por um sentimento qualquer de justiça. 

             De todo modo, a cidade das narrativas do escritor mineiro “[...] se configura 

como uma rede intricada, tecida pelos fios de uma violência que perpassa os mais 

diversos campos, tornando-se inútil descobrir onde tudo começa” (FIGUEIREDO, 
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1996, p.89). Por outro lado, Deonísio da Silva (1979) afirma que não foi Rubem 

Fonseca quem inventou a violência na literatura brasileira, apesar de ter sido um dos 

escritores que a expôs com ênfase. A violência sempre existiu na literatura ocidental, 

e o que Fonseca inventou foi um modo direto de narrar essa violência, servindo-lhe 

de matéria prima.  

              

3.1 UM JUSTICEIRO SELVAGEM: “O COBRADOR”  

 

            Um aspecto notável nas narrativas de Rubem Fonseca é a crítica à hipocrisia 

social ou ao capitalismo que estimula o consumo desenfreado, surgindo como 

agressão aos que vivem à margem da sociedade carioca. Exemplo disto é a sua 

obra O cobrador, publicada originalmente em 1979, constituída por dez contos que 

possuem narradores protagonistas. A coletânea está centrada no tema da violência: 

a pedofilia e o aborto em “Pierrô da Caverna”; assassinato por encomenda em 

“Encontro no Amazonas”; as lutas armadas em “Caminho de Assunção”; tráfico de 

drogas, extorsão e assassinato em “Mandrake”; violência familiar, além de suicídio, 

em “Livro de Ocorrências”; estupro em “Almoço na Serra no Domingo de Carnaval”; 

doenças infectocontagiosas e escravismo em “H. M. S. Cormorant em Paranaguá”; 

grupos de extermínio em “O Jogo do Morto”, além da discriminação social em “Onze 

de Maio” e a violência generalizada em “O Cobrador”. Com esse estilo peculiar, de 

dar voz aos narradores personagens, Fonseca cria situações que podem conter uma 

insuportável amargura ou um erotismo feroz, isso porque sexo e morte se alternam 

em contraponto nos contos de O cobrador e o tom brutalista confere às cenas de 

violência uma terrível intensidade. 

              O conto “O cobrador” enfoca o itinerário do narrador-protagonista que 

percorre o seu caminho de ódio procurando vítimas que são, ao seu ver, os seus 

devedores. Ele se autointitula “o cobrador” e sai armado pela cidade do Rio de 

Janeiro revoltado pela vida de carências, em busca de vingança, assassinando um e 

outro com frieza e crueldade em uma sucessão alucinante. Entre um crime e outro, 

conhece uma moça bonita e rica na praia e, após alguns encontros, ambos se 

apaixonam e ela o incita a seguir o caminho do terrorismo, abandonando os 

assassinatos individuais.  

             No que se refere à estrutura da narrativa e sua linguagem, observamos que 

é um conto formado em divisões ou trechos dedicados a cada episódio cruel do 
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itinerário do cobrador, separados por três asteriscos. A narrativa é narrada no tempo 

presente, de modo que todos os episódios são dados no momento exato em que 

acontecem.  Júlia Polinésio (1994, p.133) expõe que “O cobrador” é um conto:  

 

[...] narrado todo no presente, nele não existe o passado. Quero 
dizer, existe dentro do personagem, e é o elemento fundamental que 
motiva a ação, mas os fatos anteriores não são relatados, e nós os 
desconhecemos; nada sabemos o que sofreu o protagonista para 

chegar ao momento de crise. 
 

 
            O que podemos apreender da citação acima, e conforme observamos no 

domínio da ficção, os relatos de “O cobrador” surgem como uma continuação 

ideológica do processo de transformação do protagonista, ou seja, a vítima se 

transformou em algoz e não sabemos exatamente quando e nem porquê isso 

aconteceu, uma vez que a situação é narrada apenas no momento ativo de sua 

vingança.  

           O percurso terrível se inicia  no consultório de um dentista, quando este lhe 

cobra pela extração de um dente, mas o narrador-protagonista afirma que é a ele 

quem estão devendo: “Eu não pago mais nada, cansei de pagar!, gritei para ele, 

agora eu só cobro!” (FONSECA, 1989, p.14)6. A partir desse momento, o 

personagem sem nome, autointitulado “O cobrador”, sai de forma vertiginosa em 

busca de saldar as dívidas dos odiados ricos, grã-finos e abastados da sociedade. 

            O tipo de narrador-protagonista deste tipo de enredo é descrito por Norman 

Friedman (2002, p.177) como aquele que “[...] encontra-se quase que inteiramente 

limitado a seus próprios pensamentos, sentimentos e percepções”, ou seja, o 

narrador como personagem central não tem acesso ao estado mental das demais 

personagens, conforme também destaca Lígia Leite (1991). Tais apontamentos 

sobre o foco narrativo são importantes para se compreender a ficção que tematiza a 

violência, pois o narrador delimita a perspectiva do leitor em direção aos 

acontecimentos da história, sendo dele todo ângulo pelo qual conhecemos os 

episódios. 

            Jaime Ginzburg (2013) estabelece algumas situações sobre o foco narrativo 

em enredos sobre violência, citando o narrador se colocando à distância dos 

 
6 Para evitar redundâncias, a partir daqui todas as citações referentes à obra de Rubem Fonseca e o 

conto “O cobrador” serão destacadas apenas com o número da página entre  parênteses. 
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acontecimentos, ou seja, segue expondo fatos de violência sem nenhuma 

participação. Há também o narrador que é vítima da violência, configurando-se como 

agente de violência e outro que oscila entre vários focos narrativos, ora em primeira 

pessoa, ora entre dois personagens diferentes. O objetivo de trazer à tona estas 

discussões é o de destacar que a tipologia narrativa não é o ponto final da análise, 

mas o ponto de partida. 

           E assim o cobrador expõe sua dor e sua verdade, mas julgar seus atos cruéis 

e sua perversidade fica por conta do leitor. Para o narrador, existem apenas os seus 

motivos de ódio e revolta os quais são sempre justificados pelas mesmas palavras 

de forma obsessiva, como se fosse uma tentativa de explicar ao leitor sua forma de 

agir: “A rua cheia de gente. Digo, dentro de minha cabeça, e às vezes para fora, está 

todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, casa, 

automóvel, relógio, dentes, estão me devendo” (p. 14). Tal fragmentação talvez 

funcione como uma espécie de retrato mental do personagem, perdido entre 

devaneios variados e de intensidade relativa à suposta dívida que as pessoas 

deveriam a ele. 

A mídia impressa e televisiva brasileira parecem representar um combustível 

para os atos violentos do cobrador de modo que, a partir do que ele acompanha nos 

jornais e televisão, o seu ódio se intensifica. Os estímulos dos jornais e da televisão 

impulsionam o personagem em sua cólera por estar distante das benesses do 

capitalismo. O protagonista deseja inconscientemente estar também no mundo 

burguês, embora saiba que sua imagem não pertence a esse mundo: “feio”, sem 

dinheiro, sem prestígio enquanto homem/sensualidade/modismo. Por isso, diante da 

mídia, no caso da TV, sua atenção aos programas serve para alimentar seu ódio à 

sociedade carioca da época, pois a propaganda e alusão ao meio de vida burguês 

funcionam como combustível ao seu ponto de vista social extremo de ódio e revolta: 

 

Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha 
cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me 
devem eu sento na frente da televisão e em pouco tempo meu ódio 
volta. 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 (p.16). 

 



41 
 

 

               Em “O cobrador”, o riso é inúmeras vezes exposto como uma espécie de 

jargão na voz do narrador protagonista. Além da expressão usada constantemente 

pelo cobrador (só rindo), também a menção aos dentes dos personagens é um 

aspecto contínuo, conforme observamos no trecho da narrativa citado acima: “os 

dentes dele são certinhos e são verdadeiros” (p.16). Essa é uma marca de distinção 

social que separa o grupo privilegiado que o cobrador deseja aniquilar dos outros, os 

“fodidos” na vida. Assim, a expressão “só rindo” do cobrador também se insere 

nessa construção como uma ironia ou uma reação de aversão às suas limitações 

diante da sociedade carioca, à sua condição de segregado. Dessa forma, as 

descrições físicas sempre marcam a sociedade burguesa em contraponto com a 

situação do cobrador: marginalizado, estigmatizado por traços que o tornam 

indesejável aos olhos da sociedade carioca. 

              Um aspecto notável a se destacar nesta narrativa, e que talvez expresse 

uma certa sensibilidade por parte do protagonista, é quando ele se coloca na 

condição de poeta, e isso revela sua relação mais amistosa e afetiva com a arte:  

 

Ela pergunta o que eu faço e digo que sou poeta, o que é 
rigorosamente verdade. Ela me pede que recite um poema meu. Eis: 
Os ricos gostam de dormir tarde/ apenas porque sabem que a corja/ 
tem que dormir cedo para trabalhar de manhã/ Essa é mais uma 
chance que eles/ têm  de ser diferentes:/parasitar,/ desprezar os que 
suam para ganhar a comida, / dormir até tarde,/ tarde/ um dia/ ainda 
bem, / demais” (p.17). 
 

 

                   No tocante ao trecho citado acima, vale ressaltar a afirmativa de Derrida 

(2002), quando questiona sobre o que é a poesia, o  autor diz: “Pois o pensamento 

do animal, se pensamento houver, cabe à poesia, eis aí uma tese, e é disso que a 

filosofia, por essência, teve de se privar. É a diferença entre um saber filosófico e um 

pensamento poético” (DERRIDA, 2002, p.22). O autor trata da enigmática relação 

que nós, enquanto homens, mantemos com os animais. Ele sublinha que é a 

linguagem (poesia) que tradicionalmente marca a linha divisória entre o homem e o 

animal. Diante desse fato, Derrida propõe que é à literatura que cabe o direito senão 

a responsabilidade de discernir o pensamento humano e separá-lo do animal. No 

caso do cobrador, que se declara poeta, este expressa um niilismo7 por meio da 

 
7 Do latim, o termo “nihil” significa “nada”. O Niilismo é uma corrente filosófica que acredita no vazio. 
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literatura, demonstrando sua sensibilidade em relação à arte e isso nos faz refletir 

sobre sua condição de vida humana solitária, ou seja, o cobrador é um personagem 

que possui um vazio existencial, é um ser niilista.   

               Quanto ao niilismo, de acordo com Mario Vieira de Melo (1993), é a 

negação dos valores. O niilista é o acusador dos outros, de si, da existência, de 

tudo. Ou seja, o niilista quer viver, mas só pode fazê-lo de modo doentio, impotente, 

estendendo uma grande cortina sobre a realidade para não encará-la: “O que 

significa Niilismo? Que os valores supremos se desvalorizam” (NIETZCHE apud 

MELO, 1993, p. 35). Quando se fala de niilismo, é comum entender que se trata da 

negação de quaisquer valores. Nietzsche leva o termo para um caminho mais 

amplo, referindo-se a ele como uma negação da vida. 

            Assim, podemos inferir que o cobrador é um personagem niilista em virtude 

de suas palavras e ações demonstrarem que há nele um vazio existencial, uma 

negação da vida, dos valores humanos. E sua sensibilidade para a poesia o faz 

perceber na sociedade carioca algo que os outros não veem: que todos vivem 

também as suas crises existenciais, no entanto fica nítido que o cobrador deseja 

possuir a crise existencial dos ricos, que difere totalmente da dos pobres: “Você está 

cansado, / você acabou, / não sei o que te mantém vivo” (p. 17). O personagem 

nega totalmente a vida dos pobres, alegando que estes vivem apenas para saciar o 

desejo dos ricos. Notamos ainda um ódio de classe no personagem: “Quando não 

se tem dinheiro/ é bom ter músculos/ e ódio” (p. 18).  

 Seguindo essa analogia, percebemos que o narrador divide a sociedade 

brasileira onde vive em dois grupos sociais: os privilegiados-devedores e os 

subalternos-credores. A maneira como ele expressa sua violência é baseada na 

desigualdade entre “privilegiados” e “fodidos” (termos utilizados pelo narrador). A 

dívida é, na visão do cobrador, a privação de determinados bens que ele julga ter 

direito. E por estar situado em uma classe menos favorecida, é que o protagonista 

chega a demonstrar gentileza para com aqueles que estão em sua mesma 

categoria, contrastando com sua fúria brutal pela classe poderosa, conforme 

podemos observar nos dois trechos abaixo, nos quais o cobrador demonstra 

compaixão por quem se insere no grupo dos “fodidos”: 

 
O conceito está pautado na subjetividade do ser, onde não existe nenhuma fundamentação 
metafísica para a existência humana (MELO, 1993). 
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[...] essa fodida não me deve nada, pensei, mora com sacrifício num 
quarto e sala, os olhos dela já estão empapuçados de beber 
porcarias e ler a vida das grã-finas na revista Vogue (p. 17). 
 
A manchete me interessa, peço o jornal emprestado, o cara diz se tu 
quer ler o jornal porque não compra? Não me chateio, o crioulo tem 
poucos dentes, dois ou três, tortos e escuros. Digo, tá, não vamos 
brigar por isso. Compro dois cachorros-quentes e duas cocas e dou 
metade pra ele e ele me dá o jornal (p. 26). 
 
 

O cobrador nota que, independente das identidades das vítimas, qualquer 

uma delas que ele escolhe para matar, dentro do grupo selecionado – o grupo dos 

privilegiados – vive, como ele, o vazio existencial (niilismo). Assim, ele reivindica 

esse direito que os pobres não têm. Os pobres apenas sobrevivem, pois a eles não 

é conferido o privilégio da melancolia e da crise de valores.  

Dessa forma, quando o cobrador canaliza sua força, ele abandona o 

sentimento de reinvindicação ou de justiça e vive apenas uma orientação prática de 

violência instituída, desejando ser reconhecido em seus atos violentos: “Acabar com 

ela? Eu nunca havia esganado ninguém com as próprias mãos. Não tem muito 

estilo, nem drama, esganar-se alguém, parece briga de rua. Mesmo assim eu tinha 

vontade de esganar alguém, mas não uma infeliz daquelas” (p. 17). 

           Nessa perspectiva, o tipo de violência no conto em análise se enquadra na 

violência sistêmica a qual Zizek (2014, p. 20) caracteriza como uma violência 

imposta pelo capitalismo desenfreado que destotaliza o sentido do mundo e das 

coisas: 

É aí que reside a violência sistêmica fundamental do capitalismo, 
muito mais estranhamente inquietante do que qualquer forma pré-
capitalista direta de violência social e ideológica: essa violência não 
pode ser atribuída a indivíduos concretos e às suas más intenções, 
mas é puramente objetiva, sistêmica, anônima. 

 

           Ou seja, na visão do pesquisador, a violência sistêmica ocorre antes do ato 

violento e é exercida pela classe dominante sobre a classe dominada gerando 

inconformismo e revolta. Esse tipo de violência, segundo as palavras de Zizek 

(2014), é inerente ao capitalismo global de modo que produz “indivíduos excluídos e 

dispensáveis, sem teto e sem emprego” (ZIZEK, 2014, p. 21). De acordo com esse 

ponto de vista, o cobrador seria, na verdade, uma vítima dessa violência imanente 

ao sistema capitalista, pois se encontra excluído da ordem civilizatória e do bem-
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estar econômico. Ou seja, além do vácuo na alma, reside no cobrador, uma outra 

forma de violência, a violência do indivíduo contra si, contra os outros por sua 

condição e de outros contra esse indivíduo solitário. 

             É relevante apontar ainda que o cobrador é um bandido anônimo, ou seja, 

seus motivos não vão aos jornais, ele é tratado como um ladrão comum: “Leio os 

jornais [...] O bacana do Mercedes com roupa de tenista morreu no Miguel Couto e 

os jornais dizem que foi assaltado pelo bandido Boca Larga. Só rindo” (p. 18). O 

cobrador é noticiado pelos jornais como sendo o bandido Boca Larga ou o louco da 

Magnum, e sua experiência se perde no meio de outras manifestações de violência 

presentes no Rio de Janeiro.  

             Dessa forma, é perceptível na narrativa que o cobrador sente uma 

necessidade de ser visto, pois sempre ressalta como cada um de seus assassinatos 

são noticiados pela mídia e parece sentir uma urgência em acompanhar o que os 

noticiários dizem a seu respeito. Nesse caso, o cobrador age em solidão, não integra 

a sua marginalidade em um planejamento para que seus ideais sejam expostos. O 

efeito de sua experiência deixa o leitor ciente de suas “cobranças”, no entanto isso é 

totalmente desconhecido pelos jornais, que o noticiam como um bandido comum, ele 

continua anônimo na sociedade que o exclui.  

             Por conseguinte, Toni Monti (2011) alega que o personagem protagonista de 

Fonseca é um excluído da ordem simbólica e muito embora seus motivos sejam 

abrangentes para além da fome, estendendo-se sobre toda uma organização social, 

ele mata os indivíduos como se, assim, estivesse resolvendo todos os seus 

problemas: 

  

Assim, apesar de ser impossível defender seus métodos, o cobrador 
não existe como personagem apenas por uma restituição material. O 
cobrador tem um nexo protorrevolucionário e destrutivo que amplia a 
reflexão. A superfície da cobrança – “estão me devendo comida, 
buceta, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes, estão me 
devendo” – guarda coerência para além dela (MONTI, 2011, p. 45). 
 

 
Apesar de o cobrador se arriscar sozinho contra um sistema inteiro, ele não 

ataca a forma como este poder está instituído. O personagem vive o dilema de ver a 

todos, mas não é visto por ninguém e isso torna a sua fúria mais intensa: “Leio os 

jornais para saber o que eles estão comendo, bebendo e fazendo. Quero viver muito 

para ter tempo de matar todos eles” (p. 18). E assim o cobrador segue canalizando o 
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seu ódio com o pensamento genocida de matar a todos que estão inseridos dentro 

do seu grupo de extermínio.  

             Considerando a percepção de Júlia Polinesio (1994), a violência retratada 

neste conto é intensificada pelo próprio narrador-protagonista pelo prazer com o qual 

ele relata seus crimes com detalhes horripilantes, enfatizando a satisfação pessoal 

que possuía quando concretizava suas ações: 

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

macaco (p. 23). 
 

           Ou seja, fica nítido que, para o cobrador, a ideia de assaltar ou roubar não 

compensa mais, não o satisfaz. Para ele, é preciso destilar o ódio através do 

assassinato premeditado. O projeto de morte em sua execução lhe gera “prazer”. O 

cobrador pratica e expõe sua raiva de forma brutal, até mesmo quando encontra um 

homem com sua mulher grávida. Percebemos a frieza com a qual o protagonista 

destila sua raiva, assassinando ambos em um ritmo feroz e brutal: 

 

Ela está grávida, ele disse apontando a mulher, vai ser o nosso 
primeiro filho. Olhei a barriga da mulher esguia e decidi ser 
misericordioso e disse, puf, em cima de onde achava que era o 
umbigo dela, desencarnei logo o feto. A mulher caiu emborcada. 
Encostei o revólver na têmpora dela e fiz ali um buraco de mina. O 
homem assistiu a tudo sem dizer uma palavra, a carteira na mão 
estendida (p. 20). 
 
 

          Através da análise das relações entre violência e linguagem, podemos sentir 

no trecho acima a hostilidade do episódio narrado diante do leitor. Essa hostilidade 

se traduz pela violência discursiva, tanto através do estilo seco e entrecortado com 

frases curtas, como através dos recursos de conteúdo, nas situações-limite em que 

envolve os personagens (a mulher grávida assassinada na frente do seu cônjuge). 

Nesse caso, percebemos que Rubem Fonseca utiliza a linguagem violenta com uma 

função definida frente ao leitor: a de presentificar a violência de modo que o leitor 

não tenha mais condições de questioná-la. Entretanto, ficamos surpresos diante de 

uma linguagem tão direta para narrar um assassinato cruel, conforme foi expressado 

com prazer pelo cobrador.   
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           Em outro episódio da narrativa, o cobrador relata explicitamente uma cena de 

estupro. Isso porque, para ele, a sociedade também lhe deve sexo. Seguindo a 

mesma linguagem direta, crua e pornográfica, descreve o personagem: 

 

Levei a dona pro quarto. Tira a roupa. Não vou tirar a roupa, ela 
disse, a cabeça erguida. Estão me devendo xarope, meia, cinema, 
filé mignon e buceta, anda logo. Dei-lhe um murro na cabeça. Ela 
caiu na cama, uma marca vermelha na cara. Não tiro. Arranquei a 
camisola, a calcinha. Ela estava sem sutiã. Abri-lhe as pernas. 
Coloquei os meus joelhos sobre as suas coxas. Ela tinha uma 
pentelheira basta e negra. Ficou quieta, com olhos fechados. Entrar 
naquela floresta escura não foi fácil, a buceta era apertada e seca. 
Curvei-me, abri a vagina e cuspi lá dentro, grossas cusparadas. 
Mesmo assim não foi fácil, sentia meu pau esfolando. Deu um 
gemido quando enfiei o cacete com toda força até o fim (p. 21). 

 

           As escolhas do cobrador transgridem as convenções que impõem limites e 

predominam nos fragmentos destacados acima (assassinato de uma mulher grávida 

e um estupro), ações torpes e sanguinárias com dosagem de brutalidade no qual 

mais uma vez a atenção voltada para a linguagem utilizada retrata o brutalismo 

presente neste conto de Fonseca.  Quanto a isso, Antonio Candido (1987) postula 

que o “realismo feroz” de Rubem Fonseca acontece em virtude “da brutalidade da 

situação, como também a crueza da linguagem, fora dos padrões cultos, que são  

transmitidas pela brutalidade de 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. 212).  

          Dando seguimento ao itinerário de vingança do protagonista, é importante 

destacar que sua ação não está vinculada inicialmente a nenhum grupo terrorista. 

Ele atende a uma urgência em se vingar do mundo como uma espécie de herói 

justiceiro. Nesse sentido, Luiz Eduardo Soares (2000) afirma que há uma linha 

divisória entre o mundo da ordem legítima e o submundo da marginalidade ilegal. 

Tal afirmação está relacionada à atmosfera cultural dos anos 1960 no Brasil a qual 

trazia a ideia do bom bandido, herói do seu povo, vingador de sua classe, que 

enfrentava o capitalismo. Ainda segundo Luiz Eduardo Soares (2000, p. 50), “tais 

características são heranças literárias do pícaro retratado em Memórias de um 

sargento de milícias (1853) e do anti-herói de Macunaíma (1928)”, e estas 

características, de acordo com Antonio Candido (1970), trouxeram à cultura 

brasileira a imagem do “bom bandido”, do malandro simpático e irreverente. 
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            De acordo com Schollhammer (2008), tais referências de Fonseca e do 

personagem cobrador à figura do malandro denunciam os mecanismos por trás da 

violência que aparecem na literatura brasileira contemporânea, expondo uma nova 

realidade nua e crua do mundo do crime, atribuindo certo romantismo ao fenômeno 

do banditismo. Maria Alice Resende de Carvalho (2000), tratando da violência no 

Rio de Janeiro e sua relação com o banditismo, também expõe: 

 

O “bandido”, nesse caso, representaria uma saída individual para a 
expectativa de mobilidade que se encontra obstruída, operando 
como uma metáfora da potencialidade explosiva inscrita na adesão 
virtual dos pobres e estratégias imediatistas de inclusão social e 

busca por reconhecimento (RESENDE, 2000, p.54). 
 

Consoante a essa analogia, Fábio Lucas (1983, p.145) afirma que “O 

cobrador” é “uma alegoria sobre as dívidas da sociedade civil para com o cidadão, 

um estudo da revolta”. Assim, levando em consideração tais palavras, o cobrador 

seria um herói político que estaria exercendo o seu protesto social em virtude da 

opressão que sofre por não possuir as coisas que julga ter direito, executando sua 

raiva por meio dos assassinatos em detrimento da vida de carências.  

            Boris Schnaiderman (1994), em posfácio à edição dos Contos Reunidos, de 

Rubem Fonseca, chega a descrever o cobrador como um rapaz sensível, sofredor e 

até mesmo idealista, sendo que ele mesmo diz: “sou uma pessoa tímida, tenho 

levado tanta porrada na vida” (p. 22). Já Lafetá (1994) chama suas ações de 

“romantismo inconsequente”, em virtude de ele achar que pode mudar o mundo com 

seus gestos de ódio.  No entanto, fica nítido que o cobrador é alguém que pode 

demonstrar gentileza com os seus semelhantes, principalmente com aqueles que 

estão em sua mesma condição, como é o caso da personagem Dona Clotilde, a 

dona do sobrado onde ele mora. O protagonista cuida dela, porém isso não o 

impede de pensar, ao ver o seu sofrimento: “Qualquer dia dou-lhe um tiro na nuca” 

(p. 23).  

            Vale ressaltar ainda que, no conto, o único personagem bem caracterizado é 

o cobrador. Suas vítimas são vistas apenas sob o seu enfoque, sempre tratadas 

como seres existentes exclusivamente para saciar a vontade de matar do 

protagonista. Há, porém, a personagem Ana, moça rica e bonita, que possui um 

papel importante, em virtude de o cobrador encontrar nela um combustível maior 

para os seus planos. Algo importante a se destacar é que o fato de o cobrador ter 
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encontrado alguém para canalizar suas emoções e poder amar sem odiar poderia se 

constituir numa possível libertação para saciar o vazio de sua existência ou 

converter o seu ódio em propostas coerentes que pudessem expressar melhor a sua 

revolta. 

              No entanto, percebemos que ele não consegue encontrar um mecanismo 

interno ou externo para interromper esse ciclo vicioso de assassinatos e ódio. 

Mesmo quando se apaixona e parece surgir-lhe uma redenção, o amor de sua vida é 

mais outro incentivo para alimentar sua fúria, tornando-o agora um terrorista:  

 

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. Tenho uma missão. 
Sempre tive uma missão e não sabia. Agora sei. Ana me ajudou a 
ver. Sei que se todo fodido fizesse como eu o mundo seria melhor e 
mais justo. Ana me ensinou a usar explosivos e acho que já estou 
preparado para essa mudança de escala. Matar um por um é coisa 
mística e disso eu me libertei. No Baile de Natal mataremos 
convencionalmente os que pudermos. Será o meu último gesto 
romântico inconsequente (p. 28). 
 
 

             Representando um marco para o conto, intensificando os rumos da história, 

Ana, ao descobrir que o cobrador era assassino, se une a ele em seu projeto de 

vingança e sua presença amplia as proporções dos futuros ataques. O final do conto 

mostra que agora o ódio do cobrador é canalizado e coletivo. Ana lhe incentivou a 

refletir sobre esse ódio e aprimorar sua metodologia. Agora, ele não desejava sair 

matando um a um, individualmente, seu projeto se tornou maior e mais amplo, pois a 

pretensão era dizimar o máximo de pessoas possível: 

 
O mundo inteiro saberá quem é você, quem somos nós, diz Ana [...] 
Leio para Ana o que escrevi, nosso manifesto de Natal, para os 
jornais, Nada de sair matando a esmo, sem objetivo definido. Eu não 
sabia o que queria, não buscava um resultado prático, meu ódio 
estava sendo desperdiçado. Eu estava certo nos meus impulsos, 
meu erro era não saber quem era o inimigo e por que era inimigo. 
Agora, eu sei, Ana me ensinou. E meu exemplo deve ser seguido por 
outros, muitos outros, só assim mudaremos o mundo (p. 29). 
 
 

              Assim, é possível observar que o conto “O cobrador” captura uma realidade 

urbana desnudada da sociedade burguesa carioca em sua decadência e 

segregação social, expondo um tipo de violência áspera e feroz. O cobrador, além 
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de possuir um vazio existencial é um personagem catártico que representa as 

agruras dos que vivem na marginalidade social, mas que externam suas 

miserabilidades no mundo do crime brutal. Notamos na narrativa a falência da 

sociedade e seus valores morais, como também um niilismo que corrói tanto a 

classe burguesa quanto a identidade dos personagens que vivem à margem do 

sistema brasileiro.  

             Há no conto um direcionamento para a crença de que todos os personagens 

inseridos no contexto da narrativa padecem de algum modo o insucesso desse 

sistema brasileiro. A prova disso é a personagem Ana, mesmo sendo rica, 

pertencente à classe burguesa, padece as agruras da incoerência do consumismo e 

possui o seu vazio existencial. Nesse caso, tanto o cobrador quanto os demais 

personagens transparecem suas reações doentias diante do sistema social brasileiro 

em decadência e a violência surge como instrumento de canalização do ódio 

provocado no cobrador por não estar inserido no grupo social que ele ataca. 
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4 BERILO WANDERLEY: A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 

             O jornalista Berilo Wanderley (1934-1979),8 considerado como um mestre na 

crônica de jornal da cidade de Natal de acordo com Gurgel (2001), surge na Tribuna 

do Norte9, em 1956, assumindo a coluna diária “Revista da Cidade” e, desde então, 

foi cronista até o último dia de sua vida, quando faleceu em 1979. As crônicas de 

Wanderley eram publicadas em jornais e revistas entremeadas por notas diversas 

sobre literatura, cinema, eventos culturais e festivos, conforme expôs Gustavo 

Sobral (2016).  

             Ainda segundo Sobral (2016), mesmo tendo sido agraciado com uma bolsa 

de estudos na Europa, seguindo para a Espanha no final de setembro de 1960,  

Berilo Wanderley não deixou de falar da vida da cidade de Natal e das suas 

impressões de leitura, documentou tudo e enviou para as páginas do jornal Tribuna 

do Norte, retornando logo após para o Brasil com a coluna Revista da Europa e 

assim publicou suas crônicas de viagem. Sobre esse episódio da vida do escritor 

natalense, Gustavo Sobral (2016, p. 02-03) destaca: 

 

Revista da Europa estava reservada para os domingos na Tribuna do 
Norte, considerado o dia nobre, de maior circulação dos jornais, as 
crônicas, portanto eram semanais, talvez e também, por uma mera 
razão dos sistemas de comunicação e transporte disponíveis na 
época, vinha tudo pelo serviço postal. Berilo era um jovem de vinte e 
seis anos, recém-formado em Direito, primeira turma da Faculdade 
de Direito de Natal, na Ribeira, praça Augusto Severo, solteiro, 
boêmio, jornalista por ofício e total vocação para cronista, 
personagem de destaque na cidade, frequentando círculos 
intelectuais em torno dos temas do seu interesse e instituindo-se 
como um guia das gerações mais jovens, amigos dos nomes que 
fariam o jornalismo e a literatura do Rio Grande do Norte entre tantos 
outros. 
 

 

 
8 Nasceu em Natal/RN, foi jornalista, professor universitário e promotor público. Publicou diversas 

crônicas e poemas nos jornais impressos mais importantes de Natal/RN no século XX, porém suas 
duas únicas obras em livros foram publicadas postumamente: O menino e seu pai caçador (1980), 
coletânea de crônicas; e B.W: contos, crônicas, poemas e fragmentos (1992),  conforme aponta 
Tarcísio Gurgel (2001). 
9 De acordo com Madruga (1998), havia sete jornais impressos em circulação no período assinalado 

entre   1950 a 1980, em Natal/RN, a saber: Tribuna do Norte, Diário de Natal, Poti, A Ordem, Jornal 
de Natal, Jornal de Comércio e A República.   
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Ou seja, com a experiência na Europa, Berilo Wanderley havia de contar o 

que via e ouvia por meio de um diário aberto ou uma reportagem do dia. Vale 

ressaltar que no Rio Grande do Norte do século XX, mais precisamente na década 

de 1960, não se podia falar de uma produção propriamente animadora no que se 

referia à literatura, sobretudo na área de ficção, E isto se deve, talvez, ao relativo 

desconhecimento desta produção no campo literário nacional, tanto na prosa quanto 

na poesia.  

 Manoel Onofre Júnior (2010) afirma que há cinco ou seis décadas o Rio 

Grande do Norte era tido como uma terra de poetas. Para o autor: “foi somente a 

partir da segunda metade do século XX que a ficção foi ganhando o seu espaço na 

produção literária do estado” (ONOFRE JÚNIOR, 2010, p.10). O pesquisador aponta 

que neste período havia indícios de que a prosa ganharia seu espaço em um estado 

quase consolidado pela poesia e isso se deve, em partes, em virtude da crônica. 

Consoante a isso, Tarcísio Gurgel (2001) ressalta a importância da crônica veiculada 

nos jornais, revistas e artigos da época dando curso a uma tradição de 

cronistas/jornalistas potiguares possibilitando o avanço da prosa de ficção norte-rio-

grandense: 

 

Um grupo certamente notável de cronistas se consolida na década 
de sessenta, elevando substancialmente a qualidade do texto 
publicado nos jornais da capital: Newton Navarro, Hélio Galvão, 
Berilo Wanderley, Sanderson Negreiros, Dailor Varela, Luís Carlos 
Guimarães, Woden Madruga, Dorian Jorge Freire, são especialmente 
importantes deste ponto de vista. Uns mais, outros menos, todos 
contribuíram para que entre nós se firmasse uma tradição que, no 
plano nacional, consagrou nomes como os de Rubem Braga, 
Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria e Nelson 
Rodrigues (GURGEL, 2001, p. 118). 
 

 
A partir do trecho acima destacado, podemos compreender que o gênero 

passou a ser admirado e apreciado pelos leitores dos jornais potiguares, tais como A 

República e Tribuna do Norte. Podemos compreender também que Berilo Wanderley 

figura entre os principais nomes que fariam o jornalismo e a crônica do Rio Grande 

do Norte, pertencendo à geração de cronistas potiguares modernos do século XX, 

tais como Newton Navarro, Sanderson Negreiros, Dorian Jorge Freire, entre outros.  

Outro expoente, porém mais ligado ao ensaio e à etnografia, foi Câmara Cascudo, 

que assinou a coluna “Acta Diurna” por longas décadas. Vale ressaltar ainda que a 
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crônica predominante nesse período foi a modalidade de origem, ou seja, a crônica 

remanescente do folhetim (ONOFRE JÚNIOR, 2016). 

           Berilo Wanderley foi entrevistado sobre sua produção em literatura pelos 

jornais para os quais escrevia. Em uma dessas ocasiões, o escritor responde de 

forma despretensiosa, quando questionado sobre sua escrita literária:  

 

Nada realizei em literatura, até agora. Pelo menos, dentro do 
conceito que tenho de literatura. Fiz poemas, dez anos atrás, como 
todo mundo. Hoje, olho para aquele Berilo e o chamo de imbecil [...] 
Quase dez anos de crônica diária na imprensa me deixaram essa 
qualidade positiva que utilizo em experimentos de ficção: a 
intimidade com a linguagem que, um dia, junto  a uma técnica que 
busco, me levará  a umas novelas  que penso escrever. Por hora, em 
literatura, situo na posição bastante cômoda de espectador e leitor 
(WANDERLEY apud WANDERLEY, 1992, p. 12)10. 

 

            Torna-se óbvio que o autor, de forma simples, enxergava a literatura como 

algo além do seu próprio desejo material de escrever. Não se reconhecia como 

escritor literário, mas como jornalista, um leitor, um apreciador da literatura que 

ainda almejava produzir. Subjaz a essa afirmação, Sobral (2016) destaca que, na 

lista de cronistas nas páginas do jornal Tribuna do Norte, dentre eles se destacavam 

Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Berilo Wanderley. Ou seja, o 

natalense figurava entre dois escritores renomados da literatura nacional, inclusive 

Rubem Braga, um dos cronistas mais importantes do país.  Assim, Sobral (2016, p. 

11) ressalta que o nome de Berilo Wanderley “[...] foi definitivo por elevar a crônica 

ao patamar de jornalismo literário e por ter sido assim o maior cronista da cidade na 

década de 1970”.  

            De acordo com Woden Madruga (1980, p.3) “Berilo Wanderley foi um mestre 

na arte de apreciar o natural, o cotidiano banal, trazendo lirismo e ironia em relatos 

circunstanciais que passavam despercebidos pela maioria das pessoas ao seu 

redor”. Ainda segundo Madruga (1980), o tema constante de Wanderley em suas 

crônicas foi a cidade e seus habitantes, personagens simples e anônimos, humildes, 

deserdados de esperanças, porém, na leveza do seu estilo, sempre eram tratados 

de forma lírica, terna, revelando sempre o seu amor pela cidade de Natal.  

 
10 Entrevista de Berilo Wanderley concedida à Tribuna do Norte em 10 de abril de 1965 intitulada “A 

carne triste de Berilo Wanderley”, texto incluído por Maria Emília Wanderley em B.W: contos, 
crônicas, poemas e fragmentos (1992). 
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             Embora o autor tenha sido considerado por Madruga (1980) um lírico 

telúrico, voltado às coisas da natureza e à sensibilidade romântica, percebemos em 

Berilo Wanderley a presença do cronista urbano, ligado aos problemas da sociedade 

moderna, anotando os pequenos dramas e comédias da cidade, expondo temáticas 

contemporâneas. A vida humana sempre esteve presente em seus relatos, 

principalmente no que concerne à caricatura de personagens poderosos do 

cotidiano, os quais não escapavam à sua crítica mordaz.  

            Vale ressaltar que em Berilo Wanderley há a presença da crônica sobre a 

condição humana, principalmente em crônicas como “Profissão: vigia”, inserida em 

O menino e seu pai caçador (1980), a qual trata da história de um vigilante chamado 

Pedro Valente, com mais de sessenta anos de idade, já aposentado, mas que 

trabalhava para ajudar a sustentar a família: “Pedro Valente da Silva é aposentado  

e ganha o suficiente para passar fome, com a mulher, duas filhas que ainda estão 

dentro de casa, mais uma sogra inválida que, fumando cachimbo, espera por uma 

boa morte” (WANDERLEY, 1980, p.5). A crônica exalta a figura de Pedro Valente 

que enfrenta os perigos da noite na cidade e traz à tona o problema da desigualdade 

social que obriga muitos cidadãos como o protagonista a trabalharem em tais 

condições desfavoráveis, arriscando a própria vida.  

             Em outra crônica, intitulada “A ilha”, pertencente a já citada coletânea acima, 

o autor expõe o desejo do homem moderno – perturbado pelo barulho da cidade – 

de  comprar uma ilha para o seu sossego: “Quem não se perturba com a notícia de 

uma ilha à venda? Quem não quer ir viver numa ilha, longe dessa parafernália que 

se estabeleceu sobre as cidades modernas” (WANDERLEY, 1980, p. 49). É por isso 

que, mesmo na leveza de seu estilo lírico e telúrico, o autor abordou em sua crônica 

temas modernos e contemporâneos, pois Berilo, conforme asseverou Madruga 

(1980, p. 02): 

 

 [...] aparentemente um observador do banal cotidiano, nunca se 
divorciou, porém, da realidade de seu tempo, pois ele próprio foi um 
homem de seu tempo que sabia transformar e dimensionar com 

equilibrado nível de consciência o trivial em motivo de reflexão.  
 
 

                   Dessa forma, Berilo se enquadra no contemporâneo exposto por 

Agamben (2009), pois sentia as coisas como homem do seu tempo, embora 

nostálgico da eternidade, sendo contemporâneo e extemporâneo simultaneamente, 
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ora abordava temas despretensiosos, ora bucólicos; em outros frívolos, banais, mas 

sempre inserindo a reflexão humana em seus escritos. Dito isto, é possível afirmar 

que Berilo Wanderley deu à crônica de Natal a sua modernidade, fazendo-se 

cronista contemporâneo a outros autores de seu tempo, tais como Antonio Callado, 

Otto Lara Rezende, sem renegar Rubem Braga.  

   Simples, universal, comum e engajado, o natalense inseriu na crônica 

potiguar os acontecimentos de todos os dias, a brutalidade de suas temáticas 

contemporâneas se tornam impactantes pela abordagem da sociedade corrompida 

pela miséria humana a qual o autor conhecia e recusava a conviver com ela, por 

isso sempre a inseria em seus escritos para reflexão.  

 

4.1 INFÂNCIA, TRAUMA E VIOLÊNCIA EM “O MENINO E SEU PAI CAÇADOR” 
 

             Em O menino e seu pai caçador (1980), coletânea com quase cem crônicas 

veiculadas em jornais e revistas, mas que só após um ano da morte do escritor é 

que foram compiladas em livro. Nela há textos líricos, memorialísticos, humorísticos 

e com uma crítica visão da sociedade potiguar, contendo relatos curtos, flashes do 

cotidiano potiguar, regional. Dentre a centena de crônicas inclusas na coletânea, há 

uma específica que revela uma cena tensa, violenta e brutal que possui o título 

homônimo ao livro: “O menino e seu pai caçador”. A narrativa foi escolhida para esta 

análise justamente porque expõe o impacto do trauma11 que uma cena violenta pode 

causar em um menino que sai com seu pai para caçar (prática comum em cidades 

interioranas do Brasil onde há sítios e fazendas na comunidade rural). Na caça, o 

menino observa o seu pai preparando a espingarda para atirar no animal e ali a 

criança tem o primeiro contato com a violência que o desestabiliza e lhe deixa com 

um olhar diferente acerca da natureza e do mundo. 

              De acordo com Candido (1992), a presença da memória na construção 

ficcional da crônica é a revelação pessoal e, ao mesmo tempo, coletiva da 

universalidade da matéria narrada. Tais aspectos são observados na crônica “O 

menino e seu pai caçador”, pois Berilo Wanderley se preocupava em “[...] descrever 

 
11 A experiência traumática é, para Freud (1996), causadora de uma ineficácia generalizada nas 

capacidades psicológicas do indivíduo. Sua origem está no fator surpresa, ou seja, no susto 
experimentado no momento do evento. Nesse caso, o autor defende que o terror de ser submetido ao 
perigo sem estar preparado para ele é o que ocasiona a fixação do sujeito ao momento traumático. 
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os acontecimentos que ocorriam no espaço provinciano ou àqueles outros, além-

fronteiras, que normalmente repercutiam no universo local” (MADRUGA, 1980, p. 03) 

e esses acontecimentos por vezes vinham entrelaçados a uma reflexão social.  

            A crônica em destaque se inicia com o narrador onisciente em terceira 

pessoa, enfatizando o amor do pai pelas caçadas e o quanto o filho, sem idade 

determinada, amava acompanhá-lo. Percebemos que  o narrador destaca o ritual de 

cumplicidade entre o pai e o filho durante as caças, sendo que estes não são 

apresentados ao leitor por seus nomes próprios, mas apenas por “homem” e 

“menino”: 

 

O homem amava as caçadas, através das manhãs e das matas da 
fazenda. O menino amava acompanhar o pai, feliz à sua sombra 
altiva e amiga, uma espingarda ao ombro, chapéu de abas largas na 
cabeça, bornal de lona caindo do ombro, carregado de munições 
(WANDERLEY, 1980, p. 03).   
 

    
            Tais descrições sobre o homem, o menino e a natureza refletem aquilo que 

expressou Madruga (1980) acerca de Berilo Wanderley, quando se referiu a este 

como um lírico telúrico, apreciador da natureza, do canto dos pássaros e tudo que 

captava sua sensibilidade. Notamos no trecho destacado acima uma escrita leve, 

uma linguagem simples sobre um episódio cotidiano da vida de um pai caçador e 

seu filho, isso porque “a crônica ocupa um espaço fronteiriço entre a grandeza da 

história e a leveza atribuída à vida cotidiana” (CASTELLO, 2013, p.303). Mas ela vai 

além de um simples registro documental sobre um fato corriqueiro, pois capta um 

instante da condição humana e o transforma em reflexão. Essa exemplaridade da 

crônica que torna um momento um todo significante fica evidente na narrativa de 

Wanderley, principalmente quando o narrador trata de registrar um fato que chamou 

a atenção do menino no momento da caça junto ao pai: 

 

O açude prateava suas águas mansas e os marrecos navegavam lá, 
felizes e descuidados. O menino cismava, olhando as aves e, um dia, 
descuidou-se a ver um casal delas, em idílio na margem da lagoa. 
Enquanto o pai se embrenhava, através das juremas, ele ficou ali, 
calado, mão nos bolsos das calças curtas (WANDERLEY, 1980, p. 
03). 

 

           O casal de marrecos despertou a atenção do menino que ficou a fitá-los de 

modo prolongado, em virtude de ambos estarem em ritmo de acasalamento ou “em 
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idílio”, conforme linguagem metafórica do narrador. O menino em sua inocência 

talvez estivesse a refletir sobre o quanto seria injusto para aquelas aves serem 

interrompidas por um tiro de espingarda.  

            A infância abordada por Berilo Wanderley, por meio do menino o qual não 

sabemos sobre sua idade, poderia ser um simples tópico do autor no qual a criança 

é narrada sob um olhar externo, seja pelo viés da nostalgia, da denúncia ou do 

estranhamento, sem que houvesse uma tentativa de se recriar um mundo afetado 

pelo olhar infantil. No entanto, percebemos no decorrer da narrativa que a cena do 

menino ao observar as aves e o episódio que se seguiu a este afetou 

indubitavelmente sua visão sobre o mundo, tornando-se o elemento principal da 

crônica, seu objeto de maior tensão e reflexão.  

           O olhar infantil do menino ao contemplar as duas aves traz à tona a inocência 

de uma criança que, embora tenha o costume de sempre acompanhar o pai em suas 

caças, demonstra pelo casal de aves que ali estava a sua frente um gesto de 

empatia. Esse gesto mostra ainda que a visão de mundo do menino, embora já um 

pouco afetada pelo acompanhamento constante às caças do pai, ainda não havia 

sido totalmente transgredida pela falta de amor ou de cuidado com a natureza.  

            Se a criança representa a inocência, a sabedoria, o novo, a promessa de 

futuro ou a combinação de duas ou mais dessas variáveis, conforme explicita 

pesquisadores como Anderson Luis da Mata (2010), nesse caso, como se 

apresentaria uma criança em literatura? Se a criança é impossibilitada de ter voz, 

logo sua fala é silenciada ou ocultada por um personagem adulto, na maioria das 

vezes, o seu pai: “O menino amava acompanhar o pai, feliz à sua sombra” 

(WANDERLEY, 1980, p. 03, grifos nossos). Esta aparente impossibilidade, no 

entanto, tenta ser superada pelo exercício da memória ou da observação. É aí que 

entra o narrador que lembra: “O menino sentou sobre uma pedra a ver. O céu da 

fazenda era azul, dos galhos das juremas e pereiros vinham cantos matinais de toda 

a espécie” (WANDERLEY, 1980, p. 03).  

            O narrador onisciente da crônica abre espaço para inserir na narrativa alguns 

comentários próprios que, levando em consideração o estilo desse tipo de narrativa, 

podem se confundir com as intromissões do cronista acerca da cena narrada. 

Porém, em um ótica que visa o foco narrativo, podemos destacar aquilo que 

expressou Friedman (2002) sobre o narrador onisciente intruso, pois “ele é livre não 

apenas para informar-nos as ideias e emoções das mentes de seus personagens 
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como também de sua própria mente” (FRIEDMAN, 2002, p.173). Ou seja, sua marca 

fundamental é a presença de intromissões autorais sobre a vida, conforme 

observamos no trecho em que o narrador da crônica em análise descreve o casal de 

marrecos fazendo um breve comentário crítico sobre a falta de amor da 

humanidade:  

 

Os dois marrecos — marreco macho, marreco fêmea — idilionavam 
como só sabem amar as aves, isto é, através de cantos brejeiros e 
volteios no corpo bailarino. Como deviam amar os homens se fossem 
mais sábios e mais poetas (WANDERLEY, 1980, p. 03) 
 

 
A citação acima expõe a presença de um narrador onisciente intruso, ainda 

de acordo com a tipologia de Friedman (2001), que apresenta comentários sobre a 

matéria a ser narrada, como por exemplo, acerca da cena telúrica sobre as aves e a 

natureza, fazendo uma comparação com a realidade humana.  O texto literário em 

questão mostra em tempo linear todo o percurso da caçada, desde a observação do 

menino ao casal de marrecos até o tiro do pai, que lhe causou um inusitado espanto:  

 

 
De repente, um tiro. O menino voltou o rosto. O pai chegara e, por 
trás de uma moita, na traição sorrateira dos homens caçadores que 
estão com todas as vantagens sobre a sua presa, tinha acertado no 
marreco macho. Parou o canto, parou o bailado. Parou o tempo nos 
olhos do menino (WANDERLEY, 1980, p. 03). 
 

                  

             Fica nítido que o menino sente algum impacto com a morte do animal, 

provavelmente devido a sua admiração súbita ao ver o casal de marrecos em 

acasalamento conforme descreveu o narrador e isso lhe trouxe algum tipo de apego 

emocional às aves mencionadas, como se o menino não desejasse que o momento 

amoroso do casal jamais fosse interrompido porque desenvolveu por eles alguma 

afinidade.  O comportamento do filho está inserido naquilo que Jaime Ginzburg 

(2013, p. 12) chama de comportamento melancólico, que “é caracterizado por um 

mal-estar com relação à realidade. Para ilustrar, é como se o sujeito se voltasse 

indignado: ‘como pôde me apresentar alguém para amar e depois tirar de mim?”’. 

           Após o tiro, o pai espera a ação do filho que continua imóvel, traumatizado 

com a cena do marreco sangrando a sua frente e o outro que foge. A violência brutal 
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contra o animal (prática proibida de acordo com o código de proteção à fauna 

brasileira)12 também atingiu o menino de forma psicológica ocasionando o trauma.  

            Vale destacar que o conceito de trauma, segundo Freud (1996, p. 325), vem 

a ser uma experiência que: 

  
[...] em curto período de tempo, aporta à mente um acréscimo de 
estímulo excessivamente poderoso para ser manejado ou elaborado 
de maneira normal, e isto só pode resultar em perturbações 
permanentes da forma em que essa energia opera. 
  

 

             A explicação de Freud (1996) se desenvolve através dos seguintes 

argumentos: após traumas (experiências assustadoras, perigosas ou violentas), 

algumas pessoas desenvolvem distúrbios na vida mental e na atividade nervosa 

causadas pelo trauma13. O pesquisador Márcio Seligmann-Silva (2003, p.49) 

também afirma que “a história do trauma é a história de um choque violento, mas 

também de um desencontro com o real”.  Ou seja, o traumatizado fica incapacitado 

de simbolizar aquele choque diante do que ele representa. O autor destaca ainda 

que o trauma resiste à representação, e por isso é redimensionada a apropriação do 

termo literatura pelo discurso crítico, quando se trata de testemunho no sentido de 

dar voz às vítimas. E isso é importante para se compreender que os danos 

causados pela violência não são apenas físicos, mas, principalmente, psicológicos. 

Nesse sentido, Paulo Cesar Endo (2005, p.143) também aborda, de forma geral, o 

impacto que o trauma pode ter sobre o indivíduo:  

 

[...] a realidade traumática é essa porção incapturável, marca de uma 
insuficiência no ponto de articulação entre ego e corpo, onde 
operam, também no nível psíquico, as defesas que o organismo vivo 
dispõe para a própria sobrevivência e a da espécie. 
    
 

            A partir da afirmação acima, podemos compreender que o trauma é uma 

situação incapturável em que a vítima não está preparada para assimilar a realidade 

 
12 Código de Caça - Lei ° 5197/67 | Lei N° 5.197, de 3 de janeiro de 1967: Art. 1º. Os animais de 

quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 
13 Em grego, vale lembrar, “trauma” significa ferida. Por isso “colocar o dedo na ferida” é o drama da 

irrepresentabilidade do trauma do sobrevivente (SELIGMANN-SILVA, 2003). 
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do estímulo traumático e isso afeta o nível psíquico e as defesas do organismo do 

indivíduo. O pesquisador Jaime Ginzburg (2010, p. 101) também explicita que:  

 

O impacto violento do trauma se associa ao despreparo do sujeito 
para elaborar e superar a vivência, e mais ainda, para o 
conhecimento claro do que foi vivido. Como excesso e 
ultrapassagem, o trauma é por si mesmo marca dos limites do sujeito 

em sua própria autoconsciência. 
 
 

            Ou seja, a situação traumática aponta para a precariedade das condições de 

funcionamento da consciência e isso fica nítido na crônica em análise quando o 

menino sente o impacto do tiro que matou animal e de repente a cena a sua volta 

muda drasticamente de modo que o narrador destaca: “Parou o canto, parou o 

bailado. Parou o tempo nos olhos do menino” (WANDERLEY, 1980, p. 03) e a 

realidade observada se desordenou. 

            A partir da perspectiva que leva em consideração o impacto violento do 

trauma, com base em Freud (1996), Seligmann-Silva (2003) e Ginzburg (2010), 

podemos compreender que a violência como construção histórica, social, física e 

psíquica não atinge somente o corpo, mas causa principalmente danos psicológicos, 

pois abala a capacidade de compreensão acerca da dor ou dos fatos que ocorrem. 

Tais aspectos podem ser observados na narrativa de Wanderley, pois no decorrer 

do texto, o narrador expõe que algo mudou na vida do menino:  “O menino, a partir 

daquele dia, aprendeu a cismar mais demoradamente sobre coisas que não 

entendia bern, mas sabia que estavam bem acima da dor que fere o mundo e 

maltrata a paz das coisas” (WANDERLEY, 1980, p. 03) 

             A descrição dos fatos ocorridos após o episódio se dão com o pai se 

deitando numa rede e ficando o dia inteiro com um livro diante dos olhos como 

sempre fazia após as caçadas e isso denota que nada foi alterado em sua vida ou 

ele não sofreu nenhum impacto em virtude da morte do marreco, afinal, conforme 

prática comum em áreas interioranas, a caça é, muitas vezes, para sobrevivência de 

alguma famílias, principalmente das que vivem a depender de suas fazendas e 

atividade agropecuária, mas a mudança aconteceu no menino que a partir do tal fato 

passou a refletir sobre as ações do pai durante as caçadas. 

             O narrador encerra a crônica enfatizando que, embora o menino tenha 

beijado o pai e preparado o seu bornal para a caça, “mas o homem partiu sozinho e 
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inseguro para a mata” (WANDERLEY, 1980, p.03).  Conforme já apontado, Freud 

(1996) aborda o conceito de trauma como uma repetição, ou seja, a vítima repete a 

violência sofrida pela incapacidade de se distanciar dos fatos. Notamos na crônica 

em questão que o fato de o menino não desejar mais acompanhar o pai na caça se 

constitui em um ato de violência para com o pai que, a partir de agora, iria sozinho 

para o mato.  

            Repetindo a violência sofrida, ainda que de forma diferente, o menino se 

rebela contra a vontade de seu pai e escolhe deixá-lo partir sozinho para a mata. 

Percebemos a negação do menino em ver a violência novamente quando rejeita 

acompanhar o pai e este segue para a caça “sozinho e inseguro”. Essa insegurança 

se dá em virtude de o pai ter o seu filho sempre como companheiro nas matas, no 

entanto a imposição da solidão e da insegurança seria de agora em diante uma 

forma de o filho lhe dizer que o episódio do marreco transformou sua visão perante a 

vida, no caso, a animal. Nesse caso, o menino sai da condição de vítima da 

violência no momento em que acontece nele um processo de transformação, muito 

embora a sua atitude em não mais acompanhar o pai consista no trauma de não 

desejar mais ver a violência contra os animais. 

            Dessa forma, a crônica de Berilo Wanderley aborda um fato aparentemente 

banal para o cotidiano de muitos que vivem em cidades interioranas do Brasil, mas 

que ganha uma conotação reflexiva acerca dos impactos da violência sobre o 

sujeito. Esta violência, física para o animal, psicológica para o menino, traz à tona 

uma reflexão inescapável acerca da condição humana e sua relação com a natureza 

e os animais. Berilo Wanderley com um texto curto, lírico, sutil e intimista transforma 

sua preocupação social e humana em um equilibrado nível de consciência que gera 

a reflexão. 
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5 CONCEIÇÃO EVARISTO: A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NEGRA 

 

             A literatura se manifesta como um lugar de produção e representação de 

sentidos simbólicos. Partindo dessa premissa, podemos destacar que a literatura 

brasileira expõe a mulher negra em um espaço não privilegiado, instituindo-lhe uma 

diferença negativa. Ou seja, a representação da figura feminina negra surge ligada 

às imagens de um passado escravo, um corpo-objeto de procriação e satisfação do 

desejo de seu senhor. Tais aspectos são observados desde o período colonial. 

Enquanto personagem da literatura brasileira, a mulher negra integra a figuração 

literária desde o seu início, conforme destaca Eduardo de Assis Duarte (2010, p. 24):  

 

De Gregório de Matos Guerra a Jorge Amado e Guimarães Rosa, a 
personagem feminina oriunda da diáspora africana no Brasil tem 
lugar garantido, em especial, no que toca à representação 
estereotipada que une sensualidade e desrepressão: “Branca para 
casar, preta para trabalhar e mulata para fornicar”. 
 
 

            Por semelhante ótica, Ana Beatriz Gonçalves constata que na representação 

da mulher negra, “ela é retratada como a antimusa da sociedade brasileira, porque 

não se adequa ao modelo estético. A Literatura, assim como a História, produz um 

apagamento dessas mulheres, ocultando os sentidos de uma matriz africana na 

sociedade brasileira” (GONÇALVES, 2009, p. 52). Assim, levando em consideração 

as opiniões de Duarte (2010) e Gonçalves (2009), compreendemos que a escrita 

literária sobre a mulher negra brasileira é marcada por uma semântica erótica focada 

nos corpos de pele negra, desfrutáveis aos olhos e às fantasias sexuais do homem 

branco ao vincular a mulher negra ao desregramento e à promiscuidade. 

           Tratando da escrita de autoria feminina sob uma ótica mais abrangente, Lúcia 

Osana Zolin (2009, p. 105), destaca que “a chamada pós-modernidade – conceito 

ideológico amplo que se alicerça na infraestrutura industrial e econômica ocidental e 

na globalização, manifestado a partir dos anos 1960 – remete a traços que vão 

desde a ênfase na heterogeneidade, na diferença e na fragmentação”. No âmbito 

dos estudos de gênero, essa mobilidade cultural ocidental tem acarretado novas 

configurações para as relações entre os sexos, pois “[...] além de favorecer 

intersecções das questões de gênero com as de raça, classe, religião, etc., tal 

pensamento toma a mulher como parte integrante da nova ordem social e 
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econômica” (ZOLIN, 2009, p.105). De acordo com as palavras da autora, a literatura 

de autoria feminina emerge nesse contexto expondo as novas configurações 

socioculturais do texto literário escrito por mulheres, destacando o seu papel 

importante na produção literária brasileira.   

              Em uma sociedade onde prevalece o patriarcalismo, a mulher negra está 

exposta a diversas situações de subalternidade, inclusive na literatura. Autoras afro-

brasileiras como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e Miriam Alves, por 

exemplo, representam, por meio do texto literário contemporâneo, as experiências 

que as mulheres negras vivenciam, suscitando às suas personagens as distintas 

funções de esposa, mãe, mulher que sofre e batalha. Isso porque é difícil pensar a 

literatura brasileira contemporânea sem movimentar um conjunto de problemas 

sociais envolvidos em determinado contexto de produção, pois, como assevera 

Regina Dalcastagnè (2012), todo espaço é um espaço em disputa, seja ele inscrito 

no mapa social ou constituído numa narrativa.  

             Vale ressaltar que neste trabalho a escolha foi pelo uso da expressão 

literatura afro-brasileira14, já que o próprio termo remete ao processo de mestiçagem 

cultural, linguística e religiosa pelo qual passou e passa a sociedade brasileira. A 

literatura afro-brasileira está em linha com a luta contra o preconceito histórico 

enraizado e alimentado pela sociedade brasileira, mas o seu engajamento se molda 

em inovações estéticas, nas quais mostra o orgulho que o indivíduo afro-brasileiro 

tem de suas origens, da sua cultura, dos seus costumes e da sua religiosidade. E 

essa representatividade ganha força por meio da temática do negro na literatura 

brasileira, conforme aponta Zilá Bernd (1988, p. 50) acerca da poética da literatura 

afro-brasileira:   

 
Esse eu lírico em busca de uma identidade negra instaura um novo 
discurso [...] ao inverter um esquema onde ele era o Outro: aquele de 
quem se condoíam ou a quem criticavam. Passando de outro a eu, o 
negro assume na poesia sua própria fala e conta a história de seu 
ponto de vista [...] esse eu representa uma tentativa de dar voz ao 

 
14 Alguns pesquisadores da literatura afro-brasileira remontam suas origens no Brasil ao século XIX. 
Autores como Zilá Bernd (1988) e Domício Proença Filho (2004) consideram Luís Gama (1830-1882) 
como o “discurso fundador” e o “pioneiro da atitude compromissada” com os valores da negritude na 
literatura (BERND, 1988; PROENÇA FILHO, 2004), além de autores como Lima Barreto, Machado de 
Assis, Maria Firmino dos Reis, entre outros que contribuíram para o florescimento de uma escrita 
literária afro-brasileira. Por sua vez, Eduardo de Assis Duarte propõe que, além de um “pai” da 
literatura afro-brasileira (caso de Luís Gama), encontramos na escritora negra Maria Firmina dos Reis 
(1825-1917), autora do romance Úrsula, uma “mãe” (DUARTE, 2005). 
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marginal, de contrapor-se aos estereótipos (negativos e positivos) de 
uma literatura brasileira legitimada pelas instâncias de consagração. 
 
 

             Esse aspecto de consciência identitária traz a expressividade e a 

subjetividade dos escritores e escritoras negros do Brasil, buscando romper com a 

discriminação, com o preconceito social e, além disso, busca legitimar a literatura 

afro-brasileira dentro do quadro mais abrangente da literatura nacional.  

             Algo importante a ser tratado neste capítulo, além das questões ligadas à 

literatura afro-brasileira já apontadas anteriormente, é a violência contra a mulher 

negra. Para tanto, é necessário nos desprendermos do conceito de violência 

associado ao crime e aos confrontos civis. No texto que será analisado doravante, é 

perceptível o teor de uma narrativa impactante em um cenário que traz ora violência 

física/corpórea, ora violência indireta, subjetiva, porém visivelmente exercida pelo 

sistema social. Nessa perspectiva, Zizek (2014) afirma que: 

 
A violência subjetiva é somente a parte mais visível de um triunvirato 
que inclui também dois tipos objetivos de violência. Em primeiro 
lugar, há uma violência “simbólica” encarnada na linguagem e em 
suas formas [...] Em segundo lugar, há [...] a violência “sistêmica”, 
que consiste nas consequências muitas vezes catastróficas do 
funcionamento regular de nossos sistemas econômicos e político 
(ZIZEK, 2014, p. 17). 

 

              Podemos observar, a partir da perspectiva de Zizek, que, dentre as formas 

cuja violência pode estar representada, temos agressões manifestadas de forma 

física, assim como violências de caráter psíquico e/ou moral, que se situam fora do 

eixo “visível” a essas vítimas. Assim, todo ato que resulte em morte ou lesão física, 

sexual ou psicológica de mulheres, se configura em violência contra mulheres, 

sendo que também observamos tais tipos de violência também na literatura 

nacional. 

                         Logo, compreendemos que a violência na literatura afro-brasileira não está 

relacionada somente às mulheres agredidas fisicamente, mas também à violência 

causada pela sociedade brasileira de um modo geral, configurada através do 

racismo e de outras práticas discriminatórias que afetam esse grupo oprimido. É por 

esse entendimento, o qual a violência não se restringe a uma manifestação alheia 

ao tempo e ao espaço em que acontece, que ela é entendida também por meio da 

História, visto a nossa história brasileira estar constituída de atos violentos desde o 
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período da colonização. Assim, isto nos permite analisar a presença da violência 

cometida contra a mulher negra na literatura brasileira, a partir de uma ótica reflexiva 

que gere um debate acerca de tais fatores.  Afirma Ginzburg (2013, p. 41): 

 

A leitura de textos literários, sabemos há muito tempo, é capaz de 
romper com percepções automatizadas da realidade. Se estamos 
habituados a ver as coisas de modo pautado por parâmetros 
opressores, em razão de circunstâncias hostis, a leitura pode 
deslocar os modos de percepção. 
 
  

             É neste viés que os fatores habituais do cotidiano ganham uma nova 

configuração no contexto literário nacional, de forma que esse problema social seja 

debatido na literatura afro-brasileira a fim de propor reflexões sobre o tema. Dito isto, 

na presente dissertação, evidenciamos o nome de Conceição Evaristo15 como uma 

das escritoras femininas do Brasil a representar a voz das mulheres negras do país 

e pretendemos analisar como se configura a temática da violência em um conto da 

autora, em especial na narrativa “Maria”, inserida em Olhos d’água (2014). 

Conceição Evaristo é considerada por muitos pesquisadores da literatura nacional, 

tais como Constância Lima Duarte (2010), como uma das mais importantes vozes da 

literatura afro-brasileira. Também pesquisadora da área de Estudos Literários, a 

referida escritora dá destaque à vertente negra feminina16 no âmbito da literatura 

afro-brasileira. 

             A autora estreou na literatura brasileira com a publicação de poemas nos 

Cadernos Negros com temáticas sempre voltadas para a discriminação racial, de 

 
15 Natural de Belo Horizonte/MG, Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em 1946 em uma 

favela mineira. Em 1973, depois de ter concluído o antigo curso normal pelo Instituto de Educação de 
Minas Gerais, transferiu-se para o estado do Rio de Janeiro em busca de trabalho como professora. 
Posteriormente, lecionou no curso de Letras na Universidade Federal do Estado em que nasceu, 
ingressando em um curso de Mestrado em Literatura Brasileira, em 1996, pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e em 2011 se doutorou em Literatura Comparada 
pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Em 2003, publicou seu primeiro romance Ponciá 
Vicêncio, posteriormente publicou Becos da memória (2006); Insubmissas lágrimas de mulheres 
(2011); Olhos d’água (2014) — coletânea de contos que venceu o Prêmio Jabuti em 2015 — e 
Histórias de leves enganos e parecenças (2016). Além dessas obras individuais, Evaristo também 
escreve e publica desde 1990, textos acadêmicos, poemas, e composições não ficcionais em 
antologias, revistas acadêmicas e seu próprio blog. A mineira publica poemas e contos na compilação 
Cadernos Negros, desde 1990, e é convidada para palestras e congressos em todo Brasil, abordando 
questões de gênero e etnia na literatura brasileira, tendo vencido diversos prêmios literários 
nacionais. 
16 A produção literária feminina afro-brasileira transcreve as vivências que apenas as mulheres/negras 

podem ou são obrigadas a experimentar (CAMPOS, 2008). 
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gênero e de classe.  A gênese da escrita de Conceição Evaristo está nas 

experiências que viveu desde a infância:  

 

Na origem de minha escrita, ouço os gritos, os chamados das 
vizinhas debruçadas sobre as janelas, ou nos vãos das portas 
contando em voz alta uma para as outras as suas mazelas, assim 
como as suas alegrias. Como ouvi conversas de mulheres ! [...] 
Venho de uma família em que as mulheres, mesmo não estando 
totalmente livres de uma dominação machista, primeira a dos 
patrões, depois a dos homens, seus familiares, raramente se 
permitiam fragilizar. Como “cabeça” da família, elas construíam um 
mundo próprio, muitas vezes distantes e independentes de seus 
homens e, mormente, para apoiá-los depois (EVARISTO, 2007, 
p.20). 
 
 

           Tais reflexões como estas fizeram brotar o conceito de “Escrevivência” 

(escrever a existência): “Foi daí, talvez, que eu descobri a função, a urgência, a dor, 

a necessidade e a esperança da escrita. É preciso comprometer a vida com a escrita 

ou é o inverso? Comprometer a escrita com a vida?” (EVARISTO, 2007, p.17). A 

escrevivência17 é a escrita da coletividade, mas, ao mesmo tempo, a escrita de 

Evaristo é íntima, pessoal, pois ela escreve sobre si e sobre os seus.  

            A prosa de Evaristo demarca uma ficção de encontro com a realidade vivida 

por ela, sua mãe e tias, lhe ensinando a observar os sinais da natureza e da vida 

para aguçar seus sentidos e olhar. Por isso, as lições das mulheres de sua família 

instigaram novas perspectivas para autora, já que, “[...] desse assuntar a vida, que 

foi ensinado por elas ficou essa minha mania de buscar a alma, o íntimo das coisas”. 

(EVARISTO, 2010, p. 15)18. 

           A partir de imbricações como as de etnia, gênero, classe, algumas escritoras 

afro-brasileiras estão trazendo para a ficção, através de contos, poemas e 

romances, “agudas releituras da violência, expondo sem melindres personagens-

chagas do cotidiano feminino” (DUARTE, 2010, p. 316). Nesse plano ficcional, 

 
17  Conceição Evaristo desenvolveu o conceito de “escrevivência” em uma entrevista concedida ao 

programa online Imagem da palavra (2012). 
18 Depoimento concedido pela escritora no decorrer do I Colóquio de Escritoras Mineiras, realizado 

em maio de 2009, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O 
referido depoimento foi publicado na obra Escritoras Mineiras: poesia, ficção e memória, organizada 
pela Professora Constância Lima Duarte, da UFMG, no ano de 2010. Também se encontra disponível 
no Portal Literafro da UFMG: >>http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo<< , 
assim como no blog da escritora: 
>>http://nossaescrevivencia.blogspot.com/search/label/apresentacao<<. Acesso em 05 de maio de 
2020. 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/188-conceicao-evaristo%3c%3c
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Conceição Evaristo também retrata as agruras da violência familiar, doméstica e 

urbana no cotidiano de suas personagens. Ao se comprometer com a escrita, 

Evaristo buscou retratar, por meio das personagens femininas negras, a violência 

por elas enfrentada no dia a dia, posto que, agredir, matar, violentar/abusar, estuprar 

uma mulher ou menina fazem parte da realidade brasileira há séculos.  

            O ser mulher, negra e oriunda de uma vida pobre, são as características 

predominantes que levam à fala e à escrita nas obras da escritora mineira, 

marcadas também pela crítica social e pela ancestralidade das suas personagens.   

Assim, Evaristo faz uso de sua escrita para expor também a sua aflição, na condição 

de mulher negra que sofreu e vivenciou as dores destacadas em sua produção 

literária. Dito isto, Constância Lima Duarte (2010, p.233) expõe: 

 

Os contos de Conceição Evaristo parecem trazer a expressão de um 
novo paradigma. Escrita de dentro (e fora) do espaço marginalizado, 
a obra é contaminada da angústia coletiva, testemunha a 
banalização do mal, da morte, a opressão de classe, gênero e etnia. 
 

    
            Considerando a afirmativa da autora acima, percebemos que a literatura  

assinada por Conceição Evaristo é a representação da mulher negra brasileira que 

vive nas periferias brasileiras ou estão postas sob o ângulo da marginalização social. 

Nos contos presentes em Olhos d’água (2014) a autora mineira aborda a violência 

em diferentes aspectos, seja violência simbólica, moral ou física, principalmente 

quando são manifestados por meio do preconceito racial, de gênero ou de classe. A 

obra evidencia a violência urbana e a desigualdade social, principalmente em 

relação às mulheres negras, conforme observamos em contos presentes na obra 

citada, como “Duzu-Querença”, “Quantos filhos Natalina teve?” e “Maria”. 

 

5.2 “MARIA”: CORPO NEGRO VIOLENTADO 
 

                O silenciamento há muito tempo foi imposto por uma parcela da crítica 

literária e pela tradição cultural como localidade habitada nas produções literárias de 

mulheres negras no Brasil e no mundo, isso porque a apropriação da palavra 

estimula os mecanismos de representação e auto representação na literatura. Tal 

ferramenta, a da linguagem literária, foi negada ou limitada às escritoras negras em 

virtude de tal aspecto implicar em uma aquisição de voz e, consequentemente, de 
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poder. E isso está relacionado à questão da condição da mulher negra e pobre estar 

posta em um contexto de subalternidade ainda mais obscuro, conforme aponta 

Spivak (2010, p.67): “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não 

tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais 

profundamente na obscuridade”.  Muito embora a autora esteja se referindo 

especificamente às mulheres dos países indianos, o referido pensamento nos leva a 

refletir sobre a mulher afro-brasileira no contexto da literatura do Brasil do século 

XXI. Assim, Spivak (2010) considera fundamental que mulheres intelectuais 

concedam espaços em suas produções literárias para que tais sujeitos subalternos 

sejam ouvidos. 

           Ademais, o jogo do autor na literatura brasileira contemporânea ganha outra 

configuração quando temos uma mulher negra assumindo a autoria. Nessa direção, 

Conceição Evaristo surge com uma produção literária de relevante consciência 

destacando uma escrita voltada para as descrições das agruras sofridas pelas 

mulheres negras no Brasil. 

                O conto “Maria”, o quarto texto de uma coletânea de contos da referida 

escritora mineira, contendo quinze narrativas que exploram significativamente a 

condição da mulher negra em diferentes aspectos: mãe, esposa, amante, filha, avó, 

todas evocadas numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a condição 

humana da mulher pobre, negra e periférica. Cada conto traz a história de uma 

personagem feminina: Ana Davenga, a mendiga Duzu-Querença, Maria, Natalina, 

Zaíta, entre outras. No prefácio ao livro, Heloisa Toller Gomes (2014, p. 10) destaca: 

“Essa mulher de muitas faces [dos contos de Evaristo] é emblemática de milhões de 

brasileiras na sociedade de exclusões que é a nossa”. Os quinze contos presentes 

nesta coletânea expõem personagens e situações baseadas no cotidiano e na 

violência urbana sofrida por mulheres negras brasileiras.  

            O texto escolhido narra a história de uma mulher negra chamada Maria, 

empregada doméstica que entra em um ônibus na volta do trabalho, se depara com 

assaltantes e se assusta ao ver que um deles é o ex-marido, pai de seu filho mais 

velho. Os passageiros notaram a intimidade que parecia haver entre Maria e o 

assaltante, principalmente pelo fato de ela ter sido a única a não ser assaltada e 

assim a discriminaram com xingamentos verbais e agressões físicas. O conto é 

narrado em terceira pessoa por meio de um narrador observador, a autora utiliza 

uma linguagem prosaica pertencente ao cotidiano das personagens. Não há 
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menções no conto sobre o lugar onde se passam os acontecimentos, no entanto 

compreendemos que é uma narrativa que figura no espaço urbano, em virtude da 

menção ao ponto de ônibus, que é um transporte coletivo da cidade: “Maria estava 

parada há mais de meia hora no ponto do ônibus” (EVARISTO, 2014, p. 39).  

            Fica nítida na narrativa a presença da violência racial e demais tipos de 

violências cometidas contra a mulher, seja ela de forma simbólica ou física, 

conforme observamos logo no primeiro parágrafo da narrativa:  

 

Maria estava parada há mais de meia hora no ponto do ônibus. 
Estava cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a 
pé. Era preciso mesmo ir se acostumando com a caminhada. O 
preço da passagem estava aumentando tanto! Além do cansaço, a 
sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa 
na casa da patroa. Ela levava para casa os restos (EVARISTO, 2014, 
p. 39). 
 

 

No primeiro parágrafo do conto, entendemos de imediato a que classe social 

Maria pertence: empregada doméstica de poucos recursos. Ou seja, Maria era uma 

trabalhadora e podemos inferir, por meio do texto literário, que era explorada e 

desvalorizada, principalmente por estar levando as sobras de comida que restaram 

da casa da patroa e uma pequena gorjeta: “A gorjeta chegara numa boa hora. Os 

dois filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele 

remedinho de desentupir nariz” (EVARISTO, 2014, p. 39).  

Tal relato nos lembra o contexto histórico do fim da escravidão no Brasil no 

qual os ex-escravos, embora livres, precisavam trabalhar em troca de alimentação, 

conforma aponta Claudenir Souza (2013, p. 67): 

 

No Brasil, o trabalho doméstico é uma das profissões mais antigas, 
com 467 anos de existência marcados pela violência institucional. 
Desse total, 343 anos foram de trabalho escravo; o fim da escravidão 
parcial (Lei Áurea) obrigou os/as negros/as a trabalhar por mais 48 
anos a troco de comida ou por uns trocados (SOUZA, 2013, p. 67). 

 

             Logo, podemos compreender que o trabalho doméstico, quando há 

exploração, também é um tipo de violência caracterizada pelo preconceito e 

discriminação. Ou seja, fica ressaltado que Maria, já no início do conto, sofre 

violência em três aspectos: primeiro, pela condição de trabalhadora explorada que 
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trabalha para sobreviver; segundo pelo aumento abusivo da passagem e terceiro 

pelo racismo e violência de gênero, conforme veremos no decorrer desta análise.  

             A narrativa trata de um enredo violento, especialmente no que diz respeito a 

violência contra a mulher que enfrenta, diariamente, uma sociedade cuja prática do 

preconceito racial vem desde a colonização. Conforme já apontado nessa pesquisa, 

a violência vem se propagando no Brasil desde o seu descobrimento. No que se 

refere ao sexismo ou feminicídio, a violência contra a mulher é um fato histórico, 

concordando-se com a perspectiva a seguir:  

 

A violência cometida contra a mulher é um fenômeno histórico que 
dura milênios, pois a mulher era tida como um ser sem expressão, 
uma pessoa que não possuía vontade própria dentro do ambiente 
familiar. Ela não podia sequer expor o seu pensamento e era 
obrigada a acatar ordens que, primeiramente, vinham de seu pai e, 
após o casamento, de seu marido (CAGLIARI; COSTA; RITT, 2009, 
p.15).  

 
 

               A partir do exposto acima, podemos inferir que o sexismo e, até mesmo, a 

misoginia determinam as relações de poder dentro da sociedade contemporânea 

brasileira, reproduzindo o sistema patriarcal e tornando o ambiente urbano um 

espaço privado em que homens possuem total liberdade, mas a mulher é 

constantemente oprimida e agredida. No Brasil, isso é intensificado por meio da 

violência racial, ou seja, a mulher negra sofre de forma ainda mais intensa essa 

opressão.  

            Segundo Conceição Evaristo (2009, p. 18): “a subjetividade afro-brasileira é 

assinalada pelo racismo e pelo sexismo perversos praticados pela sociedade”. Aqui 

se faz necessária a afirmação de Joel Rufino dos Santos (1984, p.14) ao definir 

racismo: “Diz o Larousse que o racismo prega, em particular, o confinamento dos 

‘grupos inferiores’ dentro de um país (segregação racial).” O racismo, ainda 

conforme Santos (1984, p.35), “é um dos muitos filhos do capital”. No Brasil, desde o 

seu descobrimento, a violência racial vem se propagando, assumindo as formas do 

racismo contra os negros que foram/são julgados como uma raça inferior, incapaz 

de construir uma civilização. 

            Conforme a fluência da narrativa, somos expostos aos variados tipos de 

violência sofridos pela protagonista: “A palma de uma de suas mãos doía. Tinha 

sofrido um corte, bem no meio, enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! 
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Faca a laser corta até a vida” (EVARISTO, 2014, p. 40). Esse acontecimento surge 

como uma nova configuração da violência sofrida pela personagem: a exploração no 

trabalho, a espera demorada pelo ônibus, o aumento abusivo da passagem e a faca 

a laser que fez um corte em sua mão. A partir dessas considerações, podemos 

compreender que Maria está vulnerável às forças do sistema social que atua sobre 

ela.  

Vale ressaltar que o nome Maria lembra o nome da mãe de Jesus, que se 

tornou popular com a propagação do Cristianismo e é um nome muito empregado 

para nomear mulheres. O referido nome, utilizado tanto para intitular o conto quanto 

para nomear a protagonista, denomina pessoa comum indeterminada dentro da 

população brasileira, um ser anônimo entre milhares. 

Um fator importante a se destacar nessa narrativa, principalmente porque é 

algo que faz o texto nos sensibilizar, é a relação afetiva de Maria com os filhos. A 

protagonista levava para casa o que havia sobrado da casa da patroa, uma sacola 

com um osso de pernil, frutas que enfeitavam a mesa, dentre elas um melão: “As 

crianças nunca tinham comido melão. Será que os meninos iriam gostar de melão?” 

(EVARISTO, 2014, p. 39-40). Esses dados operam no leitor uma empatia ou 

sensibilidade diante da situação narrada, pois compreendemos Maria como uma 

mãe que trabalha para o sustento de seus filhos. 

            O destaque da figura materna no conto se dá em virtude de há muito tempo 

a literatura tradicional marcar a mulher negra com a infertilidade, de acordo com as 

palavras de Eduardo de Assis Duarte (2010). Isso porque a mulher negra por muito 

tempo foi retratada na literatura brasileira apenas como objeto de fantasias sexuais 

masculinas. A “afrodescendência estéril”, expressão cunhada por Duarte (2010), 

está presente em diversos autores da literatura brasileira, desde Gregório de Matos 

a Aluísio Azevedo e Guimarães Rosa, todos expõem a falta de representação 

materna para a mulher negra na literatura brasileira, fato que fez a escritora 

Conceição Evaristo (2005, p.202) questionar: “Estaria a literatura produzindo um 

apagamento ou destacando determinados aspectos em detrimento de outros, e 

assim ocultando os sentidos de uma matriz africana na sociedade brasileira?” Por 

conseguinte, o conto “Maria”, subverte essa ideia, pois a protagonista negra é 

representada como uma figura materna. 

             Seguindo a narrativa, percebemos estar diante de um texto construído por 

meio do discurso indireto livre, pois os diálogos no corpo do conto não aparecem 
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com as marcações indicativas de fala e esse tipo de recurso permite que os 

acontecimentos e as falas dos personagens sejam narrados em simultâneo. Maria 

sobe para dentro do ônibus e alguém aparece do fundo fazendo um sinal para o 

cobrador, pagando sua passagem e sentando-se ao seu lado em um dos assentos 

do transporte: “Ela reconheceu o homem. Quanto tempo, que saudades! Como era 

difícil continuar a vida sem ele [...] Maria viu, sem olhar, que era o pai de seu filho” 

(EVARISTO, 2014, p. 40). Segue-se um diálogo entre os dois e eles dizem que 

estão sozinhos, mesmo depois de onze anos. Ele pergunta pelo filho: “E o menino, 

Maria? Como vai o menino? Cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? 

Tenho um buraco no peito, tamanha a saudade!” (EVARISTO, 2014, p. 40).                      

             Conforme nos apresenta o diálogo entre os dois personagens, percebemos 

a problematização no relacionamento de ambos, uma vez que parecem sentir falta 

um do outro, no entanto estão separados: “Sentiu uma mágoa imensa. Por que não 

podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes” (EVARISTO, 2014, p. 40). 

A narrativa não explica os motivos da separação, mas entendemos que algo 

aconteceu para que ambos não estivessem mais juntos, no entanto esses motivos 

são desconhecidos ao leitor.  

            Vale ressaltar que a personagem teve outros filhos com outros homens, mas 

os criou sozinha, sendo obrigada a aceitar a condição de mãe solteira, mas ainda 

com um sentimento de culpa como se tivesse traído o seu primeiro homem, pai de 

seu filho mais velho: “Você já teve outros... outros filhos? A mulher baixou os olhos 

como que pedindo perdão. É. Ela teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém 

também” (EVARISTO, 2014, p. 40). Fica entendido nesse relato que a sociedade 

brasileira machista cria mães e mulheres vítimas de abandono por parte dos seus 

cônjuges e isso recai duplamente sobre Maria porque, além de mulher, negra, pobre 

e favelada, teve que criar os filhos sozinha sem a ajuda dos pais que os 

abandonaram.   

            A narrativa segue explicitando o diálogo entre os dois, Maria e seu ex-

marido: “O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco [...] Ela, 

ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala dele: um abraço, um beijo, um carinho no 

filho” (EVARISTO, 2014, p. 41). E logo após sacou a arma do bolso rapidamente. 

Esse trecho nos faz refletir e ponderar acerca da posição do pai nesta narrativa: 

mesmo sendo um criminoso que estava prestes a assaltar os passageiros do ônibus, 



72 
 

 

fato que provavelmente já fosse costumeiro em sua vida no crime, lembrou-se de 

mandar um recado carinhoso ao filho. 

              O tempo da narrativa se configura no presente e os fatos são narrados em 

ordem linear, o que se segue após isso é que o pai do filho de Maria estava 

anunciando um assalto e ela ficou assustada. Os pensamentos da protagonista, 

mais uma vez, estabelecem uma lógica materna, Maria pensou nos filhos: “Maria 

estava com muito medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três 

filhos [...] Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que ela 

via um assalto no ônibus” (EVARISTO, 2014, p. 41). Essa preocupação com as 

crianças não é apenas uma preocupação materna, mas a preocupação de uma 

mulher negra que não deseja que os filhos sigam reafirmando a condição de vítimas 

do racismo que ainda perdura no país: “Eles haveriam de ter outra vida. Com eles 

tudo haveria de ser diferente” (EVARISTO, 2014, p. 40). Nesse trecho, o homem 

expressa a sua vontade de que os filhos de Maria não precisem ser como ele ou 

como os outros dois pais dos filhos menores. 

             Percebemos no trecho acima a necessidade tangenciada de preservação 

materna e também paterna, porém destacamos que essa proteção aparece 

carregada de outro sentido quando pensamos nos corpos negros que são 

constantemente criminalizados. Munanga (2009) afirma que a anulação dos corpos 

negros continua sendo exercida por meio da invisibilidade que distorce as 

identidades dos corpos, ou seja “a destruição da consciência histórica foi uma das 

formas estratégicas da escravidão e da colonização, fazendo com que esse corpo 

também não se reconhecesse, pois, perdendo a memória coletiva, a construção de 

uma identidade se tornaria um processo difícil de ser realizado” (MUNANGA, 2009, 

p. 30). E isso fica explícito no conto em análise, por meio do trecho abaixo: 

 

Maria olhou com saudade, mas desesperada para o seu ex-
companheiro, pai do seu filho, quando ele desceu do ônibus junto 
com o seu comparsa. Nesse momento, uma voz surge do fundo do 
ônibus dizendo que “aquela puta safada lá da frente conhecia os 
assaltantes” [...] Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante 
algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho. Conhecia o homem 
que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto (EVARISTO, 
2014, p. 41, grifos nossos). 

 

            Maria conhecia aquele homem de uma forma totalmente diferente daquela 

que os passageiros do ônibus o caracterizavam. Para ela, ele era o pai do seu filho. 
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A voz da protagonista demonstra que ela não estava reconhecendo a si e nem ao 

outro como seres marginalizados. Assim, o que parece ser estranho é que, para a 

protagonista, não havia mal algum em ter conversado com o homem, pois, para ela, 

ele não era um marginal, não era um ser destituído de identidade. Agindo dessa 

forma, Maria não mede a gravidade do seu ato perante o julgamento feroz dos 

passageiros.  

            Algumas vozes se uniram em defesa da protagonista, inclusive o próprio 

motorista que afirmou conhecê-la, no entanto: “Maria olhou na direção de onde vinha 

a voz e viu um rapazinho negro e magro, com feições de menino e que relembravam 

vagamente o seu filho” (EVARISTO, 2014, p. 42). A semelhança percebida pela 

personagem em relação ao agressor com o seu filho deixa transparecer o motivo 

pelo qual sempre Maria se preocupou com os seus filhos e ressalta também que o 

racismo é capaz de gerar ódio entre pessoas do mesmo grupo social: “A primeira 

voz, a que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: aquela puta safada 

estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção à 

Maria” (EVARISTO, 2014, p.42, grifos nossos). 

            O preconceito racial e a misoginia são expressados com muita fúria no trecho 

acima destacado. Maria não sofre apenas uma violência racial, mas também uma 

violência moral e essa narrativa curta da escritora traz a condição da mulher negra 

brasileira que é chamada de puta safada, sofrendo as mais diversas formas de 

violência, conforme aponta Michaud (1989, p.119): 

 

[...] há violência quando, numa situação de interação, um ou vários 
atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 
acusando danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja 
em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas 

posses, ou em suas participações simbólicas e culturais. 
 

 
             Ou seja, a violência não está somente expressa no corpo, ela também está, 

principalmente, no psicológico do sujeito agredido enquanto humilhações, 

preconceitos raciais, discriminação e exclusão social, conforme observamos na 

narrativa de Maria em consonância com a assertiva de Michaud. Por outro lado, 

tratando sobre a temática da violência em Conceição Evaristo, Adriana Soares de 

Souza (2011, p. 121) expõe: 
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 Ao trabalhar com a temática da violência contra a mulher negra, 
Conceição Evaristo desvenda os preconceitos que envolvem a 
mulher negra e pobre no espaço a ela ‘reservado’ – como a periferia 
de uma cidade, a cozinha alheia, a baixa remuneração, a indiferença, 
analfabetismo, dentre outros. 

 

             Levando em consideração a assertiva de Souza (2011), no espaço 

reservado à personagem Maria (mulher negra, pobre, moradora da periferia, 

trabalhadora doméstica), o que está posto no discurso contra ela proferido, 

chamando-a de “negra safada”, “puta safada” é a criminalização do seu corpo pela 

raça e pelo seu gênero. A representação de sua identidade é marcada pela violência 

moral. A fragilidade social do corpo de Maria nos faz pensar sobre a densidade 

humana nos contos de Conceição Evaristo: 

 

Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha! [...] Uns passageiros  
desceram e outros voaram em direção à Maria [...] Lincha, Lincha, 
Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A 
sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os 
meninos iriam gostar de melão? (EVARISTO, 2014, p 42). 
 

 
            Maria foi linchada pela vulnerabilidade que o corpo feminino assume na cena 

social onde o racismo predomina, por ser uma mulher negra teve o seu corpo 

dilacerado, marcado, passando de uma violência moral para violência física: “Em 

‘Maria’, a violência explode na sequência de gestos, atos e palavras, e se paralisa 

na imagem da mulher linchada sem direito à defesa” (DUARTE, 2010, p. 231). O 

último parágrafo do conto se inicia assim:  

 

Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades de seu ex-
homem. Por que estavam fazendo isso com ela? O homem havia 
segredado um abraço, um beijo, um carinho no filho. Ela precisava 
chegar em casa para transmitir o recado. Estavam todos armados 
com facas a laser que cortam até a vida (EVARISTO, 2014, p. 42). 
 

 
            A reconfiguração do açoite sofrido pela protagonista é comparada à faca a 

laser que corta até a vida. Nesse trecho a própria personagem está expressando a 

sensação da violência sofrida. E a narrativa termina dizendo: “Quando o ônibus 

esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo 

pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um 

beijo, um carinho” (EVARISTO, 2014, p. 42). Ou seja, a alegria e o desejo da 
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protagonista estavam em chegar em casa, após o dia cansativo de trabalho e 

apenas passar o recado do pai ao filho, fato que certamente deixaria o menino 

contente, em virtude de não ter a presença da figura paterna em sua criação. Nesse 

aspecto, Maria é impedida de repassar esse recado amistoso e de estar presente na 

vida dos filhos que, de agora em diante, seguiriam seus destinos sozinhos, sem o 

pai e também sem a mãe. 

             Achille Mbembe (2011, p.178) diz que o corpo negro é central “no cálculo da 

sujeição política”. Nesse sentido, a protagonista Maria articula dois modos de 

opressão sofridos pelo corpo:  violência racial e violência de gênero. A personagem 

feminina no conto em questão teve o seu corpo criminalizado e dilacerado em 

virtude de sua condição de mulher negra, sendo julgada como criminosa apenas por 

ter conversado com um dos assaltantes. 

            Assim, a análise aqui desenvolvida sobre o conto “Maria”, de Conceição 

Evaristo, pode revelar a situação da mulher negra e pobre da sociedade brasileira, 

que a violenta de diversas formas. Com uma linguagem simples, prosaica, que é 

bastante perceptível como particularidade da escrita de Conceição Evaristo, tendo 

em vista o fato de a autora apresentar uma ficção que se aproxima do cotidiano das 

pessoas marginalizadas, percebemos que o conto representa o desprezo e a 

exclusão da sociedade, tanto direcionados ao gênero quanto à raça, retratados na 

narrativa por meio da história de Maria.  

            Por conseguinte, pensar sobre o tipo de violência exposto na narrativa nos 

permite indagar sobre os ataques que diversas mulheres sofrem em nossa nação. A 

violência urbana exposta em “Maria” é a representação de uma realidade atual na 

qual se percebe a marginalização de pessoas que não se inserem nos padrões 

sociais, econômicos e culturais de nosso país. Esta violência presente no conto em 

questão é a expressão do preconceito e ódio humanos contra os sujeitos 

subalternos de nosso país, seja o negro, o pobre, o favelado e a mulher.  

            Nesse caso, há muitas “Marias” em nosso meio, nome comum dado às 

mulheres conferindo-lhes um adjetivo materno. Assim lembramos de Maria, mãe de 

Jesus ou a Maria de Conceição Evaristo que, segundo o narrador, “queria tanto dizer 

ao filho que o pai havia mandado um abraço, um beijo, um carinho”.  

           Fica perceptível na narrativa que a personagem Maria sofre violência em 

seus mais variados tipos, desde o abandono familiar dos pais dos seus filhos, sendo 

um deles assaltante criminoso, recaindo nela a obrigação de criar os filhos sozinha e 
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necessitar se submeter ao trabalho doméstico para sustentá-los. Maria sofre 

violência moral, de gênero e de raça por ser mulher e negra, perdendo a própria 

vida, sendo linchada pelos passageiros do ônibus.  

Percebemos que até mesmo no momento anterior a sua morte ela se lembra 

dos filhos e da alegria que seria contar a um deles que vira o seu pai e que este lhe 

segredou um carinho, como se o abandono familiar pudesse ser esquecido ou 

amenizado naquele gesto e ela pudesse conceder ao filho, ao menos por um 

momento, a presença de um pai, porém este sendo, na verdade, um assaltante 

criminoso que o abandonou com a mãe.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

             Visando contemplar o objetivo de analisar as representações da violência na 

narrativa curta brasileira contemporânea, esta pesquisa partiu dos estudos literários 

e de suas relações com a sociedade para contribuir com a percepção dada ao tema 

da violência  nas narrativas: “O cobrador”, de Rubem Fonseca; “O menino e seu pai 

caçador”, de Berilo Wanderley e “Maria”, de Conceição Evaristo.  

          O estudo da temática nas referidas narrativas curtas se revelou uma tarefa 

complexa e ao mesmo tempo instigante, pois à medida em que a pesquisa avançava 

foi-se desvelando uma visão crítica sobre a violência mediante as representações 

literárias. Percalços à parte, por ora serão postuladas as observações gerais dessa 

pesquisa, vislumbrando reiterar o que foi exposto no percurso como um todo além 

de apresentar o que foi alcançado. 

           Mediante as contribuições de Ginzburg (2013), a princípio, foi possível 

constatar que a violência é constitutiva do cenário nacional e está presente nas artes 

e em especial na literatura. Na produção literária nacional, a temática da violência 

ganha o seu destaque em virtude da criatividade com o que o texto literário explora 

os efeitos expressivos da linguagem, principalmente em narrativas que destacam um 

viés ligado a um discurso direto e objetivo sobre a violência sem amenizar nenhum 

de seus efeitos, conforme observamos no conto de Rubem Fonseca. Essas 

narrativas possuem um tom exacerbado de relatos de violência e crueldade, pois 

são feitas descrições minuciosas das atrocidades vivenciadas pelos personagens 

em suas tramas literárias. 

          Constou-se nessa pesquisa que a temática da violência na literatura não é 

nova, pois Karl Erik Schollhammer (2000), afirma que, desde o Naturalismo brasileiro 

até a década de 40 do século XX, a literatura girava em torno da violência contra a 

nossa sociedade. É possível ainda destacar que, desde a conquista até a luta pela 

independência, as narrativas brasileiras denunciavam um cenário de sofrimento, 

simbolizando gestos de resistência do povo brasileiro. Ou seja, ao longo da lenta e 

gradativa transformação da estrutura socioeconômica e demográfica do país, 

testemunha-se o surgimento de uma literatura sempre em busca de uma expressão 

adequada à complexidade de uma experiência que cresce tendo como foco a 

violência.  Nesse caso, a literatura permite a comunicação desse tema e contribui 
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para a representação de uma realidade incômoda para todos nós que vivenciamos 

este problema nacional. 

            Do ponto de vista contemporâneo e a partir das novas condições criadas 

pelo desenvolvimento econômico das grandes metrópoles, a violência se torna a 

expressão de um impulso perverso que põe em risco a paz da sociedade civilizada. 

Tânia Pellegrini (2008) também afirma que a violência é constitutiva da cultura 

brasileira, sendo um elemento fundador a partir do qual se organiza a própria ordem 

social. 

             Rubem Fonseca, Berilo Wanderley e Conceição Evaristo também 

abordaram a temática da violência em suas respectivas narrativas: “O cobrador”, “O 

menino e seu pai caçador” e “Maria” apreciadas no presente estudo. Ao se 

estabelecer um paralelo entre as referidas narrativas é imprescindível apontar a 

homologia, mas também os aspectos distintos entre elas. Foi possível vislumbrar 

com base nos referidos textos literários que a violência surge como forma de 

representação ficcional da realidade. Em âmbito geral, os três escritores trouxeram o 

tema da violência para o centro da narrativa, expressando-a em seus enredos. 

            Na primeira narrativa apreciada, Rubem Fonseca nos apresenta seu estilo 

narrativo violento, caracterizado por Bosi (2001) de “brutalista” e por  Candido (1989) 

de “feroz”, no qual “O Cobrador” é o personagem narrador anônimo que nos conta 

sobre as suas atrocidades e o seu ódio contra a classe burguesa carioca, em 

oposição à qual ele constrói a sua identidade pessoal, a classe dos pobres fodidos. 

A partir da leitura interpretativa do conto, podemos vislumbrar que os seus crimes 

brutais foram cometidos por meio de uma satisfação de um ódio acumulado dentro 

de si, em razão de uma vida de carências.  

               Somado a esse perfil de quem mata por prazer, para satisfazer o sentimento 

de ter sofrido injustiças da sociedade, para “cobrar” uma imensa “dívida social”, 

observamos no personagem de Fonseca um ser que se autointitula poeta. Fica 

nítido que, através da poesia, o cobrador canaliza o seu ódio por ter sido excluído do 

mundo burguês ao qual ele deseja inconscientemente pertencer. Há uma 

aproximação entre o crime e a poesia (no sentido amplo da palavra: criação, 

invenção), pela transgressão expressiva e pela relativa marginalidade do bandido e 

do poeta, no mundo ficcional da narrativa de Rubem Fonseca.  

               Constatamos no conto que o sentimento básico do narrador é o 

ressentimento e o vazio existencial: ele não apenas se sente excluído de um mundo 
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de consumo que o fascina, não apenas se sente socialmente inferiorizado por quem 

possui mais do que ele, mas também se sente inferior por não estar inserido 

fisicamente, economicamente ou socialmente no grupo que deseja exterminar. A 

poesia e o assassinato em série são os únicos meios que restaram para exprimir os 

seus sentimentos de ódio, ressentimento, insatisfação, solidão e frustração. É por 

isso que o sacrifício de um “privilegiado” constitui, para ele, um fim em si mesmo: é 

uma expiação do seu próprio sofrimento, do seu vazio existencial. E é por isso que 

os seus semelhantes, os “fodidos”, não podem ser sacrificados: eles estão excluídos 

da sociedade burguesa. 

             Por sua vez, Berilo Wanderley em “O menino e seu pai caçador” abordou a 

violência de forma psicológica, envolvendo temas como infância, trauma e natureza. 

Em virtude de seu estilo telúrico, apreciador do campo, da natureza e das coisas 

mais simples do cotidiano, o potiguar Wanderley captou nesta crônica um episódio 

singular do dia a dia de um pai que costumava sair para a caça com seu filho. 

Ambos, nomeados apenas como “o homem” e “o menino”, possuíam o 

companheirismo da relação familiar durante as caças no mato e isto é expressado 

por meio do comportamento do filho ao preparar a espingarda para o pai e demais 

instrumentos de caça. Percebemos que o companheirismo do pai e do filho se 

rompeu quando o menino desenvolve o sentimento de admiração por um casal de 

marrecos que o pai sacrificou a sua frente. Desse dia em diante, o menino rejeitou o 

pai em suas caças impondo-lhe a necessidade de partir sozinho e inseguro para as 

matas. 

            Ficou nítido na crônica que o menino, a princípio, é vítima de uma violência 

psicológica ou um impacto traumático, conforme aponta Freud (1996), que lhe 

causou um processo de transformação e percepção sobre a vida humana e animal. 

No entanto, ocorre a negação da violência por meio da rejeição do menino ao pai 

que resultou em sua solidão e insegurança durante a caça nas matas.  

          Assim como no conto “O cobrador”, na crônica “O menino e seu pai caçador”, 

a violência se torna resultado de um vazio existencial ou uma negação de valores e 

princípios morais. A caça aos animais é proibida por lei no Brasil, no entanto é 

prática costumeira em cidades interioranas do país, mas apenas o menino em sua 

inocência consegue captar a crueza do sacrifício do casal de marrecos, adquirindo 

um sentimento de culpa e tristeza por praticar tal ato com seu pai e o desejo de não 

continuar vendo a prática. 
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             Já em Conceição Evaristo e na narrativa “Maria”, foi possível vislumbrar 

outras configurações de violência envolvendo gênero e cor. A personagem Maria, 

trabalhadora doméstica, é vítima da violência imposta por ser mulher negra numa 

sociedade brasileira ainda racista. Sua condição de pobre e moradora de favela 

impôs-lhe uma vida de sacrifícios e duro trabalho para sustento dos filhos.  

            A análise aqui desenvolvida revela a situação da mulher negra e pobre numa 

sociedade que a violenta de diversas formas. Por meio da interpretação do conto, foi 

possível perceber alguns tipos de violência sofridos pela personagem: a primeira 

violência a ser destacada trata-se do fato de a personagem trabalhar como 

empregada doméstica e receber as sobras do jantar e apenas uma gorjeta da 

patroa, configurando-se como um trabalho análogo ao escravo, estando às margens 

da legalidade e não desfrutando de seus direitos. A segunda refere-se ao fato de 

que foi abandonada pelos seus companheiros, acabou criando seus filhos sozinha e 

sem condições dignas pela falta de dinheiro. A terceira violência ocorre quando 

Maria foi julgada pelos passageiros do ônibus, por conhecer o assaltante, sendo 

insultada com palavras machistas e racistas, vindo a sofrer as agressões físicas que 

a levaram à morte, deixando seus filhos relegados ao completo abandono.  

            Observou-se a cidade como espaço fictício recorrente nas narrativas, muito 

embora na narrativa de Berilo Wanderley tenha sido evidenciado o campo, as matas, 

em virtude da prática da caça de animais e o estilo narrativo do cronista. No entanto, 

nas narrativas de Rubem Fonseca e Conceição Evaristo, a cidade é representada 

como espaço de exclusão dos sujeitos marginalizados: o cobrador e a personagem 

Maria. As desigualdades incorporadas na organização do espaço urbano podem ser 

problematizadas, de forma a revelar os padrões de dominação e opressão 

subjacentes (ENDO, 2005).                        

           Nas narrativas estudadas, a cidade surge também como o espaço de 

discussão aliando-se ao tema da violência.  Ao explicitar a demarcação de fronteiras 

simbólicas entre os grupos, o espaço urbano apontou para um mal-estar ligado aos 

conflitos vividos pelos sujeitos sociais excluídos e vítimas da violência de um sistema 

social em decadência, evidenciados tanto em “O cobrador”, quanto em “Maria”. O 

campo, espaço também pertencente à cidade, porém mais ligado à natureza, separa 

o homem urbano do homem rural, no entanto ainda expõe a presença constante 

dessa violência que se faz notória por meio da exterminação de um animal e seus 

impactos na percepção de um menino.  
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            Dado o exposto, além de evidenciarmos os fatores ligados ao tema da 

violência, verificou-se também a presença da solidão nos personagens das três 

narrativas analisadas. Em “O cobrador”, isso fica evidente por meio da canalização 

de ódio nos assassinatos brutais por motivos de carência social e afetiva, 

demonstrando sua solidão. Observamos ainda a solidão no pai do menino da 

crônica de Berilo Wanderley, que saiu para as matas sozinho e inseguro, após o 

filho rejeitar acompanhá-lo; e em “Maria”, pelo fato de a personagem feminina haver 

criado os seus filhos sozinhos sem a presença dos seus pais.  

            Sobre o narrador, elemento que foi imprescindível para compreender e 

buscar os sentidos dos textos destacou-se como estes se configuraram nas 

narrativas analisadas e como eles expuseram o tema da violência. A particularidade 

de cada um em suas respectivas narrativas influenciou na percepção que o leitor 

teve dos personagens e da representação da violência. 

            No conto de Rubem Fonseca, identificou-se um narrador protagonista que 

relatou os acontecimentos como se estivesse em espécie de terapia ou análise a 

céu aberto na qual o leitor é o analista. O tempo todo o narrador buscava um meio 

de justificar a si mesmo e ao leitor os motivos que justificavam os seus assassinatos. 

Esse tipo de narrador é descrito por Friedman (2001) como aquele que narra apenas 

de um ângulo apresentando uma visão parcial dos fatos narrados. Evidenciamos, 

por meio de autores como Candido (1989), que a escolha por narradores 

protagonistas era costume nas narrativas de Fonseca, em virtude da aproximação 

do leitor, da matéria narrada e dos personagens inseridos no enredo. Em “O menino 

e seu pai caçador” e em “Maria”, observamos um narrador observador onisciente, ou 

seja, um narrador em terceira pessoa que possui acesso aos pensamentos dos 

personagens, expressando-os ao leitor. Em “Maria” e em “O cobrador” fica 

evidenciado o uso do discurso indireto livre, aquele que não demarca a fala dos 

personagens no texto.  

            Em face do exposto e das discussões deste trabalho, apresentamos o maior 

questionamento dessa pesquisa: pode a literatura fazer algo contra a violência? De 

acordo com as análises aqui produzidas e com os pensamentos de Jaime Ginzburg 

(2013) e Antonio Candido (2004), defendemos que sim, pois a convivência com a 

literatura permite criar um repertório de elementos que interessa para a constituição 

de orientações éticas, individuais e coletivas. Esse repertório, em sua variedade, 
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contribui para um aberto e diversificado debate sobre a participação do sujeito/leitor 

na sociedade brasileira contemporânea. 

           Ronaldo Lima Lins (1990) alega que a diferença entre literatura e qualquer 

outra atividade que apresente respostas aos problemas do mundo é que a literatura 

reflete a vida e reflete sobre a vida. De acordo com o autor, há nela algo que 

realmente incide no pensamento humano, fornecendo-lhe acréscimos até que novos 

pensamentos e reflexões surjam.  

          Por semelhante modo, Jaime Ginzburg defende que um “ensino de literatura 

associado a uma política contrária à violência poderia trabalhar em favor de uma 

memória coletiva capaz de resgatar na história da destruição do passado que 

constituiu nossa sociedade elementos que impeçam que certos atos de violência se 

repitam” (GINZBURG, 2013, p. 107). E assim, Ginzburg persegue linha semelhante 

a de Antonio Candido (2004, p.186), quando este diz que “[...] a literatura dá forma 

aos sentimentos e à visão do mundo, nos libertando do caos e nos humanizando”. 

Essa humanização é fator indispensável na formação social do ser humano, 

tornando-o mais empático perante a realidade em que vive. 

           Dessa forma, o acesso a estudos sobre a presença da violência na literatura 

brasileira permite romper com a apatia que muitos, já acomodados com os atos 

violentos expostos na mídia, sentem em relação ao tema que tem causado 

preocupação nacional. Portanto, estudar a temática da violência na ficção curta 

contemporânea nacional é uma forma de conscientização humana sobre os 

problemas sociais vistos diariamente, mas que, devido ao exagero midiático com 

que são evidenciados, não damos a devida importância. 

             Assim, os enredos de Rubem Fonseca, Berilo Wanderley e Conceição 

Evaristo relatam o comportamento humano – através da ficção em prosa – sendo 

simbolizado como um ser que mescla o racional e o emocional, e, acima de tudo, 

demonstra sua relação com o próximo através da violência e da opressão, chegando 

ao patamar da indiferença pela vida animal (em Berilo Wanderley); da crueldade 

disfarçada de justiça com as próprias mãos (em Rubem Fonseca); do racismo, 

sexismo e violência contra a mulher (em Conceição Evaristo).   

Portanto, espera-se que a abordagem, por ora encerrada, venha agregar-se a 

outros trabalhos sobre o estudo da presença vívida da violência na narrativa de 

ficção curta brasileira.    
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ANEXO A 

 

FONSECA, Rubem. O cobrador. In: _____________ O cobrador. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
 
 
 

O COBRADOR 
 
 
             Na porta da rua uma dentadura grande, embaixo escrito Dr. Carvalho, 

Dentista. Na sala de espera vazia uma placa, Espere o Doutor, ele está atendendo 

um cliente. Esperei meia hora, o dente doendo, a porta abriu e surgiu uma mulher 

acompanhada de um sujeito grande, uns quarenta anos, de jaleco branco. 

             Entrei no gabinete, sentei na cadeira, o dentista botou um guardanapo de 

papel no meu pescoço. Abri a boca e disse que o meu dente de trás estava doendo 

muito. Ele olhou com um espelhinho e perguntou como é que eu tinha deixado os 

meus dentes ficarem naquele estado. 

           Só rindo. Esses caras são engraçados. 

           Vou ter que arrancar, ele disse, o senhor já tem poucos dentes e se não fizer 

um tratamento rápido vai perder todos os outros, inclusive estes aqui — e deu uma 

pancada estridente nos meus dentes da frente. 

           Uma injeção de anestesia na gengiva. Mostrou o dente na ponta do boticão: 

A raiz está podre, vê?, disse com pouco caso. São quatrocentos cruzeiros. 

           Só rindo. Não tem não, meu chapa, eu disse. 

           Não tem não o quê? 

           Não tem quatrocentos cruzeiros. Fui andando em direção à porta. 

           Ele bloqueou a porta como corpo. É melhor pagar, disse. Era um homem 

grande, mãos grandes e pulso forte de tanto arrancar os dentes dos fodidos. E meu 

físico franzino encoraja as pessoas. Odeio dentistas, comerciantes, advogados, 

industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira; Todos eles estão 

me devendo muito. Abri o blusão, tirei o 38, e perguntei com tanta raiva que uma 

gota de meu cuspe bateu na cara dele,— que tal enfiar isso no teu cu? Ele ficou 

branco, recuou. Apontando o revólver para o peito dele comecei a aliviar o meu 

coração: tirei as gavetas dos armários, joguei tudo no chão, chutei os vidrinhos todos 

como se fossem bolas, eles pipocavam e explodiam na parede. Arrebentar os 
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cuspidores e motores foi mais difícil, cheguei a machucar as mãos e os pés. O 

dentista me olhava, várias vezes deve ter pensado em pular em cima de mim, eu 

queria muito que ele fizesse isso para dar um tiro naquela barriga grande cheia de 

merda. 

Eu não pago mais nada, cansei de pagar!, gritei para ele, agora eu só cobro! 

Dei um tiro no joelho dele. Devia ter matado aquele filho da puta. 

 

* * * 

A rua cheia de gente. Digo, dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, 

está todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, 

casa, automóvel, relógio, dentes, estão me devendo. Um cego pede esmolas 

sacudindo uma cuia de alumínio com moedas. Dou um pontapé na cuia dele, o 

barulhinho das moedas me irrita. Rua Marechal Floriano, casa de armas, farmácia, 

banco, china, retratista, Light, vacina, médico, Ducal, gente aos montes. De manhã 

não se consegue andar na direção da Central, a multidão vem rolando como uma 

enorme lagarta ocupando toda a calçada. 

 

* * * 

            Me irritam esses sujeitos de Mercedes. A buzina do carro também me 

aporrinha. Ontem de noite eu fui ver o cara que tinha uma Magnum com silenciador 

para vender na Cruzada, e quando atravessava a rua um sujeito que tinha ido jogar 

tênis num daqueles clubes bacanas que tem por ali tocou a buzina. Eu vinha 

distraído pois estava pensando na Magnum, quando a buzina tocou. Vi que o carro 

vinha devagar e fiquei parado na frente. 

 Como é?, ele gritou. 

              Era de noite e não tinha ninguém perto. Ele estava vestido de branco. 

Saquei o 38 e atirei no pára-brisa, mais para estrunchar o vidro do que para pegar o 

sujeito. 

              Ele arrancou com o carro, para me pegar ou fugir, ou as duas coisas. Pulei 

pro lado, o carro passou, os pneus sibilando no asfalto. Parou logo adiante. Fui até 

lá. O sujeito estava deitado coma cabeça para trás, a cara e o peito cobertos por 

milhares de pequeninos estilhaços de vidro. Sangrava muito de um ferimento feio no 

pescoço e a roupa branca dele já estava toda vermelha. 
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              Girou a cabeça que estava encostada no banco, olhos muito arregalados, 

pretos, e o branco em volta era azulado leitoso, como uma jabuticaba por dentro. E 

porque o branco dos olhos dele era azulado eu disse—você vai morrer, ô cara, quer 

que eu te dê o tiro de misericórdia? 

             Não, não, ele disse com esforço, por favor. 

             Vi da janela de um edifício um sujeito me observando. Se escondeu quando 

olhei. Devia ter ligado para a polícia. 

              Saí andando calmamente, voltei para a Cruzada. Tinha sido muito bom 

estraçalhar o pára-brisa do Mercedes. Devia ter dado um tiro na capota e um tiro 

em cada porta, o lanterneiro ia ter que rebolar. 

 

* * * 

              O cara da Magnum já tinha voltado. Cadê as trinta milhas? Põe aqui nesta 

mãozinha que nunca viu palmatória, ele disse. A mão dele era branca, lisinha, mas 

a minha estava cheia de cicatrizes, meu corpo todo tem cicatrizes, até meu pau está 

cheio de cicatrizes. 

               Também quero comprar um rádio, eu disse pro muambeiro. 

               Enquanto ele ia buscar o rádio eu examinei melhor a Magnum. 

Azeitadinha, e também carregada. Com o silenciador parecia um canhão. 

               O muambeiro voltou carregando um rádio de pilha. É japonês, ele disse. 

               Liga para eu ouvir o som. 

               Ele ligou. 

               Mais alto, eu pedi. 

               Ele aumentou o volume. 

               Puf. Acho que ele morreu logo no primeiro tiro. Dei mais dois tiros só para 

ouvir puf, puf. 

 

* * * 

                Tão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche 

de mortadela no botequim da rua Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol. 

                 Fico na frente da televisão para aumentar o meu ódio. Quando minha 

cólera está diminuindo e eu perco a vontade de cobrar o que me devem eu sento na 

frente da televisão e em pouco tempo meu ódio volta. Quero muito pegar um 

camarada que faz anúncio de uísque. Ele está vestidinho, bonitinho, todo 
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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. 

            Meu arsenal está quase completo: tenho a Magnum com silenciador, um Colt 

Cobra 38, duas navalhas, uma carabina 12, um Taurus 38 capenga, um punhal e um 

facão. Como facão vou cortar a cabeça de alguém num golpe só. Vi no cinema, num 

desses países asiáticos, ainda no tempo dos ingleses, um ritual que consistia em 

cortar a cabeça de um animal, creio que um búfalo, num golpe único. Os oficiais 

ingleses presidiam a cerimônia com um ar de enfado, mas os decapitadores eram 

verdadeiros artistas. Um golpe seco e a cabeça do animal rolava, o sangue 

esguichando. 

 

* * * 

              Na casa de uma mulher que me apanhou na rua. Coroa, diz que estuda no 

colégio noturno. Já passei por isso, meu colégio foi o mais noturno de todos os 

colégios noturnos do mundo, tão ruim que já não existe mais, foi demolido. Até a rua 

onde ele ficava foi demolida. Ela pergunta o que eu faço e digo que sou poeta, o que 

é rigorosamente verdade. Ela me pede que recite um poema meu. Eis: Os ricos 

gostam de dormir tarde/ apenas porque sabem que a corja/ tem que dormir cedo 

para trabalhar de manhã/ Essa é mais uma chance que eles/ têm de ser diferentes:/ 

parasitar,/ desprezar os que suam para ganhar a comida,/ dormir até tarde,/ tarde/ 

um dia/ainda bem,/ demais./ 

            Ela corta perguntando se gosto de cinema. E o poema? Ela não entende. 

Continuo: Sabia sambar e cair na paixão/ e rolar pelo chão/ apenas por pouco 

tempo./ Do suor do seu rosto nada fora construído./ Queria morrer com ela,/ mas 

isso foi outro dia,/ ainda outro dia./ No cinema Iris, na rua da Carioca/ o Fantasma da 

Ópera/ Um sujeito de preto,/ pasta preta, o rosto escondido,/ na mão um lenço 

branco imaculado,/ tocava punheta nos espectadores;/ na mesma época, em 

Copacabana,/ um outro/ que nem apelido tinha,/ bebia o mijo dos mictórios dos 

cinemas/ e o rosto dele era verde e inesquecível./ A História é feita de gente morta/ 

e o futuro de gente que vai morrer./ Você pensa que ela vai sofrer?/ Ela é forte, 



94 
 

 

resistirá./ Resistiria também, se fosse fraca./ Agora você, não sei./ Você fingiu tanto 

tempo, deu socos e gritos, embusteou/ Você está cansado,/ você acabou,/ não sei o 

que te mantém vivo./ 

            Ela não entendia de poesia. Estava solo comigo e queria fingir indiferença, 

dava bocejos exasperados. A farsanteza das mulheres. 

            Tenho medo de você, ela acabou confessando. 

            Essa fodida não me deve nada, pensei, mora com sacrifício num quarto e 

sala, os olhos dela já estão empapuçados de beber porcarias e ler a vida das grã-

finas na revista Vogue. 

           Quer que te mate?, perguntei enquanto bebíamos uísque ordinário. 

           Quero que você me foda, ela riu ansiosa, na dúvida. 

           Acabar com ela? Eu nunca havia esganado ninguém com as próprias mãos. 

Não tem muito estilo, nem drama, esganar-se alguém, parece briga de rua. Mesmo 

assim eu tinha vontade de esganar alguém, mas não uma infeliz daquelas. Para um 

zé-ninguém, só tiro na nuca? 

          Tenho pensado nisso, ultimamente. Ela tinha tirado a roupa: peitos murchos e 

chatos, os bicos passas gigantes que alguém tinha pisado; coxas flácidas com 

nódulos de celulite, gelatina estragada com pedaços de fruta podre. 

           Estou toda arrepiada, ela disse. 

           Deitei sobre ela. Me agarrou pelo pescoço, sua boca e. língua na minha boca, 

uma vagina viscosa, quente e olorosa. 

           Fodemos. 

           Ela agora está dormindo. 

           Sou justo. 

 

* * * 

 

           Leio os jornais. A morte do muambeiro da Cruzada nem foi noticiada. O 

bacana do Mercedes com roupa de tenista morreu no Miguel Couto e os jornais 

dizem que foi assaltado pelo bandido Boca Larga. Só rindo. 

           Faço um poema denominado Infância ou Novos Cheiros de Buceta com U: 

Eis-me de novo/ ouvindo os Beatles/ na Rádio Mundial/ às nove horas da noite/ num 

quarto/ que poderia ser/ e era/ de um santo mortificado/ Não havia pecado/ e não sei 

por que me lepravam/ por ser inocente/ ou burro/ De qualquer forma/ o chão estava 
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sempre ali/ para fazer mergulhos./ Quando não se tem  dinheiro/ é bom ter 

músculos/ e ódio./ 

           Leio os jornais para saber o que eles estão comendo, bebendo e fazendo. 

Quero viver muito para ter tempo de matar todos eles. 

 

* * * 

 

Da rua vejo a festa na Vieira Souto, as mulheres de vestido longo, os 

homens de roupas negras. Ando lentamente, de um lado para o outro na calçada, 

não quero despertar suspeitas e o facão por dentro da calça, amarrado na perna, 

não me deixa andar direito. Pareço um aleijado, me sinto um aleijado. Um casal de 

meia-idade passa por mim e me olha com pena; eu também sinto pena de mim, 

manco e sinto dor na perna. 

          Da calçada vejo os garçons servindo champanha francesa. Essa gente gosta 

de champanha francesa, vestidos franceses, língua francesa.   

          Estava ali desde as nove horas, quando passara em frente, todo municiado, 

entregue à sorte e ao azar, e a festa surgira. 

          As vagas em frente ao apartamento foram logo ocupadas e os carros dos 

visitantes passaram a estacionar nas escuras ruas laterais. Um deles me interessou 

muito, um carro vermelho e nele um homem e uma mulher jovens e elegantes. 

Caminharam para o edifício sem trocar uma palavra, ele ajeitando a gravata 

borboleta e ela o vestido e o cabelo. Prepararam-se para uma entrada triunfal mas 

da calçada vejo que a chegada deles foi, como a dos outros, recebida com 

desinteresse. As pessoas se enfeitam no cabeleireiro, no costureiro, no massagista 

e só o espelho lhes dá, nas festas, a atenção que esperam. Vi a mulher no seu 

vestido azul esvoaçante e murmurei —vou te dar a atenção que você merece, não 

foi à toa que você vestiu a sua melhor calcinha e foi tantas vezes à costureira e 

passou tantos cremes na pele e botou perfume tão caro. 

         Foram os últimos a sair. Não andavam com a mesma firmeza e discutiam 

irritados, vozes pastosas, enroladas. Cheguei perto deles na hora em que o homem 

abria a porta do carro. Eu vinha mancando e ele apenas me deu um olhar de 

avaliação rápido e viu um aleijado inofensivo de baixo preço.  

        Encostei o revólver nas costas dele. 

        Faça o que mando senão mato os dois, eu disse. 



96 
 

 

        Para entrar de perna dura no estreito banquinho de trás não foi fácil. Fiquei 

meio deitado, o revólver apontado para a cabeça dele. Mandei que seguisse para a 

Barra da Tijuca. Tirava o facão de dentro da perna quando ele disse, leva o dinheiro 

e o carro e deixa a gente aqui. Estávamos na frente do Hotel Nacional. Só rindo. Ele 

já estava sóbrio e queria tomar um último uisquinho enquanto dava queixa à polícia 

pelo telefone. Ah, certas pessoas pensam que a vida é uma festa. Seguimos pelo 

Recreio dos Bandeirantes até chegar a uma praia deserta. Saltamos. Deixei acesos 

os faróis. 

          Nós não lhe fizemos nada, ele disse. 

          Não fizeram? Só rindo. Senti o ódio inundando os meus ouvidos, minhas 

mãos, minha boca, meu corpo todo, um gosto de vinagre e lágrima. 

          Ela está grávida, ele disse apontando a mulher, vai ser o nosso primeiro filho. 

Olhei a barriga da mulher esguia e decidi ser misericordioso e disse, puf, em cima de 

onde achava que era o umbigo dela, desencarnei logo o feto. A mulher caiu 

emborcada. Encostei o revólver na têmpora dela e fiz ali um buraco de mina. 

          O homem assistiu a tudo sem dizer uma palavra, a carteira de dinheiro na mão 

estendida. Peguei a carteira da mão dele e joguei pro ar e quando ela veio caindo 

dei-lhe um bico, de canhota, jogando a carteira longe.  

          Amarrei as mãos dele atrás das costas com uma corda que eu levava. Depois 

amarrei os pés. 

          Ajoelha, eu disse. 

          Ele ajoelhou. 

          Os faróis do carro iluminavam o seu corpo. Ajoelhei-me ao seu lado, tirei a 

gravata borboleta, dobrei o colarinho, deixando seu pescoço à mostra. 

          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 

minha força, bem no meio do pescoço dele. 

           A cabeça não caiu e ele tentou levantar-se, se debatendo como se fosse uma 

galinha tonta nas mãos de uma cozinheira incompetente. Dei-lhe outro golpe e mais 

outro e outro e a cabeça não rolava. Ele tinha desmaiado ou morrido com a porra da 

cabeça presa no pescoço. Botei o corpo sobre o pára-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 
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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. 

 

 

* * * 

 

         Uma caixa preta debaixo do braço. Falo coma língua presa que sou o 

bombeiro que vai fazer o serviço no apartamento duscenthos e um. O porteiro acha 

graça na minha língua presa e me manda subir. Começo do último andar. Sou o 

bombeiro (língua normal agora) vim fazer o serviço. Pela abertura, dois olhos: 

ninguém chamou bombeiro não. Desço para o sétimo, a mesma coisa. Só vou ter 

sorte no primeiro andar. 

         A empregada me abriu a porta e gritou lá para dentro, é o bombeiro. Surgiu 

uma moça de camisola, um vidro de esmalte de unhas na mão, bonita, uns vinte e 

cinco anos. 

        Deve haver um engano, ela disse, nós não precisamos de bombeiro. 

        Tirei o Cobra de dentro da caixa. Precisa sim, é bom ficarem quietas senão 

mato as duas. Tem mais alguém em casa? O marido estava trabalhando e o menino 

no colégio. Amarrei a empregada, fechei sua boca com esparadrapo. Levei a dona 

pro quarto. 

             Tira a roupa. 

             Não vou tirar a roupa, ela disse, a cabeça erguida. 

             Estão me devendo xarope, meia, cinema, filé mignon e buceta, anda logo. 

Dei-lhe um murro na cabeça. Ela caiu na cama, uma marca vermelha na cara. Não 

tiro. Arranquei a camisola, a calcinha. Ela estava sem sutiã. Abri-lhe as pernas. 

Coloquei os meus joelhos sobre as suas coxas. Ela tinha uma pentelheira basta e 

negra. Ficou quieta, com olhos fechados. Entrar naquela floresta escura não foi fácil, 

a buceta era apertada e seca. Curvei-me, abri a vagina e cuspi lá dentro, grossas 

cusparadas. Mesmo assim não foi fácil, sentia o meu pau esfolando. Deu um gemido 

quando enfiei o cacete com toda força até o fim. Enquanto enfiava e tirava o pau eu 

lambia os peitos dela, a orelha, o pescoço, passava o dedo de leve no seu cu, 
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alisava sua bunda. Meu pau começou a ficar lubrificado pelos sucos da sua vagina, 

agora morna e viscosa. 

            Como já não tinha medo de mim, ou porque tinha medo de mim, gozou 

primeiro do que eu. Como resto da porra que saía do meu pau fiz um círculo em 

volta do umbigo dela. 

            Vê se não abre mais a porta pro bombeiro, eu disse, antes de ir embora. 

 

* * * 

 

          Saio do sobrado da rua Visconde de Maranguape. Uma panela em cada molar 

cheio de cera do Dr. Lustosa/ mastigar com os dentes da frente/ punheta pra foto de 

revista/ livros roubados./ Vou para a praia. 

           Duas mulheres estão conversando na areia; uma tem o corpo queimado de 

sol, um lenço na cabeça; a outra é clara, deve ir pouco à praia; as duas têm o corpo 

muito bonito; a bunda da clara é a bunda mais bonita entre todas que já vi. Sento 

perto, e fico olhando. Elas percebem meu interesse e começam logo a se mexer, 

dizer coisas com o corpo, fazer movimentos aliciantes com os rabos. Na praia somos 

todos iguais, nós os fodidos e eles. Até que somos melhores pois não temos aquela 

barriga grande e a bunda mole dos parasitas. Eu quero aquela mulher branca! Ela 

inclusive está interessada em mim, me lança olhares. Elas riem, riem, dentantes. Se 

despedem e a branca vai andando na direção de Ipanema, a água molhando os 

seus pés. Me aproximo e vou andando junto, sem saber o que dizer. 

          Sou uma pessoa tímida, tenho levado tanta porrada na vida, e o cabelo dela é 

fino e tratado, o seu tórax é esbelto, os seios pequenos, as coxas são sólidas e 

redondas e musculosas e a bunda é feita de dois hemisférios rijos. Corpo de 

bailarina. 

          Você estuda balé? 

          Estudei, ela diz. Sorri para mim. Como é que alguém pode ter boca tão 

bonita? Tenho vontade de lamber dente por dente da sua boca. Você mora por 

aqui?, ela pergunta. Moro, minto. Ela me mostra um prédio na praia, todo de 

mármore. 

 

* * * 
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          De volta à rua Visconde de Maranguape. Faço hora para ir na casa da moça 

branca. Chama-se Ana. Gosto de Ana, palindrômico. Afio o facão com uma pedra 

especial, o pescoço daquele janota era muito duro. Os jornais abriram muito espaço 

para a morte do casal que eu justicei na Barra. A moça era filha de um desses putos 

que enriquecem em Sergipe ou Piauí, roubando os paus-de-araras, e depois vêm 

para o Rio, e os filhos de cabeça chata já não têm mais sotaque, pintam o cabelo de 

louro e dizem que são descendentes de holandeses. 

         Os colunistas sociais estavam consternados. Os granfas que eu despachei 

Estavam com viagem marcada para Paris. Não há mais segurança nas ruas, dizia a 

manchete de um jornal. Só rindo. Joguei uma cueca pro alto e tentei cortá-la com o 

facão, como o Saladino fazia (comum lenço de seda) no cinema. 

         Não se fazem mais cimitarras como antigamente/ Eu sou uma hecatombe/ Não 

foi nem Deus nem o Diabo/ Que me fez um vingador/ Fui eu mesmo/ Eu sou o 

Homem Pênis/ Eu sou o Cobrador./  

         Vou no quarto onde Dona Clotilde está deitada há três anos. Dona Clotilde é 

dona do sobrado. 

         Quer que eu passe o escovão na sala?, pergunto. 

         Não meu filho, só queria que você me desse a injeção de trinevral antes de 

sair. 

         Fervo a seringa, preparo a injeção. A bunda de Dona Clotilde é seca como 

uma folha velha e amassada de papel de arroz. 

         Você caiu do céu, meu filho, foi Deus que te mandou. ela diz. 

         Dona Clotilde não tem nada, podia levantar e ir comprar coisas no 

supermercado. A doença dela está na cabeça. E depois de três anos deitada, só se 

levanta para fazer pipi e cocô, ela não deve mesmo ter forças. 

        Qualquer dia dou-lhe um tiro na nuca. 

 

* * * 

 

           Quando satisfaço meu ódio sou possuído por uma sensação de vitória, de 

euforia que me dá vontade de dançar—dou pequenos uivos, grunhidos, sons 

inarticulados, mais próximos da música do que da poesia, e meus pés deslizam pelo 

chão, meu corpo se move num ritmo feito de gingas e saltos, como um selvagem, ou 

um macaco. 
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          Quem quiser mandar em mim pode querer, mas vai morrer. Estou querendo 

muito matar um figurão desses que mostram na televisão a sua cara paternal de 

velhaco bem-sucedido, uma pessoa de sangue engrossado por caviares e champãs. 

Come caviar/ teu dia vai chegar./ Estão me devendo uma garota de vinte anos, cheia 

de dentes e perfume. A moça do prédio de mármore? Entro e ela está me 

esperando, sentada na sala, quieta, imóvel, o cabelo muito preto, o rosto branco, 

parece uma fotografia. 

         Vamos sair, eu digo para ela. Ela me pergunta se estou de carro. Digo que não 

tenho carro. Ela tem. Descemos pelo elevador de serviço e saímos na garagem, 

entramos num Puma conversível. 

         Depois de algum tempo pergunto se posso dirigir e trocamos de lugar. 

Petrópolis está bem?, pergunto. Subimos a serra sem dizer uma palavra, ela me 

olhando. Quando chegamos a Petrópolis ela pede que eu pare num restaurante. 

Digo que não tenho dinheiro nem fome, mas ela temas duas coisas, comem 

vorazmente como se a qualquer momento fossem levar o prato embora. Na mesa ao 

lado um grupo de jovens bebendo e falando alto, jovens executivos subindo na 

sexta-feira e bebendo antes de encontrar a madame toda enfeitada para jogar biriba 

ou falar da vida alheia enquanto traçam queijos e vinhos. Odeio executivos. Ela 

acaba de comer. E agora? Agora vamos voltar, eu digo, e descemos a serra, eu 

dirigindo como um raio, ela me olhando. Minha vida não tem sentido, já pensei em 

me matar, ela diz. Paro na rua Visconde de Maranguape. É aqui que você mora? 

Saio sem dizer nada. Ela sai atrás: vou te ver de novo? Entro e enquanto vou 

subindo as escadas ouço o barulho do carro partindo. 

 

* * * 

 

             Top Executive Club. Você merece o melhor relax, feito de carinho e 

compreensão. Nossas massagistas são completas. Elegância e discrição.  

             Anoto o endereço e vou para o local, uma casa, em Ipanema. Espero ele 

surgir, fantasiado de roupa cinza, colete, pasta preta, sapatos engraxados, cabelos 

rinsados. Tiro um papel do bolso, como alguém à procura de um endereço e vou 

seguindo o cara até o carro. Esses putos sempre fecham o carro a chave, eles 

sabem que o mundo está cheio de ladrões, eles também são, apenas ninguém os 

pega; enquanto ele abre o carro eu encosto o revólver na sua barriga. Dois homens 
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de frente um para o outro, conversando, não despertam atenção. Encostar o 

revólver nas costas assusta mais, mas isso só deve ser feito em locais desertos. 

             Fica quieto senão chumbo a sua barriga executiva. 

             Ele tem o ar petulante e ao mesmo tempo ordinário do ambicioso 

ascendente 

egresso do interior, deslumbrado de coluna social, comprista, eleitor da Arena, 

católico, cursilhista, patriota, mordomista e bocalivrista, os filhos estudando na PUC, 

a mulher transando decoração de interiores e sócia de butique. 

            Como é executivo, a massagista te tocou punheta ou chupou teu pau? 

            Você é homem, sabe como é, entende essas coisas, ele disse. Papo de 

executivo com chofer de táxi ou ascensorista. De Botucatu para a Diretoria, acha 

que já enfrentou todas as situações de crise. 

           Não sou homem porra nenhuma, digo suavemente, sou o Cobrador. 

           Sou o Cobrador!, grito. 

           Ele começa a ficar da cor da roupa. Pensa que sou maluco e maluco ele 

ainda não enfrentou no seu maldito escritório refrigerado. 

            Vamos para sua casa, eu digo. 

            Eu não moro aqui no Rio, moro em São Paulo, ele diz. Perdeu a coragem, 

mas não a esperteza. E o carro?, pergunto. Carro, que carro? Este carro, coma 

chapa do Rio? Tenho mulher e três filhos, ele desconversa. Que é isso? Uma 

desculpa, senha, habeas-corpus, salvo-conduto? Mando parar o carro. Puf, puf, puf, 

um tiro para cada filho, no peito. O da mulher na cabeça, puf. 

 

* * * 

 

              Para esquecer a moça que mora no edifício de mármore vou jogar futebol 

no aterro. Três horas seguidas, minhas pernas todas escalavradas das porradas que 

levei, o dedão do pé direito inchado, talvez quebrado. Sento suado ao lado do 

campo, junto de um crioulo lendo O Dia. A manchete me interessa, peço o jornal 

emprestado, o cara diz se tu quer ler o jornal por que não compra? Não me chateio, 

o crioulo tem poucos dentes, dois ou três, tortos e escuros. Digo, tá, não vamos 

brigar por isso. Compro dois cachorros-quentes e duas cocas e dou metade pra ele 

e ele me dá o jornal. A manchete diz: Polícia à procura do louco da Magnum. 

Devolvo o jornal pro crioulo. Ele não aceita, ri para mim enquanto mastiga com os 
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dentes da frente, ou melhor comas gengivas da frente que de tanto uso estão 

afiadas como navalhas. Notícia do jornal: Um grupo de grã-finos da zona sul em 

grandes preparativos para o tradicional Baile de Natal — Primeiro Grito de Carnaval. 

O baile começa no dia vinte e quatro e termina no dia primeiro do Ano Novo; vêm 

fazendeiros da Argentina, herdeiros da Alemanha, artistas americanos, executivos 

japoneses, o parasitismo internacional. O Natal virou mesmo uma festa. Bebida, 

folia, orgia, vadiagem. 

             O Primeiro Grito de Carnaval. Só rindo. Esses caras são engraçados. 

             Um maluco pulou da ponte Rio-Niterói e boiou doze horas até que uma 

lancha do Salvamar o encontrou. Não pegou nem resfriado. 

             Um incêndio num asilo matou quarenta velhos, as famílias celebraram. 

 

* * * 

 

             Acabo de dar a injeção de trinevral em Dona Clotilde quando tocam a 

campainha. Nunca tocam a campainha do sobrado. Eu faço as compras, arrumo a 

casa. Dona Clotilde não tem parentes. Olho da sacada. É Ana Palindrômica. 

            Conversamos na rua. Você está fugindo de mim?, ela pergunta. Mais ou 

menos, digo. Vou com ela pro sobrado. Dona Clotilde, estou com uma moça aqui, 

posso levar pro quarto? Meu filho, a casa é sua, faça o que quiser, só quero ver a 

moça. 

            Ficamos em pé ao lado da cama. Dona Clotilde olha para Ana um tempo 

enorme. Seus olhos se enchem de lágrimas. Eu rezava todas as noites, ela soluça, 

todas as noites para você encontrar uma moça como essa. Ela ergue os braços 

magros cobertos de finas pelancas para o alto, junta as mãos e diz, oh meu Deus, 

como vos agradeço! 

           Estamos no meu quarto, em pé, sobrancelha com sobrancelha, como no 

poema, e tiro a roupa dela e ela a minha e o corpo dela é tão lindo que sinto um 

aperto na garganta, lágrimas no meu rosto, olhos ardendo, minhas mãos tremem e 

agora estamos deitados, um no outro, entrançados, gemendo, e mais, e mais, sem 

parar, ela grita, a boca aberta, os dentes brancos como de um elefante jovem, ai, ai, 

adoro a tua obsessão!, ela grita, água e sal e porra jorram de nossos corpos, sem 

parar. 

          Agora, muito tempo depois, deitados olhando um para o outro hipnotizados 
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até que anoitece e nossos rostos brilham no escuro e o perfume do corpo dela 

traspassa as paredes do quarto. 

         Ana acordou primeiro do que eu e a luz está acesa. Você só tem livros de 

poesia? E estas armas todas, pra quê? Ela pega a Magnum no armário, carne 

branca e aço negro, aponta pra mim. Sento na cama. 

        Quer atirar? pode atirar, a velha não vai ouvir. Mais para cima um pouco. Com 

a ponta do dedo suspendo o cano até a altura da minha testa. Aqui não dói. Você já 

matou alguém? Ana aponta a arma pra minha testa. 

         Já. 

         Foi bom? 

         Foi. 

         Como? 

         Um alívio. 

         Como nós dois na cama? 

         Não, não, outra coisa. O outro lado disso. 

         Eu não tenho medo de você, Ana diz. 

         Nem eu de você. Eu te amo. 

         Conversamos até amanhecer. Sinto uma espécie de febre. Faço café pra Dona 

Clotilde e levo pra ela na cama. Vou sair com Ana, digo. Deus ouviu minhas 

preces, diz a velha entre goles. 

 

* * * 

 

           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. Tenho uma missão. Sempre tive uma missão e não sabia. Agora 

sei. Ana me ajudou a ver. Sei que se todo fodido fizesse como eu o mundo seria 

melhor e mais justo. Ana me ensinou a usar explosivos e acho que já estou 

preparado para essa mudança de escala. Matar um por um é coisa mística e disso 

eu me libertei. No Baile de Natal mataremos convencionalmente os que pudermos. 

Será o meu último gesto romântico inconsequente. Escolhemos para iniciar a nova 

fase os compristas nojentos de um supermercado da zona sul. Serão mortos por 

uma bomba de alto poder explosivo. Adeus, meu facão, adeus meu punhal, meu 

rifle, meu Colt Cobra, adeus minha Magnum, hoje será o último dia em que vocês 
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serão usados. Beijo o meu facão. Explodirei as pessoas, adquirirei prestígio, não 

serei apenas o louco da Magnum. Também não sairei mais pelo parque do 

Flamengo olhando as árvores, os troncos, a raiz, as folhas, a sombra, escolhendo a 

árvore que eu queria ter, que eu sempre quis ter, num pedaço de chão de terra 

batida. Eu as vi crescer no parque e me alegrava quando chovia e a terra se 

empapava de água, as folhas lavadas de chuva, o vento balançando os galhos, 

enquanto os carros dos canalhas passavam velozmente sem que eles olhassem 

para os lados. Já não perco meu tempo com sonhos. 

            O mundo inteiro saberá quem é você, quem somos nós, diz Ana. 

            Notícia: O Governador vai se fantasiar de Papai Noel. Notícia: menos 

festejos e mais meditação, vamos purificar o coração. Notícia: Não faltará cerveja. 

Não faltarão perus. Notícia: Os festejos natalinos causarão este ano mais vítimas de 

trânsito e de agressões do que nos anos anteriores. Polícia e hospitais preparam-se 

para as comemorações de Natal. O Cardeal na televisão: a festa de Natal está 

deturpada, o seu sentido não é este, essa história de Papai Noel é uma invenção 

infeliz. O Cardeal afirma que Papai Noel é um palhaço fictício. 

           Véspera de Natal é um bom dia para essa gente pagar o que deve, diz Ana. 

O Papai Noel do baile eu mesmo quero matar com o facão, digo. 

           Leio para Ana o que escrevi, nosso manifesto de Natal, para os jornais. Nada 

de sair matando a esmo, sem objetivo definido. Eu não sabia o que queria, não 

buscava um resultado prático, meu ódio estava sendo desperdiçado. Eu estava certo 

nos meus impulsos, meu erro era não saber quem era o inimigo e por que era 

inimigo. Agora eu sei, Ana me ensinou. E o meu exemplo deve ser seguido por 

outros, muitos outros, só assim mudaremos o mundo. É a síntese do nosso 

manifesto. 

            Ponho as armas numa mala. Ana atira tão bem quanto eu, só não sabe 

manejar o facão, mas essa arma agora é obsoleta. Damos até logo à Dona Clotilde. 

Botamos a mala no carro. Vamos ao Baile de Natal. Não faltará cerveja, nem perus. 

Nem sangue. Fecha-se um ciclo da minha vida e abre-se outro. 
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ANEXO B 

 

WANDERLEY, Berilo. O menino e seu pai caçador. In: _________________ O 

menino e seu pai caçador. Natal: Clima/ FJA, 1980. 

 

O MENINO E SEU PAI CAÇADOR 

 

                   O homem amava as caçadas, através das manhãs e das matas da fazenda. 

O menino amava acompanhar o pai, feliz à sua sombra altiva e amiga, uma 

espingarda ao ombro, chapéu de abas largas na cabeça, bornal de lona caindo do 

ombro, carregado de munições; outro, ligeiro nas pernas e no olhar, para correr e 

apanhar o marreco que caía depois do tiro certeiro. 

            O açude prateava suas águas mansas e os marrecos navegavam lá, felizes 

e descuidados. O menino cismava, olhando as aves e, um dia, descuidou-se a ver 

um casal delas, em idílio na margem da lagoa. Enquanto o pai se embrenhava, 

através das juremas, ele ficou ali, calado, mãos nos bolsos das calças curtas. 

            Os dois marrecos - marreco macho, marreco fêmea - idilionavam como só 

sabem amar as aves, isto é, através de cantos brejeiros e volteios no corpo 

bailarino. Como deviam amar os homens se fossem mais sábios e mais poetas. O 

menino sentou sobre uma pedra a ver. O céu da fazenda era azul, dos galhos das 

juremas e pereiros vinham cantos matinais de toda a espécie. Cantos emplumados. 

            De repente, um tiro. O menino voltou o rosto. O pai chegara e, por trás de 

uma moita, na traição sorrateira dos homens caçadores que estão com todas as 

vantagens sobre a sua presa, tinha acertado no marreco macho. Parou o canto, 

parou o bailado. Parou o tempo nos olhos do menino. 
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            O homem espera a ação do menino companheiro. A carreira em busca da 

caça tombada. O menino não sai da pedra onde estava. Diante dos olhos dos dois, 

um marreco que sangra, e outro que ensaia um avoar assustado. O açude é sereno 

e manso, como se todas as coisas continuassem em seus lugares e o ritmo da vida 

não tivesse sofrido nenhum golpe. 

           Não houve guisado de marreco, naquele dia na casa cercada de amplas 

varandas e de ventos uivantes. O homem deitou-se numa rede e ali ficou, o dia 

inteiro, livro diante dos olhos, como fazia sempre que voltava das caçadas e ficava a 

esperar o almoço. Mas silencioso como as tardes mornas da fazenda. O menino, a 

partir daquele dia, aprendeu a cismar mais demoradamente sobre coisas que não 

entendia bern, mas sabia que estavam bem acima da dor que fere o mundo e 

maltrata a paz das coisas. 

           Na outra manhã, beijou o pai, preparou o seu bornal, ajeitou-lhe o chapelão 

na cabeça. Mas o homem partiu sozinho e inseguro para a mata 
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ANEXO C 

 

“Maria”. In: EVARISTO, Conceição. Olhos d’água. 1. ed. Rio de Janeiro: Pallas: 

Fundação Biblioteca Nacional, 2014. 

 

                                                                MARIA 

 

             Maria estava parada há mais de meia hora no ponto de ônibus. Estava 

cansada de esperar. Se a distância fosse menor, teria ido a pé. Era preciso mesmo 

ir se acostumando com a caminhada. Os ônibus estavam aumentando tanto! Além 

do cansaço, a sacola estava pesada. No dia anterior, no domingo, havia tido festa na 

casa da patroa. Ela levava para casa os restos. O osso do pernil e as frutas que 

tinham enfeitado a mesa. Ganhara as frutas e uma gorjeta. O osso a patroa ia jogar 

fora. Estava feliz, apesar do cansaço. A gorjeta chegara numa hora boa. Os dois 

filhos menores estavam muito gripados. Precisava comprar xarope e aquele 

remedinho de desentupir o nariz. Daria para comprar também uma lata de Toddy. As 

frutas estavam ótimas e havia melão. As crianças nunca tinham comido melão. Será 

que os meninos gostavam de melão? 

            A palma de umas de suas mãos doía. Tinha sofrido um corte, bem no meio, 

enquanto cortava o pernil para a patroa. Que coisa! Faca-laser corta até a vida! 

            Quando o ônibus apontou lá na esquina, Maria abaixou o corpo, pegando a 

sacola que estava no chão entra as suas pernas. O ônibus não estava cheio, havia 

lugares. Ela poderia descansar um pouco, cochilar até a hora da descida. Ao entrar, 

um homem levantou lá de trás, do último banco, fazendo um sinal para o trocador. 

Passou em silêncio, pagando a passagem dele e de Maria. Ela reconheceu o 
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homem. Quando tempo, que saudades! Como era difícil continuar a vida sem ele. 

Maria sentou-se na frente. O homem assentou-se ao lado dela. Ela se lembrou do 

passado. Do homem deitado com ela. Da vida dos dois no barraco. Dos primeiros 

enjoos. Da barriga enorme que todos diziam gêmeos, e da alegria dele. Que bom! 

Nasceu! Era um menino! E haveria de se tornar um homem. Maria viu, sem olhar, 

que era o pai do seu filho. Ele continuava o mesmo. Bonito, grande, o olhar 

assustado não se fixando em nada e em ninguém. Sentiu uma mágoa imensa. Por 

que não podia ser de outra forma? Por que não podiam ser felizes? E o menino, 

Maria? Como vai o menino? cochichou o homem. Sabe que sinto falta de vocês? 

Tenho um buraco no peito, tamanha a saudade! Tou sozinho! Não arrumei, não quis 

mais ninguém. Você já teve outros... outros filhos? A mulher baixou os olhos como 

que pedindo perdão. É. Ela teve mais dois filhos, mas não tinha ninguém também! 

Homens também? Eles haveriam de ter outra vida. Com eles tudo haveria de ser 

diferente. Maria, não te esqueci! Tá tudo aqui no buraco do peito... 

              O homem falava, mas continuava estático, preso, fixo no banco. 

Cochichava com Maria as palavras, sem entretanto virar para o lado dela. Ela sabia 

o que o homem dizia. Ele estava dizendo de dor, de prazer, de alegria, de filho, de 

vida, de morte, de despedida. Do buraco-saudade no peito dele... Desta vez ele 

cochichou um pouquinho mais alto. Ela, ainda sem ouvir direito, adivinhou a fala 

dele: um abraço, um beijo, um carinho no filho. E logo após, levantou rápido 

sacando a arma. Outro lá atrás gritou que era um assalto. Maria estava com muito 

medo. Não dos assaltantes. Não da morte. Sim da vida. Tinha três filhos. O mais 

velho, com onze anos, era filho daquele homem que estava ali na frente com uma 

arma na mão. O de lá de trás vinha recolhendo tudo. O motorista seguia a viagem. 

Havia o silêncio de todos no ônibus. Apenas a voz do outro se ouvia pedindo aos 

passageiros que entregassem tudo rapidamente. O medo da vida em Maria ia 

aumentando. Meu Deus, como seria a vida dos seus filhos? Era a primeira vez que 

ela via um assalto no ônibus. Imaginava o terror das pessoas. O comparsa de seu 

ex-homem passou por ela e não pediu nada. Se fossem outros os assaltantes? Ela 

teria para dar uma sacola de frutas, um osso de pernil e uma gorjeta de mil 

cruzeiros. Não tinha relógio algum no braço. Nas mãos nenhum anel ou aliança. 

Aliás, nas mãos tinha sim! Tinha um profundo corte feito com faca-laser que parecia 

cortar até a vida. 
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              Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para 

o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que 

aquela puta safada conhecia os assaltantes. Maria assustou-se. Ela não conhecia 

assaltante algum. Conhecia o pai do seu primeiro filho. Conhecia o homem que tinha 

sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que 

estava de coleio com os dois. Outra voz ainda lá do fundo do ônibus acrescentou: 

Calma gente! Se ela estivesse junto com eles, teria descido também. Alguém 

argumentou que ela não tinha descido só para disfarçar. Estava mesmo com os 

ladrões. Foi a única a não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê. Maria 

olhou na direção de onde vinha a voz e viu um rapazinho negro e magro, com 

feições de menino e que relembrava vagamente o seu filho. A primeira voz, a que 

acordou a coragem de todos, tornou-se um grito: Aquela puta, aquela negra safada 

estava com os ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em direção a 

Maria. A mulher teve medo e raiva. Que merda! Não conhecia assaltante algum. Não 

devia satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem, 

lascando um tapa no rosto da mulher. Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha!... Uns 

passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. O motorista tinha 

parado o ônibus para defender a passageira:  

        -- Calma, pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta mulher de vista. Todos 

os dias, mais ou menos neste horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do 

trabalho, da luta para sustentar os filhos... 

             Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos 

ouvidos. A sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os 

meninos gostam de melão? 

              Tudo foi tão rápido, tão breve. Maria tinha saudades do seu ex-homem. Por 

que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, um beijo, 

um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. Estavam 

todos armados com facas-laser que cortam até a vida. Quando o ônibus esvaziou, 

quando chegou a polícia, o corpo da mulher já estava todo dilacerado, todo 

pisoteado. 

               Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um 

beijo, um carinho. 

 


