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A data é uma homenagem ao dia do
nascimento de José de Alencar, um dos

principais escritores brasileiros.
 

Pensando em celebrá-la , neste mês os
nossos informativos culturais serão
dedicados a apresentar alguns dos

grandes clássicos da nossa literatura. 
 

Nesta segunda semana, a trajetória 
 literária do controverso Rubem

Fonseca.

Rubem 
Fonseca

 



 
Nascido em 1925 em Juiz de Fora (Minas Gerais) o

controverso autor mineiro faleceu em abril de
2020 vítima de um ataque cardíaco.

 
Conhecido por sua literatura urbana e nem um

pouco recatada, Rubem Fonseca escrevia contos e
romances ambientados em centros urbanos,

normalmente em uma estrutura literária
conhecida como romance policial.

 
Advogado de formação, atuou durante alguns

anos na polícia do Rio de Janeiro, época que serviu
de inspiração para suas obras.

 
O autor que até pouco tempo foi cobrado como
leitura obrigatória no vestibular da UFSC, ficou
conhecido por sua obra Feliz Ano Novo, que no

período da ditadura foi censurada sobre a
acusação de atentar contra a moral, sendo
publicada normalmente apenas após 1989.

 
Ainda como destaque de sua carreira literária,
cabe ressaltar Agosto, romance que possui o

suicídio de Getulio Vargas como cenário de fundo,
bem como os contos com o personagem

Mandrake, que recebeu um adaptação para TV.
 

E aí, curtiu? Algumas bibliotecas do IFC possuem esses 
títulos em seus acervos. No retomo às atividades
presenciais você poderá retirar para empréstimo

domiciliar, ou solicitar o empréstimo entre as
bibliotecas. :)
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