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O  “ B e l o ”  e m  R u b e m  F o n s e c a  
 

 

O presente trabalho pretende traçar uma linha interpretativa do conto “Família é uma 

merda”, do grande escritor contemporâneo Rubem Fonseca. Pretendemos mostrar a 

maneira através da qual o autor articula sua acidez crítica, como implicitamente vincula  

simples comportamentos cotidianos a questionamentos pertinentes ao modus operandi da 

sociedade brasileira, utilizando-se de um típico relacionamento amoroso urbano. 

Seu estilo é baseado numa linguagem simples e cotidiana, valendo-se inclusive de 

palavrões e chavões populares, tornando a leitura simples. Por isso mesmo devemos nos 

afastar da implicação imediata de pressupor que por isso não se trata de um texto denso em 

termos de significação. O conto trafega em torno do conflito psicológico do personagem 

Valdo (Oduvaldo) que prevê a não aceitação por parte de sua família de sua namorada Geni 

(Genoveva), por se tratar de uma mulher “feia”. Ilustremos com um trecho do conto:  

 

“Eu gostava de Genoveva, mas ela era feia, nem muito gorda, nem 

muito magra, nem tinha a pele ruim, mas era feia. Não sei como 

explicar a feiúra de Genoveva”. 

 

Ora, uma leitura atenciosa do conto demonstrará primordialmente o fato de Rubem 

omitir qualquer descrição física de seus personagens, fato este que demonstra a sutileza do 

autor ao suscitar um primeiro questionamento: o que é, ou qual é o conceito de beleza, 

afinal? Ressaltemos que nem o próprio sujeito do discurso consegue “explicar a feiúra” 

existente. O aspecto obscuro desse (e de outros) conceito serve justamente para 

observarmos a relação social de expectativas exigidas de uma pessoa ocupante de 

determinada posição social, bem como munida de determinados caracteres estéticos 

(implícitos). Até mesmo os nomes próprios dos protagonistas se apresentam (por eles 

mesmos)  transformados em versões mais “normais” e menos “feias” – ou seja, não 

estereotipados como pertencentes, na maioria das vezes, a membros das camadas sociais 



mais baixas. O fato inexplicável para Valdo era justamente gostar de Geni, mesmo sabendo 

que era feia (“Eu até casava com Genoveva se não fosse minha família”).  

A situação começa a se agravar quando a irmã de Oduvaldo descobre seu 

relacionamento, numa situação em que o visivelmente constrangido personagem apresenta 

a namorada como a “moça da farmácia”. Desencadeia-se então a primeira crise no namoro, 

pois, afinal, por que Oduvaldo não a apresentara como sua namorada? A irmã mencionara a 

festa de aniversário do outro irmão, o Clodoaldo, ao passo que Geni prontamente 

questionou porque não ser levada e assumida diante da família do namorado. Com algum 

jogo de cintura conseguiu convencê-la de que não era (ainda) a hora, enquanto se 

encontrava à beira de um colapso quando pensava que seu próprio aniversário seguiria 

dentro de alguns dias. Como explicá-la o fato de nem sequer avisá-la do próprio 

aniversário? Assim, como pensou o próprio Valdo, estava numa “sinuca de bico”. 

Na festa de Clodoaldo, após reconciliar-se com Geni, observava atentamente a todos 

os presentes, constatando o que mais temia: ninguém era feio. Até o namorado da irmã, 

Marialva, prestes a adentrar o âmbito familiar, era “boa pinta”, como mostra o trecho que 

segue:  

 

“Fiquei espiando a minha família, todo mundo elegante, todos bonitos 

e bem de vida [...] ...o único que era apenas bonito e não estava se 

dando bem na vida era eu... [...]  

{sobre o médico namorado da irmã} Além de bacana, o puto também 

era bonito. Porra, tinha tanta gente feia pra caralho no Brasil, menos 

na minha família? Que merda. [grifos nossos] 

 

Aqui mais uma vez precisaremos utilizar o microscópio das entrelinhas. Como 

grifamos, aqui aparece um novo dispositivo hierárquico, o ser “bem de vida”. Portanto, 

mais uma vez sutilmente, R. Fonseca nos mostra mais um estereótipo social: gente bonita 

se dá bem na vida, e, logicamente, se casa também com gente bonita. Ou melhor, para ser 

bonito é preciso ser necessariamente bem de vida. Oduvaldo se encontra, então, 

desestabilizado dentro do jogo de compensações hierárquicas: é bonito, pertencente a uma 

família de gente bonita, mas “não estava se dando bem na vida”. Precisamos tentar 



esclarecer agora em que nível se dá o vínculo entre a feiúra de Geni e a condição 

profissional de Valdo que afirmava estar desempregado por realmente não encontrar um 

emprego que lhe agradasse, pois não queria ser garçom no restaurante do irmão.  

Voltemos, pois, a narrativa. A pressão outrora exercida unilateralmente (a partir de 

Geni) agora se torna bilateral, pois a família sabe de seu namoro e também quer conhecer a 

namorada de Oduvaldo. O ponto culminante da estafa psicológica de Valdo desemboca 

numa conversa com sua irmã (“se você quer abrir o peito, abra pra uma mulher”) onde se 

confessa irremediavelmente apaixonado por “aquela moça”, mesmo reconhecendo sua 

feiúra. A resposta da irmã vem confirmar nossos pressupostos: “Existe gente mais feia que 

aquela moça”, seguida de uma mordida “no beiço de baixo”. Não cansaremos de ressaltar o 

gênio do autor, na sutileza quase imperceptível desse gesto: morder o beiço demonstra, no 

máximo, resignação. Portanto, ainda que decepcionada, a resignada irmã oferece algum 

conforto ao irmão (“existe gente mais feia...”). 

Decidido a não levá-la a sua própria festa de aniversário, Valdo visita Geni mais cedo 

e a encontra surpreendentemente feliz. Oduvaldo de nada desconfia. Durante a festa, sua 

mãe finalmente diz “Marialva, vá buscar o presente de Oduvaldo” e, para sua total surpresa 

e comoção, Geni toca a campainha e, finalmente, adentra o círculo familiar. Para 

desfecharmos nossa compreensão, recorramos a mais um trecho, o desfecho do conto:  

 

“Estou casado com Genoveva. Minha família gosta muito dela, dizem 

que é meiga, prestativa e cuida bem de mim. Trabalho como garçom 

no restaurante do Clodoaldo. Não é tão ruim assim, ser garçom, e o 

meu irmão me ofereceu sociedade. Estou dando duro, sem hora para 

entrar nem sair. 

Quem foi que disse que família é uma merda?” [grifos nossos] 

 

Precisamos atentar agora para a lógica das compensações, se pretendemos esclarecer 

o que vem sendo dito. Em primeira instância, Geni foi aceita, afinal. Parecer-nos-ia claro 

que todo o sofrimento psicológico do pobre Oduvaldo eram infundados frutos de sua 

imaginação. Mas, graças às exaustivamente elogiadas sutilezas semânticas do autor, 

podemos aumentar ainda mais o foco do nosso microscópio. Dentre os adjetivos que 



legitimam Geni como novo membro da família, não encontramos o termo “bonita”. 

Resignação, conformismo e utilitarismo se vinculam através de “meiga e prestativa” que 

“cuida bem” do rebento, a ovelha desgarrada. Virando nossa lente para Oduvaldo veremos 

todos os jogos compensatórios se concluindo: apesar de não querer inicialmente, agora 

trabalha como garçom, e isso “não é tão ruim assim”. Apesar de estar “dando duro”, Valdo 

se conforma com sua nova situação e até revisa seu conceito sobre família. Ora, “dar 

duro” atua precisamente como oposto de “se dar bem na vida”, e é forçoso que assim seja, 

pois o nexo hierárquico foi quebrado pelo próprio Oduvaldo (bonito, mas casado com uma 

mulher feia); Valdo passa então a ser um bonito menos bonito que os outros, pois é um 

bonito que “dá duro” e tem por esposa uma “mulher feia”, o que implica necessariamente 

em, de certo modo, tornar-se feio aos olhos de sua família, assumindo a subordinação ao 

irmão bonito que se dá bem na vida e é “casado com uma dona que podia trabalhar no 

cinema”, de tão bonita que era.  

Acreditamos assim termos estabelecido uma interpretação condizente com a 

magnitude da obra desse autor, e esperamos que todos os leitores de obras desse cunho 

façam esse exercício interpretativo, pois não acreditamos, sobremaneira, ser essa a única 

leitura possível. Alguém por acaso disse que a literatura brasileira contemporânea é uma 

merda? 


