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1
LINGUAGEM DA VIOLÊNCIA E 

REALISMO LITERÁRIO À BRASILEIRA

Para investigar por que e como o Realismo, que floresceu na 
Europa do século XVIII e XIX, ainda permanece, em suas dife-
rentes formas, como nota preponderante na literatura brasileira da 
atualidade, é preciso pressupor que o desenvolvimento das formas 
artísticas se dá em processo, além de considerar que há ligação entre 
a forma dessa literatura (diga-se, o Realismo literário e seus modos) 
e as configurações (sociais e culturais) que a geraram e a alimen-
taram, pois “determinadas formas de relação social estão profunda-
mente incorporadas às formas artísticas” (Pellegrini, 2012, p.40). 

Segundo Pellegrini (2007, p.139-40), o termo “Realismo” des-
creve tanto um método quanto uma postura, em arte e literatura, e 
isso é aplicável em qualquer época, na medida em que é historica-
mente transformável. Visto como uma postura geral, indica que o 
Realismo envolve ideologias, mentalidades, sentido histórico etc.; 
como método específico, por sua vez, abrange personagens, objetos, 
ações e situações descritas de modo real, isto é, de acordo com a 
realidade.1 

1. Em vez de usarmos os termos “método” e “postura”, ambos sugeridos por 
Pellegrini (2007, p.139-40) como referência ao Realismo literário, utiliza-
remos “técnica” e “posição”, por se ajustarem melhor à metodologia e à teoria 
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Ao considerar a ficção brasileira contemporânea sob esse 
prisma, a partir de sua técnica e posição, teremos condições de iden-
tificarmos pelos menos dois vetores da violência brasileira que inte-
gram a linguagem literária de Marçal Aquino, a saber: o primeiro é 
inerente ao projeto de modernidade, que possibilitou a relação entre 
literatura, Realismo, morte e meios de produção, algo introduzido 
no Brasil, ainda que de modo incompleto; o segundo é a reedição do 
mito fundador, característico da sociedade autoritária brasileira. 
Trataremos sobre ambos ao longo do texto. 

Dividiremos o capítulo em três partes complementares. Pri-
meiro, nos ocuparemos de breve histórico sobre a relação da ficção 
brasileira contemporânea com a forma estética do novo Realismo, 
nota preponderante em tal literatura. Essa nova ficção é trans-
posta por uma linguagem da violência que dá continuidade rela-
tiva às tradições literárias modernas, como as contribuições 
teóricas de Raymond Williams (1969; 1979) e Michel Foucault 
(1996; 1999a; 1999b; 2006a; 2006b; 2006c; 2006d) nos farão per-
ceber ao evidenciarem a interdependência moderna entre lin-

por nós adotada. Enquanto, para ela, “método” diz respeito a procedimentos 
específicos que indicam, de modo repetível, corrigível e autocorrigível, por 
isso, sistemático, quais devem ser os fundamentos racionais e filosóficos de 
determinada arte, “técnica”, por sua vez, compreende, de modo geral, “qual-
quer conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer” 
(Abbagnano, 2007, p.1106), e isto por meio de procedimentos ordenados ra-
cional ou até irracionalmente. Assim, enquanto as técnicas artísticas são sim-
bólicas porque consistem essencialmente em uso de signos, capaz de regular 
os comportamentos perante a arte, conforme definição encontrada em 
Abbagnano (2007, p.93, 1106), os “métodos” são indicações gerais sobre o 
caráter das técnicas a serem seguidas. Desse modo, nos interessa saber: quais 
técnicas Aquino articula para construir suas narrativas, sabendo que ele uti-
liza o método do novo Realismo? Também nos é preferível “posição” a “pos-
tura”, pois, enquanto a última denota atitude, ponto de vista ou modo de 
proceder de pessoas em relação à arte ou da arte em relação ao mundo, “po-
sição” é o lugar ou a função de determinada arte, definida em relação a um ou 
vários pontos de referência fora dela. Isso requer disposição, arranjo e distri-
buição estratégica de um fenômeno social e artístico ao questionar certa con-
dição ou constituir um modo de agir. 
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guagem, morte e meios de produção.2 Isso tudo teria sido somado 
a fios históricos e culturais bem peculiares ao contexto brasileiro e 
latino-americano. As narrativas da violência não deixaram 
também de se evidenciar, com as devidas diferenças, em obras já 
consagradas do Naturalismo brasileiro, como O cortiço (1890) de 
Aluísio Azevedo, por exemplo, em fins do século XIX. Com-
preender esses pontos é importante para conhecer melhor a obra 
de Aquino e o novo Realismo como linha de produção da indús-
tria cultural e literária brasileira. 

Seguindo essa proposta, e como objeto da segunda parte do ca-
pítulo, teremos condições mais favoráveis de analisar criticamente 
o Realismo como técnica expressiva dentro da série literária brasi-
leira, identificando suas características dominantes e, ao mesmo 
tempo, voltando-nos para nosso objetivo principal, que é encontrar 
o lócus3 específico do universo ficcional de Marçal Aquino a partir 
da obra Famílias terrivelmente felizes (2003). 

Por fim, anotaremos que a linguagem da violência a ser identi-
ficada nos contos de Famílias terrivelmente felizes não é a da vio-
lência brutal, imediatamente destruidora e caracterizada pela 
rebeldia, desordem e selvageria. Este tipo de violência é aberta-
mente recriminado na sociedade brasileira e ocidental, por meio de 
princípios morais e legais, apesar de celebrado no mercado do en-
tretenimento e da cultura, por imagens tanto cinematográficas ou 
televisivas quanto literárias, como ressalta Renato Gomes (2012, 
p.71-89).4 A violência que orienta as narrativas de Aquino é, no en-
tanto, silenciosa, sutil, surda e sorrateira, podendo ser associada à 
metáfora de cupins que corroem a madeira. Sua agressividade é 

2. Apesar de esses teóricos terem refletido a partir de escolas de pensamentos 
diferentes, eles contribuem, cada um a seu modo, para o desenvolvimento de 
nossa tese.

3. Por “lócus” entendemos uma posição demarcada por condições literárias e 
histórico-sociais concretas na ficção brasileira de nossos dias.

4. De acordo com Gomes (2012, p.73), as relações entre crueldade e violência, 
que se sobrepõem numa espécie de realismo brutal, são mediadas e/ou cons-
truídas pela literatura e cultura midiática brasileiras. 
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aparentemente tímida, essencialmente sedutora. Apesar disso 
tudo, pode ser até mais demolidora que a brutal, em razão de seu 
exercício contínuo e não meramente pontual, sua aparência inofen-
siva e ambiguidade irônica. 

Sabendo que Marilena Chaui (2000, p.42-3) demonstrou que o 
verdeamarelismo5 no Brasil implica a ação de três agentes exte-
riores à sociedade brasileira, a saber, Deus,6 a Natureza e o Estado,7 
a violência sugerida pelas narrativas de Aquino talvez atue como 
instrumento político e social em relação aos leitores, em um mo-
mento de crise de pelo menos duas estruturas de dominação8 da so-

5. Chaui (2000, p.32-40) informa que o verdeamarelismo teria sido elaborado 
pela classe dominante brasileira como imagem celebrativa do “país essencial-
mente agrário”. Sua construção teria coincidido com o período em que o 
“princípio de nacionalidade” era definido pela extensão do território e pela 
densidade demográfica. De início, visava legitimar o que restara do sistema 
colonial e da hegemonia dos proprietários da terra durante o Império e o início 
da República (1889), por meio da imagem da rica e bela natureza tropical e do 
povo ordeiro e pacífico. Depois, sua função teria sido deslocada pelo nacional-
-desenvolvimentismo dos anos 1950, passando a ser vista como signo da alie-
nação e obstáculo ao desenvolvimento econômico e social das classes 
dominantes e das massas populares. O Brasil moderno das décadas de 
1980/1990 ainda teria fortes traços do verdeamarelismo.

6. Chaui (2000) afirma que o Brasil está construído a partir de um mito fundador 
legitimado pelo imaginário teológico-político. A relação entre Estado e princí-
pios teológicos também aparece na obra de Giorgio Agamben (2002).

7. Antonio Candido (2006b, p.170-1) já tinha observado que, na literatura bra-
sileira e latino-americana do século XVII, a ideia de “pátria” (jurídica e insti-
tucional) se vinculava estreitamente à de “natureza” e em parte extraía dela 
sua justificativa. Ambas conduziam a uma literatura que compensava o 
atraso material e a debilidade das instituições por meio da supervalorização 
dos aspectos regionais, fazendo do exotismo razão de otimismo social. E, a 
partir dos estudos de Chaui (2000), podemos dizer que a relação entre pátria 
e natureza, ou entre Estado e Natureza, nunca foi dissociada na cultura e na 
literatura brasileira.

8. “Dominação é o ato pelo qual se coage o outro a participar do sistema que o 
aliena. É obrigado a realizar atos contra sua natureza, contra sua essência his-
tórica. É o ato de pressão, de força. O servo obedece por temor, por costume” 
(Dussel, 1977, p.60).
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ciedade brasileira, a família tradicional e o Estado-nação,9 e isso 
sem que os textos expressem uma posição política determinada 
(embora o autor possa tê-la).10 Assim, a violência preconizada pelas 
narrativas de Marçal Aquino é usada, dialeticamente, para corroer 
e reforçar os discursos e os mecanismos de controle sociais e literá-
rios hegemônicos, mantidos e organizados por essas instituições 
tradicionais e míticas. Usaremos neste trabalho o termo “mítico” 
não somente em seu aspecto etimológico de narração pública de 
feitos lendários da comunidade, mas especialmente de modo antro-
pológico, no qual essa narrativa é a solução imaginária para ten-

9. Desde o século XIX, segundo Chaui (2000, p.17-8), a nação era concebida 
como o ponto final de um processo de evolução que começava na família e 
terminava no Estado. O Estado-nação depende de três elementos: uma locali-
zação (território), um ordenamento (o Estado) e um nascimento (inscrição da 
vida no espaço político), embora alguns estudiosos afirmem que este último 
parece não mais funcionar. Arendt (1989, p.300-24) declarou seu declínio, 
fincado na trindade Estado-povo-território, a partir do contexto da Primeira 
Guerra Mundial. Como consequência imediata, houve o aparecimento de 
“povos sem Estado”, minorias como os apátridas e refugiados. Arjun Appa-
durai (2001, p.16-7) afirmou que o vínculo entre Estado e nação se encontra 
em uma relação de canibalismo: perseguição e ameaças mútuas. Esta relação 
deslocada teria dois planos: a existência de uma batalha da imaginação, em 
que Estado e nação se digladiam, sendo a base de separatismos e movimentos 
de maiorias e de minorias (microidentidades). Em outro plano, tal desloca-
mento estaria profundamente enredado em disjunções globais, graças a fluxos 
intensos e distintos em todo o mundo de pessoas, imagens, objetos, capitais e 
discursos. Já Zygmunt Bauman (1999, p.64-82) defendeu a hipótese de que as 
forças dos Estados-nações estão cada vez mais definhando. Suas fronteiras são 
líquidas, invadidas constantemente por forças erosivas transnacionais. No en-
tanto, ainda que teóricos defendam a ideia de que o Estado-nação, acostu-
mado a ser a arena principal das políticas democráticas, esteja abrindo 
caminho para a globalização, concordamos, com Ellen Meiksins Wood, em 
que hoje “o capital depende mais do que nunca de um sistema de Estados lo-
cais que administrem o capitalismo global” (2006, p.392). Desse modo, a po-
lítica-ideológica do Estado-nação ainda precisa ser repensada e questionada 
em nossos dias. 

10. Candido (2006a, p.257) escreveu que um dos traços da literatura recente é a “a 
negação implícita sem afirmação explícita da ideologia”. Schøllhammer 
(2012, p.136) afirmou que o novo Realismo brasileiro é simultaneamente “en-
gajado” sem necessariamente subscrever algum programa crítico.
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sões, conflitos e contradições que não encontram caminhos a se 
resolver no nível da realidade. Nestes termos, Chaui expressou que 
há um “mito fundador” brasileiro, ou seja, “aquele que não cessa 
de encontrar novos meios pra se exprimir, novas linguagens, novos 
valores e ideias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra 
coisa, tanto mais é a repetição do mesmo” (2000, p.9). Assim 
sendo, ao pensarmos o Estado-nação brasileiro e o modelo ideal de 
família burguesa como mitos, entendemos que eles impulsionam a 
repetição da violência, considerada como instante originário que se 
mantém vivo e presente no curso do tempo. Desta maneira, a vio-
lência é um dos elementos fundantes da nação brasileira. 

Este capítulo visa definir as principais características da lin-
guagem literária da violência, tomando como ponto de vista histó-
rico o desenvolvimento do Realismo literário moderno até mostrar 
como ele é especificamente delineado pelo corpus de Famílias terri-
velmente felizes.

1.1. O nascimento da literatura ocidental e os 
traços modernos de uma linguagem da 
violência nos contos de Aquino

Chaui (2000, p.89-90) argumenta que a sociedade brasileira é 
marcada, desde sua fundação, pela estrutura hierárquica do espaço 
social que determina a forma de uma sociedade verticalizada em 
todos os seus aspectos: nela, as relações sociais e intersubjetivas são 
sempre realizadas como relação entre um superior, que manda, e 
um inferior, que obedece, reforçada pelas desigualdades. E, nos 
casos em que a disparidade é muito marcada, a relação social as-
sume a forma nua da opressão física e/ou psíquica. Segundo a au-
tora, a sociedade brasileira é autoritária desde sua colonização até 
os dias atuais. Por detrás dessa violência, está estruturada uma so-
ciedade sob o signo da nação una e indivisa, sobreposta como um 
manto protetor que recobre as divisões que a constituem. Assim, a 
premissa de Afrânio Coutinho (1968, p.169) de que há uma 
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“unidade da literatura brasileira” coaduna-se com a ideologia polí-
tica de um Brasil que vende a “unidade positiva de sua unidade fra-
terna” (Chaui, 2000, p.8), invenções do mito fundador brasileiro.11 

Dentre os traços marcantes da sociedade autoritária brasileira, 
frisados por Chaui (2000, p.90-2) e que interessam especificamente 
ao nosso estudo, citamos:

a) a naturalização das divisões sociais e das diferenças, estruturada 
pela matriz senhorial da Colônia, resultando assim na naturali-
zação de todas as formas visíveis e invisíveis de violência; 

b) leis necessariamente abstratas e inócuas, inúteis ou incom-
preensíveis, feitas para serem transgredidas e não para serem 
cumpridas nem, muito menos, transformadas. Isso estaria ba-
seado na lógica política fundada no mando e na obediência; 

c) indistinção entre o público e o privado, determinado pela 
doação, pelo arrendamento ou pela compra das terras da Coroa, 
que, não dispondo de recursos para enfrentar sozinha a tarefa 
colonizadora, deixou-as nas mãos de particulares, que, embora 
sob o comando legal do monarca e sob o monopólio econômico 

11. Se esse mito se reinventa constantemente, a ideologia é capaz de promover sua 
renovação, por meio do sistema de significações, inclusive os literários. Dussel 
(1977, p.61) reforça esse argumento ao sustentar que o “ethos do dominador”, 
ou seja, o conjunto estruturado da atitude de alguns que predeterminam a 
ação de outros nas nações da América Latina, gira em torno da mistificação, 
como costumes ou vícios imperantes, daquilo que foram vícios no tempo de 
sua opressão. Os laços que unem mito fundador e sociedade brasileira não são 
apenas acionados por aspectos políticos e sociais, mas por procedimentos in-
terpretativos e ideológicos. Ricoeur escreveu que “a ideologia é função da dis-
tância que separa a memória social de um acontecimento que, no entanto, 
trata-se de repetir. Seu papel não seria somente difundir a convicção para além 
do círculo dos pais fundadores, para convertê-la num credo de todo o grupo, 
mas também o de perpetuar sua energia inicial para além do período de efer-
vescência. É nessa distância, característica de todas as situações post factum, 
que intervêm as imagens e as representações. Sempre é numa interpretação 
que o modela retroativamente, mediante uma representação de si mesmo, que 
um ato de fundação pode ser retomado e reatualizado” (1988a, p.68). 
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da metrópole, dirigiam senhorialmente seus domínios e divi-
diam a autoridade administrativa com o estamento burocrático; 

d) o Brasil como uma formação social que desenvolve ações e ima-
gens com força suficiente para bloquear o trabalho dos conflitos 
e das contradições sociais, econômicas e políticas, uma vez que 
esses negam a imagem da boa sociedade indivisa, pacífica e or-
deira. A sociedade auto-organizada, que expõe conflitos e con-
tradições, é perigosa para o Estado (pois este é oligárquico) e 
para o funcionamento “racional” do mercado (pois este só pode 
operar graças ao ocultamento da divisão social);

e) por estar determinada, em sua gênese histórica, pela “cultura 
senhorial” e estamental que preza a fidalguia e o privilégio e 
que usa o consumo de luxo como instrumento de demarcação 
da distância social entre as classes, nossa sociedade tem o fas-
cínio pelos signos de prestígio e poder.

Observado o contexto brasileiro e as narrativas de Aquino, por 
linguagem literária da violência entendemos o texto12 e o discurso13 

12. Ricoeur (1988a, p.44) salienta que o “texto” é mais do que um caso particular 
de comunicação inter-humana: é o paradigma do distanciamento na comuni-
cação. Por isso, revela um caráter fundamental da própria historicidade da 
experiência humana: que ela é uma comunicação na e pela distância. 

13. Beth Brait argumenta que “o discurso é o lugar de manifestações das tensões e 
conflitos originários do exterior da linguagem, de ordem socioideológica e psi-
canalítica” (2008, p.107). Josef Bleicher (1980, p.360) define o discurso (rede, 
parole) como fenômeno de linguagem (escrita ou falada), em contraste com a 
linguagem como sistema (langue, código, signo etc.). Michel Foucault (2003, 
p.7-27) propõe que os discursos são formas articuladas de se conceber e criar 
realidades e não apenas de descrevê-las, tomando corpo no conjunto das téc-
nicas, das instituições, dos esquemas de comportamento, nos tipos de trans-
missão e de difusão e até nas formas pedagógicas que, por sua vez, as impõem 
e as mantêm. Ricoeur, por sua vez, usa o termo “discurso” em substituição a 
parole, pois este exprime, segundo o modelo saussuriano, apenas o aspecto re-
sidual de uma ciência da langue: “O discurso não é simplesmente um evento 
evanescente e, como tal, uma entidade irracional, como poderia sugerir a opo-
sição simples entre parole e langue. O discurso tem uma estrutura própria, mas 
não é estrutura no sentido analítico do estruturalismo, isto é, como um poder 
combinatório baseado nas oposições prévias de unidades discretas. É, antes, 
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incorporados à lógica moderna e ajustados pela imagem da morte, 
seja de modo predominante ou incidental, seja físico, psicológico  
e social, inscritos, por exemplo, em determinadas experiências 
como a solidão ou o sentimento de desajuste vivido por algumas 
personagens.

Na obra literária14 de Famílias terrivelmente felizes a violência 
física e psicológica é expressa, por exemplo, na quarta parte do 
conto “Jogos iniciais” (1992). Um homem, casado e com filho, 
mantém um relacionamento sádico com uma jovem amante. Sexo, 
falsas promessas e consentimento da vítima são reunidos a agres-
sões físicas e verbais. A fim de manter essa relação doentia, o 
homem finge arrependimento por seus atos, em um ciclo rotineiro 
e vicioso de violência. No conto “Visita” (1991), Regina traz em 
seu corpo as marcas da agressão causada por seu ex-namorado 
Zeca. Em “Num dia de casamento” (1984) o sadomasoquismo 
aparece através do narrador-protagonista, que se dirige até o casa-
mento da mulher a quem supostamente amava e que teria perdido. 
A violência social é amplamente discutida nos contos sobre os arte-
fatos urbanos. Gangues organizadas de marginais detêm a força 
política pela coação violenta nos contos “Santa Lúcia” (1992) e “A 
face esquerda” (2002). Em “Boi” (2000), a protagonista é vítima do 
sistema corrupto e desigual brasileiro, mas vale-se desse esquema 
para sobreviver na periferia da metrópole urbana.

Consideramos, também, na concepção do termo “violência” 
sua dimensão simbólica. Segundo Pierre Bourdieu (1998), ela está 
presente nos símbolos e signos culturais em geral e diz respeito a 
uma violência não percebida por um trabalho de inculcação da 

uma estrutura no sentido sintético, isto é, como o entrelaçamento e o efeito 
recíproco das funções de identificação e predicação numa só e mesma frase” 
(1995, p.58-9). A abordagem ricoeuriana concebe não apenas os signos (vir-
tuais), mas também as frases (atuais, enquanto acontecimento da fala) como 
entidades básicas, a fim de legitimar a distinção entre semiótica (ciência dos 
signos) e semântica (ciência das frases). 

14. “A obra literária é o resultado de um trabalho que organiza a linguagem” 
(Ricoeur, 1988a, p.50).
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legitimidade dos dominadores sobre os dominados e que garante a 
permanência da dominação e da reprodução social. Age de modo 
indolor e invisível, interferindo na formação e transformação dos 
esquemas de percepção e pensamento, nas estruturas mentais e 
emocionais, ajudando a conformar uma visão de mundo. Ainda 
para Bourdieu (1998), seja qual for a instância regional – indústria 
cultural, sistema de ensino, campo religioso, campo artístico etc. –, 
o processo de simbolização cumpre sua função essencial de legi-
timar e justificar a unidade do sistema de poder, fornecendo-lhes 
os estoques necessários à sua expressão. O que estaria em jogo no 
campo simbólico, em última análise, seria propriamente o poder 
político.15 Para Ricoeur (1995, p.5-26) é a linguagem simbólica que 
exprime a experiência humana fundamental e a situação de seu ser. 
O ser humano moderno é conflituoso, pois nele se inscreve, como 
complemento essencial, a possibilidade do mal, embora o mal 
constitua sempre um escândalo para o ser humano. Desse modo, 
uma linguagem em que a violência é largamente simbolizada im-
plica que as experiências humanas estão corroídas pela maldade. 
Tal simbólica, por seu conteúdo, remete-nos àquilo que há de obs-
curo, de regressão e de inconsciente no humano moderno alienado.

A violência simbólica pode ser notada, por exemplo, no conto 
“Para provar que o escritor, provocações à parte, está de fato liqui-
dado” (1985). A desgraça profissional e existencial vivida por um 
escritor fracassado é sinalizada por seu constante olhar em direção a 

15. Bourdieu (1998, p.XIII) deixa claro em seus estudos sociológicos que os sím-
bolos são usados para legitimar a esfera econômica e as estruturas de poder. 
Os discursos, os ritos e as doutrinas constituem não apenas modalidades sim-
bólicas de transfiguração da realidade social, mas, sobretudo, ordenam, classi-
ficam, sistematizam e representam o mundo natural e social. Isso quer dizer 
que a reelaboração simbólica que um discurso efetiva – no caso de nosso es-
tudo, o literário – é parte integral da realidade social, e, assim, tal realidade é 
também determinada pela própria atividade de simbolização. Uma vez que a 
cultura só existe efetivamente sob a forma de símbolos, de um conjunto de 
significantes/significados, do qual provém sua eficácia própria, a percepção 
dessa realidade segunda, propriamente simbólica, que a cultura produz e in-
culta, parece algo indissociável de sua função política.
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um gato. O artista enxerga-se nele, sentindo-se como um animal, 
sem domínio de sua condição e das palavras que haviam dado sig-
nificado à sua vida até aquele momento.

A linguagem literária da violência também deflagra outro tipo 
de morte: a do espaço público.16 De acordo com Richard Sennett 
(1988, p.413), o esvanecimento da res publica ocorreu pela crença 
de que as significações sociais são geradas pelos sentimentos de 
seres humanos individuais. As sociedades ocidentais estariam vol-
tadas para a autenticidade dos sentimentos psíquicos, em uma 
busca romântica da autorrealização. E, como consequência direta 
disso, teria ocorrido uma busca interminável de autossatisfação 
pessoal, deixando o mundo exterior de lado. Essa “imaginação psi-
cológica da vida” (Sennett, 1988, p.17) conduz as pessoas a pen-
sarem no domínio público como desprovido de sentido.17 Desse 
modo, “originou-se uma confusão entre vida pública e vida íntima: 
as pessoas tratam em termos de sentimentos pessoais os assuntos 
públicos, que somente podem ser adequadamente tratados por 
meio de códigos de significação impessoal” (Sennett, 1988, p.18) e 
“a visão intimista é impulsionada na proporção em que o domínio 
público é abandonado, por estar esvaziado” (Sennett, 1988, p.26). 
Estabelece-se, assim, a tirania da “intimidade”.18 A sociedade 
torna-se “significativa” apenas quando é convertida em um grande 
sistema psíquico. Arendt (2010, p.85) utilizou a expressão “esfera 
social” para se referir ao domínio híbrido no qual os interesses pri-
vados assumem importância pública. Esta esfera promove uma 

16. Tomamos o significado do termo “público” de Arendt, ao compreender “o 
próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar 
que privadamente possuímos nele” (2010, p.64).

17. Aqui a palavra “sentido” diz respeito à sensação ou ao conjunto de sensações 
que orientam a vida dos indivíduos. 

18. “A intimidade é um terreno de visão e uma expectativa de relações humanas. 
É a localização da experiência humana, de tal modo que aquilo que está pró-
ximo às circunstâncias imediatas da vida se torna dominante” (Sennett, 1988, 
p.412). 
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indistinção entre os domínios público e privado e o deslocamento 
de princípios de uma esfera a outra. 

Uma amostra disso está no conto “A casa” (1992), no qual o 
narrador visita uma antiga moradia, que parecia conhecer muito 
bem, por intermédio de uma imobiliária. O espaço vazio e abando-
nado de um imóvel faz que o protagonista tenha inúmeras recorda-
ções centradas na mulher que provavelmente havia conhecido e 
que teria se suicidado no local. O espaço privado de uma simples 
casa provoca reações emocionais dramáticas no narrador, emoções 
acionadas pelas lembranças de um passado distante e cheio de 
amargura. É como se alguém tivesse se perdido no tempo e não 
houvesse como resgatá-lo. Há uma mistura de culpa e saudade por 
parte da personagem principal. As condições físicas da casa fazem 
alusão às condições interiores do narrador: “Passamos à cozinha e a 
primeira coisa que vi foi o losango de cimento, exposto pela au-
sência de um dos ladrilhos. O mármore da pia exibia manchas es-
curas e um calendário de pano esquecido sobre ele mostrava dias 
velhos – e certamente mais gloriosos, pensei” (Aquino, 2003, p.76).

A violência não deve ser tratada como apenas um tema da lite-
ratura, mas, sim, como um dos elementos estruturantes e cerne da 
cultura moderna e latino-americana. Isso é evidenciado, por 
exemplo, pelos estudos do crítico e escritor chileno Ariel Dorfman. 
Consoante suas análises, a violência tem sido a matéria própria 
dessa cultura, o fundamento de sua própria ordem social e, em di-
ferentes modalidades, o núcleo de sua literatura. Dorfman (apud 
Schøllhammer, 2000, p.237-8) propõe diferenciar a temática da 
violência na cultura latino-americana em quatro dimensões:

a) uma vertical, matriz da violência social – repressora e autori-
tária ou rebelde e libertadora – sobre a qual a violência é simbo-
lizada literariamente como salvação e recuperação de dignidade 
e independência;

b) na dimensão horizontal, intimamente ligada à primeira, teste-
munhamos a violência intersubjetiva, individual e sempre na 
fronteira da solidão e da alienação do indivíduo na sociedade; 
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c)  esta problemática se agrava na terceira dimensão: interior, ines-
pacial e psicológica, na qual a violência é conduzida cegamente 
por desespero e angústia sem alvo exterior justificado; 

d)  a violência da representação na literatura e na arte modernista 
como um movimento transgressivo que possa produzir um 
efeito sobre o leitor comparável a uma experiência catártica de 
purificação das emoções por terror e piedade. 

A partir das considerações sobre as culturas latino-americanas 
de extração colonial, fica mais fácil afirmar que a violência também 
aparece como elemento fundador e organizador da ordem social 
brasileira, aparelho constitutivo da cultura nacional, segundo ob-
servação de Schøllhammer (2000, p.236) e arcabouço importante 
na construção das múltiplas experiências criativas e expressões 
simbólicas produzidas no Brasil: “a violência vem sendo a viga 
mestra da organização e funcionamento da nossa própria ordem so-
cial, simbolicamente representada na história e na tradição da lite-
ratura nacional” (Pellegrini, 2012, p.40). Pellegrini (2008a, p.179) 
expõe que a história brasileira, transposta em temas literários, com-
porta uma violência de múltiplos matizes, tons e semitons, encon-
trados desde suas origens, tanto em prosa quanto em poesia:19 a 
ocupação, a colonização, o aniquilamento dos indígenas, a escra-
vidão, as lutas pela independência, a formação das cidades e dos 
latifúndios, os processos de industrialização, o imperialismo, as di-
taduras etc. 

Para dimensionar melhor as características e o uso da lin-
guagem da violência nos contos de Famílias terrivelmente felizes, e 
assim evidenciar como ela tem sido articulada pela ficção contem-
porânea brasileira, é preciso recorrer ao nascimento da literatura e 

19. Além da literatura, a violência no Brasil e na América Latina foi simbolica-
mente reunida em termos clínicos, jurídicos, jornalísticos, morais etc. No en-
tanto, nosso foco principal neste livro é tratar especificamente de textos 
literários, considerando-os como meios poderosos de constituição do universo 
simbólico das representações e do imaginário de uma cultura da violência. 
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do Realismo literário, explicitando, assim, um dos vetores da vio-
lência no Brasil. 

A palavra “Realismo” começou a ser usada em fins do século 
XV,20 designando a corrente mais antiga da escolástica, em opo-
sição à chamada corrente “moderna” dos nominalistas ou terminis-
tas.21 O Realismo afirmava a existência objetiva dos universais22 
(gêneros e espécies), em sentido neoplatônico, entendendo, con-
tudo, de maneiras diferentes essa mesma realidade, conforme defi-
nição explicada por Nicola Abbagnano (2007, p.976-9). Essa noção 
se perdeu, e o Realismo surgiu como uma palavra nova apenas no 
século XIX;23 em francês, por volta de 1830, tendo sua força adqui-
rida, sobretudo, com as revoluções de 1830 e 1848, que intensifi-
caram, sobremaneira, a politização das artes e da literatura, 
conforme observação de Pellegrini (2007, p.140) e, em inglês no 
vocabulário crítico, em 1856. 

Ian Watt (1990, p.12) frisou que, como definição estética, a pa-
lavra “realisme” foi usada pela primeira vez em 1835 para denotar a 
“vérité humaine” de Rembrandt em oposição à “idéalité poétique” 
da pintura neoclássica; mais tarde consagrou-o como termo especi-
ficamente literário a fundação do Réalisme, em 1856, jornal editado 

20. A palavra realitas (realidade) foi cunhada por Duns Scotus no século XV d.C., 
usando-a, sobretudo, para definir a individualidade, que consistiria na “úl-
tima realidade do ente”. Assim, o oposto de realidade é idealidade, que indica 
o modo de ser daquilo que está na mente e não pode ser ou ainda não foi incor-
porado ou atualizado nas coisas (Abbagnano, 2007, p.976).

21. Conforme consta no Dicionário de filosofia organizado por Abagnanno (2007, 
p.836), Leibniz definiu os nominalistas (nominales) do século XV como todos 
os que acreditam que, além das substâncias singulares, só existem os nomes 
puros, e, portanto, eliminam a realidade das coisas abstratas e universais. Na 
mesma época, os nominalistas eram também chamados de terministas.

22. Os universais diziam respeito às ideias ou formas com existência indepen-
dente dos objetos em que eram percebidos (Pellegrini, 2007, p.139).

23. Erich Auerbach (1971, p.487) assegurou que a única coincidência que restaria 
entre o Realismo medieval, presente tanto na Idade Média quanto no Renas-
cimento, e o Realismo moderno seria a possibilidade de representar os aconte-
cimentos mais corriqueiros da realidade num contexto sério e significativo, 
tanto na poesia quanto nas artes plásticas.



REALISMO E VIOLÊNCIA NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 51

por Duranty. Watt (1990, p.14, 16) também asseverou que o mo-
derno Realismo parte do princípio de que o indivíduo pode desco-
brir a verdade através dos sentidos, tendo suas origens filosóficas 
em Descartes24 e Locke – já que ambos, com seus métodos, permi-
tiam que o pensamento brotasse dos fatos imediatos da consciência, 
– e formulado por Thomas Reid em meados do século XVIII. 
Assim, o Realismo, em sua versão moderna, teria tido início na In-
glaterra do século XVIII (Watt, 1990, p.11-3). Já Erich Auerbach 
(1971, p.395-430), ao confirmar o desenvolvimento do Realismo, 
em termos gerais, em fins do século XVIII e início do XIX, período 
em que aos poucos passou a ser dominante na literatura e tornou 
mais aguda a problemática da representação do mundo na ficção, 
sugeriu que seu desenvolvimento estético mais consciente e bem 
acabado teria ocorrido na França do século XIX.

Pellegrini (2007, p.137-8) aponta que o Realismo surgido tanto 
na Inglaterra quanto na França era mais do que uma técnica especí-
fica: um modo de representar com precisão e nitidez os detalhes de 
um processo histórico-social específico – o cotidiano burguês. Seu 
sentido técnico não pôde fugir de conteúdos referentes à realidade 
concreta dessa classe social em oposição a assuntos lendários e/ou 
heroicos, ligados à aristocracia, que alimentavam as narrativas ante-
riores. Desse modo, o Realismo cresceu e se ramificou, incorpo-
rando o que havia de mais moderno em arte e literatura, e fazendo 
da objetividade da experiência, da vida quotidiana e da luta do indi-
víduo contra um “mundo extremo” seu tema preferencial. A autora 
também ressalta que o Realismo, em seu início, profundamente 
descontente com a civilização, mas sem ver alternativas para ela, foi 
um movimento crítico no qual as relações entre as pessoas e seus 
ambientes não eram apenas representadas, mas exploradas de modo 
ativo, constituindo a encenação de questões radicais: como vivemos, 

24. De acordo com Watt (1990, p.14), René Descartes teria concebido moderna-
mente a busca pela verdade como uma questão inteiramente individual, logi-
camente independente da tradição do pensamento e que tem maior 
probabilidade de êxito rompendo com essa tradição.
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como podemos viver, como devemos viver nesse local e modo de 
vida especificamente palpável? (Pellegrini, 2012, p.38, 40, 53).25 Se-
gundo a pesquisadora, o que se modificou, ao longo dos tempos, foi 
a organização e articulação coerentes dos materiais representados, 
consubstanciando uma inter-relação dialética entre indivíduo e so-
ciedade, em cada momento, como no Realismo brasileiro. 

O florescimento do Realismo é concomitante ao nascimento 
da literatura. Raymond Williams (1979, p.51), ao analisar a mate-
rialidade da linguagem por meio de abordagem histórico-teórica de 
vertente marxista, explicou que a noção de literatura moderna, 
como a entendemos ainda hoje, apesar de ter obtido as condições 
para seu aparecimento desde o Renascimento, teria se consolidado 
entre os séculos XVIII e XIX.26 Desde então, a literatura é enten-
dida como obras de arte literárias fundadas no ideal de represen-
tação ficcional do mundo, conceito que teria se desenvolvido nas 
formas precisas de correspondência com uma determinada classe 

25. Para Watt (1990), o Realismo não se trata de uma questão ligada apenas ao 
objeto (o tipo de vida representada), mas ao ponto de vista (a maneira como o 
mundo é representado).

26. Williams (1979, p.51-3) argumenta que a palavra “literatura” teria começado 
a ser usada em inglês no século XIV, seguindo precedentes francês e latino: 
sua raiz foi littera, do latim, uma letra do alfabeto. Desse modo, a literatura 
denotava principalmente a capacidade de ler e a experiência de leitura, es-
tando próxima do sentido moderno da palavra inglesa literacy (alfabetização, 
estado de alfabetizado). Literary também apareceu no sentido de capacidade e 
experiência de leitura, e isso no século XVIII, não adquirindo seu moderno 
significado especializado senão no século XIX. Já literature, categoria de uso e 
de condição, mais do que produção, foi uma especialização da área antes cate-
gorizada como retórica e gramática, sendo, assim, uma especialização de lei-
tura, no contexto material do desenvolvimento da imprensa e em especial do 
livro. Era um processo particular daquilo que até então havia sido considerado 
como uma atividade ou prática feita em termos de classe social. No primeiro 
estágio, até o século XVIII, literature era principalmente um conceito social 
generalizado, que expressava certo nível (minoritário) de realização social, 
pois o termo acabou se consolidando como referência a todos os “livros im-
pressos”, independentemente do gênero. A fase seguinte teria dado ênfase à 
“escrita” criativa ou “imaginativa”, como tipo especial e indispensável de prá-
tica cultural.
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social27 (na transição da sociedade feudal para a burguesa), uma or-
ganização do conhecimento e uma tecnologia particular e apro-
priada de impressão. Segundo ele, a literatura teria sido o processo 
e o resultado de composição formal dentro das propriedades sociais 
e formais de uma língua, sendo, desta maneira, uma arte social ma-
terial. Assim, a linguagem é concebida não como um meio puro 
pelo qual a “realidade” de uma sociedade pode fluir, mas como ati-
vidade socialmente partilhada e recíproca, elemento constitutivo 
da prática social material. 

Assim, Williams destaca que a literatura moderna foi consti-
tuída dentro da problemática das relações de poder,28 e que o Rea-
lismo desde sempre tem sido elaborado sobre os tons e semitons da 
violência do capital. Os primeiros romances transmitiam os ideá-
rios burgueses aos seus leitores, encetando direta ou indiretamente 
uma luta contra as classes aristocráticas, desmascarando e pro-
pondo novas filosofias, modos de vida, comportamentos e signifi-
cações. Os contos reunidos em Famílias terrivelmente felizes, então, 
também precisam ser lidos a partir de uma perspectiva literária, 
mas sem serem desvinculados de aspectos sociais e políticos imbri-
cados no processo de produção e interpretação do sentido proposto 
por meio das narrativas. Estas têm como pano de fundo relações de 

27. Na teoria marxista, as classes sociais são conjuntos de agentes sociais determi-
nados principalmente por seu lugar no processo de produção, ou seja, na es-
fera econômica. Estas classes implicam a prática de classes, isto é, a luta das 
classes, que só podem ser colocadas em sua oposição, designando, assim, os 
lugares objetivos ocupados pelos agentes na divisão social do trabalho, lugares 
independentes da vontade desses agentes. O lugar nas relações econômicas 
detém o papel principal na determinação das classes sociais. A partir disso, 
entendemos que os aparelhos do Estado moderno brasileiro, dentre os quais o 
modelo de família burguesa como parte do aparelho ideológico, têm como 
principal papel a manutenção da unidade e a coesão de uma formação social 
que concentra e consagra a dominação de classe e a reprodução das relações 
sociais de classe. Nos contos de Aquino, o modelo de família tradicional brasi-
leira tem papel decisivo na produção e reprodução de personagens marginali-
zadas, desgraçadas e violentadas.

28. Poder, para os marxistas, é, antes de tudo, manutenção e recondução das 
relações econômicas.
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poder que envolvem o Estado brasileiro e as famílias tradicionais, 
no contexto de uma marginalidade socialmente fraturada, como 
iremos notar na análise crítica dos contos. 

Williams (1979, p.26-36) também fez dois comentários impor-
tantes no que tange à construção do Realismo em sua acepção mo-
derna. O primeiro deles é que na tradição idealista dominante, em 
todas as suas variações, “língua” e “realidade” haviam sido sepa-
radas de forma decisiva, de modo que a indagação filosófica foi, 
desde o início, sobre as conexões entre essas ordens aparentemente 
separadas.29 Somente a partir do século XVIII “língua” e “reali-
dade” foram associadas, resultando na compreensão da linguagem 
como atividade, em seu dinamismo histórico e social. 

Em seu segundo comentário, o estudioso marxista afirmou que 
o Realismo e o Naturalismo são concepções do século XIX, defi-
nidos em termos positivistas e, assim, influenciados pelos conceitos 
correlatos de ciência. A ideia subjacente aqui é que a arte refletia a 
“realidade”, e, se não o fizesse, era falsa ou sem importância. Deste 
modo, a “realidade” era entendida como produção e reprodução da 
vida real. Isso levou a um tipo de arte cujo objetivo era mostrar os 
objetos (inclusive as ações humanas) “como realmente são”. Tanto 

29. Williams (1979, p.28-36) comenta que “signo”, do latim signum, que denota 
uma marca ou um símbolo, é intrinsecamente um conceito medieval baseado 
numa distinção entre “língua” e “realidade”. É uma interposição entre “pa-
lavra” e “coisa”, que repete a interposição platônica de “forma”, “essência” ou 
“ideia”, mas agora em termos linguísticos acessíveis. Em Crátilo (360 a.C. 
aproximadamente), de Platão, por exemplo, a investigação, seja da “língua” 
ou da “realidade”, era em sua raiz um exame das formas (metafísicas) consti-
tutivas. A partir dessa suposição básica, investigações de longo alcance sobre 
os usos da língua puderam ser empreendidas, de formas particulares e espe-
cializadas. A língua, como meio de indicar a realidade, pôde ser estudada 
como lógica. A língua como um segmento acessível da realidade, em especial 
com formas fixas na escrita, pôde ser estudada como gramática, no sentido de 
sua aparência “externa” e formal. Dentro da distinção entre língua e reali-
dade, a língua pôde ser vista como instrumento usado pelas pessoas com obje-
tivos específicos e identificáveis, e estes por sua vez puderam ser estudados na 
retórica e na poética, a ela associada. Assim, na tradição antiga, a língua não 
era tratada como algo dinâmico e histórico.
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o Realismo quanto o Naturalismo haviam surgido com uma ênfase 
radical e secular sobre o conhecimento social humano. O segundo 
foi uma alternativa ao supranaturalismo; o primeiro, a uma arte de-
liberadamente falsificadora, sobretudo aquela de natureza mais 
idealista produzida pelos grandes nomes da literatura romântica.  
A realização da arte foi incorporada a uma doutrina estática, objeti-
vista, dentro da qual o “mundo real”, a “infraestrutura”, podia ser 
conhecida separadamente, pelos critérios da verdade científica, e 
seus “reflexos” pela conformidade ou falta de conformidade com 
suas versões positivistas. 

Auxiliado pelos estudos marxistas quanto ao desenvolvimento 
do pensamento sobre a língua, que teriam ocorrido a partir do sé-
culo XVIII, apesar de ter tido pouca coisa especificamente marxista 
em linguagem antes do século XX, Williams (1979, p.99-100) 
rompeu com o mito da realidade positivista e apontou a literatura 
como algo dinâmico e não mecânico.30 Entendeu que ela foi sendo 
transformada no decorrer da história, focalizando especialmente 
sua relevância em relação às narrativas verbais. Enfatizou que é a 
partir da prática social que o Realismo literário teria conseguido 
seu espaço na história, e isto de modo tão marcante a ponto de 
Pellegrini (2009, p.12) sugerir que ele conseguiu resistir até nossos 
dias, em suas diferentes formas e materialidades, mesmo diante da 
crise da representação aberta na literatura brasileira, sobretudo 
aquela produzida a partir dos anos de 1970. Deste modo, na con-
cepção de Williams, linguagem e significação são elementos indis-
solúveis do próprio processo social, envolvidos permanentemente 
na produção e reprodução da vida. Fazendo isso, ele pôde contri-
buir, indiretamente, com uma hermenêutica literária que conside-
rasse tanto o lugar histórico e material do autor e de sua obra, mas 
também o contexto social dos leitores, que possibilitaria novas sig-
nificações ao texto induzidas pela lógica do capital cultural, ênfase 
também salientada por Fredric Jameson (2007). 

30. Georg Lukács afirmou que “a valoração estética não pode ser mecanicamente 
separada da dedução histórica” (1968, p.59).
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Os estudos marxistas, de modo geral, contribuíram para que 
entendamos que a linguagem da violência implique que o código 
linguístico moderno seja operado por uma classe ou grupo social, 
marcado por jogos de interesses, regulado por forças de poder, sub-
metidos aos meios de produção e segmentado pela indústria cul-
tural, assim como Adorno e Max Horkheimer (1986, p.57-79) bem 
demonstraram. Deste modo, a representação da violência elabo-
rada pelo novo Realismo literário brasileiro pode ser entendida, in-
clusive, como “estratagema estético”, de acordo com as palavras de 
Pellegrini (2009, p.34), ou seja, diz respeito à tecnologia de poder 
mediada por mecanismos de linguagem.

Conforme demonstram os estudos de Roberto Machado 
(2005), Michel Foucault também tratou sobre o nascimento da lite-
ratura em correlação com a violência moderna. Ao analisar os sa-
beres humanos, esteve inspirado na crítica nietzschiana do niilismo 
da modernidade. Sua referência a Nietzsche, entretanto, esteve 
atrelada a escritores literários que introduziram na França não pro-
priamente o comentário do filósofo alemão, mas seu estilo não dia-
lético e não fenomenológico de pensamento, como foi o caso de 
Georges Bataille, Pierre Klossowski e Maurice Blanchot.31 Tais es-
critores teriam contribuído para o tecer de uma linguagem não an-
tropocêntrica e vazia, que seria responsável pelo desmoronamento 
do indivíduo, conceito e mito fundamental da ordem moderna e 
burguesa.32 

31. Roberto Machado (2005, p.11-3) argumenta que o interesse de Foucault pela 
literatura, demonstrado em estudos sobre autores tão diversos como Höl-
derlin, Sade, Roussel, Flaubert, Mallarmé, Artaud, Bataille, Klossowski, 
Blanchot, para citar os mais significativos, não constituía simples ornamento 
ou criação autônoma em relação à sua produção histórico-filosófica, pois sig-
nificou importante complemento de suas análises arqueológicas. É a partir 
desse estudos que Foucault (2006c, p.28-46) construiu sua interpretação da 
sexualidade moderna, ligando-a à morte de Deus e à experiência da lin-
guagem.

32. Edgardo Castro (2009, p.252-3) enfatiza que, no pensamento filosófico de 
Foucault, teria sido a partir do século XIX, com a filologia, a formalização, o 
retorno da exegese e a literatura, que a linguagem fragmentou-se e, em seus 
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Em suas reflexões, Foucault (2006a, p.53-7) alegou que a lite-
ratura moderna tem como verdadeiros precursores o romance de 
terror ou o gótico inglês e francês e a obra do Marquês de Sade,33 
que aparecem no fim do século XVIII.34 Schøllhammer (2000, 
p.247-8) sugeriu que Sade teria aludido a uma noção de “Realismo” 
literário bem anterior ao Realismo histórico de matiz burguesa.35 

Foucault (2006a, p.53-7) argumentava que tanto no romance 
gótico, que logo abre espaço para a literatura fantástica, quanto na 
inquietante obra de Sade (que não deixava de ser uma espécie de 
literatura gótica também), havia, pela primeira vez, o propósito 
consciente, por parte dos escritores, de incorporar na escrita uma 

interstícios, aparecera, então, a figura do ser humano. Por outro lado, com o 
reaparecimento da linguagem na literatura, na linguística, na psicanálise e na 
etnologia, anuncia que essa figura está em vias de se decompor. Nesse sentido 
os escritos de Bataille, Klossowski e Blanchot teriam contribuído para uma 
linguagem não antropocêntrica, contribuindo para a morte do ser humano e 
deixando vazios os limites de seu pensamento. Esses pensadores fizeram ex-
plodir a evidência originária do sujeito e surgir formas de experiências; a de-
composição do sujeito, sua aniquilação e o encontro com seus limites mostram 
que não existia essa forma originária e autossuficiente que a filosofia classica-
mente supunha. 

33. Sade foi tomado por Foucault (2006c, p.28-46), na esteira de Bataille, como o 
primeiro a criar uma linguagem transgressiva, sendo considerado um dos 
marcos da literatura moderna pelo fato de, em seu projeto de dizer tudo, de 
transgredir os interditos e ir ao extremo do possível, ter feito a linguagem re-
petir exaustivamente, em forma de pastiche contestador, irônico, profanador, 
aniquilador, esterilizante, as falas acumuladas, o que foi dito antes dele, sobre-
tudo pela filosofia do século XVIII, no que se refere a Deus, ao ser humano, à 
alma, ao corpo, ao sexo etc., com o objetivo de transgredi-lo (Machado, 2005, 
p.70-1). A obra de Sade é, também, resposta e diálogo com o projeto e as uto-
pias do Iluminismo. Ele derrota o otimismo das Luzes ao insistir na presença 
do tenebroso no chamado homem civilizado. A natureza, para ele, não é boa 
nem má, é amoral. E é aqui que estão seu fascínio e seu perigo.

34. Foucault considerou Hölderlin, Sade e, eventualmente, Chateaubriand como 
os fundadores da modernidade (Machado, 2005, p.57-8). É importante lem-
brar que Foucault (1999b, p.289-300) também afirmou que as “tecnologias 
do biopoder” ou “biopolítica” foram desenvolvidas no fim do século XVIII e 
durante todo o século XIX, sendo técnicas de poder não disciplinares.

35. Segundo Ian Watt (1990), o Realismo só se inaugura conceitualmente em 1811.
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verdade humana do mundo representado, de tal maneira que ele se 
transforma em uma vivência sensível durante a leitura. Justamente 
nesse momento a literatura começa a aparecer como um meio não 
só de representar realidades, mas também de criar por conta pró-
pria uma realidade perceptiva. E isso tudo ocorria por meio do uso 
do medo, do terror, da inquietação e da excitação, alguns dos senti-
mentos que o texto poderia despertar.36 Essas linguagens lidaram 
com o inumerável, o indizível, o estremecimento, o estupor, o êx-
tase, o mutismo, o gesto sem palavra. A questão formulada por 
Sade teria desaparecido no decorrer dos anos, ou acabou absorvida 
pelo ideal de fidelidade mimética lançado e defendido pelo Natura-
lismo francês, só voltando a ser tematizada no Modernismo.

Assumir a violência como primado literário nada mais é do que 
ecoar uma tragicidade de fundo nietzschiano, pedra de toque 
também acionada pelo conjunto das obras de Sade. Nelson de Oli-
veira (2002, p.125) argumentou que o espírito dionisíaco acampou 
os escritos de Marçal Aquino, deixando, no entanto, pequeno es-
paço para o discurso apolíneo.37 No caso de outros escritos brasi-
leiros pertencentes à ficção contemporânea, como Luiz Ruffato, 
Jorge Pieiro e Marcelo Mirisola, o apolíneo já teria sido totalmente 
excluído. Nos contos de Aquino, o tom dramático é notado na ca-
racterização de personagens sempre suscetíveis à loucura ou ao en-
velhecimento, cerceadas pela degradação moral e social, destinadas 
a uma morte tanto gradual como definitiva ou em narradores-per-
sonagens que possuem memórias traumatizadas. Discordamos da 
opinião de que o apolíneo seja encontrado nas narrativas de Aquino, 
e isso pelo simples fato de que a violência ali representada não 

36. Sabe-se que, no Ocidente, a tragédia grega já apontava para o terrível em suas 
relações com a natureza humana, mas Foucault (2006a, p.247-8) indicou que 
o precursor das narrativas literárias de terror na modernidade teria sido o 
Marquês de Sade. 

37. O dualismo nietzchiano divide o mundo em dois elementos básicos: o apo-
líneo e o dionisíaco. Nelson de Oliveira (2002, p.136) sugere que o termo 
“apocalíptico” é preferível ao “dionisíaco” para caracterizar a literatura brasi-
leira contemporânea. 
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possui positividade alguma, mas, apenas, uma perversidade gene-
ralizada, tendência dos escritos do novo Realismo brasileiro. Pe-
reira (2012, p.3) afirmou, por exemplo, que, do ponto de vista 
temático, os anos de 1990 e os primórdios do século XXI, no que 
diz respeito às narrativas brasileiras, parecem consolidar o predo-
mínio da degradação em todos os sentidos: violência física e moral, 
esgarçamento de laços familiares e afetivos, desarmonização do te-
cido social, caos urbano, perda de identidade do indivíduo, nii-
lismo etc. Pellegrini reitera essa opinião ao constatar que 

O que se vê hoje como novidade, na relação entre violência e re-
presentação, são sua concretude e seus modos de manifestação: 
tanto a violência real quanto a representação violenta, via rea-
lismo, parecem vir de toda parte, atingindo os mais diferentes seg-
mentos sociais e eclodindo em qualquer contexto (2012, p.38-9). 

Nos artigos “A linguagem ao Infinito” e “O prefácio à trans-
gressão”, Foucault (2006a, p.47-59; 2006c, p.28-46) aponta que, 
assim como Sade, tanto Bataille quanto Blanchot herdaram o pen-
samento trágico de Nietzsche, deixando-o transparecer em suas 
narrativas literárias ao propor tentativas de experimentar a lin-
guagem independentemente do sujeito que fala. A experiência ra-
dical (e trágica) da linguagem literária, formulada por Foucault, ao 
levar em consideração os escritos de Blanchot, está ordenada pelas 
noções de limite e de transgressão. O limite, para Foucault, expli-
cado pelos comentários de Machado (2005, p.35-7), está associado 
à ideia de que a experiência literária, assim como a loucura, propõe 
ultrapassar os limites da razão concebida nos moldes cartesianos e 
realocar as fronteiras da loucura e da razão, recuperando a lin-
guagem comum entre as duas, o diálogo rompido entre elas, e ex-
pressando, no limite do possível, ou no extremo do limite, uma 
experiência trágica do mundo e do humano.38 

38. O que atrai Foucault na relação literatura-loucura, de acordo com Machado 
(2005, p.48-9), é a possibilidade de uma experiência trágica da linguagem, 
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Já transgressão, para Foucault (2006c, p.30-9), nada mais sig-
nifica do que a profanação que não reconhece mais sentido positivo 
ao sagrado, experiência que está diretamente ligada à morte, e não 
exclusivamente à transgressão das normais morais. A transgressão, 
podendo ser entendida também como profanização do mundo, está 
profundamente integrada e persiste no projeto da modernidade. 
Foi no final do século XVIII e início do XIX que a língua teria dei-
xado de ser considerada como dada ao ser humano por Deus, algo 
também constatado por Georg Lukács (2000, p.89-90) e Williams 
(1979, p.29-30) com respeito ao romance. Foucault enfatiza que foi 
justamente na modernidade que a linguagem precisou lidar direta-
mente com a morte.39 Isso repercute nas narrativas de Aquino, em 
que suas personagens e narradores estão isentos de qualquer con-
tato com o fantástico e o religioso, mas sujeitos ao tom sombrio de 
um mundo abandonado pelos deuses, que faz parte da própria es-
trutura de suas ações, precisando lidar diretamente com a violência 
e a morte, não apenas como dado social, mas como modo de vida. 
Gomes escreveu que o Realismo literário brasileiro contemporâneo 
apresenta a realidade por meio da mediação de um discurso, sem 
metafísica e sem transcendência: “A crueldade estaria então não só 
no tema, ou na realidade a que remete, mas também na enunciação, 

que, em vez de subordinar a loucura à linguagem racional, como faz o saber de 
tipo psiquiátrico ou psicológico, enuncia seu próprio desmoronamento, seu 
desastre, sua derrocada, sua ruína, ao fazer a palavra literária comprometer, 
transgredir, subverter os códigos instituídos da língua.

39. Sabe-se, também, que na tradição da filosofia ocidental o ser humano figura 
tanto como o mortal quanto como o falante, e isso desde a filosofia grega an-
tiga e do pensamento bíblico paulino. Tal percepção, no entanto, adquiriu 
contornos especificamente modernos nos estudos de Heiddeger, conforme 
demonstrou Agamben (2006, p.9-14). Na filosofia de Heiddeger, o Dasein é, 
em sua estrutura mesma, um ser-para-o-fim, ou seja, para a morte e, como tal, 
está sempre em relação com ela. A morte assim concebida não é como aquela 
do animal, não sendo, portanto, apenas um fato biológico. O animal não 
morre, mas cessa de viver. O Dasein, por sua vez, experimenta a morte em seu 
ser na forma de uma antecipação de sua possibilidade, notável, por exemplo, 
no esvaecimento contínuo do existir.
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expressa pelo explícito, não abrindo, quase sempre, espaço a co-
mentários moralizantes, edificantes ou religiosos” (2012, p.77). As 
figuras religiosas que aparecem nos escritos de Aquino, como no 
título do conto “Santa Lúcia” (1992), ou referências a pastores 
evangélicos, como no conto “A face esquerda” (2003) (Aquino, 
2003, p.199) e no romance Eu receberia as piores notícias dos seus 
lindos lábios (2005), para citar alguns exemplos, são profanadas e 
ironizadas. 

Constatamos, então, que o Realismo histórico se definia por 
sua vinculação a determinada realidade histórica, comprometendo-
-se com uma linguagem representativa transparente, verossímil, 
objetiva e distanciada, sem estetização, idealização e intervenção 
opinativa e julgamento moral por parte do autor, como observou 
Schøllhammer (2012, p.133-4). Sua realidade estava na identifi-
cação com o objeto.

1.2. Um breve histórico da relação entre ficção 
contemporânea brasileira e novo realismo

A compreensão parcial do processo de formação histórica da 
ficção contemporânea brasileira requer uma descrição sucinta 
sobre a inserção do Realismo literário no Brasil, que sempre esteve 
ligado à representação da violência. Tendo como ponto de partida o 
ano de 1964, início do regime militar e de transformações políticas, 
sociais e literárias no Brasil, e realizando demarcações geracionais 
– geração de ideias e não de idades – especialmente no que diz res-
peito aos grupos de escritores brasileiros que produziram dessa 
data até os dias atuais, daremos prosseguimento à discussão sobre o 
Realismo conjugado à nova estética literária até identificarmos 
onde Marçal Aquino se insere. 

De acordo com Pellegrini (2007, p.149-50) e com Michelle 
Sales (2012, p.262), o Realismo aparece em português, vindo da 
França e Inglaterra, em registro literário, com Eça de Queirós, na 
conferência “O Realismo como nova expressão da arte”, de 1871, 
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quinze anos depois de Jules-Champfleury ter utilizado o qualifica-
tivo “realista” para a pintura de Gustave Courbet, no artigo “Le 
Réalisme”, de 1857, na França.40 O escritor português defende o 
intuito moral, de justiça e de verdade da nova escola, que, para ele, 
não se restringe a um simples modo de expor, minudente, trivial, 
fotográfico. Ou seja, não é apenas uma técnica, mas também uma 
posição. No Brasil, um esboço de Realismo enquanto método já 
surge com o primeiro romance publicado, O filho do pescador 
(1843), de Teixeira e Souza: perscruta-se que a primeira grande 
modificação por que passa o Realismo no Brasil esteja na maneira 
como ele se integra às necessidades ideológicas do país, vindo do 
exterior. 

De acordo com Bosi (1977, p.14), o Realismo literário tornou-
-se expressivo no Brasil a partir da década de 1930, na esteira da 
experiência estética do primeiro Modernismo literário. O que ele 
cunhou como “Realismo novo e depurado” é percebido na crônica 
límpida de Rubem Braga, na prosa nua de Graciliano Ramos, José 
Lins do Rego, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Marques Rebelo, 
Aníbal Machado, João Alphonsus e Dyonélio Machado. Ainda de 
acordo com Bosi (1977, p.15), é nesse período que teriam se enxer-
tado os modos de dizer e de narrar mais correntes do conto contem-
porâneo, tais como forte concisão no arranjo da frase e alta vigilância 
na escolha do vocabulário. 

A literatura regionalista,41 também significativa nas décadas de 
1930/1940, traçou desde seu início um mapa do país e a expecta-
tiva de conquistar seus territórios, motivada pela ideologia da iden-
tidade nacional, que, segundo Chaui (2000, p.27), pressupõe a 
relação com o diferente. Essa matriz social explica os temas do can-
gaço, da jagunçagem, dos bandos armados, dos heróis justiceiros 

40. O Realismo literário de Eça de Queirós teria sofrido influência dos realistas 
franceses do século XIX que representaram os tipos urbanos e a vida burguesa 
na metrópole, como Flaubert, Balzac e Zola (Sales, 2012, p.261-2). 

41. Apesar das críticas que condenam o uso de rótulos como “literatura urbana” e 
“literatura rural”, por sustentarem um dualismo (Oliveira, 2002, p.123-4), 
usaremos tais termos neste estudo somente à guisa de recurso didático.
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do sertão, tratados, sobretudo, nos romances da “geração de 30”, 
que reaparecem, décadas depois, transfundidos em Guimarães 
Rosa, Mário Palmério, Bernardo Elis, Gilvan Lemos, e nos anos 
1990, no Memorial de Maria Moura, de Rachel de Queiroz. No en-
tanto, o uso do espaço encetado por este gênero literário declinou, 
em razão do processo modernizador e predatório do capitalismo, 
cedendo lugar a uma ficção centrada na vida dos grandes centros 
urbanos em que o novo Realismo ganharia força de expressão. 
Candido destaca que

[…] na ficção brasileira o regional, o pitoresco campestre, o pecu-
liar que destaca e isola, nunca foi elemento central e decisivo; que 
desde cedo houve nela uma certa opção estética pelas formas ur-
banas, universalizantes, que ressaltam o vínculo com os pro-
blemas supra-regionais e supranacionais; e que houve sempre 
uma espécie de jogo dialético deste geral com aquele particular, de 
tal modo que as fortes tendências centrífugas (correspondendo no 
limite a quase literaturas autônomas atrofiadas) se compõem a 
cada instante com as tendências centrípetas (correspondendo à 
força histórica da unificação política) (2006, p.246).

Apesar da pouca força do regionalismo, Schøllhammer (2009, 
p.77-8) escreve que o cenário regional nunca foi abandonado por 
completo, subsistindo inclusive na literatura contemporânea e 
sendo um dos alicerces da opção pelo Realismo. 

Entretanto, desde os primeiros romances brasileiros, a cidade 
surge como o polo modernizador, centro de valores, hábitos e cos-
tumes, tendo como base o ideário da civilização europeia,42 além de 
procurar ser reduto da legalidade, prevalecendo ali os códigos esta-
belecidos da lei e da ordem, mesmo que muitas vezes aparentes. 
Mas a mudança drástica das grandes metrópoles brasileiras ocor-
reria a partir das décadas de 1960/1970, como frisam Candido 

42. Candido (2006, p.243) atesta que o campo literário latino-americano sofreu 
forte influência, desde o século XIX, da literatura francesa.



64 FÁBIO MARQUES MENDES

(2006a, p.243) e Pellegrini (2001, p.59), por meio de uma urbani-
zação acelerada e desumana, incentivada pela inserção do capita-
lismo avançado, pela conversão do país numa sociedade industrial e 
pela consolidação definitiva da indústria cultural brasileira, acele-
rada pelas profundas transformações econômicas, políticas, sociais 
e culturais incentivadas pelo regime militar. Essa modernização 
alterou as condições materiais de existência da literatura, já que iria 
confrontá-la com formas efetivamente industriais de produção e 
consumo, de grande poder e alcance, como nunca na história re-
cente. Isso teria nítidos matizes ideológicos e também direcionaria 
a produção e o consumo da ficção, conformando novos temas e si-
tuações estéticas. Tal contexto gerou contradições sociais, resul-
tando no crescimento da desigualdade social e da criminalidade, 
que viriam a explodir em violência, traduzidas no cinema e na lite-
ratura. Temos aqui, então, o cenário propício para a narrativa de 
uma geração emergente com o objetivo de responder à situação po-
lítica e social do regime militar brasileiro, procurando expressão 
mais adequada à complexidade de uma experiência que cresceu 
com o pano de fundo da violência. É esta responsabilidade social 
que se transformou em procura de inovação da linguagem e de al-
ternativas estilísticas às formas do Realismo histórico, acentuando-
-se, então, desde a década de 1970 a tendência realista das formas 
de narrar na produção ficcional brasileira, comprovado por Schøl-
lhammer (2009, p.22).

Pellegrini (2001, p.59) sugere que a industrialização crescente 
nesse período, assinalada inclusive pelo capitalismo predatório das 
multinacionais, deu força à ficção centrada nos grandes centros, 
que incham e se deterioram – daí a ênfase na solidão e em pro-
blemas existenciais que se colocam desde então na literatura brasi-
leira. Esta literatura desenhava uma nova imagem da realidade 
urbana, revitalizando o Naturalismo e o Realismo, substituindo a 
dicotomia entre campo e cidade pela apresentação de uma “cidade 
cindida” em “centro” e “periferia”, em “favela” e “asfalto”, em 
“cidade” e “subúrbio”, “bairro” e “orla”, ou “cidade marginal” e 
“cidade oficial”, como notada na prosa de Rubem Fonseca. 
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Deste modo, é no contexto urbano, durante o regime militar e a 
partir da introdução no país do circuito do capitalismo avançado, 
que o Realismo e a violência assumiram o papel de protagonistas 
destacados na ficção brasileira. É nesse período que, como eviden-
ciou Candido (2006a, p.255, 257), João Antônio e Rubem Fonseca 
teriam sido os propulsores do chamado “realismo feroz”, que cor-
responde à era de violência em todos os níveis do comportamento, 
agredindo o leitor pela violência dos temas e também dos recursos 
técnicos,43 ao mostrar, de modo cru e brutal, a vida do crime e da 
marginalidade. Ainda de acordo com Candido (2006a, p.257), 
nesse tipo feroz de Realismo a brutalidade da situação é transmi-
tida pela brutalidade de seu agente (personagem), ao qual se identi-
fica a voz narrativa, que assim descarta qualquer interrupção ou 
contraste crítico entre narrador e matéria narrada.

O que nos interessa nesta discussão é saber que “a violência 
catalisa na passagem pelo regionalismo a renovação dos moldes do 
Realismo do século XIX e, posteriormente, encontra no Neorrea-
lismo um estilo mais adequado à complexidade da experiência so-
cial (urbana) do século XX” (Schøllhammer, 2000, p.236). Mas de 
que maneira o novo Realismo poderia ter se ajustado à experiência 
urbana brasileira, da segunda metade do século XX e início do 
XXI? Segundo António Pita (2012, p.16), o regresso à realidade, 
proposto pelas novas reconfigurações de feição realista, não supôs 
retornar ao Realismo do século XIX, mas distanciou-se da captação 
fotográfica do mundo e colocou a questão da história e da historici-
dade no primeiro plano do devir histórico e social. Michelle Sales, 
por sua vez, aferiu que essa nova arte aponta, desde suas origens, 
para “a insuficiência da teoria do Realismo em representar a 

43. Sobre a agressão do “realismo feroz” aos seus leitores, Candido afirmou: 
“Guerrilha, criminalidade solta, superpopulação, migração para as cidades, 
quebra do ritmo estabelecido de vida, marginalidade econômica e social – 
tudo abala a consciência do escritor e cria novas necessidades no leitor, em 
ritmo acelerado” (2006a, p.257).
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realidade e a necessidade de afirmar-se enquanto arte e não como 
discurso científico e fotográfico da vida social” (2012, p.265).44

Depois do período de regime militar, que sufocou a cultura 
brasileira durante vinte anos (1964-1984), o modelo cientificista, 
aristotélico-cartesiano e positivista, apesar de nunca ter sido evi-
dentemente hegemônico no Brasil, foi colocado em xeque pela lite-
ratura brasileira contemporânea. A capacidade humana de, por 
intermédio da razão, estabelecer um mundo justo e pacífico, con-
ceitos pautados no “imaginário autoritário”, da suposta ordem, e no 
“imaginário providencialista”, do suposto progresso do Estado-
-nação brasileiro (Chaui, 2000, p.93), foi questionado mais aberta-
mente, na época do Estado militar, por autores como Ignácio de 
Loyola Brandão, Moacyr Scliar, Márcio Souza, Domingos Pelle-
grini Jr.; outros o fizeram por metáforas e hipérboles, como Sérgio 
Sant’Anna, Lygia Fagundes Telles, Dalton Trevisan e Rubem Fon-
seca, todos ressaltados por Oliveira (2002, p.125-6).

Após conferir os referenciais políticos, históricos e literários, 
por meio de Pellegrini (2001, p.54) comprovamos que a ficção con-
temporânea brasileira é aquela que vem se produzindo a partir da 
década de 1970. Este decênio, de acordo com Schøllhammer (2000, 
p.243) apresentou três tendências que perfilavam as abordagens li-
terárias em relação à situação sociopolítica urbana do século XX: 

a) surge uma prosa engajada em torno do tema da luta contra o 
regime militar e a clandestinidade, de cunho memorialista e 

44. Ainda sobre a crítica do novo Realismo literário quanto à objetividade cientí-
fica da arte realista, Vera Lúcia Follain de Figueiredo ressalta que “a con-
vicção, manifesta no romance moderno, de que antes de qualquer conteúdo 
ideológico, já seria ideológica à própria pretensão do narrador de representar a 
realidade, aponta para a crise do ato mesmo de narrar, doravante colocado sob 
suspeita, já que contar uma história significaria imprimir uma ordem ao caos 
dos acontecimentos e, de alguma forma, conferir sentido, através de um ardil 
discursivo, ao que não tem sentido. Esse ceticismo, diante da possibilidade de 
uma representação objetiva, acentuou-se ao longo do século XX, colocando 
em xeque a estética realista” (2012, p.121). 
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autobiográfico, com títulos como A casa de vidro (1979), de 
Ivan Ângelo, O calor das coisas (1980), de Nélida Pinõn e Os 
carbonários (1980), de Alfredo Syrkis; 

b) populariza-se uma nova tendência, o Neorrealismo jornalístico, 
inspirado nas reportagens da imprensa, que retratava, por meio 
da ficção, os fatos reais da violência criminosa, driblando as res-
trições impostas pela censura das redações dos jornais do país, 
expresso em livros como Pixote, a lei do mais fraco e Lúcio 
Flávio – passageiro da agonia, ambos de José Louzeiro, e A re-
pública dos assassinos (1976), de Aguinaldo Silva;45 

c) fortalece-se uma vertente denominada por Alfredo Bosi (1977, 
p.15-8) de “brutalismo” – consagrada por Rubem Fonseca,46 já 
em 1963, com a antologia de contos Os prisioneiros. Bosi (1977, 
p.18-9) afirmou que o brutalismo se formou nos anos 1960, 
tempo em que o Brasil passou a viver nova explosão de capita-
lismo selvagem, tempo de massas e renovadas opressões, em 
um contexto no qual a sociedade de consumo é sofisticada e 
bárbara. A narrativa brutalista teria sido característica de 
Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, João Antônio, de alguns es-
critos de Luiz Vilela, Sérgio Sant’Anna, Manoel Lobato, 
Wander Piroli, contistas que escreveram para o Suplemento Li-
terário de Minas Gerais, de Moacyr Scliar e de outros escritores 
gaúchos ligados à Editora Movimento, além de alguns textos 
quase-crônicas do semanário carioca O Pasquim. Assim, fenô-
menos como as cidades inchadas e a favelização das periferias 
seriam expressos pela brutalidade e pela construção de persona-
gens vazias, apáticas e anódinas, marcas da “geração pós-64”.

45. O Neorrealismo jornalístico teria sido uma reação ao Ato Institucional 5, de 
dezembro de 1968, que impôs um regime de censura contra a liberdade de 
expressão (Schøllhammer, 2007, p.34). Ele teria resultado no romance-repor-
tagem, gênero vivo até hoje.

46. Pellegrini (2008a, p.184) ressalta que Rubem Fonseca foi o responsável pela 
consolidação do gênero policial no Brasil, revelando em seus escritos uma 
brutalização da vida urbana como denúncia implícita das condições violentas 
do próprio sistema social, em plena ditadura.
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O brutalismo trata de um tipo de representação da violência 
em que esta é exacerbada pelo discurso, que tematicamente privi-
legia o excesso, o desvio moral, a perversão, o crime, a natureza he-
dionda de certas práticas sociais, ao mesmo tempo que, do ponto de 
vista formal, constituem-se como narrativas fragmentárias, nas 
quais predominam, não raro, uma sintaxe fraturada, períodos 
curtos, descontinuidade das cenas, ações e circunstâncias etc. Nas 
palavras de Schøllhammer (2009, p.26-7), o brutalismo, inspirado 
no Neorrealismo norte-americano de Truman Capote e no romance 
policial de Dashiell Hammet, caracterizava-se, tematicamente, 
pelas descrições e recriações da violência social entre bandidos, 
prostitutas, policiais, corruptos e mendigos. Seu universo preferen-
cial era o da realidade marginal, por onde perambulava o delin-
quente da grande cidade, mas também revelava a dimensão mais 
sombria e cínica da alta sociedade. Sem abrir mão do compromisso 
literário, Fonseca criou um estilo próprio – enxuto, direto, comuni-
cativo –, voltado para o submundo carioca, apropriando-se não 
apenas de suas histórias e tragédias, mas, também, de uma lin-
guagem coloquial que resultava inovadora por seu particular “rea-
lismo cruel”. Candido (2006a, p.253), por sua vez, expressou que o 
timbre das décadas de 1960/1970, anos de vanguarda estética e 
amargura política, foram as contribuições de linha experimental e 
renovadora, refletindo de maneira crispada, na técnica e na con-
cepção da narrativa, tais como: romances que mais parecem repor-
tagens; contos que não se distinguem de poemas ou crônicas, 
semeados de sinais e fotomontagens; autobiografias com tonali-
dade e técnica de romance; narrativas que são cenas de teatro; 
textos feitos com a justaposição de cortes, documentos, lembranças, 
reflexões de toda a sorte.

Chaui (2000, p.29) resume um dos pilares estabelecidos no 
Brasil a partir da década de 1980, depois do término do regime mi-
litar: nação e nacionalidade47 se deslocam para o campo das 

47. Chaui (2000, p.14) explicita que a ideia de “nação”, entendida como Estado-
-nação e definida pela independência ou soberania política e pela unidade 
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representações já consolidadas – que não são objeto de disputas e 
programas –, tendo a seu cargo diversas tarefas político-ideoló-
gicas, como legitimar a sociedade autoritária brasileira, oferecer 
mecanismos para tolerar várias formas de violência e servir de pa-
râmetro para aferir as autodenominadas políticas de modernização 
do país. A sofisticação tecnológica e o avanço da indústria de bens 
culturais, convivendo com desigualdades socioeconômicas de 
fundo, contribuíram para que traços formais, mudanças de estilos e 
incorporação de conteúdo fossem definidos pela literatura brasi-
leira. A cultura e a literatura brasileira se renderam a uma articu-
lação global, em detrimento da dimensão nacional, fixada pela 
legitimação da lógica da mercadoria, fenômeno constatado por Ja-
meson (2007, p.14). A produção cultural e literária atesta as contra-
dições que se operam na sociedade. É esta sociedade contraditória o 
alvo do novo Realismo.

O estabelecimento da indústria da cultura e do mercado edito-
rial propiciou o surgimento e a proliferação cada vez maior de um 
tipo de “bens” e de “produtos” literários, interferindo não somente 
no consumo, mas também na própria produção do texto, já que o 
autor teria sido transformado em um produtor trabalhando direta-
mente para esse mercado, escrevendo para leitores/consumidores, 
como pontua Pellegrini (2001, p.62-3). Como exemplo, Pellegrini 
(2008b, p.143-7) e Fernanda Massi (2011, p.49-72) citam o cresci-
mento do gênero de narrativas policiais genuinamente nacionais,48 

territorial e legal, é uma invenção histórica recente. Apesar de a palavra ser de 
origem latina, narcor (nascer), um conceito biológico, já usada pelos romanos 
no final da Antiguidade e início da Idade Média, sua acepção moderna apa-
receu no vocabulário político no século XIX. De 1830 a 1960, a ideia de nação 
foi associada a território (1830/1880), língua, religião e raça (1880/1918) e à 
consciência nacional, definida por um conjunto de lealdades políticas 
(1950/1960) e regida por uma elite cultural. 

48. O primeiro romance policial brasileiro foi O mistério, publicado como fo-
lhetim em 1920, no jornal carioca A Folha, de autoria coletiva, alternando-se 
na redação dos capítulos Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros de Albu-
querque e Viriato Corrêa. Nos anos 1930, a Livraria Globo Editora, de Porto 
Alegre, lançou a Coleção Amarela, que de 1931 a 1934 publicou 158 volumes, 
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de origens europeias, acelerado pós-regime militar e transplantado 
para o Brasil graças ao mercado editorial e à formação de uma massa 
leitora. Alguns contos de Famílias terrivelmente felizes, como “Ma-
tadores” (1991), “Echenique” (2001) e “A face esquerda” (2002), 
além dos romances Cabeça a prêmio (2003), Eu receberia as piores 
notícias dos seus lindos lábios (2005) e O invasor (2011), são exem-
plos de narrativas elaboradas por Marçal Aquino que dialogam 
com o gênero policial. 

Com a redemocratização do país, discurso político-ideológico 
acionado pela elite da sociedade autoritária brasileira, o processo 
literário encontrou novos rumos, dentro de um processo impulsio-
nado pela abundância de informações, por uma nova relação com o 
tempo e o espaço, com a multiplicação de estímulos e referências 
reais, imaginárias e simbólicas, com a proliferação de imagens e si-
mulacros, de novas tecnologias (novas plataformas de visibilidade 
da escrita) tendo como consequência a dimensão híbrida da prosa, 
resultante da interação entre literatura e outros meios de comuni-
cação, principalmente entre meios visuais, como fotografia, publi-
cidade, vídeo e a produção da mídia em geral, considerando que a 
heterogeneidade é uma das marcas do Neorrealismo, nas palavras 
de António Pedro Pita (2012, p.16). A intercalação da primeira e 
terceira pessoas do discurso, como acontecem nos contos “Mata-
dores”, “Onze jantares” e “A família no espelho da sala”, o uso de 
recortes que propiciam a fragmentação das narrativas, os inúmeros 
focos narrativos e as articulações dinâmicas das vozes narrativas 
são técnicas literárias usadas por Aquino em Famílias terrivelmente 
felizes que interagem com as do cinema. 

Após o exercício da força militar no período da ditadura, a 
ficção abandonou seu tom radical de resistência política e ideoló-
gica, expresso em seus testemunhos, confissões, romances-repor-

nenhum deles de autor brasileiro. O mistério dos MMM, surgido em 1962, 
produção nacional, agrupava escritores como Lúcio Cardoso, Herberto Salles, 
Jorge Amado, Guimarães Rosa, Antônio Callado, Rachel de Queiroz, Dinah 
Silveira de Queiroz e José Condé (Pellegrini, 2008b, p.146-7).
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tagens, “grandes narrativas” (que tentavam dar explicações coesas 
da realidade vivida e/ou observada), comprometidas com a es-
querda política. Outros temas foram introduzidos, todos ligados ao 
universo urbano: a questão das minorias (mulheres, negros, 
homossexuais),49 drogas, violência e AIDS. No entanto, apesar 
dessa tendência do movimento político “pós-abertura”, as mu-
lheres são sempre depreciadas nos contos reunidos em Famílias ter-
rivelmente felizes. Há uma narrativa no conto “Jogos iniciais” que 
sugere a possibilidade de uma relação homossexual (Aquino, 2003, 
p.50-1), tema secundário em todo o livro. Os negros, por estarem 
no imaginário cultural brasileiro associados ao bandido e ao margi-
nalizado social, caracterizam algumas das personagens de Aquino, 
como é o caso do protagonista Nego, do conto “Santa Lúcia”, ou 
Zizinho em “A face esquerda”, “um negro bonito, de traços deli-
cados, quase femininos” (Aquino, 2003, p.194). 

De acordo com Schøllhammer (2009, p.36-9), as seguintes 
marcas podem ser encontradas facilmente na nova geração literária 
da década de 1990, apesar de não haver qualquer tendência nítida 
que unifique todos, nem qualquer movimento programático com o 
qual o escritor estreante se identifique: 

a) o uso da nova tecnologia de computação e das novas formas de 
comunicação via Internet, encontradas na preferência pela 
prosa curta, pelo miniconto e pelas formas de escrita instantâ-
neas, os flashes e stills fotográficos e outras experiências de mi-
niaturização do conto, recursos acionados, por exemplo, nos 
escritos de Dalton Trevisan; 

b) o convívio entre a continuação de elementos específicos, que te-
riam emergido nas décadas anteriores, e uma retomada inova-
dora de certas formas e temas da década de 1970; 

c) a intensificação do hibridismo literário durante a década de 
1990, que gera formas narrativas análogas às dos meios 

49. As minorias apareceriam como segmentos sociais no movimento político 
“pós-abertura” (Pellegrini, 2001, p.60).
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audiovisuais e digitais, tais como as escritas roteirizadas de Pa-
trícia Melo, Marçal Aquino e Fernando Bonassi;50 

d) o apelo ao pastiche e aos clichês de gêneros considerados me-
nores como o melodrama, a pornografia e o romance policial – 
todos explorados por Marçal Aquino em seus contos. 

A “geração 00”, seguindo essa esteira, teve como estreantes, 
selecionados por Schøllhammer (2009, p.147), Daniel Galera, San-
tiago Nazarian, Michel Laub, Cecília Gianetti e Verônica Stigger, 
dentre outros, cujas obras ainda carecem de estudos e comentários 
críticos mais aprofundados. Em resumo, Schøllhammer propôs 
que “para os artistas da nova geração, a violência e o mundo do 
crime têm promovido a abordagem do real como um fato referen-
cial presente na obra” (2007, p.44). Também afirmou que a nova 
geração literária dos anos 1980/1990 teria rompido definitiva-
mente com o mito da cordialidade, ou seja, da não violência brasi-
leira, e com a figura da malandragem (Schøllhammer, 2007, 
p.50).51

Em suma, a partir da década de 1980 até os dias atuais, a ficção 
contemporânea brasileira teria assimilado o status quo, oscilando, 
assim, entre resistência e assimilação, como notou Pellegrini (2001, 
p.62-3). Se a resistência à ditadura militar deu lugar à resistência às 
estruturas sociais hegemônicas, como é o caso dos discursos branco, 
masculino e cristão, por outro lado, a ficção brasileira assimilou a 
lógica de mercado. Por isso Pellegrini (2008a, p.181-2) admite que 
o Realismo seja caracterizado na raiz pela ambivalência, apontando 
de modo paradoxal ao mesmo tempo para o protesto e para a 

50. O hibridismo literário foi um recurso literário utilizado nos anos 1970 tanto 
por Ricardo Ramos quanto por Roberto Drummond.

51. Sobre o fim do malandro como figura dinâmica na integração social e explica-
tiva do crime, João Cézar de Castro Rocha (2004) sugere observar produções 
artísticas, literárias e culturais recentes, como as músicas de rap dos Racionais 
MC’s, o romance Cidade de Deus, de Paulo Lins (1997), e, em particular, o 
romance de Ferréz Manual prático do ódio (2003), que teriam superado tanto a 
ginga malandra como o ódio individual do “Cobrador”, de Rubem Fonseca.
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anuência, para a denúncia e a conivência. Afinal, o novo Realismo 
literário se constitui como uma linha de produção no mercado edi-
torial e cultural. Essa ambivalência daria margem à representação 
de formas variadas de crueldade, expressa na convivência simbó-
lica entre civilização e barbárie, por mais controversos que sejam 
esses termos, no trânsito literário por espaços de exclusão (como 
cortiços, favelas e casa de pensão).

No caso da literatura brasileira contemporânea, ocorre um re-
fluxo constante de “cobranças do real” (Chiara, 2004, p.24). Pelle-
grini (2012, p.39) assim sugere:

Especificamente no Brasil, o Realismo vem acompanhando, em 
longo percurso e com modificações significantes, as alterações da 
sociedade de regimes políticos, que passaram da aparente circuns-
pecção e conservadorismo do império agrícola às agitações indus-
triais modernistas, para atravessar depois duas ditaduras 
“modernizantes” e ingressar, com a volta de democracia, na era de 
livre mercado e da imagem eletrônica. 

 Pellegrini (2007, p.138-9) usa a expressão “realismo refra-
tado” para designar as principais marcas do Realismo contempo-
râneo: composto pela convivência múltipla de técnicas de 
representação, tais como a fragmentação e estilização, colagem e 
montagem, e que traduzem as condições específicas da sociedade 
brasileira contemporânea, como caos urbano, desigualdade social, 
abandono do campo, empobrecimento das classes médias, vio-
lência crescente, combinados com a sofisticação tecnológica das 
comunicações e da indústria cultural, gerido por uma concepção 
política neoliberal e integrado na globalização econômica. Ele-
mentos como esses são constantes nos contos de Famílias terrivel-
mente felizes, seja como ideologia,52 seja como prática discursiva e 
de poder.

52. Ricoeur afirma que “a ideologia é um fenômeno insuperável da existência so-
cial, na medida em que a realidade social sempre possui uma constituição 
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De acordo com Chiara (2004, p.25), o novo Realismo literário 
brasileiro propõe um novo modo de compreender e interpretar a 
realidade, admitindo a precariedade da percepção humana com re-
lação à multiplicidade de um real sempre inalcançável, inabordável, 
intraduzível, uma realidade presente conturbada, entendida de 
modo contraditório e paradoxal, como se apresentasse fendas des-
conexas, isentas de quaisquer possibilidades redentoras ou liberta-
doras, mas convertendo essa limitação e finitude em organização, 
sentido e forma discursiva.

Coutinho (1968, p.159) salienta que, primeiro o Romantismo 
e depois o Realismo, por meio de seus representantes, foram im-
portantes no trabalho de criação, consolidação e apuramento con-
ceitual da literatura brasileira, desde o século XIX até sua fase de 
maturidade, no século XX. Isso está de acordo com o que 

simbólica e comporta uma interpretação, em imagens e representações, do pró-
prio vínculo social” (1988a, p.75). Concordamos também com Ricoeur (1988a, 
p.68-71) quanto aos cinco traços da ideologia: a) a ideologia é justificadora, ao 
promover a onda de choque do ato fundador, do mito, perpetuando-o além de 
sua energia, para além do período de sua vigência; b) a ideologia é dinâmica, 
dependente da motivação social, motivada pelo desejo de demonstrar que o 
grupo que a professa tem razão de ser o que é; c) toda ideologia é simplificadora 
e sistemática. Ela dá uma visão de conjunto do grupo, e também da história e 
do mundo, ao mediatizar a memória dos atos fundadores e os próprios sistemas 
de pensamento; d) a ideologia é operatória, ou seja, o código interpretativo de 
uma ideologia é mais algo em que os homens habitam e pensam do que uma 
concepção que possam expressar. Ela opera atrás de nós, e é a partir dela que 
pensamos. A possibilidade de dissimulação, de distorção, que se vincula a 
Marx, à ideia de imagem invertida de nossa própria posição na sociedade, pro-
cede dela; e) a ideologia possui um estatuto não reflexivo e não transparente. Se 
toda interpretação se produz em um campo limitado, a ideologia opera um es-
treitamento nesse campo com referência às possibilidades de interpretação, 
promovendo o “enclausuramento” e a “cegueira ideológica”. Assim, enquanto 
os três primeiros traços da ideologia afirmam seu papel mediador, os dois úl-
timos corroboram sua função particular de dominação. Ricoeur (1988a, p.72) 
deixa claro que a ideologia-dissimulação interfere em todos os outros traços da 
ideologia-integração. Chaui considera a ideologia como “um sistema coerente 
de representações e normas com universalidade suficiente para impor-se a toda 
a sociedade” (2000, p.28). Nesta última definição, vale considerar a produção 
histórica de efeitos de verdade.
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Schøllhammer (2009, p.11-5) propôs, ao sugerir que existe um pa-
radigma fundador na literatura brasileira contemporânea, consti-
tuindo uma “demanda de realismo”. Essa necessidade não se 
expressa no retorno às formas de Realismo já conhecidas, mas é 
perceptível na maneira de lidar com a memória histórica e a reali-
dade pessoal e coletiva. Ele chama de “demanda de presença” um 
traço que, para alguns – Marcelino Freire, Luiz Ruffato, Marçal 
Aquino, Nelson de Oliveira, Fernando Bonassi, entre outros –, se 
evidencia na perspectiva de uma reinvenção do Realismo, à pro-
cura de um impacto estético numa determinada realidade social, ou 
na busca de refazer a relação de responsabilidade e solidariedade 
com os problemas sociais e culturais de seu tempo.

Mas é importante captar também que, se o Realismo, confor-
mado à ficção brasileira contemporânea, apresenta múltiplas e 
novas refrações, tem caminhado, de acordo com os estudos de 
Pellegrini (2012, p.39), pari passu com a violência, constituindo-se 
não apenas como dado para a compreensão da própria dinâmica so-
cial brasileira, mas também como representação, nutrindo a movi-
mentação específica da produção cultural e literária. Violência e 
representação, ao se submeterem atualmente às novas condições de 
vida geradas por uma sociedade autoritária, equipada por um sis-
tema técnico, industrial, científico e informacional, possuem 
modos de manifestação mais eficazes se comparadas a outros tipos 
de realismos literários, já que parecem vir de toda parte, atingindo 
os mais diferentes segmentos sociais e eclodindo em qualquer con-
texto, conforme observação de Pellegrini (2012, p.39-40). 

Enquanto representação, pode-se afirmar, ainda com base em 
Pellegrini (2012, p.40), que as narrativas da violência constituem 
uma espécie de “normalização” estética do lado mais trágico da so-
ciedade brasileira, e isso por meio da insistente reiteração do con-
flito, do confronto, da crueldade e da barbárie. A produção cultural 
e literária brasileira utiliza-se da violência como matéria-prima 
para a conquista de leitores que já estão habituados com ela, em 
razão da história do país e de suas convivências com estruturas so-
ciais de dominação. Assim sendo, a representação literária da 
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violência, via linha de produção do novo Realismo, traz a ressigni-
ficação da própria violência. 

Na violência crônica da contemporaneidade não há positivi-
dade, nem sequer maniqueísmo que estabelece e hierarquiza o bem 
e o mal, mas simplesmente perversidade incorporada ao cotidiano, 
dirigida não para uma cultura pública, que está deteriorada nas so-
ciedades ocidentais modernas, conforme ressaltado pelos estudos 
de Sennett (1988), e sim para a vida íntima. Quando os contos de 
Aquino enfatizam a violência exterior (física e social) voltando-se 
para o interior (psicológico) das personagens, expressam essa lógica 
sugerida pelo sociólogo estadunidense. Talvez por isso os textos de 
Aquino lidem com os problemas sociais do país, como questões re-
lacionadas ao crime, à corrupção e à miséria, não excluindo de suas 
reflexões a dimensão pessoal e íntima. Como exemplo da esteti-
zação de uma violência crônica, que vai do exterior para o interior 
de suas personagens, encontramos o estado de envelhecimento 
dessas como sinal das marcas do tempo, a construção de espaços 
borrados e embaçados que indicam uma realidade visualmente po-
luída e que fere simbolicamente o bem-estar das pessoas, quebras 
de relacionamentos caracterizados por personagens que não trocam 
olhares nem palavras, por narradores traumatizados por lem-
branças da violência e que aventam insistentemente a catástrofe 
dos sujeitos, e personagens perturbadas, com laços sociais rom-
pidos, como neste trecho do conto “Onze jantares”:

Ela olhava para o teto do quarto. E ele, deitado de lado, olhava a 
janela. O lustre, as manchas provocadas pela umidade e os dese-
nhos de papel de parede, era o que ela via com os seus olhos casta-
nhos. Ele procurava uma nuvem no pedaço de céu visível, mas a 
tarde estava enfumaçada, branca (Aquino, 2003, p.17).

Apesar dos elementos complexos que dificultam nossa análise 
sobre a violência e sua representação na nova ficção brasileira, é 
cuidadoso enxergar esse novo Realismo como “recurso narrativo 
rico e renovável, necessário à expressão de uma singularidade social 
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e cultural de bases próprias que, no momento presente, emerge do 
terreno propício adubado pela urgência e necessidade históricas 
nacionais” (Pellegrini, 2007, p.153). Se Coutinho (1968, p.160) de-
fende o desenvolvimento contínuo da consciência literária no sen-
tido de nacionalização, em consonância com o próprio envolver da 
consciência nacional, argumentando isso em sentido positivo, po-
demos girar seu argumento ao contrário, e supor, com base na ideia 
que estamos construindo até aqui, que, se a literatura brasileira foi 
formada com o processo de nacionalização, então essa estética, 
desde sempre, deixa transparecer em sua consciência e em sua es-
trutura os interesses de um Estado e de uma sociedade autoritária. 

Como novidade, a ficção brasileira contemporânea traz as 
marcas de uma memória histórica formada a partir do regime mi-
litar, acarretando ruptura entre passado e futuro e produzindo uma 
proposta para o país, regida pelo princípio democrático e pelo ca-
pital predatório, ambos traçados por uma economia neoliberal. 
Quando a sociedade se modifica, os traços dessa transformação 
ficam plasmados na linguagem. De acordo com Nicolau Sevcenko 
(1995, p.244), ao comentar sobre literatura e sociedade brasileira, 
toda mudança profunda de quadros mentais é traduzida no uni-
verso simbólico mais do que qualquer outro. Segundo ele, a opção 
pela literatura é capaz de amalgamar e harmonizar o material hete-
rogêneo, oferecendo uma solução simbólica para a crise social, pelo 
próprio fato de consumir e uniformizar os antagonismos de que ela 
se nutria. Os fatos históricos são transformados em fatos literários, 
sendo, nada mais, nada menos, que opções históricas, políticas e 
hermenêuticas. 

Candido, por sua vez, atestou que “a literatura confirma e 
nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibili-
dade de vivermos dialeticamente os problemas” (2004, p.17), cum-
prindo uma função singular na sociedade brasileira. Schøllhammer 
(2009, p.10-2) escreveu que a literatura contemporânea não é sim-
plesmente uma escrita atual ou do momento, mas um fazer que se 
impõe de alguma forma, que tem urgência, que é iminente, que in-
siste, obriga e impele, ou seja, que se coloca de alguma maneira 
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diante da realidade social contraditória em que se encontra. 
Também, como nossa análise crítica de Famílias terrivelmente fe-
lizes irá constatar, é uma escrita que age para “se vingar” do vulto 
constante da morte ou dos mecanismos sociais e literários de con-
trole hegemônicos, sabendo que o passado já está perdido e o fu-
turo só poderá ser construído por intermédio de uma ação 
intempestiva. Mas essa vingança, nas narrativas de violência de 
Aquino, não ocorre por meio de uma proposta simbolicamente re-
volucionária: é motivada pelo ressentimento contra a ordem social 
e política existente, como a análise crítica dos contos sobre os arte-
fatos urbanos deixará nítido. 

O realismo identificado nos contos de Aquino objetiva ex-
pressar o “real”, o meio e o humano, em simbiose, pontos verifi-
cados por Meneses (2011, p.36), e busca interpretar a ação humana 
no ambiente social em que se encontra. É importante lembrar, 
quanto à posição das narrativas de Famílias terrivelmente felizes, 
que a partir da década de 1980 encontramos um novo perfil do 
crime pesado, marcado pelo aperfeiçoamento do tráfico de drogas, 
pelos sequestros, assaltos a meios de transporte e bancos. A insegu-
rança nas ruas teria aumentado em razão dos assaltos armados e da 
aceleração dos latrocínios e dos assassinatos. Deste modo, “o ban-
dido dos novos tempos é um frio assassino ou um soldado do trá-
fico ainda em plena adolescência, sem os valores de honra e a ética 
marginal do seu antecessor na malandragem” (Schøllhammer, 
2007, p.38).53 Este é um dos pontos que contribuíram para a mu-
dança da violência urbana brasileira.

53. O ethos do malandro brasileiro foi expresso por figuras como a do “bom ban-
dido”, herói popular de matriz europeia, vingador de sua classe e de sua gente, 
inspirado no cangaço a partir dos anos 1960 e destaque na filmografia do Ci-
nema Novo, e do “malandro”, de posição simpática e idealizada, ligado à cri-
minalidade, marca registrada em incontáveis composições de música popular, 
especialmente o samba. A época o identifica em nomes como Mineirinho, 
Carne Seca, Sete Dedos, Rainha Diaba e Cara de Cavalo. A malandragem ba-
seia-se no humor irreverente, na simpatia constante, no desafio irresponsável 
a qualquer autoridade, na valorização de espaços e práticas estranhas ao 
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1.3. A violência do cupim e seus efeitos nas 
representações literárias das famílias 
brasileiras

Nossa preocupação neste livro não é com a violência explícita 
ou devastadora, como exposta, por exemplo, na obra Feliz ano novo 
(1975), de Rubem Fonseca, nem com a “brutalidade monstruosa” 
(Pellegrini, 2008a, p.187) ou o “realismo brutal e cruel” (Gomes, 
2012, p.71-89) verificados no romance Cidade de Deus (1997), de 
Paulo Lins.

Estamos interessados, no entanto, no tipo de violência que 
ocorre silenciosa e sorrateiramente, assim como um cupim que 
corrói a madeira sem que ninguém perceba, capaz de corromper o 
conceito moral, político e existencial de felicidade por dentro, con-
forme expresso na epígrafe de Famílias terrivelmente felizes, “Nada 
corrompe mais do que a felicidade”. É a violência do cupim, patro-
cinada pelo Estado e pelas famílias tradicionais brasileiras, que 
aparece em destaque na obra de Marçal Aquino, agindo na própria 
tecitura das relações entre as personagens. Norbert Elias (1993, 
p.193-274) nos ajuda a perceber esse tipo de ação violenta, ao con-
siderar que, nos tempos modernos, os comportamentos foram pa-
cificados, já que os impulsos agressivos estão refreados, recalcados, 
por se tornarem incompatíveis com a diferenciação cada vez maior 
das funções sociais que aos poucos emergiram e também com a mo-
nopolização da força pelo Estado moderno. Deste modo, teria ocor-
rido o autocontrole, tanto no nível social quanto no psíquico 
individual. 

Feliz ano novo (1975), de Rubem Fonseca, Cidade de Deus 
(1997), de Paulo Lins, e também Estação Carandiru (1999), de 
Dráuzio Varella, apresentam violência comparável àquela das “so-
ciedades primitivas” conforme os termos hobbesianos, ou seja, 
sendo a satisfação da pulsão violenta autorizada apenas pela 

mundo do trabalho ou da disciplina produtiva (Pellegrini, 2008a, p.181-3, 
189-90).
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premência do presente imediato, somada a uma barbárie circuns-
crita pela lógica do capital e da razão instrumental a ele vinculada. 
Segundo Pellegrini (2008a, p.197-8), é possível fazer uma leitura da 
narrativa de Varella aplicando os conceitos sociológicos de Elias, 
justificando, assim, o clima de violência pacificada encontrado em 
toda a narrativa. No entanto, sinalizamos que a teoria de Elias seria 
mais bem aplicada na análise dos contos de Marçal Aquino do que 
na obra de Varella, e isso por pelo menos dois motivos: o primeiro 
deles é que Estação Carandiru não se trata propriamente de uma 
obra ficcional, mas de um livro-reportagem, memorialismo docu-
mentário, fundindo escrita confessional e registro documental da 
realidade carcerária brasileira, influenciada pelos novos tipos de 
narrativas urbanas surgidas no Brasil dos anos 1990. A ficção pa-
rece “suavizar” ainda mais a representação da violência, pois, no 
senso comum, ela soa como história inventada, simples metáfora da 
vida real, podendo nem sempre acontecer de fato, enquanto as nar-
rativas pretensiosamente “históricas” e “reais” são consideradas 
como verdadeiras, factuais, próximas a relatos jornalísticos.

O segundo motivo, e o mais importante: Varella propõe uma 
visão pedagógica dos fundamentos da experiência humana quase 
em estado “primitivo”, comparando os homens (presidiários) com 
animais (macacos), anterior à constituição do indivíduo como ser 
apto a viver com dignidade em uma sociedade justa, como notado 
por Pellegrini (2008a, p.202). Varella tenta denunciar uma barbárie 
administrada pelo Estado em um espaço concentrado (a prisão). 
Aquino, por sua vez, vale-se do referencial de uma sociedade brasi-
leira que supostamente caminhava rumo à justiça e a uma demo-
cracia libertadora, em um contexto pós-regime militar, submetida 
às bases neoliberais e modernas voltadas para uma reconstrução 
política e social do país. Famílias terrivelmente felizes denuncia 
quão falsos e apodrecidos são esses princípios “humanizadores” e 
os chamados “direitos humanos”.54 Lynn Hunt, ao comentar sobre 

54. Hunt escreveu que “os direitos humanos requerem três qualidades enca-
deadas: devem ser naturais (inerentes nos seres humanos), iguais (os mesmos 
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o mito dos direitos humanos, forjados no final do século XVIII, 
expressou:

A noção dos direitos humanos trouxe na sua esteira toda uma 
sucessão de gêmeos malignos. A reivindicação de direitos uni-
versais, iguais e naturais estimulava o crescimento de novas e 
às vezes fanáticas ideologias da diferença. Alguns novos modos de 
ganhar compreensão empática abriram o caminho para um 
sensacionalismo da violência. O esforço para expulsar a crueldade 
de suas amarras legais, judiciais e religiosas tornava-a mais 
acessível como uma ferramenta diária de dominação e 
desumanização. Os crimes inteiramente desumanos do século XX 
só se tornaram concebíveis quando todos puderam afirmar serem 
membros iguais da família humana (2009, p.214).

A obra de Aquino, em vez de apresentar personagens que 
vivem apenas em um estado primitivo de guerra constante, como 
interpretou Pellegrini (2012, p.44) ao analisar o conto “Boi”, 
mostra também a experiência de uma violência pacificada, sancio-
nada pelos direitos humanos a partir do contexto da cultura oci-
dental moderna e do Brasil pós-regime militar, supostamente livre. 
Se, naquele conto, a violência do homem primitivo parece sondar o 
embate entre as duas personagens principais (Boi e Eraldo), por 
outro lado a violência patrocinada pelo Estado e pelas classes domi-
nantes perpassa, como pano de fundo, os cenários, o enredo e os 
ambientes da narrativa. Uma das cenas finais, em que Boi é acor-
dado por trabalhadores da construção civil e solicitado a retirar-se 
de seu barraco, não tem qualquer coisa de “primitivo”; ao con-
trário, possui traços de uma violência urbana moderna, diante da 
qual o sujeito não consegue sequer guerrear com suas próprias 

para todo o mundo) e universais (aplicáveis por toda parte)” (2009, p.19). A 
igualdade, a universalidade e o caráter natural dos direitos ganharam expressão 
política direta pela primeira vez na Declaração da Independência dos EUA, de 
1776, e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789.
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armas, pois não há escolha a não ser ceder aos interesses das grandes 
empresas capitalistas:

As batidas se repetiram. Uma voz ordenou que saísse. Ele obe-
deceu. Estava habituado a obedecer ordens. De qualquer um.

Saindo do barraco, protegendo os olhos da claridade com o 
antebraço. E, mesmo sabendo que era inútil, puxou a porta atrás 
de si, ocultando o corpo de Eraldo. Fora, notou que os homens 
usavam capacete. Amarelo. A mesma cor do macacão que ves-
tiam. 

“Você vai ter que se mandar daqui”, disse um. “Vamos fazer 
obras no viaduto”.

Boi percebeu que outros homens, também de macacão, ini-
ciavam a instalação de um andaime na encosta.

“Obras de reforço na estrutura”, o sujeito explicou. “Vai ficar 
interditado por uns três meses”.

“E a minha casa?”, Boi conseguiu balbuciar.
Os homens riram.
“Vai tudo pro chão daqui a pouco”, disse aquele que parecia 

comandar o grupo. “Você tem cinco minutos para tirar suas coisas 
daí”. (Aquino, 2003, p.190-1)

É com base na tecnologia dos direitos humanos e em nome de 
uma devoção moral e cívica que mecanismos de controle dirigidos 
pelo Estado, documentos nacionais e internacionais (julgar e punir) 
e ações policiais (vigiar e prender) disciplinariam principalmente os 
sujeitos inseridos na marginalidade urbana brasileira. Mas é bom 
salientar que, em razão do esvaziamento da vida pública e da inten-
sificação da vida pessoal (Sennett, 1988, p.30), marcas visíveis da 
segunda modernidade,55 a opressão social, que antes era majorita-

55. O sociólogo alemão Ulrich Beck (2010, p.12-3) distingue entre “primeira mo-
dernidade” e “modernidade tardia”, ou, dito de outra forma, “modernização 
da tradição” e “modernização reflexiva”, sendo esta última expressão para 
conotar a fase marcada pela modernidade voltando-se sobre si mesma. 
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riamente infligida pelo Estado, passa a ser operada também dentro 
das famílias brasileiras, em seus diversos modelos.56 Enquanto Va-
rella parece compreender a prisão como importante reduto urbano 
que potencializa a violência legitimada pelo Estado e pelo capital, 
Aquino narra a violência que permeia as veias, visíveis e social-
mente invisíveis, os entremeios e especialmente as margens, das 
cidades brasileiras. Ao passo que Varella parece atribuir a agência 
da barbárie ao Estado, os contos de Aquino sugerem que a vio-
lência enfincada na sociedade brasileira é aquela patrocinada e esti-
mulada seja pela ideologia do Estado ou pelo ideal de família 
burguesa. Assim, a cultura da personalidade brasileira é reafirmada 
por meios de atos individuais de violência. O comportamento hu-
mano expressa que, se o Estado pode atuar de modo democrático 
por meio da violência, também o podem seus cidadãos. Dessa ma-
neira, a democracia da violência está impregnada nas subjetivi-
dades das personagens de Famílias terrivelmente felizes, sejam elas 
principais, sejam secundárias.

Tendo em vista o pano de fundo histórico e social, os contos de 
Famílias terrivelmente felizes trazem referências à sociedade brasi-
leira dos anos precedentes ao fim do regime militar (1964-1984) e 
que buscou a (re)abertura democrática, contexto agravado pela 

Enquanto aquela floresceu entre os séculos XVIII e XIX, dissolvendo a socie-
dade agrária estamental e, ao depurá-la, extraindo a imagem estrutural da so-
ciedade industrial, a “segunda modernidade”, a partir do século XX, dissolve 
os contornos da sociedade industrial, produzindo outra configuração social, 
sendo marcada pela produção social de riscos, ou seja, problemas e conflitos 
surgidos a partir da proteção, da definição e da distribuição de riscos cientí-
fico-tecnologicamente produzidos.

56. Arendt (2010, p.33, 85) argumenta que, enquanto a esfera privada diz res-
peito aos domínios da família e do lar (oikia), a esfera pública se refere ao do-
mínio político (pólis). Ambas existiam separadas, pelo menos desde o 
surgimento da antiga cidade-Estado. No entanto, com a eclosão da esfera so-
cial, que não é privada nem pública, e da era moderna, as duas se extinguiram. 
A esfera pública teria se tornado uma função da esfera privada; esta, por sua 
vez, é a única preocupação comum que restou.
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perda cultural da vida e do espaço público,57 como pode ser notado, 
por exemplo, na resultante privatização do público,58 algo refor-
çado em muitos dos contos de Aquino, como apontaremos mais 
adiante. Por causa da violação da vida pública, as pessoas tentaram 
fugir das estruturas de dominação, como a rede de vigilância gover-
namental organizada pelo Estado militar. Se “a vida numa insti-
tuição só tem sentido se refletir o eu” (Sennett, 1988, p.404), o 
Estado não reflete o eu do indivíduo, mas apenas o da classe domi-
nante. As classes inferiores são deixadas de lado. O caminho en-
contrado pelos marginalizados e invisibilizados sociais, então, foi 
recorrer aos domínios privados e íntimos da vida, como a família, a 
fim de estabelecer algum princípio de ordem na percepção da per-
sonalidade. O compartilhar de pessoas que tenham a mesma estru-
tura motivacional ou uma mesma vida impulsiva, um “sentimento 
de comunidade formado pelo compartilhar de impulsos” (Sennett, 
1988, p.378), é buscado com vistas à satisfação dos desejos secretos 

57. Sennett (1988, p.319-21) argumenta que falar do fim da vida pública é falar: 
1) de uma consequência, extraída de uma contradição na cultura do século 
XIX. A personalidade em público de artistas ou de políticos, capazes de ex-
porem ativamente suas emoções diante das multidões, era considerada supe-
rior ou essencial se comparada à do povo. Como resultado, isso provocou o 
retraimento de todo o contato entre as pessoas, instalando a proteção da perso-
nalidade por meio do silêncio ou até pela via da não demonstração dos senti-
mentos; 2) de uma recusa. A sociedade moderna ocidental rejeita qualquer 
valor, dignidade ou repressão conforme experimentada pelo mundo vitoriano. 
Assim, ocorre a tentativa de se “liberar” dessa repressão intensificando os 
termos da personalidade, sendo mais diretos, abertos e autênticos nas relações 
de uns para com os outros. Enquanto os vitorianos lutaram contra a ideia do 
eu sem limites, nós, pessoas dos séculos XX e XXI, recusamos as limitações do 
eu. A percepção de Sennett é que, apesar desse esforço, nossa sociedade não 
consegue fugir da angústia semelhante àquela que sentiam os vitorianos em 
seus esforços repressivos para a criação de uma ordem emocional.

58. Há duas grandes dádivas neoliberais, segundo Chaui (2000, p.94): do lado da 
economia, uma acumulação do capital que não necessita incorporar mais pes-
soas ao mercado de trabalho e de consumo, operando com o desemprego es-
trutural; do lado da política, a privatização do público, isto é, não só o 
abandono das políticas sociais por parte do Estado e a “opção preferencial” 
pelo capital nos investimentos estatais. 



REALISMO E VIOLÊNCIA NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 85

de segurança, de repouso e de permanência dos indivíduos, supõe 
Sennett (1988, p.318). Este sociólogo ainda explica a relação tensa 
entre mundo exterior (ocupado pelo Estado, que está a serviço das 
classes dominantes) e os grupos comunitários (como a família), ao 
afirmar que

[…] o mundo exterior à comunidade é menos real, menos autên-
tico do que a vida no interior dela. Como consequência, não se 
tem o desafio ao exterior, mas um desprezo por ele, um voltar-se 
para o outro lado, para dentro do compartilhar observável, com 
aqueles que “entendem”. Eis o secularismo peculiar à sociedade 
secular. Resulta da conversão, da experiência imediata do com-
partilhar com os outros, em um princípio social (Sennett, 1988, 
p.379).

 Esse recolhimento das pessoas junto às próprias famílias (am-
biente doméstico e esfera privada), como recurso à falência do es-
paço e do domínio público, e de tentativa de desvio, dentro do 
possível, do sistema rígido de obrigações e de regras jurídicas im-
postas pelo Estado, militar ou democrático,59 contribuiu para que 
as famílias tradicionais brasileiras se tornassem um microcosmo 
privado, um santuário em cujos recintos sagrados nenhum es-
tranho tinha o direito de entrar. Assim, a família brasileira é uma 
reinvenção social e tem sua origem no passado ocidental, reprodu-
zindo, de algum modo, o que acontecia nas relações internas ocor-
ridas na família burguesa do século XIX, como denotado por Mark 
Poster (1979, p.188). Phillipe Ariès afirmou que “a história de 
nossos costumes reduz-se em parte a esse longo esforço do homem 

59. Arendt salienta que “a moderna descoberta da intimidade parece constituir 
uma fuga do mundo exterior como um todo para a subjetividade interior do 
indivíduo, subjetividade esta que antes fora abrigada e protegida pelo do-
mínio privado” (2010, p.85). Há aqui uma desconfiança do sujeito não apenas 
em relação ao mundo exterior, mas principalmente em relação a si próprio, 
quanto à adequação dos sentidos humanos para receber a realidade e sobre a 
adequação da razão humana para receber a verdade (Arendt, 2010, p.388). 
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para se separar dos outros, para se afastar de uma sociedade cuja 
pressão não pôde mais ser suportada” (2011, p.191). 

Se, para Friedrich Engels (2000, p.91), a família burguesa nada 
mais é que uma forma celular da sociedade civilizada, sendo pro-
duto do sistema social e refletindo o estado de cultura desse 
sistema,60 convém, então, pensar que a relação metonímica entre 
família e sociedade não poderia proteger aquela das mazelas sociais, 
como se fosse um refúgio, mas, pelo contrário, trazer os percalços 
do mundo exterior para dentro dela. Na sociedade brasileira do pe-
ríodo do regime militar, a família se constitui, a seu modo, como 
sociedade fechada, por deparar com a decadência do espaço pú-
blico.61 No Brasil pós-ditadura, a morte pública ainda permanece, 
não mais sob o signo do militarismo, mas agora sob o signo da de-
mocracia. Se Ariès (2011, p.191) escreveu que o sentimento ligado à 
família burguesa se estendeu à medida que a sociabilidade se re-
traiu, podemos constatar que a família brasileira se ensimesmou e 
se desintegrou à medida que o espaço público continuou esfacelado. 
A sociedade autoritária brasileira continua naturalizando as formas 
visíveis e invisíveis de violência, como demonstrou Chaui (2000, 
p.90), mas por meio de uma democracia que legitima a “violência 
do cupim”, ao encobrir, com técnicas e discursos, a luta de classes, 
o arrazoado social provocado pelo secularismo e a lógica moderna 

60. Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado, obra de 1884, 
Engels (2000) argumenta que a família burguesa tem seu fundamento mate-
rial na desigualdade entre o marido e a mulher, com esta produzindo legítimos 
herdeiros para a transmissão da propriedade em troca de cama e mesa. Tal re-
lação foi definida por ele como uma forma de prostituição, contrastando o ca-
samento mercenário burguês com o verdadeiro “amor sexual” que podia 
florescer no seio de um proletariado em que marido e mulher alcançavam a 
igualdade na exploração resultante do trabalho assalariado (Bottomore, 1988, 
p.146). 

61. Ariès (2011, p.191) deixou bem nítido que a família como sociedade fechada, 
em que seus membros gostam de permanecer, e que é evocada com prazer, é 
sentimento e valor que passaram a se desenvolver na Europa do século XV até 
o XVIII.
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da violência.62 Assim, as famílias brasileiras tradicionais represen-
tadas em Famílias terrivelmente felizes são grupos de condenados 
sociais caracterizados por uma “visão íntima da sociedade” (Sen-
nett, 1988, p.17) e submetidos a um Brasil recém-redemocratizado. 
Essa proposta política, no entanto, não teve condições de tornar 
possível a vida pública. As famílias tradicionais e nucleares são, 
dessa maneira, comunidades modernas, pequenos sistemas psí-
quicos, estruturados por uma violência intrínseca à sociedade brasi-
leira desde sua fundação.63 O Estado brasileiro nada mais é do que a 
representação de uma grande família, em sua suposta “unidade fra-
terna” (Chaui, 2000, p.8). É um produto da sociedade, e não um 
poder que se impôs à sociedade de fora para dentro, sendo dirigido 

62. Wood (2006, p.381-3) elucidou que a história da democracia moderna, espe-
cialmente na Europa e nos Estados Unidos, foi inseparável do capitalismo. 
Isso teria acontecido porque o capitalismo criou uma nova estratégia ideoló-
gica, estabelecendo relação inteiramente nova entre poder político e econô-
mico, que torna possível a coexistência da dominação de classe com os direitos 
políticos universais. Hoje, o demos, como poder popular, está visivelmente 
ausente da definição de democracia. Assim, “o ponto central desta definição 
de democracia é limitar o poder arbitrário do Estado a fim de proteger o indi-
víduo e a ‘sociedade civil’ das intervenções indevidas deste. Mas nada se diz 
sobre a distribuição do poder social, quer dizer, a distribuição do poder entre 
as classes. Na realidade, a ênfase desta concepção da democracia não se en-
contra no poder do povo como soberano, mas sim, no melhor dos casos, 
aponta para a proteção de direitos individuais contra a ingerência do poder de 
outros. De tal modo, esta concepção de democracia focaliza meramente o 
poder político, abstraindo-o das relações sociais ao mesmo tempo em que 
apela a um tipo de cidadania passiva na qual o cidadão é efetivamente despoli-
tizado” (Wood, 2006, p.382).

63. Concordamos com Chaui (2000, p.9-10), para quem a “fundação” se refere a 
um momento passado imaginário, tido como instante imaginário que se 
mantém vivo e presente no curso do tempo, isto é, a fundação visa a algo tido 
como perene (quase eterno) que traveja e sustenta o curso temporal e lhe dá 
sentido. Ainda segundo a estudiosa, a fundação pretende situar-se além do 
tempo, fora da história, num presente que não cessa sob a multiplicidade de 
formas ou aspectos que pode tomar. Assim, a marca peculiar da fundação é a 
maneira como ela põe a transcendência e a imanência do momento fundador: 
a fundação aparece como emanando da sociedade e, simultaneamente, como 
engendrando essa própria sociedade (ou nação) da qual emana. 
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pela classe economicamente dominante, conforme sugerido por 
Engels (2000, p.191-3). 

A violência brasileira, matéria-prima fundamental para a es-
truturação da sociedade e da nação brasileira, permanece em nossos 
dias veiculada pelo mito fundador do Brasil. Deste modo, o novo 
Realismo encontrado em Famílias terrivelmente felizes nada mais 
faz do que reeditar uma violência patrocinada pelo Estado brasi-
leiro, seja por sua ação através da manutenção das estruturas sociais 
de dominação, seja por omissão ao abandonar os injustiçados e as 
classes economicamente desfavorecidas. Para as classes e as forças 
hegemônicas que comandam o Estado, nada há de mais vantajoso 
do que a manutenção do desequilíbrio entre esfera social e vida psi-
cológica, pois desse modo o domínio público continua esfacelado e, 
assim, o poder da classe é mantido intacto. É nessa direção que 
Sennett afirma que “as tempestades e as tensões do fratricídio são 
mantenedoras do sistema” (1988, p.377).

A perversão da fraternidade na experiência comunal moderna, 
de acordo com Famílias terrivelmente felizes, ocorre no seio das fa-
mílias tradicionais brasileiras.64 Apesar do estreitamento do laço 
fraterno, tais famílias reproduzem as estruturas de dominação im-
postas pelo Estado e pelo conceito histórico de nação: “o efeito úl-
timo da cultura gerada pelo capitalismo e pelo secularismo 
modernos torna lógico o fratricídio, quando as pessoas utilizam as 
relações intimistas como base para as relações sociais” (Sennett, 
1988, p.379). Marçal Aquino rompe com o mito de que o modelo 
convencional de família pequeno-burguesa e o ideal de família bur-
guesa constituem elementos de ordem em meio à desordem política 
e social.65 O conflito entre psique e sociedade ocasiona o que Sennett 
(1988, p.325) chama de “experiências do fratricídio”. De acordo 

64. “Quanto mais chegadas são as pessoas, menos sociáveis, mais dolorosas, mais 
fratricidas serão suas relações” (Sennett, 1988, p.412).

65. Mariza Corrêa (1981, p.9-10) afirma que esse mito passou a existir desde 
quando foi elaborado o conceito de “família patriarcal” brasileira, sendo natu-
ralizado, por exemplo, em Casa-grande & senzala (1933) de Gilberto Freyre.
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com Sennett (1988, p.318, 412), a constituição da família nas socie-
dades ocidentais modernas proporcionou uma experiência tirânica 
de intimidade e de relações sociais afetivas marcadas pelo compor-
tamento agressivo, ou, no termo que propomos neste estudo, sim-
bolicamente violento, ao ser formada por um relacionamento 
próximo (close), entre pessoas de sangue e/ou com as mesmas moti-
vações, e fechado (closed), excluindo os forasteiros, desconhecidos e 
dessemelhantes, criaturas a serem evitadas, uma fraternidade de 
exclusão dos “intrusos”.66 Ainda segundo o estudioso estaduni-
dense, a frustração que o contato íntimo provoca na sociabilidade é 
resultado de um longo processo histórico, em que os termos da na-
tureza humana foram transformados num fenômeno individual, 
instável e absorvido, que chamamos de “personalidade”.

Sennett (1988, p.366) enfatiza que esse fratricídio moderno 
tem dois sentidos:

a) significa que os irmãos voltam-se contra irmãos. Revelam-se 
uns aos outros, têm expectativas mútuas, baseadas nas demons-
trações do eu, e deparam com a vontade de cada um. Acontece, 
então, uma divisão interna entre os membros da família, em 
razão das motivações do eu de cada indivíduo que está em con-
flito;

b) significa que tal mentalidade está voltada contra o mundo exte-
rior, pois as pessoas pertencentes a esta comunidade têm em 
comum a frustração com esse mundo. 

O conto “Visita” (1991), por exemplo, simboliza a morte pro-
cessual de uma família tradicional brasileira, operando em uma so-
ciedade desgastada e desajustada. O crime e a marginalidade 
funcionam como desestabilizadores dos laços morais, éticos e 

66. Dussel atestou que “a injustiça política é fratricídio, a morte do irmão: da 
nação irmã, do irmão classe, do outro como irmão próximo” (1977, p.85). 
Também afirmou que “a morte do irmão, fratricídio, é a alienação política” 
(1977, p.88).
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afetivos vivenciados pelas personagens. O narrador-personagem é 
um rapaz de 19 anos que dirige a caminhonete de seu pai numa 
noite de sábado e atravessa a fronteira a fim de noticiar para sua 
irmã, depois de quase oito anos sem a ver, que a mãe deles havia 
morrido de câncer, demarcando, com isso, o nó da narrativa. Re-
gina, sua irmã, trabalhava então como garota de programa na boate 
Zodíaco, situada em um conjunto de casas brancas “que ficam um 
pouco antes de cruzar o rio Tamandaré” (Aquino, 2003, p.102), no 
interior do estado de Pernambuco. O clímax ocorre no encontro 
dos dois irmãos no quarto de uma casa de prostituição, onde trocam 
saudades, dores e lembranças.

Conforme o espaço vai do público para o privado, ou seja, pri-
meiro o estacionamento, depois os corredores das casas noturnas, 
até chegar ao quarto de Regina, sempre mediado por portas, os diá-
logos diretos tornam-se mais intimistas e a história vai ganhando 
sentido racional. O exterior (estacionamento e ruas) tem como 
pano de fundo as imagens da decadência e da morte, da mesma 
forma que aquilo que toca diretamente o interior das personagens, 
como a prostituição de Regina, o falecimento de sua mãe no sofri-
mento do câncer e a perturbação emocional do narrador. As lem-
branças das personagens, contrastando com esses estados de 
decadência humana, trazem à memória o anestésico de um tempo 
de felicidade perdida, como expresso no início do conto:

Quando resolvi sair da caminhonete, o rádio tocava uma música 
que havia feito muito sucesso uns dez ou doze anos antes. Sei disso 
porque me lembro de minha mãe cantarolando essa música na co-
zinha de casa, enquanto preparava o almoço e eu brincava com 
Duque, nosso cachorro. Era o que se pode chamar de um tempo 
feliz, mas, naquela época, eu ainda não sabia disso. Esperei a mú-
sica terminar, numa espécie de homenagem à minha mãe e àqueles 
tempos. Então caminhei em direção às casas brancas e seus lumi-
nosos coloridos. Era uma noite escura, de céu encoberto, e conti-
nuava ventando (Aquino, 2003, p.98).
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Regina trazia em seu corpo dois tipos de marcas que a vida lhe 
deixara: as marcas da agressão física feitas por Zeca, seu ex-namo-
rado – “ela sentou na cama e tirou a camiseta que vestia para me 
mostrar as marcas que as pancadas de Zeca haviam deixado em seu 
corpo” (Aquino, 2003, p.111) –, evento que motivou sua fuga da 
casa da família até, finalmente, encontrar trabalho na fronteira; e as 
marcas de guerra conseguidas no negócio da prostituição – “olhei 
para ela e vi uma mancha avermelhada na sua mão esquerda, como 
se fosse uma queimadura feia” (Aquino, 2003, p.108). Mas uma 
terceira marca, e a maior delas, foi aquela feita no fundo de sua 
alma, guardada nas lembranças e simbolizada no retrato escondido 
na gaveta: o desmantelamento doloroso e lento de sua família. 
Nesse sentido, a notada ausência da figura paterna na foto é emble-
mática, denotando, mais uma vez, uma violência simbólica que en-
tretece os contos de Aquino e que está alojada no interior das 
famílias: 

Ela foi até o guarda-roupa, remexeu numa gaveta e depois me es-
tendeu uma foto. Era um retrato amarelado em que aparecia ao 
lado de nossa mãe, as duas sentadas no gramado que havia perto 
de casa. Ao fundo, era possível enxergar duas figuras desfocadas, 
uma pequena e outra um pouco maior. provavelmente era eu 
quem aparecia naquela foto, brincando com Duque (Aquino, 
2003, p.112).

As experiências de fratricídio encontradas nas obras de Aquino 
não atingem apenas os heróis que vivem em famílias tradicionais, 
evidente nos contos “A família no espelho da sala”, “Jogos ini-
ciais”, “Noturno no um”, “Cicatriz”, “Sábado”, “Visita”, “Inven-
tário” e “No bar do Alziro”, mas também afeta outros modelos de 
comunidades e grupos, como o composto por matadores profissio-
nais (“Matadores”), por gangues de crime organizado (“Santa 
Lúcia” e “A face esquerda”), por um grupo reunido para a liber-
tação de um prisioneiro (“Echenique”), por um grupo de marginais 
que vivem como mendigos (“Boi”) ou migrantes nordestinos 
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(“Recuerdos da Babilônia”), dispersos pelas entranhas das cidades 
urbanas, ou até por membros da classe artística representados nos 
contos sobre o desamparo do escritor. 

A intriga do conto “No bar do Alziro” (1991) possui como nó o 
afastamento da personagem principal de seu ambiente doméstico, 
especialmente ficando longe do narrador, seu próprio filho. Um 
velho senhor abandona, de uma vez por todas, as convenções fami-
liares, assim como as regras jurídicas exigidas pelo Estado. Seus 
comportamentos o levaram à loucura e à devassidão. Tornou-se, 
assim, um andarilho, sem casa, um indigente político e social: 
“ninguém conseguiu descobrir por onde ele andou nos seis meses 
em que esteve desaparecido da cidade […]. Costumava isolar-se no 
rancho e passar semanas lá. Sem que ninguém tivesse qualquer no-
tícia dele” (Aquino, 2003, p.139-40). Como resultado de seus dis-
túrbios de personalidade, envolveu-se com inúmeras mulheres e 
ficou largado às vicissitudes do dia a dia. Propõe-se, nesta narra-
tiva, o desmanchar da família pequeno-burguesa, sinalizado nas 
atitudes do pai. A narração do conto nada mais é do que o relato de 
um filho marcado por uma memória familiar fraturada pela vida. 
Seu pai troca o espaço doméstico por um espaço público decaído. 
Some no mundo. Afasta-se da cidade, talvez por não suportar suas 
opressões sociais. Distancia-se de seus compromissos, em uma 
busca contínua pela definição de “quem sou eu”. Constitui nova 
família, não por laços de sangue, mas de desilusão, pessoas que se 
ajuntam com o intuito de compartilharem o vazio de pertencer: os 
amigos que frequentavam o bar do Alziro, que bebiam para se es-
quecerem das dificuldades da vida. 

Outro exemplo aparece no romance O invasor (2002). O nó 
dessa narrativa acontece no desentendimento entre os sócios (Es-
tevão, Ivan e Alaor), antigos colegas dos tempos de faculdade, de 
uma empresa paulistana de engenharia, Araújo & Associados, em 
vias de participação ou não em negócios de licitação de obras pú-
blicas do governo federal. O sócio majoritário, Estevão, discorda 
dessa tramoia, não por causa da corrupção envolvida, mas pela par-
ticipação do ex-amigo Rangel, e ameaça comprar a parte de Ivan e 
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Alaor. Temos aqui a figura de uma comunidade moderna (pequena 
empresa), em que três amigos (modelo alternativo de família) não 
se entendem porque cada um deles obedece a seus próprios im-
pulsos emocionais. Para desatar os conflitos fratricidas, Anísio, 
matador de aluguel, é contratado por Ivan e Alaor para assassinar 
Estevão. O que os dois sócios não contavam, no entanto, é que o 
matador iria invadir o espaço familiar e profissional de ambos, 
principalmente o de Ivan (narrador do romance). Anísio vinga os 
marginalizados sociais aos adentrar, com violência, a vida de Ivan, 
símbolo do brasileiro de classe média. Diante dessa situação, Ivan 
se perde em conflitos interiores sem solução, e vai se configurando 
o grande criminoso da história, ao cometer inúmeros crimes rela-
cionais e psíquicos.

Notamos, então, que as representações das famílias brasileiras, 
elaboradas por Marçal Aquino, têm sempre o toque de uma vio-
lência do cupim, ou seja, sutil e arrasadora. Assim, se uma das 
marcas de nossa época é a “experiência do fratricídio” (Sennett, 
1988, p.325), consideradas as estruturas do Estado e das famílias 
tradicionais brasileiras, então os contos de Famílias terrivelmente 
felizes nada mais são que o relato fictício dessas experiências, fun-
damentado em uma relação tensa e dialética entre Estado-nação e o 
ideal de família burguesa, entre violência sutil e representação do 
real, entre vida pública morta e vida comunitária perversa.




