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Resumo da Dissertação:

A presente dissertação propõe uma leitura da obra do autor Rubem Fonseca a partir da
análise da trajetória do personagem José, que te sua gênese narrada no conto “A matéria do
sonho”, de Lúcia McCartney (1967). Procurou-se demonstrar que Rubem Fonseca é autor de
um “projeto literário” cujo objetivo é a depreensão do dado humano. Nesta perspectiva, cada um
de seus livros, principalmente de contos, compõe um subprojeto que explora os elementos
compositores desse dado. O enfrentamento de cada um desses elementos levam, como procurouse demonstrar, a sucessivos processos de subjetivação. Tais processos podem, metonimicamente,
serem depreendidos através da trajetória de José que de personagem passa a signo figurativo das
“pequenas criaturas” que povoam a ficção do autor e tem seu último movimento na identificação
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com o próprio autor através da narrativa de parte de sua vida na novela José. O referencial
teórico dessa pesquisa, além de estudos consagrados da obra de Fonseca como o de Vera Follain
(2003), envolve, sobretudo, as reflexões do filósofo italiano Giorgio Agamben (2009).

