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Resumo da Dissertação:

Rubem Fonseca tem sua primeira publicação na década de 1960, entretanto, sua literatura ganha maior
destaque a partir da década de 1970. Entre seus escritos algumas categorias são recorrentes como a
cidade, a violência, a sexualidade, a solidão, o corpo. A presente pesquisa compreende que o autor
desenvolve em sua obra duas tendências, no que diz respeito aos seus contos. Assim, as narrativas
referentes a meados da década de 1970 apresentam pontos distintos às que o autor desenvolverá em
meados da década de 1990. Os contos “Intestino grosso” (1973) e especialmente o conto “Olhar” (1992)
compõem o principal corpus literário desta pesquisa, por serem seus narradores entendidos como
alteregos do autor, apontando suas percepções sobre a arte, especificamente a literatura, a sociedade, as
relações humanas em nossa modernidade.
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Abstract:

Rubem Fonseca had his first publication in the 1960’s, however, his literature gained greater prominence
from the 1970’s. In his writings some categories are recurrent like the city, the violence, the sexuality, the
solitude, the body. The present research shows that the author develops two tendencies in his work in
respect to his stories. Thus, the narratives referring to the mid 1970’s presents distinct points to those that
the author will develop in the mid 90’s. The tales "Intestino grosso" (1973) and especially the short story
"Olhar" (1992) make up the main literary corpus of this research, due to their narrators being understood
as the author’s alter ego, pointing out their perceptions about art, specifically literature, society, human
relations in our modernity.

