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INTRODUÇÃO

O presente livro visa realizar uma análise crítica dos contos 
de Famílias terrivelmente felizes (2003), obra de Marçal Aquino, 
considerando o uso de uma linguagem da violência que atua na 
articulação de temas e motivos, na constituição dos narradores, na 
caracterização e trajetória das personagens e na materialidade dos 
textos. Quanto ao conteúdo, essa violência está ajustada nos 
contos às imagens da morte, seja de modo predominante ou inci-
dental, seja física, psicológica, social e simbólica, traços de uma 
sociedade brasileira autoritária e que serve como matéria-prima 
da linha de produção do novo Realismo que se faz presente na 
ficção brasileira contemporânea. Tânia Pellegrini (2007, p.137-8) 
justifica nossa preocupação com o tema do novo Realismo ao 
afirmar que o pacto realista continua vivo e cada vez mais atuante 
nessa ficção, tendo sido reforçado dos anos 1960 para cá, assu-
mindo as mais diferentes roupagens e possibilidades de expressão, 
que incluem mesmo as rupturas e transformações efetivadas a 
partir do Modernismo.

Marçal Aquino é um escritor em atividade da nova ficção 
contemporânea brasileira, bastante acessível à mídia em geral. 
Está inserido na estética do novo Realismo literário e associado 
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pelos críticos à chamada “geração de 90”.1 Ficou conhecido por 
utilizar a violência como leitmotiv de seus contos, romances e ro-
teiros de cinema, na esteira da matriz criada muito antes por João 
Antônio, um escritor da cidade, da metrópole, dos marginais e 
desvalidos. Antonio Candido (2006a, p.255) afirma que no conto 
“Paulinho Perna-Torta” (1965), obra-prima de João Antônio, en-
contramos uma prosa aderente a todos os níveis da realidade, 
graças ao fluxo do monólogo, à gíria, à abolição das diferenças 
entre falado e escrito, ao ritmo galopante da escrita, que acerta o 
passo com o pensamento para mostrar de maneira brutal a vida do 
crime e da prostituição. Em suas narrativas já vicejava uma pilan-
tragem miúda, gestada e nutrida pela desigualdade social. No 
conto “Boi” (2000), de Famílias terrivelmente felizes, Aquino 
presta homenagem a esse escritor: “homenagem a João Antônio 
[1937-1996], poeta dos escombros do mundo” (Aquino, 2003, 
p.180). 

Outra influência recebida pelo autor em questão é a de Rubem 
Fonseca, estreante em 1963, que aprofunda as feridas sociais, in-
troduzindo uma crueldade descarnada e fria em relação ao ser hu-
mano, até então inédita em nossa prosa. Desse modo, já vale 
salientar, pautando-nos em Pellegrini (2012, p.42), que Aquino dá 
continuidade à tradição seguida por autores contemporâneos, com 
um recuo cronológico de mais ou menos cinquenta anos, remetidos 
à década de 1960, à ditadura militar e a seus desdobramentos na 
formação do Brasil de hoje, visível também nas questões culturais e 
literárias.2 

1. “Geração 90” é termo criado por Nelson de Oliveira (2001) em função de um 
conjunto de antologias que ele organizou a partir do início dos anos 2000, inti-
tuladas, justamente, Geração 90: manuscritos de computador (2001), Geração 
90: os transgressores (2003) e Geração Zero Zero: fricções em rede (2012). Uma 
das questões que o conceito de geração coloca em jogo, de uma perspectiva 
crítica, é que ele surge atrelado às antologias, ou seja, tem apelo comercial, de 
marketing editorial.

2. Ambos os autores citados publicaram seus primeiros livros em 1963: Mala-
gueta, Perus e Bacanaço, de João Antônio; e Os prisioneiros, de Rubem Fonseca. 
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Marçal Aquino nasceu em Amparo, estado de São Paulo, no 
ano de 1958. É jornalista, escritor e roteirista de cinema e televisão. 
Terminou o curso de jornalismo em 1983, na Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas, São Paulo. No ano seguinte, publicou 
seu primeiro livro de poemas, de edição independente, intitulado A 
depilação da noiva no dia do casamento. Mudou-se para a capital 
paulista em 1985, mesmo ano em que lançou Por bares nunca dantes 
naufragados, um conjunto de poemas, além de trabalhar, até 1990, 
nos jornais Gazeta Esportiva, O Estado de S. Paulo e Jornal da 
Tarde, nas funções de revisor, repórter, redator e subeditor. Em se-
guida, preferiu trocar o trabalho nas redações pela vida de redator 
freelancer. No ano de 1990 publicou mais um livro de poemas, 
Abismos, modo de usar. 

Foi como contista que se iniciou na ficção, com a obra As fomes 
de setembro (1991), premiada na 5ª Bienal Nestlé de Literatura Bra-
sileira na categoria conto. Além deste, entre seus livros de contos 
figuram Miss Danúbio (1994), O amor e outros objetos pontiagudos 
(1999), Faroestes (2001) e Famílias terrivelmente felizes (2003). Na 
categoria de literatura infanto-juvenil publicou quatro livros: A 
turma da rua Quinze (1989), O jogo do camaleão (1992), O mistério 
da cidade fantasma (1994) e O primeiro amor e outros perigos (1996). 
No gênero romance, escreveu O invasor (2002), Cabeça a prêmio 
(2003) e Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005). 
Obras como O amor e outros objetos pontiagudos, Invasor, Cabeça a 
prêmio, Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios e Famí-
lias terrivelmente felizes têm a violência como temática predomi-
nante, conforme observado por Maria de Lurdes Meneses (2011, 
p.23-7). A ignorância, o ódio, o sexo, a vingança, o crime e a traição 
são uma constante em suas produções literárias.

É fácil reconhecer nas narrativas de Aquino elementos da lite-
ratura policial e principalmente do cinema, ainda mais pelo fato de 
ele assinar o roteiro de alguns filmes brasileiros.3 Nota-se, também, 

3. Na trajetória de Marçal Aquino percebemos ampla participação em produções 
cinematográficas. Sua parceria com o diretor Beto Brant rendeu diversos filmes, 
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o recurso de finais nada convencionais que ocultam sentidos que o 
leitor muitas vezes terá de desvendar, prosas de caráter telegráfico e 
jornalístico marcados por uma linguagem nua e crua.4 Pellegrini 
aponta que sua escrita é ágil, irônica e desconcertante e “traduz rea-
lidade em ficção com frases breves e secas, diálogos certeiros, de 
ritmo acelerado e leve” (2012, p.43). Também escreveu que o rea-
lismo de Aquino 

[…] suga o real concreto, quase sem mediação, em cenas e movi-
mentos rápidos, shots curtos, falas mínimas, manejados por narra-
dores em primeira ou terceira pessoa, que sabem muito bem do 
que estão falando, sem tergiversar com preciosismos discursivos 
ou rarefações psicologizantes. Tudo bastante cinematográfico 
[…] e facilmente reconhecível por qualquer leitor; tudo simples, 
claro, objetivo, articulado com a agudeza quase científica de um 

muitos deles adaptações de seus contos ou romances, como é o caso de Os mata-
dores (1997), elaborado a partir do conto “Matadores” (1991); O invasor (2001); 
O amor segundo B. Schianberg (2009), inspirado no personagem Benjamim 
Schianberg, do livro Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2005); e 
um filme homônimo baseado nesta última obra, produzido em 2012. A parceria 
também resultou na fita Ação entre amigos (1998), em que é narrada a história de 
quatro ex-guerrilheiros que, após os 25 anos do fim do regime militar no Brasil, 
se reúnem para prestar contas com a personagem chamada Correia, homem que 
os torturou na década de 1970. Há também filmes como Crime delicado (2005), a 
partir do romance homônimo de Sérgio Sant’Anna, e Cão sem dono (2007), adap-
tação de Até o dia em que o cão morreu (2007), de Daniel Galera. Também traba-
lhou com o diretor Heitor Dhalia nos filmes Nina (2004) e O cheiro do ralo 
(2007). Este último baseia-se no roteiro de romance homônimo de Lourenço 
Mutarelli. Um caso peculiar do trânsito entre a obra escrita e o cinema é O in-
vasor. Em 1997, com a escrita do livro em andamento, Aquino o transforma em 
roteiro para o longa-metragem lançado em 2001, quando, então, termina o ro-
mance e o publica em livro junto com o roteiro do filme, numa edição em que os 
textos vêm acompanhados de fotos de cenas do filme. 

4. O diálogo do texto literário com outras artes e mídias é facilitado pelos usos da 
ironia, da sátira e da paródia, como expressou Helena Bonito Couto Pereira 
(2012, p.3), constituindo uma das características das narrativas brasileiras 
contemporâneas. No decorrer do livro discutiremos a relevância da ironia em 
Famílias terrivelmente felizes.
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observador naturalista, sem complacência para com o real con-
creto (2012, p.43-4).

A hibridização dos gêneros é uma tentativa por parte do autor 
de solucionar a questão de como representar, rompendo assim com a 
pressuposição científica da teoria realista da arte do século XIX. A 
eleição do gênero policial não se dá à toa nem é despida de ambigui-
dades. Pode-se dizer que essa incorporação significa, para o novo 
Realismo brasileiro, tanto uma mimese da violência característica da 
vida social, particularmente urbana, dos anos 1960 para frente, como 
também uma capitulação (segundo os apocalípticos) e/ou um diá-
logo (segundo os integrados) com a indústria cultural. Sob a vio-
lência da censura e da repressão política da ditadura militar, os 
textos, sobretudo os censurados e proibidos, ganham dimensão e/ou 
peso político. Entretanto, no contexto pós-ditadura, a ênfase e/ou 
permanência da violência vinculada à incorporação do gênero poli-
cial e folhetinesco é sintoma, por um lado, da violência intrínseca à 
ordem sociocultural e política brasileira e, por outro, permanece 
como linha de produção da indústria cultural e do mercado.

A predileção pelo uso do gênero conto, em Famílias terrivel-
mente felizes, parece se mover entre as exigências da narração rea-
lista na história literária brasileira, algo percebido por Alfredo Bosi 
– “quanto à invenção temática, o conto tem exercido, ainda e 
sempre, o papel privilegiado em que se dizem situações exemplares 
vividas pelo homem contemporâneo” (1977, p.7) –, e por Antonio 
Candido (2006a, p.259), ao se referir à literatura brasileira das dé-
cadas de 1960 e 1970, chamada por ele de “nova narrativa”, que 
teve o desafio de lidar com a escassez do tempo, segundo a per-
cepção dos leitores, estando, assim, na linha de frente de uma luta 
contra a pressa e o esquecimento rápido dos dias atuais. 

Famílias terrivelmente felizes (2003) é uma coleção de 21 contos, 
extraídos de três obras anteriores, a saber, O decálogo (2000),5  

5. O decálogo é um livro lançado no ano de 2000 pela editora Nova Alexandria. 
Vários autores publicaram contos a partir das leis hebraicas conhecidas como 
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As fomes de setembro (1991), Miss Danúbio (1994) e quatro contos 
inéditos. É uma obra que fixa a maturidade estilística, estética e 
narrativa de Marçal Aquino, tanto por reunir o que ele considerou 
como seus principais contos produzidos até então, quanto por sa-
bermos que, em suas obras recentes, como os romances O invasor 
(2002), Cabeça a prêmio (2003) e Eu receberia as piores notícias dos 
seus lindos lábios (2005), aparecem traços já evidenciados nessa cole-
tânea de contos, a saber: o recurso literário da linguagem6 da vio-
lência, em suas diversas acepções, tanto no conteúdo quanto na 
materialidade dos textos; o uso da ironia como estratégia para arti-
cular e inten sificar a violência e como rompimento de uma acepção 
rígida e transparente do Realismo literário, contribuindo, assim, 
para a representação de um real contraditório e embaraçoso; e a tra-
jetória dramática de heróis regidos pelas problemáticas da realidade 

os Dez Mandamentos. Marçal Aquino escreve o último conto do livro, intitu-
lado “Boi”, tendo como base o preceito “não cobiçarás coisa alguma que per-
tença ao teu próximo”.

6. Baseando-nos em Paul Ricoeur (1988a, p.46), afirmamos a necessidade de 
considerar a linguagem na condição de acontecimento (parole) para além da 
linguagem como sistema de sinais (langue). No primeiro caso, ela é normal-
mente aceita como fala ou discurso e distingue-se da segunda por meio de uma 
série de aspectos: diferente do sistema da língua, que é virtual e fora do tempo, 
sendo que o discurso se realiza temporalmente e no presente; é autorreferen-
cial, pois vincula-se à pessoa daquele que fala. O evento consiste no fato de 
alguém falar, de alguém se exprimir tomando a palavra; o discurso é sempre a 
respeito de algo, já que se refere a um mundo que pretende descrever, ex-
primir ou representar, ao contrário dos signos da linguagem, que só remetem 
a outros signos, no interior do mesmo sistema, fazendo que a língua não 
possua mais mundo, nem tempo e subjetividade. Ricoeur (1995, p.53-4) frisa 
a necessidade de estudarmos a linguagem enquanto estrutura e sistema, e 
também em seu uso, libertando, assim, o discurso de seu exílio marginal e pre-
cário, algo proporcionado pelo modelo estrutural de Ferdinand de Saussure. 
Por conseguinte, Ricoeur (1995, p.71) argumenta que a linguagem não está 
encerrada em si própria, mas remete para além de si, para o mundo; ela diz a 
experiência do homem no mundo, sendo fundamentalmente referencial: “É 
porque existe primeiramente algo a dizer, porque temos uma experiência a 
trazer à linguagem, que, inversamente a linguagem não se dirige apenas para 
significados ideais, mas também se refere ao que é”. 
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que os cerca e em relação com o mundo em que vivem; simplicidade 
nas palavras; o uso de frases curtas, pontuais e diretas, ou seja, textos 
em que abundam períodos curtos em uma estrutura de narrativas 
breves; diálogos cortantes, fundados na dinâmica dos pequenos epi-
sódios e na economia de meios ao definir um ambiente; uso de cenas 
rápidas e altamente singularizadas e, não raro, flagradas a partir de 
uma perspectiva lírica. Desta maneira, Famílias terrivelmente felizes 
concentra o projeto literário e estilístico de Marçal Aquino.

Nessa obra, vinte e um anos separam o primeiro conto (1981) 
do último (2002). No que diz respeito à história político-social bra-
sileira, os contos foram escritos em um período de transição, do fim 
da ditadura militar à abertura e redemocratização da nação. São nar-
rativas construídas em um hiato, evidenciado, de um lado, pelo fim 
das liberdades democráticas e pela censura imposta pelo regime mi-
litar, e de outro, pelo fortalecimento da crítica à ditadura realizada 
por movimentos de esquerda. Assim, Marçal Aquino se coloca 
como parte de um grupo de escritores brasileiros que propõe reor-
ganizar a memória coletiva sobre esse período, não na tentativa de 
uma idealização da época, mas de uma tarefa crítica ainda em cons-
trução, perguntando-se sobre o que foi ocultado do passado e o que 
se perpetua, sorrateiramente, na realidade brasileira de nossos dias.

A partir da análise crítica de Famílias terrivelmente felizes ficará 
evidente que a linguagem da violência, adequada ao novo Realismo 
literário brasileiro, compõe uma linha de produção expressiva no 
mercado editorial e cultural de nosso país. A temática da violência 
aparece como algo concreto, dinâmica e sutilmente operante nas 
ações das personagens, nos ambientes e situações, e em forma de 
leitmotiv que domina todos os contos da obra, sem exceção.

A crítica ao modelo de família na literatura de Aquino diz 
respeito tanto à família no sentido nuclear (pai, mãe e filhos), ou 
seja, conformada aos ideais pequeno-burgueses e prefixada como 
valor e ideologia ao longo do século XIX,7 quanto à família no 

7. De acordo com Sérgio Buarque de Holanda (1995, p.145), no Brasil imperou, 
desde tempos remotos, o tipo primitivo de família patriarcal, promotor de um 
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sentido positivista de unidade celular da sociedade, adequada à 
concepção sociológica de Émile Durkheim (2000). Tais concep-
ções estão intrinsecamente ligadas à de Estado-nação, como 
apontaram os estudos de Friedrich Engels (2000). Hannah 
Arendt, por sua vez, também sugeriu a relação entre Estado e fa-
mília ao definir a sociedade como “o conjunto de famílias econo-
micamente organizadas de modo a constituírem o fac-símile de 
uma única família sobre-humana” (2010, p.34), sendo que sua 
forma política de organização é denominada modernamente como 
“nação”.8 Assim, as narrativas de Aquino colocam em relação 
dialética a esfera do macropoder, o Estado brasileiro pós-regime 
militar, e a esfera do micropoder, verificado nas representações 
familiares. Entretanto é preciso adiantar aqui que as famílias dos 
contos de Aquino não são aquelas de tipo pequeno-burguês con-
vencional, nem remetem ao ideal de família burguesa, mas, ao 
contrário, são impossibilitadas de reproduzir esses dois modelos. 
Isso tudo reforça a proposta do autor, qual seja, mostrar o funcio-
namento perverso do sistema social brasileiro por meio das pe-
quenas narrativas.

Os operadores de leitura da narrativa irão colaborar para uma 
análise sociológica das narrativas curtas. Assim, a abordagem so-
ciológica a ser desenvolvida aqui estará submetida à análise crítica, 
ocupando, então, uma posição lateral, como sugerido por Enrique 
Anderson Imbert (1971, p.15), ao comentar o aprimoramento dos 
métodos de crítica literária.9 Concordamos com Theodor Adorno 
que “a referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, 
mas sim levar mais fundo para dentro dela” e que “conceitos so-
ciais não devem ser trazidos de fora junto às obras analisadas, mas, 

desequilíbrio social e empecilho para o desenvolvimento do Estado e do ci-
dadão.

8. Para Émile Durkheim (2000), a família é uma pequena sociedade.
9. Anderson Imbert define crítica literária como a “compreensão sistemática de 

tudo o que entra no processo da expressão escrita” (1971, p.33). Ainda se-
gundo o estudioso, a missão específica que essa crítica deve cumprir é apreciar 
o valor estético de uma obra em todas as fases de sua realização. 
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sim, surgir da rigorosa intuição delas mesmas” (2003, p.66-7). 
Deste modo, nossa preocupação com questões históricas e sociais 
observadas na obra estudada servem apenas para compreendê-la 
melhor.

Ao pressupor que as narrativas são transportadas para os lei-
tores por meio do uso de diversos recursos literários, é importante 
notar também que, no caso específico de Famílias terrivelmente fe-
lizes, a ironia aparece como o principal elemento constitutivo. Ela é 
usada para articular a violência de modo que o intérprete seja 
atraído para o mundo do texto literário e incorpore sua mensagem, 
consciente ou inconscientemente, em seu modo de vida. Se o meio 
é a mensagem, como queria Marshall McLuhan (2002), velocida de, 
rapidez, frases curtas e sintéticas e esquematismo comunicam, nos 
contos, a existência de uma engrenagem social (e político-econô-
mica/cultural) em sua estrutura e em seu funcionamento. A ironia 
é, aí, estrutural, não escapando dessa relação. Como exemplo da 
importância estratégica da ironia nota-se de imediato o título apa-
rentemente ambíguo do livro de Aquino, que suscita dúbia inter-
pretação, por um lado, pela carga negativa associada ao advérbio 
“terrivelmente” e, por outro, pela “aura” harmoniosa do adjetivo 
“felizes”, bem como a própria epígrafe do livro, “Nada corrompe 
mais do que a felicidade”.

Assim, o novo Realismo literário brasileiro não estaria interes-
sado em propor uma versão da realidade de maneira mecânica, 
exata e definitiva. Ocorreria, isso sim, uma dialética entre mecani-
cismo, automatismo e previsibilidade da realidade social e política 
articulada pela ironia, por meio do processo de interpretação do 
real que privilegie e legitime os códigos da violência. Decerto, 
quando as narrativas de Aquino colocam em pauta a existência de 
uma estrutura social da violência no seio das famílias tradicionais e 
do Estado brasileiro, não apenas tentam enquadrar parte do real, 
mas também sugerem um modo de interpretá-lo e vivenciá-lo, em 
acepção hermenêutica. A tensão dialética entre a violência (plano 
temático) e a ironia (plano formal, já que é um modo de tratamento 
do temático) põe em confronto – como na narrativa realista clássica 
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– duas ou mais faces da moral, a idealizada, que é pura ideologia, e 
outra, que nasce da experiência vivida, narrada e observada. 

Considerada a diversidade temática presente na obra estu-
dada – contos escritos em épocas diferentes e de temas múlti-
plos –, que a circularidade das narrativas “é mais presente na 
repetição temática do que na estrutura da narrativa” (Ramos, 
2006, p.116) e que a conjugação entre violência e ironia é im-
prescindível tanto no conteúdo quanto na materialidade dos 
textos, uma das propostas deste livro será romper com as divi-
sões dos contos de Famílias terrivelmente felizes sugerida por 
Meneses (2011, p.31-2). Segundo ela, esses contos foram pro-
duzidos em duas fases distintas, a saber:

 a) primeira fase: mais intimista e identitária, em que predominam 
os narradores em primeira pessoa, normalmente escritores em 
busca de soluções para os conflitos pessoais ou literários em que 
se encontram. O número de personagens é pequeno, tendo 
como base os contos “Impotências”, “Onze jantares”, “Num 
dia de casamento”, “Inventário”, “Ao lado do fogo” e “Miss 
Danúbio”. Podem ser consideradas histórias autodiegéticas, 
marcadas por um caráter subjetivo, proléptico e elíptico, pró-
prio de um monólogo interior e cuja conclusão é deixada à ima-
ginação do leitor; 

b) segunda fase: enredos com contornos mais bem definidos e ela-
borados (apesar de a estudiosa não deixar explícito sob quais 
parâmetros) e com ação; os finais são sempre surpreendentes. 
Exemplos: “Boi”, “Matadores”, “A face esquerda”.

A proposta de Meneses promove uma dualidade por meio de 
uma divisão que não compreende importantes características lite-
rárias do autor, relacionadas, por exemplo, com o tempo, a me-
mória ou a caracterização das personagens. Também a pesquisadora 
passa ao largo do problema do Realismo como posição e técnica, 
bem como da ironia como elemento de desagregação da perspectiva 
realista clássica, colocada em relevo tanto no plano interno da 
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fábula narrada quanto no plano de interlocução texto-leitor, como 
observaremos no decorrer do livro.10 

Sugerimos, então, a seguinte divisão temática dos contos de 
Famílias terrivelmente felizes, que servirá como fundamento para a 
análise crítica a ser desenvolvida no terceiro capítulo:

a) contos de fronteira: “Impotências” (1983), “Visita” (1991), 
“Matadores” (1991), “Echenique” (2001) e “Recuerdos da Ba-
bilônia” (2002); 

b) contos sobre o desamparo do escritor: “Para provar que o es-
critor, provocações à parte, está de fato liquidado” (1985), 
“Onze jantares” (1986) e “Inventário” (1987); 

c) contos sobre os artefatos urbanos: “Noturno no um” (1981), 
“Ao lado do fogo” (1989), “No bar do Alziro” (1991), “Santa 
Lúcia” (1992), “Boi” (2000) e “A face esquerda” (2002); 

d) contos sobre os desencontros amorosos: “Num dia de casa-
mento” (1984), “A família no espelho da sala” (1988), “Miss 
Danúbio” (1989), “Cicatriz” (1992), “Jogos iniciais” (1992), 
“A casa” (1992) e “Sábado” (2002).

Este livro está organizado em três capítulos. O primeiro, intitu-
lado “Linguagem da violência e Realismo literário à brasileira”, se 
propõe a encontrar o ponto de intersecção que relaciona o que cha-
maremos de “linguagem da violência” com o novo Realismo lite-
rário brasileiro, para compreendermos melhor como funcionam 
seus principais mecanismos, sobretudo aqueles presentes nos contos 
de Marçal Aquino reunidos em Famílias terrivelmente felizes. 

10. A perspectiva dicotômica e dual como critério de análise de Famílias terrivel-
mente felizes está presente no método usado por Meneses (2011). A prerroga-
tiva de encontrar uma “insistente dualidade” (Ibidem, p.31) no conjunto da 
obra, como seria o caso entre famílias estruturalmente felizes e famílias estru-
turalmente violentadas ou a celebração da família tradicional e pequeno-bur-
guesa como contrapartida de outras estruturas sociais e familiares, além do 
discurso em apoio ao moralmente correto, evidencia o uso desse método.
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Sobre a relação entre modernidade, literatura e violência, 
iremos nos servir dos escritos de Raymond Williams (1969; 1979) e 
Michel Foucault (1996; 1999a; 1999b; 2006a; 2006b; 2006c; 
2006d). Os estudos realizados por Tânia Pellegrini (2001; 2007; 
2009) e o livro Novos realismos, organizado por Izabel Marcato e 
Renato Cordeiro Gomes (2012), que tratam sobre o desenvolvi-
mento histórico e literário do Realismo, também irão nos orientar. 
As principais referências sobre a ficção contemporânea brasileira, 
em sua vertente realista, serão oferecidas por Erik Schøllhammer 
(2007; 2009; 2012) e Pellegrini (2001; 2008a; 2008b; 2012). Feito 
isso, definiremos o lócus específico do universo ficcional de Marçal 
Aquino, caracterizado pelo uso de uma violência cruel e silenciosa, 
associada à metáfora de cupins que corroem a madeira, e também 
crônica em sua perversidade generalizada.

Em todo o livro, abordaremos o Realismo não como escola ou 
estilo de época, e, sim, como posição e técnica de representação 
proposta inicialmente nos séculos XVIII e XIX, durante a ascensão 
da modernidade11 e, acima de tudo, com o surgimento do romance 
burguês moderno. Essa estética literária é encontrada, em sua nova 
versão, na ficção contemporânea brasileira, incluindo as narrativas 
da violência elaboradas por Marçal Aquino. 

O segundo capítulo, “O jogo da ironia e sua representação do 
real”, terá por objetivo responder à seguinte questão: de que ma-
neira a representação da violência brasileira corrente nos contos de 
Marçal Aquino, de tipo pandêmico e sutil, opera na produção e 

11. De acordo com Henri Lefebvre (1969, p.4), enquanto o “Modernismo” é um 
fato sociológico e ideológico que diz respeito à consciência que tomaram de si 
mesmos as épocas, os períodos, as gerações sucessivas, consistindo, pois, em 
fenômenos de consciência, imagens e projeções de si, a “modernidade”, ao 
contrário, é uma reflexão principiante, um esboço de crítica e de autocrítica, 
numa tentativa de conhecimento. Esta é alcançada numa série de textos e de 
documentos, que trazem a marca de sua época e, entretanto, ultrapassam a 
incitação da moda e a excitação da novidade. Para ele, enquanto o Moder-
nismo está atrelado às aparências e às ilusões, a modernidade traduz o fenô-
meno social e histórico em sua objetividade. 
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reprodução do modo de vida dos leitores, a serviço das classes do-
minantes e dos discursos hegemônicos? Tentaremos resolver o 
problema ao comprovar que a ironia que perpassa cada um dos 
contos de Aquino, articulada como recurso de linguagem e de pen-
samento, e também como chave hermenêutica, é que incitaria o 
leitor, situado em uma realidade histórico-social violenta, a não 
somente dar significado à violência do cotidiano, mas também a 
interpretá-la e ressimbolizá-la.

Recorreremos, então, a referenciais teóricos que adentraram o 
campo da hermenêutica literária, principalmente Paul Ricoeur 
(1988a; 1988b; 1995; 2007), e, em parte, a Umberto Eco (1968; 
1994; 2005) e a Hans Robert Jauss (1979). Esses estudiosos nos 
ajudarão, junto com o sociólogo Richard Sennett (1988), a perceber 
que a tarefa do intérprete da ironia diante do mundo do texto é 
fazer opções, complementos e conciliações a partir do eu narcísico, 
de forma que o leitor seja um protagonista na conclusão da obra.  
O intérprete parte, em todo caso, de seus pré-conceitos e de sua 
pré-compreensão, assim como faz o autor. Do mesmo modo que o 
texto e a ação, a história e a sociedade brasileira constituem-se 
como algo aberto à interpretação. E é aqui que a linguagem da vio-
lência se estabelece como ponte entre o mundo do texto e o mundo 
do leitor.

Quanto ao estudo da ironia, estaremos amparados pela pro-
posta tradicional de D. C. Muecke (1995), passando pela abor-
dagem marxista de Henri Lefebvre (1969), por Maria de Lourdes 
Ferraz (1987), que analisa especificamente a ironia romântica, pela 
perspectiva discursiva de Beth Brait (2008) e pelo estudo cultural 
realizado por Linda Hutcheon (2000). 

O terceiro capítulo, “Análise crítica dos contos de Famílias ter-
rivelmente felizes”, tentará responder à questão: como o novo Rea-
lismo brasileiro é articulado por uma linguagem literária da 
violência nos termos propostos pelos contos de Marçal Aquino? 
Assim, nos prestaremos a uma análise crítica de cada uma das nar-
rativas da obra referida, respeitando a seguinte classificação: contos 
de fronteira, contos sobre o desamparo do escritor, contos sobre os 
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artefatos urbanos e contos sobre os desencontros amorosos. Esse 
estudo centrado nas narrativas comprovará que a representação da 
violência em Marçal Aquino transita não apenas como tema no 
nível do conteúdo, mas também como organizadora da forma de 
seus textos. 

Na última parte levaremos em consideração as dissertações de 
Maria de Lurdes Meneses (2011), que tem por título A violência so-
cial e familiar nos contos de Marçal Aquino e realiza uma análise crí-
tica e social de duas obras do autor, a saber, Famílias terrivelmente 
felizes e O amor e outros objetos pontiagudos, e a de Mônica Miranda 
Ramos (2006), intitulada Os jogos narrativos e a violência da lin-
guagem nas obras de Bonassi, Aquino, Moreira, Haneke e Von Trier. 

O estudo de Marilena Chaui (2000), que trata da relação in-
trínseca entre Estado-nação e nacionalidade brasileira no que diz 
respeito às estruturas sociais de dominação, está entre os referen-
ciais teóricos que abordam a temática da violência contemporânea, 
assim como as teorias políticas e sociais de Richard Sennett (1988) 
e de Hannah Arendt (2010), que comentam sobre a tensão entre 
vida pública e vida privada e suas consequências nas sociedades 
modernas e ocidentais. Nosso pressuposto para a análise social será 
o de uma sociedade brasileira demarcada pela violência, desde sua 
fundação, e isso a fim de legitimar a estrutura de poder brasileira, 
construída de modo hierárquico e que, por vezes, se inverte con-
forme as circunstâncias e as possibilidades. Dessa maneira, em 
termos de classe social, no Brasil, a violência satisfaz, num efeito-
-cascata, a todas as classes sociais, instalando uma realidade mar-
cada pela lei do mais forte e pela histórica privatização do Estado. 
Dentro desse contexto, o novo Realismo literário brasileiro será 
tratado como linha de produção que serve à indústria cultural e ao 
mercado literário, conduzida pelos mecanismos e discursos hege-
mônicos.




