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2 - O jogo da ironia e sua representação do real 
 

 

Fábio Marques Mendes 



2
O JOGO DA IRONIA E SUA 
REPRESENTAÇÃO DO REAL

Após ter sido estudada, no capítulo anterior, a relação do novo 
Realismo com a ficção contemporânea brasileira e constatado que 
a linguagem da violência, encontrada em Famílias terrivelmente fe-
lizes, é sutil e arrasadora (violência do cupim), crônica e intimista, 
corroendo as representações do Estado brasileiro e do modelo con-
vencional de família pequeno-burguesa, incluindo também o ideal 
de família burguesa, cabe, agora, abordar a seguinte problemática: 
de que maneira essa representação da violência brasileira, presente 
nos contos de Marçal Aquino, opera na produção e reprodução do 
modo de vida dos leitores, a serviço das classes dominantes e dos 
discursos hegemônicos? Temos aqui uma questão de fundo her-
menêutico, que evoca a relação entre mundo do texto e mundo do 
leitor. No decorrer do capítulo constataremos que, na contística de 
Aquino, é a ironia, articulada como recurso de linguagem e de 
pensamento, e também como chave hermenêutica para a com-
preensão da trajetória das personagens selecionadas pelo autor 
para a composição de seus textos, que incita o leitor, situado em 
uma realidade histórico-social violenta, a não somente dar signifi-
cado à violência do cotidiano, mas também a interpretá-la e res-
simbolizá-la de acordo com a ideologia da nova democracia 
brasileira. 
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Para tentar responder à pergunta anterior, ou contribuir para 
facilitar pesquisas futuras sobre o assunto, nossa linha de reflexão 
percorrerá dois caminhos que em algum momento irão se encon-
trar. Primeiro, sabendo que, se a interpretação é “o trabalho de 
pensamento que consiste em decifrar o sentido escondido no sen-
tido aparente, em desdobrar os níveis de significação implicados na 
significação literal” (Ricoeur, 1988b, p.14) e que o conto moderno 
narra sempre duas histórias, a “história secreta” escondida na “his-
tória visível” (Piglia, 2004a, p.89-90), então é preciso perscrutar 
qual o papel da ironia junto a um procedimento hermenêutico que 
toma por base a linguagem simbólica1 da violência proposta em Fa-
mílias terrivelmente felizes. Se, de acordo com Hutcheon (2000, 
p.90, 178), a ironia é um processo comunicativo que “acontece” 
mais do que simplesmente existe, e “acontece” na complexidade do 
discurso, por meio do uso no espaço dinâmico da interação de texto 
e contexto social/comunicativo, e das intenções compartilhadas 
entre ironista (emissor) e interpretador (receptor),2 além de estar 
envolta por condições de produção cultural e literária e condições 
de interpretação,3 nosso horizonte de pesquisa deverá considerar a 
relação dialética entre o mundo do texto,4 sugerido pelos contos de 

1. Tomemos a definição de “símbolo” proposta por Ricoeur (1988b, p.14): 
“Chamo símbolo a toda estrutura de significação em que o sentido direto, pri-
mário, literal, designa por acréscimo um outro sentido indireto, secundário, 
figurado, que apenas pode ser apreendido através do primeiro”. Para o filó-
sofo francês, símbolo e interpretação são conceitos correlativos. 

2. Toda ironia acontece intencionalmente, seja a atribuição feita pelo codificador 
ou pelo decodificador. A interpretação é, portanto, um ato intencional por 
parte do autor (ironista) (Compagnon, 2003, p.47-96) e do leitor (interpre-
tador) (Hutcheon, 2000, p.171).

3. Se a ironia, nos termos sugeridos por Hutcheon (2000, p.134), é um processo 
semanticamente complexo de relacionar, diferenciar e combinar significados 
ditos e não ditos, e faz isso com uma aresta avaliadora, ela também é proces-
sada social e culturalmente. Ela escreveu que “a ironia envolve as particulari-
dades do tempo e do espaço, de situação social imediata e de cultura geral” 
(Hutcheon, 2000, p.135).

4. Para Ricoeur (1988a, p.55) a tarefa hermenêutica fundamental está vinculada 
à noção de “mundo do texto”, atrelada ao que Frege propôs como o “sentido” 
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Aquino, e um contexto social/comunicativo, que é a sociedade au-
toritária brasileira logo após sua reabertura democrática.

Sabendo também que, nas sociedades modernas e ocidentais, 
“conhecer-se a si mesmo tornou-se antes uma finalidade do que 
um meio através do qual se conhece o mundo” (Sennett, 1988, 
p.16), outro caminho a se percorrer será avaliar de que maneira os 
contos de Marçal Aquino contribuem ou não para a intensificação 
da vida íntima e pessoal dos leitores, no contexto de uma realidade 
brasileira estruturada de modo dominador pelo Estado democrá-
tico e pelas famílias constituídas a partir do ideal burguês. Já que o 
narcisismo é uma das marcas das sociedades ocidentais contempo-
râneas, e isso entendido não em termos psiquiátricos, mas histó-
ricos e sociais, e que a interpretação do texto literário passa pelo 
filtro da personalidade do intérprete, como proposto por Sennett 
(1988, p.395-8), indagaremos de que maneira esse processo de au-
toabsorção narcísica interfere no procedimento hermenêutico, con-
forme sugerido pelos estudos de Ricoeur (1988a; 1995). Se, para 
este filósofo, o ser humano tem acesso à existência e à compreensão 
de si por uma elucidação semântica organizada em torno das signi-
ficações simbólicas, o que acarretará ao leitor/intérprete quando 
direcionado a uma realidade em que a vida pública é violentamente 
esvaziada e fragmentada?

Como tentativa de elucidar as questões levantadas, serão anali-
sadas as expressões simbólicas que apresentam o que chamaremos 
de “jogo de espelho”, recurso estilístico de Aquino, usado para 
traçar o paralelo entre os heróis de seus contos com animais, princi-
palmente lagartas e cães. Feito isso, teremos melhores condições de 

e a “referência” do texto. Seu “sentido” (Sinn) é o objeto real a que visa; esse 
sentido é puramente imanente ao discurso. Sua “referência” (Bedeutung) é seu 
valor de verdade, sua pretensão de atingir a realidade. Ainda para este estu-
dioso, se o discurso se torna texto, a referência pode ser alterada. Em outra 
reflexão, Ricoeur expressou que “o mundo é o conjunto das referências 
abertas pelos textos” e “o conjunto das referências desvendadas por todo o 
tipo de texto, descritivo ou poético, que li, compreendi e amei” (1995, p.85-6). 
É graças à escrita que o sujeito tem um mundo, e não apenas uma situação. 
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conferir como as imagens da morte são elaboradas pelas narrativas 
do autor. Nosso critério de análise será verificar como o aconteci-
mento irônico contribui para reforçar a linguagem da violência e de 
que maneira ela poderia transitar entre o mundo do texto e o mundo 
do leitor, reconhecendo que “a própria linguagem, enquanto meio 
significante, reclama ser referida à existência” (Ricoeur, 1988b, 
p.18).5 

2.1. O acontecimento irônico em Famílias 
terrivelmente felizes

Já que “o contexto imediato e o próprio texto devem sinalizar 
ou provocar alguma noção de que a ironia é possível” (Hutcheon, 
2000, p.178)6 por meio de sinais contextuais e marcadores textuais 

5. Ricoeur propõe ligar a linguagem simbólica à compreensão de si: “Toda inter-
pretação se propõe vencer um afastamento, uma distância, entre a época cul-
tural revoluta, à qual pertence o texto, e o próprio intérprete. Ao superar essa 
distância, ao tornar-se contemporâneo do texto, o exegeta pode apropriar-se 
do sentido: de estranho, pretende tomá-lo próprio; quer dizer, fazê-lo seu. 
Portanto, o que ele persegue, através da compreensão do outro, é a ampliação 
da própria compreensão de si mesmo. Assim, toda hermenêutica é, explícita 
ou implicitamente, compreensão de si mesmo mediante a compreensão do 
outro” (1988b, p.18).

6. Por “contexto”, Hutcheon (2000, p.205-10) refere-se ao ambiente mais espe-
cificamente circunstancial, textual e intertextual de uma passagem em 
questão, construído por meio de procedimentos de intepretação. O “contexto 
circunstancial” é a realidade social e física, que torna as declarações feitas no 
interior do texto possíveis e significativas como ironia; o “contexto textual” 
inclui o ambiente textual imediato e a obra como um todo; o “contexto inter-
textual”, por sua vez, é composto por todas as outras elocuções relevantes que 
se relacionam com a interpretação da elocução em questão. Ferraz (1987, 
p.22) diz haver dois tipos de contexto, o restrito e o lato. O “contexto restrito” 
não pode passar de um cotexto, e se refere à situação inerente à mensagem; já 
o “contexto lato” pertence às convenções estabelecidas entre emissor e re-
ceptor. Desde o conhecimento partilhado de uma mesma língua até as con-
venções culturais, ambos nunca aparecem desligados um do outro e só podem 
ser percebidos um em função do outro.
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específicos7 que levam os leitores a reconhecer ou atribuir ironia, 
nota-se que o uso do recurso, em Famílias terrivelmente felizes, 
pode acontecer na dimensão frasal, exemplificado, por exemplo, no 
título do livro e na epígrafe, ou nos títulos de alguns contos, como 
“Para provar que o escritor, provocações à parte, está de fato liqui-
dado”, “Cicatriz” e “Santa Lúcia”, a serem analisados no Capítulo 
3. Mas a ironia de Aquino também está disseminada no decorrer 
dos textos, perfazendo as tramas narrativas e envolvendo os heróis. 
Há diferentes maneiras de a ironia acontecer na obra literária de 
Aquino, como, por exemplo, no que iremos chamar de “jogo de es-
pelhos”. 

Ricardo Piglia (2004a, p.89-90) afirma que o conto moderno 
sempre conta duas histórias, sendo que a arte do contista consiste 
em saber decifrar a história 2, chamada por ele de “história se-
creta”, nos interstícios da história 1, a “história visível”. Em Famí-
lias terrivelmente felizes isso também ocorre, mas articulado sempre 
pelo acontecimento irônico. Piglia admite, indiretamente, a possi-
bilidade de ligação entre conto moderno e ironia, ao encetar que “o 
mais importante nunca se conta. A história é construída com o não 
dito, com o subtendido e a alusão” (2004a, p.91-2), lembrando que 
Hutcheon (2000, p.30) admite que a ironia “acontece” no espaço 
entre o dito e o não dito (e que os inclui). 

7. Os marcadores textuais ou contextuais são feitos para sinalizar a presença de 
ironia, o intento de ser irônico ou talvez simplesmente a possibilidade de a 
elocução ser interpretada como irônica. Em todo caso, nem sempre os leitores 
“pegam” as indicações intencionadas pelo autor. Isso pode ocorrer não por 
mera incompetência literária ou contextual dos leitores, mas por ambos não 
compartilharem da mesma linguagem interpretativa. Hutcheon (2000, p.217) 
aponta que há pelo menos cinco tipos de marcadores: a) indicações ou avisos 
diretos apresentados pela voz do autor (títulos, epígrafes, declarações diretas); 
b) violações do conhecimento partilhado entre interpretador e ironista (erros 
propositais de fato, julgamento); c) contradições dentro da obra; d) choques 
de estilo; e) conflitos de crenças (entre os do interpretador em relação ao do 
ironista). Ferraz sugere que “a força expressiva da ironia é tanto maior quanto 
mais os “sinais” da intenção irônica estiverem “escondidos”, o que equivale a 
dizer: quanto mais (dis)simulada for essa intenção” (1987, p.27).
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Assim, com base nos contos de Aquino, o “jogo de espelhos”8 
é a evidência textual que encerra a história 2 a partir da história 1, 
sendo aquela enfatizada e tornada cortante por causa do aconteci-
mento irônico, sabendo que “a intenção irônica é, ela própria, ma-
nifestação de dualidade ou duplicidade” (Ferraz, 1987, p.27). Os 
“espelhos” podem envolver trechos das histórias ou as próprias 
personagens, por meio da comparação (paralelismo sinonímico, 
quando a segunda imagem reflete a primeira) ou do contraste (pa-
ralelismo antitético, quando a segunda imagem inverte a primeira).

Como exemplo do jogo especular realizado por meio do parale-
lismo sinonímico, citamos um trecho de “A face esquerda” (2002). 
Zizinho, dono de um bar de periferia, abre e fecha a gaiola após 
alimentar um pássaro coleirinha, movimento que ocorre simulta-
neamente à chegada de Venâncio. E o que Zizinho fazia era justa-
mente tentar livrar sua vida, sua família e seus negócios da gaiola 
construída pela gangue liderada por Damião, da qual Venâncio era 
um dos membros. Quando o comerciante se vê encurralado depois 
de uma ordem do agressor, o coleirinha emite um trinado agudo 
(Aquino, 2003, p.193-5), refletindo o estado de angústia de seu 
dono. O motor da geladeira que trepida no bar simboliza a exaspe-
ração do ofendido diante de uma situação contrária (Aquino, 2003, 
p.199). A ironia traça a comparação do estado emocional da perso-
nagem com a de um animal e de um objeto. 

8. Margato (2012, p.94-5) acentua que o espelho é uma imagem consagrada da 
fidelidade realista, sendo explorado como prova ou como verdade, por 
exemplo, nos escritos de Eça de Queirós, que, no romance O capital (1877), 
teria representado a cidade de Lisboa tanto em sua modernidade, quanto em 
sua decadência. Conforme esse exemplo, a estudiosa ressalta que a imagem 
que se projeta no espelho é sustentada pelo engano da dessemelhança, e que “o 
engano do espelho nasce da astúcia provocada pela confusão da imagem com o 
objeto representado” (Margato, 2012, p.95). Recorremos a essa imagem do 
espelho, já usada pela tradição do Realismo literário na língua portuguesa, 
para conferir que o estilo de Aquino também realiza o engano da desseme-
lhança, mas o faz por meio das peculiaridades de seu procedimento irônico, 
como constataremos no decorrer deste capítulo. 
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“A casa” (1992) é um conto que compara, ironicamente, a vida 
interior do narrador-protagonista com o estado de uma velha casa 
abandonada. O imóvel está empoeirado e malcuidado, assim como 
a vida pessoal daquele homem. Ambos ficaram assim após o sui-
cídio da antiga moradora. Em “Matadores” (1991) a comparação 
espelhada ocorre na morte de dois pistoleiros. Ambos morrem em 
um local fechado e privado (Múcio no quarto de hotel; Alfredão no 
banheiro), parcialmente desnudos, sendo que mulheres contri-
buem para os crimes participando como álibis (no caso de Múcio, 
sua amante, mulher de Turco; no de Alfredão, possivelmente a ja-
ponesa) e tendo a contribuição direta ou indireta do aprendiz. Al-
fredão duplica Múcio e o aprendiz duplica o Alfredão. E a 
tendência, imposta pela ironia, é que o discípulo piora o mestre 
quanto ao uso da técnica, mas não quanto à esperteza, pois, dentre 
estes, apenas o aprendiz sobrevive. 

“Recuerdos da Babilônia” (2002) é um conto interessante para a 
análise, pois exibe pelo menos três jogos de espelhos, sendo que em 
cada um os espelhos são invertidos. Comecemos pelo exemplo 
mais simples. Neto e Cícero conversam em um boteco, sobre re-
tornar ou não para o Nordeste, enquanto tomam cerveja. Ao passo 
que Neto está preocupado e cansado com a vida na cidade grande, 
Cícero está exultante. Isso é perceptível no modo como eles lidam 
com o copo de cerveja e como saboreiam a bebida.

Cícero pediu mais uma cerveja ao balconista. Tinha o costume de 
beber o copo num único gole. Neto olhou contrafeito as garrafas 
acumuladas sobre a mesa e contabilizou – Cícero também havia 
devorado três ovos, daqueles coloridos.

[…] O boteco estava cheio. Só homens. A caixa de som des-
pejava música nordestina, o que serviu pra deixar Neto melancó-
lico. Cícero bebeu mais um copo de cerveja. Neto acompanhou o 
movimento de seu pomo-de-adão. 

Eu não volto pra lá nem fodendo, Neto. Sabe por quê? Odeio 
aquela gente atrasada. 
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Neto bebeu um gole curto. Achou a cerveja amarga (Aquino, 
2003, p.205).

O trecho assenta o sentimento de Cícero diante da rotina na 
capital paulista: assim como devora os ovos e ingere a cerveja, de-
vora/aproveita com rapidez a vida na metrópole. Neto, em contra-
partida, é desconfiado, relutante, por isso bebe pouco. Considera o 
estilo de vida urbano como massacrante, amargo.

Os próximos dois jogos de espelhos são fundamentais para o de-
senvolvimento da trama narrativa de “Recuerdos da Babilônia”. A 
grande ironia exposta neste conto se diverte com a desgraça, ocor-
rendo no jogo de espelho que contrasta as vidas de Neto e Cícero. 
São personagens que, no desenvolvimento da história, mudam não o 
caráter, mas têm suas situações econômicas invertidas, seja por conta 
da sorte e do azar, seja pelo modo como elas lidam com as circuns-
tâncias que as cercam. E esta condição acompanha a mudança de es-
paço geográfico e de ambiente, jogo especular que divide o conto e a 
vida das personagens entre a cidade de São Paulo, local agitado, mo-
vimentado e alvo das migrações domésticas, e o interior do Piauí, 
local pequeno, de pessoas simples e estilo de vida pacato. Por fim, a 
vida os coloca frente a frente de novo, mas em posições diametral-
mente opostas, algo também salientado por Meneses (2011, p.60):

Cícero estava de volta ao lugarejo fazia duas semanas quando se 
tocou de que já recebera a visita de todos os parentes e conhecidos. 
Menos Neto. O amigo andava ocupado com seus negócios, era o 
que diziam. Então resolveu visitá-lo no armazém. 

Ele se transformara: engordara, cultivava um bigode ralo e 
exibia um relógio caro no pulso esquerdo e uma corrente grossa no 
pescoço. Cícero também mudara, Neto achou. O sujeito expan-
sivo, que ria de qualquer bobagem, dera lugar a um homem amar-
gurado, doente, encolhido numa cadeira de rodas. Alguém havia 
comentado que Cícero andava falando até em se matar. Quando 
se cumprimentaram, Neto teve a impressão de que o amigo fedia a 
urina (Aquino, 2003, p.213).
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Por meio desse trecho notamos que o procedimento irônico de 
Aquino se apropria da técnica do jogo de espelhos para justificar 
uma violência perversa que sempre retorna às suas personagens. E 
neste conto o retorno ocorre de maneira bem cruel, pela inversão de 
posições entre as personagens, movimentadas pela ciranda da vio-
lência. É como se a condição brasileira estivesse em uma roda gi-
gante, sendo que o inferno urbano e existencial há de atingir a todos, 
bons ou ruins, brancos ou negros, mas especialmente os marginali-
zados, os pobres, os rejeitados. 

A previsibilidade da sequência das ações dramáticas dos contos 
é outra maneira da ironia acontecer em Famílias terrivelmente fe-
lizes e, pelo que nos parece, obedece a esta ordem lógica, ao menos 
em grande parte das fábulas:

a) exposição do conflito dramático da narrativa, que pode girar, por 
exemplo, em torno das crises de criatividade literária de escri-
tores (“Onze jantares”, “Para provar que o escritor, provocações 
à parte, está de fato liquidado”, “Inventário”), de crises econô-
micas (“Boi”), de crises de poder, relacionado ao resgate de um 
engenheiro de nacionalidade desconhecida, sequestrado por um 
grupo de guerrilheiros (“Echenique”), ou relacionais (“Num dia 
de casamento”, “Cicatriz”, “A casa”, “Miss Danúbio”);

b) resolução provisória do problema: nos contos sobre o desam-
paro do escritor, os artistas procuram superar o desprazer pela 
vida e pela literatura por meio de envolvimentos sexuais com 
mulheres; no conto “Boi”, a personagem de mesmo nome rouba 
um barraco; em “Echenique”, o narrador-protagonista sonha 
com sua ex-mulher para fugir das apreensões da realidade; em 
“Num dia do casamento” a protagonista vai até o casamento da 
pessoa que amava, a fim de reencontrá-la; em “Cicatriz” há um 
homem que tenta se informar sobre o perfil daquele que saía 
com sua ex-esposa; em “A casa” o protagonista vai à antiga resi-
dência da mulher que supostamente foi sua um dia; em “Miss 
Danúbio”, a foto de uma mulher traz boas recordações para 
aquele que lamentava sua morte em um incêndio; 
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c) intensificação do problema de maneira irônica: os escritores 
não reconquistam os prazeres literário e sexual, tensionando 
ainda mais suas vidas interiores, a ponto de planejarem o sui-
cídio ou aguardarem ansiosos pelo dia de suas mortes; Boi, após 
perder o pouco que tinha, se mata; o protagonista de “Eche-
nique” não consegue se reencontrar com sua ex-mulher na rea-
lidade, apenas em sonho; os protagonistas dos contos “Num dia 
de casamento”, “Cicatriz”, “A casa” e “Miss Danúbio” ter-
minam solitários, diante de convívios conjugais que só pode-
riam ser revividos em suas lembranças amarguradas. 

Tais narrativas estão intencionalmente entrecortadas por re-
latos que glorificam a violência, algo permanente na trajetória das 
personagens, tendo a morte, final ou simbólica, como destino certo 
de suas vidas. Se a previsibilidade é signo, ela traz a mensagem de 
que as imagens da morte estão em todas as partes da sociedade bra-
sileira. Qualquer tentativa das personagens em se desvencilharem 
da crueldade pode, em vez de eliminá-la, reforçá-la. Não há ví-
timas, personagens bons ou inocentes, em Famílias terrivelmente 
felizes, nem mesmo as crianças. Helena, do conto “Sábado”, é uma 
garota de quase 11 anos de idade, mas que consegue apreender e 
discernir, como nenhum dos adultos da narrativa, o tipo de vio-
lência que se instalou em sua própria família. Donizete, filho de 
Rita, do conto “Santa Lúcia”, observa, por duas vezes, os homens 
agredirem sua mãe, e o filho de Zizinho, do conto “A face es-
querda”, contempla o agressor de seu pai e emite juízos sobre ele. 
Todas são representadas como sujeitos que constroem a si mesmos 
a partir do real que testemunham e participam. Tanto é que os nar-
radores de Aquino empregam os pontos de vista dessas crianças 
para descreverem os ambientes da violência. Assim, a capacidade 
de agência torna-se categoria imprescindível para os atores dos 
jogos da violência encetados em Famílias terrivelmente felizes. 

A fim de acentuar os efeitos dessa previsibilidade, alguns dos 
contos de Marçal Aquino são demarcados pelo tempo psicológico 
da monotonia, contribuindo para que o real se torne algo insupor-
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tável de ser vivido. A vitrola da boate de fronteira tocava, segundo 
o narrador-protagonista, uma guarânia monótona (Aquino, 2003, 
p.130), nos capítulos 1 e 3 de “Matadores”. Nos capítulos 2 e 4, “o 
único ruído no quarto vinha do ventilador, que se inclinava à di-
reita e à esquerda, num movimento monótono sobre o criado-
-mudo” (Aquino, 2003, p.124). Em “Echenique”, há trechos em 
que o ruído de um monomotor e de um bimotor (Aquino, 2003, 
p.160-1) entrecortam os acontecimentos, e o choro de um bebê é 
ouvido durante uma noite inteira (Aquino, 2003, p.164). Em 
“Num dia de casamento” o narrador-protagonista acompanha uma 
música de casamento que lhe soa melancólica, assim como o estado 
de sua alma: “Ouvi a música que acompanhava a entrada do par na 
igreja. E a melodia do órgão tinha algo de pungente, algo um tanto 
avesso àquele ritual, que deveria ser alegre. Contudo, não me emo-
cionou” (Aquino, 2003, p.41). O narrador de “Impotências” des-
creve a mesmice experienciada por seu parente: “Meu tio nunca 
teve terno, aparelho de som, empregada, carteira de trabalho. E 
nem viajou de avião, ouviu Sinatra, disse: ‘A vida é uma merda’. 
Morreu no hospício, numa tarde de segunda. Em silêncio” 
(Aquino, 2003, p.14); e o de “Visita” é acompanhado pelo barulho 
de uma estrada movimentada: “Da rodovia, a pouca distância dali, 
chegavam os ruídos de caminhões e ônibus trafegando em veloci-
dade” (Aquino, 2003, p.97).

A mudez também entrecorta inúmeros diálogos dos contos de 
Famílias terrivelmente felizes. No conto “Cicatriz” um homem se 
silencia várias vezes ao saber detalhes sobre o novo parceiro de sua 
ex-esposa. O tom de preconceito racial transcorre toda a narrativa 
de “Sábado”. Diante da possiblidade de um garoto “mulato” entrar 
para uma família de classe média, o silêncio constante das persona-
gens prorroga e intensifica a violência simbólica, de maneira sutil e 
surda, e gera um ambiente desconfortável no espaço físico de uma 
residência familiar. Dois irmãos do conto “Visita”, o jovem nar-
rador e Regina, compartilham suas histórias dramáticas em um 
quarto de motel na fronteira, e o silêncio aparece não como pausa 
para reflexões, mas como letargia diante de uma realidade cruel: 
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“Lembro que fiquei em silêncio. Que, feito dizia minha mãe, é 
como a gente deve ficar diante das coisas que não compreende di-
reito” (Aquino, 2003, p.113).

Assim, o ruído e o silêncio são dois extremos que frequente-
mente ocorrem nas narrativas de Aquino. Aparecem juntos neste 
excerto inicial de “Onze jantares”: “Ele e ela estavam deitados na 
cama há um bom tempo. Ambos vestidos e em silêncio. E nem o 
disco na vitrola, que chegara ao fim e continuava girando, produ-
zindo aquele ruído característico, parecia incomodá-los” (Aquino, 
2003, p.17); e também em “Noturno no um”: 

Caminhou sentindo os pés gelados dentro dos sapatos. Afinal 
avistou um café aberto. O rádio tocava alguma coisa que parecia 
ser Sinatra […]. Não sentia frio? Ao lado, num salão, mesas de 
bilhar e dois rapazes jogando em silêncio […]. O rádio do bar 
chiava. Comprou fósforos e saiu de volta à rua úmida (Aquino, 
2003, p.63-4).

O silêncio, não como calmaria, mas como emudecimento das 
personagens e/ou omissão de suas ações, é algo tão perturbador e 
previsível quanto os ruídos contínuos e frequentes que atravessam 
os ambientes dos contos. Ambos geram o tédio, ou seja, uma si-
tuação de vazio agudo que toma conta completamente de uma 
pessoa. O indivíduo torna-se cheio de nada, em vez de, primaria-
mente, como humano, ser alguém que pensa e age no mundo em 
que vive. No tédio não são as personagens que ocupam o tempo, 
mas elas é que são aprisionadas pelo tempo. Por isso, são levadas ao 
esgotamento, ao esvaziamento profundo. 

Outro acontecimento irônico de Aquino é a voz narrativa. Se-
gundo Cortázar, certos contos nascem de um “estado de transe, 
anormal para os cânones da normalidade corrente” (1993b, p.231), 
e esse é o caso dos contos de Famílias terrivelmente felizes. Não afir-
mamos, com isso, que o escritor estivera em transe ao escrever suas 
narrativas, mas que tal estado parece presente em seus narradores 
(os ironistas). Diante de uma realidade tão contraditória, cindida e 
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incisiva, como a brasileira, nada melhor que o transe ou a neurose 
para suportá-la. Os narradores de Aquino realizam artimanhas irô-
nicas a fim de promoverem eficazmente o “sequestro momentâneo 
do leitor” (Cortázar, 1993a, p.157). Martín Taffarel (2001, p.58) 
sintetiza bem o que Cortázar quis dizer quanto à abertura possibili-
tada pela relação narrador-intérprete, ao afirmar que o narrador se 
dirige à mente ávida do leitor, que, uma vez seduzido pela atmos fera 
do acontecimento, recebe as imagens visuais e auditivas do tema 
gravadas em sua memória, confundindo-se com suas próprias expe-
riências. Deste modo, apesar da multiplicidade de significações que 
o leitor possa extrair dos contos, essas interpretações são sugeridas 
pelos narradores, que sempre argumentam a partir da lógica da vio-
lência. No conto “Para provar que o escritor, provocações à parte, 
está de fato liquidado”, por exemplo, o narrador se utiliza de uma 
ironia que tem por função depreciar as condições em que um velho 
escritor se encontrava após muitas conquistas profissionais. 

Em três dos 21 contos de Famílias terrivelmente felizes ocorre a 
mescla de narrativas em primeira e terceira pessoas do discurso, a 
saber, “Onze jantares” (1986) e “A família no espelho da sala” 
(1988) e “Matadores” (1991). Assim, as ações das personagens 
desses contos são construídas a partir de dois pontos de vista, que 
aparecem intercalados no decorrer de cada narrativa: pelo uso da 
primeira pessoa, quando a personagem principal narra sua história; 
no uso da terceira pessoa, quando o narrador conta a história como 
um observador.

Deste modo, a linguagem da violência surge nos textos por 
meio do múltiplo olhar narrativo que, se por um lado, contribui 
com o leitor ao sugerir uma diversidade de pontos de vista sobre 
determinados fatos narrados, por outro, conforme operado pelos 
narradores de Aquino, visa manipular o leitor a fim de que a trama 
não seja desenlaçada de maneira óbvia e direta. Em alguns casos, os 
contos apresentam finais nada convencionais e que ocultam sen-
tidos que o leitor muitas vezes terá de desvendar. Em outros, o 
narrador-personagem se exime de crimes que poderiam ter sido 
praticados por ele. Aqui não há apenas uma jogada feita pelo 
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narrador relacionado, no uso da primeira e terceira pessoas, possi-
bilitando diversas intepretações do texto e variadas resoluções para 
as histórias, mas aciona, inclusive, fronteiras éticas, já que delega 
ao leitor a última palavra quanto ao julgamento dos comporta-
mentos das personagens. Dentre as funções atribuídas às intenções 
na teoria da ironia, Hutcheon (2000, p.175) atesta a existência da 
posição ética, ou seja, a responsabilidade de garantir a compreensão 
da ironia (e a prevenção de mal-entendidos) é do ironista codifi-
cador e da comunidade de discurso. Ambos devem tornar possível 
a coordenação de suposições sobre códigos e informações contex-
tuais a que os decodificadores terão acesso e provavelmente usarão. 

Exemplo disso é a narrativa de “Matadores”, que não tem um 
protagonista evidente e, como consequência, não permite uma de-
finição precisa sobre a natureza do caráter implicado nas ações dos 
sujeitos envolvidos pela trama. Talvez quatro personagens ocupem 
papel muito parecido nesse sentido: Turco, Múcio, Alfredão e o 
aprendiz (narrador-personagem). A voz narrativa fica a critério 
deste último nos capítulos 1 e 3. Já nos capítulos 2 e 4 não fica claro 
se há um segundo narrador ou se a voz fica por conta daquele. Fi-
quemos com esta última possibilidade, reforçando a ideia da pre-
sença em todo o conto de um único narrador que se utiliza da técnica 
da simulação, narrando a história do seu jeito a fim de favorecê-lo.

Mais da metade do conto é narrado em primeira pessoa, pau-
tada, então, por um discurso menos objetivo, ampliando o grau de 
subjetividade e, por isso mesmo, de incerteza com relação ao que se 
narra. Assim, o narrador pode mudar o foco narrativo a fim de 
mudar intencionalmente a história, e isso não apenas para dimen-
sioná-la a partir de diversos ângulos, mas também para mudar seu 
sentido, dificultando ao leitor o desvendar do crime que resultou 
na morte de Alfredão. Em razão dessa estratégia, somos condu-
zidos a pensar que o responsável teria sido o próprio aprendiz. 
Dentro de tal lógica, o título do terceiro capítulo do conto, “A japo-
nesa”, pode ser justificado pelo fato de o narrador-personagem ter 
usado a prostituta como álibi, expondo assim propositalmente Al-
fredão aos outros dois homens que iriam matá-lo. 
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Apesar dessa suposição, o conto não se presta propositadamente 
a elucidar o mistério, e isso porque considera a morte como certa na 
lógica e no destino da profissão de matar, assim como na existência 
humana. A função da ironia aqui é corroer a certeza da possibilidade 
de lutar contra o destino da morte. Enquanto os contos policiais 
clássicos explicam os mistérios por meio da racionalização, “Mata-
dores” dá mais contorno ao mistério graças ao recurso do despista-
mento realizado pelo narrador, desorientando o leitor ao colocar 
falsas pistas. Esse jogo narrativo revela uma ironia composicional, 
acentuando a gratuidade do crime e, consequentemente, o esvazia-
mento de sentidos não só da vida como da própria morte.

E a ironia, por parte do narrador, também entretece “A casa” 
do começo ao fim. O texto não deixa explícito se o narrador busca 
respostas para o que supostamente havia ocorrido dentro de uma 
casa abandonada, a saber, o suicídio de sua amada, ou se está re-
lembrando como teria realizado o crime e, assim, em vez de sui-
cídio, a morte poderia ter sido consequência de um assassinato. O 
leitor é conduzido a suspeitar da voz narrativa, principalmente no 
que concerne às suas motivações em estar naquele local. A mente 
do narrador usa o mesmo espaço da casa, ambiente repleto de 
mortes, marcas da depreciação do imóvel e de suas emoções pertur-
badas, para gerar significados no leitor, dos mais diversos, todos 
atrelados às lembranças da presença simbólica da morte no coti-
diano. Esta é a história secreta dentro da história visível. Sabendo 
que a raiz grega eironia sugere dissimulação ou engano (Hutcheon, 
2000, p.81), parece que alguns dos narradores de Aquino tentam 
ludibriar o leitor.

A ironia, nas narrativas de violência de Aquino, subsistem 
como facas de dois gumes, paradoxalmente operativa,9 como uma 
prática tanto de assimilação cultural como de resistência ao status 
quo. No primeiro caso, as estratégias irônicas estão submetidas à 
lógica do capital cultural. Linda Hutcheon (2000, p.19) entende 

9. “Operativa” é um termo sugerido por Hutcheon (2000, p.74) para designar o 
interesse em como a ironia trabalha ou acontece.
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que a ironia não é apenas um tropo isolado a ser analisado por 
meios formalistas, mas também um tópico político, um ato social. 
Assim, o que ela chama de “cena” da ironia envolve relações de 
poder baseadas em relações de comunicação, mesmo não pos-
suindo uma força com enorme significado no desenvolvimento da 
história ou da civilização humana. O jogo da ironia infere10 na par-
ticipação de dois atores, interpretador e ironista. Outra expressão 
usada por Hutcheon é a “natureza transideológica da ironia” (2000, 
p.26-7), entendendo que a ironia funciona taticamente a serviço de 
uma vasta gama de posições políticas, legitimando ou solapando 
grande variedade de interesses. Conforme essa posição, as ironias 
das narrativas de Marçal Aquino reforçariam os aspectos sociais, 
culturais e literários, como é o caso da violência social brasileira, 
independentemente de quais forem, ao invés de contribuir critica-
mente com eles. Apesar de aceitarmos, em parte, que isso possa 
ocorrer com o funcionamento da ironia nas narrativas da violência 
de Aquino, ampliaremos essa perspectiva, considerando que a 
ironia também pode selecionar seus interesses, e até questionar a 
ordem vigente, por ser detentora de princípios fortemente político-
-ideológicos. 

Como prática de resistência ao status quo, Lefebvre (1969, 
p.53) entende a ironia não apenas como determinação psicológica e 
subjetiva, mas inclusive como força contestadora da história e da 
sociedade,11 e Maria de Lourdes Ferraz escreveu que “a ironia re-
vela, sobretudo, uma visão crítica do mundo” (1987, p.17).12 Lefe-
bvre também pondera que a função do ironista é interpelar, ou seja, 
levar seu público à reflexão crítica por meio da ironia:

10. Hutcheon (2000, p.74) afirma que a ironia é “inferida”, querendo dizer que 
ela não é necessariamente um caso de intenção do ironista, embora possa 
também ser; ela é sempre, no entanto, um caso de interpretação e atribuição.

11. Nas palavras de Brait (2008, p.21-2), a ironia como atitude já estava prevista 
em Aristóteles. 

12. “Um texto que não desafie o leitor, que não o obrigue a vencer uma resistência 
que será o princípio de qualquer adesão, acaba por ser um texto que sentencia, 
à partida, o seu (des)interesse” (Ferraz, 1987, p.33).
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O grande ironista aparece nos períodos agitados, perturbados, in-
certos, quando as pessoas à sua volta consagram-se a importantes 
negócios, quando o futuro depende de grandes decisões, quando 
grandes interesses estão em jogo e os homens de ação empenham-
-se sem reserva na luta. Então o ironista recolhe-se em si mesmo, 
aliás não por muito tempo. Ele se recupera e afirma-se. Voltando-
-se para fora e para o público, ele interroga os atores para saber se 
eles sabem exatamente por que arriscam suas vidas, a felicidade 
ou a falta de felicidade, sem contar a felicidade ou a infelicidade 
dos outros. Sabem bem eles o que representam e qual o seu jogo? 
(1969, p.11-2).

 Até aqui, apuramos, por meio da análise de Famílias terrivel-
mente felizes de Marçal Aquino, que a ficção contemporânea brasi-
leira, da década de 1960 até o início do século XXI, não apenas tem 
representado a violência de modo brutal (narrativas brutalistas), 
mas também o faz por meio de uma versão pacificada, sutil e arra-
sadora da violência. Esta última teria sido problematizada a partir 
da experiência social e política do período de transição ditadura/
abertura no Brasil, e continua em exercício por, pelo menos, dois 
motivos básicos. Primeiro, a linha de produção do novo Realismo 
literário brasileiro precisou criar novas mercadorias da violência a 
fim de não perder seu público e angariar novos leitores. Segundo, 
se o mundo do texto nega valores tradicionais, normas e leis estabe-
lecidas pela sociedade autoritária brasileira, é porque esses meca-
nismos de regulação social estão redefinindo suas estratégias e as 
forças empregadas.

Não apenas há, no mercado, narrativas da violência que re-
sistem à ordem estabelecida, como textos críticos e/ou revolucioná-
rios, tais quais os produzidos no período do regime militar, do tipo 
brutalista. Nas prateleiras do mercado literário brasileiro, também 
há narrativas que resistem à crítica social e ao germe da revolução. A 
ironia em Famílias terrivelmente felizes é resistente, conforme este 
último aspecto: resiste aos princípios do Estado militar para contri-
buir na fundação de um Estado neoliberal e democrático, tão 
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violento quanto o anterior, e faz isso por meio do uso de uma ironia 
que corrói o modelo convencional de família pequeno-burguesa e o 
ideal de família burguesa, propondo, no lugar, famílias “reais” que 
já nascem desgastadas. É uma resistência da nova violência contra a 
antiga. É como se a nova representação literária da crueldade tivesse 
se embriagado na madrugada urbana, e agora, revoltada, ameaça 
seus próprios pais. Algo parecido ocorre na fábula de “Noturno no 
um”, quando um homem caminha pela madrugada em busca de 
algo a ser usado para acender seu cigarro. Ressentido contra a reali-
dade com que depara, retorna para o espaço doméstico querendo 
matar sua mulher (Aquino, 2003, p.63-4). 

É pertinente refletir que esse tipo de transgressão é ambíguo, 
pois, ao mesmo tempo que tenta romper e subverter a norma e o 
aparato legal (e legislativo) que a sustenta, repõe a norma. Como 
exemplo citamos a recusa contemporânea em relação ao modelo de 
família do século XIX, algo proposto pela cultura burguesa e pelo 
mundo vitoriano e que estava sedimentado em uma estrutura emo-
cional rígida, lutando, por meio de esforços repressivos, contra a 
ideia de um eu sem limites, motivado pelo descontentamento pro-
duzido pela confusão entre o público e o privado. Mas, apesar de 
todas as tentativas das sociedades modernas ocidentais dos dias de 
hoje não repetirem isso, Sennett (1988, p.320-1) afirmou que tal re-
produção indesejada está em vigência. Apesar do rompimento com 
o passado pela recusa das limitações do eu, há a reprodução da fa-
mília vitoriana denotada no que diz respeito à ausência da vida pú-
blica. Em “Onze jantares” (1986), um dos contos de Famílias 
terrivelmente felizes, escrito logo após o término do regime ditatorial 
brasileiro, a perda do espaço público13 e o consequente desinteresse 

13. É preciso pontuar aqui que a perda do espaço público é algo que mereceria um 
estudo particular no caso do Brasil. Em primeiro lugar porque o conceito de 
espaço público como criação ou produto do Estado moderno e do Estado de 
direito nunca se constituiu de fato no Brasil. Em segundo porque essa “perda” 
é mais uma evidência da privatização do Estado e dos bens públicos por inte-
resses privados de toda ordem, evidência da presença (cada vez mais intensa) 
da lei-do-mais-forte na ordem do cotidiano. 
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da massa pela arte fazem a personagem-protagonista entrar em crise 
em relação à sua atividade criativa literária. A repressão política e 
social, limitadora do eu artístico, é contrabalanceada pela liberação 
do eu sexual da personagem. O escritor se envolve com inúmeras 
mulheres e, em uma atitude narcisista, não encontra satisfação em 
nenhuma delas. Essa mesma trajetória também ocorre com o es-
critor de outro conto de Aquino, “Para provar que o escritor, provo-
cações à parte, está de fato liquidado” (1985). O escritor tem seu eu 
artístico reprimido, enquanto seu eu sexual torna-se libertino. 
Assim, ele é violentado em termos psíquicos, e sua personalidade 
entra em constante conflito. A morte emocional torna-se lenta e 
processual. 

Adorno (2006, p.120) escreveu que a barbárie, um dos modos 
de operação da violência, encontra-se no próprio processo civiliza-
tório. Por conta disso, a transgressão, mesmo tendo caráter am-
bíguo, no final das contas, irá ceder à “ordem”. O “potencial 
autoritário” (Adorno, 2006, p.123) permeia as sociedades ociden-
tais modernas. E o Brasil, sendo uma “sociedade autoritária” 
(Chaui, 2000), tenta manter vivos os mitos positivistas da 
“ordem”14 e do “progresso”, em nome dos interesses da classe que 
está no poder. Assim, a linguagem literária da violência de Famílias 
terrivelmente felizes contribuiu para que a violência fosse reciclada, 
naturalizada, celebrada e apreciada ao gosto do mercado cultural e 
literário brasileiro.

14. Concordamos com Chaui (2000, p.93), para quem o imaginário da ordem 
nada mais é do que o ocultamento dos conflitos entre poderes regionais e 
poder central e o ocultamento dos conflitos gerados pela divisão social das 
classes sociais.
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2.2. A criação de imagens da morte intrínseca à 
caracterização dos heróis

Enquanto Piglia escreveu que o conto moderno “conta uma 
encruzilhada, uma passagem, é um experimento com o marco e a 
noção de limite” (2004b, p.112), Schøllhammer (2009, p.118-20) 
expressou que a suspensão do limite e da fronteira entre o corpo 
íntimo e a realidade vivida, entre o privado e o público, a diluição 
entre o interior e o exterior ou do limite entre vida e morte, é uma 
das características da ficção contemporânea brasileira. Assim, veri-
ficamos nas narrativas de Famílias terrivelmente felizes que as ima-
gens da morte contribuem para o deslocamento ou a suspensão dos 
limites existenciais das personagens, graças ao uso do jogo de espe-
lhos acionado pelos narradores. 

Os contos da obra sob análise retratam o mal-estar crônico do 
autor com relação ao tempo em que vive. Aquino valoriza o dis-
curso da perversidade, por causa de sua corrosão totalizante, vi-
sando apresentar a condição humana15 vivida pelos brasileiros, 
sempre encetada pelo viés cortante da ironia. Assim, mostra inte-
resse em temas que remetem especialmente à marginalidade ur-
bana e como ela expressa a disseminação desenfreada da violência 
brasileira, legitimada no âmbito do micropoder pela família tradi-
cional e nuclear, formada por pessoas com o mesmo laço de consan-

15. Para Arendt (2010, p.10-11), a condição humana compreende mais do que as 
condições sob as quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condi-
cionados, pois tudo aquilo com que eles entram em contato torna-se imediata-
mente uma condição de sua existência. O que quer que toque a vida humana 
ou mantenha uma relação duradoura com ela assume o caráter de condição de 
sua existência. Assim, a violência e sua linguagem mantêm uma relação in-
trínseca com a condição existencial dos brasileiros. Ainda a filósofa escreveu 
que: “A objetividade do mundo – seu caráter-de-objeto [object-character] ou 
seu caráter-de-coisa [thing-character] – e a condição humana complementam-
-se uma à outra; por ser uma experiência condicionada, a existência humana 
seria impossível sem coisas, e estas seriam um amontoado de artigos desco-
nectados, um não mundo, se não fosse, os condicionantes da existência hu-
mana” (Arendt, 2010, p.11).
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guinidade, e no âmbito do macropoder pela família sobre-humana, 
que é a figura do Estado moderno, formada por pessoas com o 
mesmo vínculo nacional. Diante dessas duas forças em relação dia-
lética, as personagens se recusam a ocupar os espaços ordenados e 
legalmente regulados, condição fundamental da organização social. 
Por isso, são sufocadas física ou emocionalmente ou tentam se ade-
quar às estruturas sociais de dominação por meio da depreciação do 
caráter, que ocorre pelo esgarçamento lento e corrosivo dos princí-
pios morais, levados ao extremo, quando não transgredidos, ou da 
rendição à morte. 

Dentre os jogos de espelhos associados às imagens da morte, 
iremos analisar aqueles que ocasionam a criação de duas figuras re-
lacionadas aos heróis dos contos de Famílias terrivelmente felizes:16 
a lagarta, imagem extraída das ilustrações do livro, e os cães domes-
ticados, animais sempre submetidos às forças do mundo exterior, e 
que estão destacados em algumas das principais narrativas da obra. 
A partir dessas construções, iremos nos fixar nas agressões simbó-
licas que se perpetuam na vida das personagens. Os critérios de es-
colha para a análise dos contos que representam suas personagens 
como cães, a fim de ressaltar esse aspecto do tecido narrativo de 
Aquino, têm em comum pelo menos três pontos: a) a constância 
com que tais figuras aparecem nos contos; b) a presença de jogos de 
espelhos articulados pelo acontecimento irônico no clímax das nar-
rativas, como é o caso de “A casa”, “Visita”, “Sábado” e “Eche-
nique”; c) o tempo psicológico das personagens-protagonistas e 
que está relacionado a suas lembranças e memórias fraturadas por 
situações traumáticas. 

Desde a capa do livro, toda em vermelho, criada por Ulisses 
Bôscolo de Paula, temos a ambiguidade que a ironia sugere e pro-
voca, já que nos permite tripla leitura: sangue, fogo e paixão – jo-
gando com cores que tradicionalmente remetem a histórias de amor 
ou a romances policiais. A primeira e, até agora, única edição do 

16. Na figura, um acontecimento terreno é elucidado pelo outro: o primeiro signi-
fica o segundo; o segundo se “realiza” no primeiro. 
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livro conta com um conjunto de ilustrações, também assinadas por 
esse artista, espalhadas por algumas páginas, entre as quais, ima-
gens de insetos, ratos, humanos desfigurados, telhados de casas e 
antenas elétricas, além de inúmeros rabiscos ininteligíveis, sendo 
que todos esses elementos podem ser percebidos justamente como 
marcas da urbanidade, elemento fundamental nas narrativas de 
Marçal Aquino. 

A imagem da capa, e que também ocupa uma página inteira 
dentro do livro, é a de uma lagarta em vias de fazer o casulo. Mô-
nica Ramos (2006, p.26) interpreta esse desenho associando-o à 
maturidade do escritor marcada pela mudança de foco verificada 
em seus contos: da metrópole para o subúrbio, de um ambiente “ci-
vilizado” ao marginal – ainda assim, tais elementos continuam sim-
bolizando a própria ideia de urbanidade. Segundo ela, até quando 
as personagens se deslocam para as fronteiras geográficas do país, o 
contraste se dá, justamente, pela ausência do grande espaço ur-
bano, seja dos grandes centros, seja dos subúrbios das metrópoles. 
Diferentemente do que essa pesquisadora sustenta, talvez o deslo-
camento das personagens para as margens – a fronteira, a periferia, 
o subúrbio etc. –, mais do que ruptura com o espaço urbano, evi-
dencie a reprodução desse espaço nas margens por meio de seus 
efeitos violentos. Trataremos melhor sobre tal ponto no decorrer do 
livro ao analisarmos o que chamamos de contos de fronteira.

Ramos (2006, p.26) também associa a imagem da lagarta à vio-
lência que eclode nas narrativas, numa alusão ao título irônico do 
livro. No entanto, sugerimos outra perspectiva, ao observar que 
Aquino utiliza-se da zoomorfização17 em suas narrativas, não 
apenas para bestializar a figura humana, mas especialmente para 
declarar a decadência humana do marginalizado. No jogo especular 

17. A zoomorfização é uma figura de linguagem, convencionalmente usada pelo 
Naturalismo do século XIX, que aproximava e descrevia o comportamento 
humano a partir de construções metafóricas ou alegóricas, remetendo, assim, 
à bestialização do indivíduo. Aquino se utiliza desse recurso, mas narra a con-
dição brasileira, tendo como pano de fundo uma realidade fraturada e cindida, 
como percebida pelo novo Realismo. 
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presente no conto “Noturno no um” (1981), a degradação simboli-
zada por um mendigo, marginalizado social, é comparada à depre-
ciação dos automóveis: 

Caminhou recebendo no rosto o impacto do vento gelado. Carros 
molhados estacionados no meio-fio. Um vagabundo enregelado 
dormia sob uma marquise, com papelões sobre o corpo. Passou 
pelo banco, por um bar fechado, pelo semáforo verde da rua de-
serta. Uma viatura policial atravessou a esquina duas ruas abaixo. 
Não havia fósforo e ele sentia vontade de fumar. Passou pelo zoo-
lógico fechado. Os animais deviam estar dormindo encolhidos; o 
inverno era rigoroso (Aquino, 2003, p.63).

O vagabundo, que está encolhido, é narrado como fabricação 
da indústria capitalista, mantido pela sociedade de consumo, mas 
também como os animais que dormem retraídos no zoológico. 
Além disso, faz paralelo com o homem que caça, durante a noite, 
fósforo para sanar sua vontade instintiva de fumar, necessidade 
produzida pelo mercado. 

Em “Para provar que o escritor, provocações à parte, está de 
fato liquidado” (1985), o movimento do olhar da personagem prin-
cipal para o gato é repetido quatro vezes no conto, numa espécie de 
identificação do escritor com o animal. O espelhamento aqui é pa-
ralelo: no texto, o gato é símbolo de acomodação, de inação, re-
pouso, bem o estilo de vida pequeno-burguês.

A lagarta, por sua vez, é um réptil, ser rastejante, que possui 
corpo alongado e mole e que prefere viver em ambientes secos e 
pedregosos. Aventamos que há, aqui, referência indireta com o tipo 
de narrativa que Aquino concebe, constituída por heróis que ras-
tejam para sobreviver envoltos pelo casulo de uma realidade com-
plexa e violenta, como é o caso de personagens como Boi, mendigo 
do conto homônimo, e Pedro Macaco, um dos criminosos de “Santa 
Lúcia” (1992). Assim como o casulo é um envoltório construído 
pelas próprias larvas, dentro do qual passam o período de pupa, as 
personagens não apenas interagem com o espaço e o ambiente em 
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que são obrigadas a viver, mas ajudam a tecê-los. Isso não quer 
dizer, no entanto, que são sujeitos de suas próprias vidas, mas, pelo 
contrário, são objetos e produtos da relação com o meio em que 
vivem. Portanto, na antropologia do autor, o ser humano interage 
com o meio social, porém em condições precárias, como objetos, 
sendo, no final das contas, produto dessa relação com um meio so-
cial secularizado, capitalista, industrial. A realidade-casulo, em vez 
de abrigar a personagem-lagarta em vistas de sua liberdade concre-
tizada no estágio da imago, acaba por asfixiar o animal no processo 
de hibernação. Ou senão, como alusão às personagens que sobre-
vivem à realidade violenta referida nos contos, e como referência 
direta às imagens de lagartas fora de seus casulos, com grossos 
pelos espalhados pelo corpo, encontradas em algumas páginas do 
livro (Aquino, 2003, p.55-6), há aquelas que rompem com o envol-
tório, porém nunca saem como borboletas. 

A personagem nordestina Cícero, do conto “Recuerdos da Ba-
bilônia” (2002) tinha uma vida feliz quando vivia na condição de 
migrante na cidade de São Paulo, até sofrer um acidente de trabalho 
e retornar em uma cadeira de rodas à sua terra natal, no estado do 
Piauí, chegando a afirmar: “é melhor morrer do que ficar desse 
jeito” (Aquino, 2003, p.215). O tio do narrador-personagem do 
conto “Impotências” (1983) deixa a vida no interior de Minas Ge-
rais e vai para as metrópoles de grande e médio porte, conhecendo 
nesses lugares a desgraça da infelicidade e a maldição social da lou-
cura (Aquino, 2003, p.11-4). Assim, se há muitas larvas peludas, 
não há borboletas nos contos de Aquino. A simbologia da borbo-
leta, livre e bela, cede lugar à da lagarta, feia e limitada, que prefere 
viver em lugares escuros e sujos. A realidade violenta, de fato, não 
pode ser eliminada da vida das personagens, fazendo parte do pro-
cesso intrínseco de caracterização dessas. 

Quanto ao paralelismo das condições dos heróis de Aquino 
com cães, citamos o conto “Matadores” (1991), que narra a história 
de pistoleiros de aluguel, na qual encontramos o olhar de Alfredão 
que “continuava triste igual ao de um cachorro velho” (Aquino, 
2003, p.131), enquanto aguardava, de tocaia, sua vítima em um bar 
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de fronteira. No segundo capítulo de “Jogos iniciais” (1992), a ani-
malização da personagem, um motorista de caminhão, que se sentia 
“sozinho como um cão” (Aquino, 2003, p.50), longe de sua família 
e de seus conhecidos, sugere que sua carência estava no nível mais 
instintivo possível. Por isso, vai até um bar de beira de estrada e 
vasculha o local atrás de bebidas e de aventuras sexuais. Em “Im-
potências” (1983) o estado de desgraça do tio do narrador, apesar 
de nunca ter tido um cão, é comparado indiretamente aos cães que 
vadiam em sacos de lixos, durante a madrugada, ou aos carros 
mortos no meio-fio (Aquino, 2003, p.11).

No conto “Santa Lúcia” (1992) uma das personagens protago-
nistas é Pedro Macaco, membro de uma gangue de periferia, um 
malandro com gingado de macaco e detentor de atributos anima-
lescos, expresso pelo passar da língua nos lábios ao ver uma mu-
lher, ao referir-se ao “rabo” da filha adolescente de Ramiro ou por 
manejar uma boneca como se fosse um brinquedo sexual. Chamou 
Rita, a mulher de Dico, de “vaca”, que na cultura brasileira tem a 
conotação de “vagabunda”. Boi é o nome da personagem principal 
do conto homônimo, e referência ao seu “instinto animal social-
mente nutrido” (Pellegrini, 2012, p.46): “Não era gordo. Estava 
sempre inchado – de cachaça e das bordoadas da vida. Daí o ape-
lido: Boi” (Aquino, 2003, p.181). Ambos, Boi e Pedro Macaco, são 
subprodutos da urbe, animais domesticados pelo sistema capita-
lista, relegados às margens geográficas e às margens de si mesmos. 
Os componentes humanos que podem ser encontrados em Boi são 
a cobiça e a inveja, notados nesta frase pela sutileza do verbo “es-
piar”: “Enquanto se aquecia num solo ralo, espiava a construção de 
madeira” (Aquino, 2003, p.181); em Pedro Macaco, a lascívia: 
“Ele rasga a outra parte do vestido e, segurando a mulher pelos 
braços, começa a passar as mãos em seus seios” (Aquino, 2003, 
p.156). 

Em “Recuerdos da Babilônia” (2002), conto que narra a proble-
mática de projetos migratórios do interior do Nordeste para as 
grandes metrópoles do Sudeste brasileiro, a ironia punitiva é indi-
cada em dois momentos. Primeiro, a voz descontente de Neto que, 
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ao se referir à cidade grande, diz para seu conterrâneo Cícero: “Tem 
cachorro nesta cidade de merda que come melhor do que a gente. 
Isso é vida?” (Aquino, 2003, p.205). O segundo momento acontece 
quando, após Cícero retornar à sua terra natal, Venda de Lourdes, 
interior do Piauí, e trazendo como herança da metrópole seu estado 
físico de invalidez, após sofrer um acidente na obra em que traba-
lhava, “lançou um olhar soturno para um cachorro magro e sar-
mento que passava na rua empoeirada. É, voltei para esse lugar de 
bosta” (Aquino, 2003, p.213).

A personagem-protagonista do conto “A casa” (1992), homem 
que visita uma antiga moradia, por intermédio de uma imobiliária, 
a fim de investigar a história de uma mulher que tinha morrido ali, 
e que aparentemente ele conhecia bem, é invadida por uma sau-
dade dolorosa em relação a ela. O suposto suicídio da mulher teria 
dado fim a sua existência de amargura, no entanto, a memória do 
narrador, depois disso, iria se tornar o depósito de uma violência 
psicológica contra sua própria vida, pois perdera uma pessoa que 
aparentemente amava.

A relação espelhada entre personagem-cão realça os efeitos da 
morte na vida da personagem e sua existência falseada, mentirosa e 
desesperada, no que consideramos o clímax do conto:

Sônia olhou-se no espelho, ajeitou o cabelo e disse: “Para uma 
pessoa sozinha como você, até que é uma casa bem espaçosa, você 
não acha?”. Eu mencionei o cachorro – e ela ergueu as sobrance-
lhas ao dizer “Mesmo assim” –, embora estivesse mentindo: Ber-
told, meu último cão, já tinha morrido havia três anos (Aquino, 
2003, p.77).

O distanciamento humano por parte da vendedora, sinalizado 
neste trecho pelo seu olhar direcionado ao espelho em vistas de sua 
vaidade, não consegue perceber a tensão do narrador ao percorrer 
os cômodos vazios da casa. A vida emocional do narrador é compa-
rada, por meio do jogo de espelhos, com a de um cão morto havia 
três anos.
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Também no conto “Visita” (1991) a relação personagem-cão é 
exibida, nesse caso em três situações. Na primeira, logo no início da 
narrativa, a memória do narrador-protagonista recorda os dias de 
alegria em que vivera na companhia da mãe, antes de sua morte.

Não sei quanto tempo fiquei ali. Quando resolvi sair da caminho-
nete, o rádio tocava uma música que havia feito sucesso uns doze 
ou dez anos antes. Sei disso porque me lembro de minha mãe can-
tarolando essa mesma música na cozinha de casa, enquanto prepa-
rava 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 música terminar, numa espécie de 
homenagem à minha mãe e àqueles tempos (Aquino, 2003, p.98).

É interessante notar neste trecho da narrativa a relação do nar-
rador com o tempo. Diante de um grupo de casas brancas, bordéis 
de fronteira, e à procura de sua irmã, a personagem principal diz 
que não sabia há quanto tempo estava naquele local, perdendo 
assim a noção do presente. Aqui fica nítido algo que irá ocorrer em 
toda a narrativa e motivar as intenções e ações do narrador: o pre-
sente aparece como um período indefinido prolongado desde o 
passado e fortemente demarcado pela nostalgia do narrador. Uma 
velha canção que tocava na rádio fez que ele lembrasse vagamente 
sua infância vivida sob os cuidados da mãe. Mas essas belas recor-
dações duraram apenas o tempo curto de uma canção, trilha sonora 
de uma época de vida feliz, porém inalcançável. 

Enquanto a mãe cantarolava a música na cozinha da casa, o 
narrador brincava com Duque. A lembrança da antiga casa da fa-
mília contrasta diretamente com as casas brancas. Os dois edi fícios, 
no entanto, simbolizam a habitação de duas mulheres de sua pró-
pria família, em uma delas a mãe, resgatada por meio da reminis-
cência do narrador, e no outro local a irmã, a ser encontrada, 
trabalhando como prostituta. Por conseguinte, pelo monólogo in-
terior, o tempo passado se inclina sobre o presente do narrador e a 
imagem de sua mãe idealizada se debruça sobre a da irmã violentada 
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pelo seu histórico de vida, pelas agressões sofridas tanto por seu pai 
quanto pelo ex-namorado. Do mesmo modo que o passado feliz 
não fora reproduzido no presente, demarcado por uma família nu-
clear desmantelada, perpassada pela morte e pela separação, a 
imagem imaculada da mãe também não foi projetada na filha. Há 
um corte irônico que atravessa as temporalidades, as relações fami-
liares e os sentimentos do narrador. O narrador “brincava com 
Duque”, mas o jogo irônico afirma que quem de fato permaneceu 
brincando com a personagem principal foi o tempo, com toda sua 
sutil crueldade. 

Se o passado é sinalizado pela brincadeira da personagem prin-
cipal com Duque, o cachorro da família, o presente dramático e 
“perpétuo” é simbolizado por um cachorro desconhecido, morador 
das ruas, e que fora atropelado no meio de uma rodovia.

O dia já estava clareando quando vi um cachorro atropelado e 
parei a caminhonete no acostamento. Aproximei-me e percebi 
que o animal ainda vivia, apesar de estar com a parte traseira do 
corpo completamente esmagada. Havia se arrastado para morrer 
no acostamento, deixando um rastro de sangue na pista. 

Agachei-me, segurei sua cabeça e notei que parte de suas vís-
ceras tinha saído pelo ânus. O cão estava quente e tremia muito, 
mas não emitia nenhum gemido. Apenas me olhava com seus 
olhos espantados, como se não compreendesse bem o que acon-
tecia. Pensei que seria bom se pudesse dar-lhe um pouco de água, 
mas não havia como. 

Permaneci abaixado, segurando o cão e afagando sua cabeça. 
Até que ele teve uma espécie de convulsão, esticou-se todo e parou 
de respirar, mantendo os olhos abertos. 

Eu levantei e fiquei parado no acostamento da rodovia de-
serta, olhando o dia clarear. Era uma manhã de luz baça, cheia de 
nuvens cinzentas. A minha respiração saía como fumaça por causa 
do frio. Senti que aquele momento continha uma espécie de ensi-
namento, mas eu não sabia dizer qual era. Então fiquei apenas 
olhando a vegetação úmida, o céu cinzento e a luz aumentando. 
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Lembro que fiquei em silêncio. Que, feito dizia minha mãe, é 
como a gente deve ficar diante das coisas que não compreende di-
reito (Aquino, 2003, p.112-3).

A segunda situação que faz a relação personagem-cão aparece 
no desfecho e no clímax da narrativa. Recorrendo à técnica narra-
tiva do jogo de espelho, procedimento irônico de Marçal Aquino, 
sugerimos que, do mesmo modo que um cachorro, após o atropela-
mento, “havia se arrastado para morrer no acostamento”, também 
o narrador se arrasta para a margem após deparar com seus dramas 
familiares e emocionais. Duque, o cachorro feliz da família, habi-
tante de um espaço doméstico sutilmente agressivo, já havia mor-
rido, assim como o narrador em sua relação com a família ideal. O 
cachorro desconhecido, habitante de um espaço público deserto, 
ambiente abertamente agressivo por causa dos motoristas que pas-
savam por ali sem se importarem com outra coisa a não ser com eles 
mesmos, perece nos braços do narrador. Simbolicamente, esta per-
sonagem é levada às margens emocionais e, diante da ironia fata-
lista, restava nada mais do que refletir passivamente e aguardar a 
morte definitiva em silêncio, prenunciada pelo clarão de luz que vai 
invadindo o ambiente aos poucos. Silêncio e luz são apresentados 
não como correlativos de introspecção ou de um novo amanhecer, 
mas desvelam a inércia do sujeito perante a realidade e o esclareci-
mento das contradições da vida pelo iluminar da morte. Assim, a 
partir do desfecho de “Visita”, fica evidente que, quando as per-
sonagens de Famílias terrivelmente felizes se silenciam diante das 
contradições da realidade, isso indica a rendição passiva das perso-
nagens perante o lúdico da morte.18 

18. Recorremos aqui ao “método das passagens paralelas” (Parallelstellenme-
thode) para explicar por que o silenciamento das personagens aparece repe-
tidas vezes nos contos de Famílias terrivelmente felizes. Esse método, de acordo 
com Compagnon (2003, p.68), sugere que o sentido de textos obscuros ou 
ambíguos pode ser esclarecido a partir de textos mais fáceis e que elucidam a 
intenção do autor.
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A terceira situação que espelha com ironia a personagem-cão 
aparece na metade da narrativa, quando Regina, irmã do narrador, 
dá ordens a Mário, seu cliente, para que não atacasse seu irmão:

O negro assumiu uma posição de defesa e me lançou um olhar 
hostil, como quando alguma coisa ruim está para acontecer. Re-
gina, parada na porta do quarto, ficou olhando a cena, sem com-
preender o que se passava. O homem deu dois passos na minha 
direção e tive a impressão de que me teria atacado se ela não ti-
vesse gritado:

– Espera aí, Mário.
O negro parou na hora, como um cão adestrado, ao ouvir uma 

ordem de seu dono. Seu olhar, porém, manteve-se fixado em mim, 
atento a qualquer movimento que eu tentasse fazer. (Aquino, 
2003, p.105-6)

Diante dessas três situações, notamos que as personagens mas-
culinas do conto são comparadas a animais (cachorros). Aqui gosta-
ríamos de integrar a análise crítica com uma análise da vida pública 
e privada no Brasil. Na infância, a personagem principal brinca de-
sinteressadamente com seu cachorro. A maleabilidade das regras 
sociais, enquanto criança, produz o laço social do sujeito em relação 
à família, incluindo a participação do cão. O espaço doméstico é 
apresentado como lugar de segurança, alegria e conforto. A pre-
sença da mãe, apesar da ausência paterna, é substancial para que a 
vida dentro do lar tenha razão de ser. O pai, no trecho inicial da 
narrativa, talvez não tenha sido citado, pois os homens brasileiros 
costumavam dedicar a maior parte de seu tempo ao trabalho, ou por 
ser considerado como um membro inferior à mãe, no que diz res-
peito à contribuição na solidariedade familiar. Assim, a falta do pai 
nem é considerada pela voz narrativa. O cantarolar da mãe denota o 
tom de harmonia característico de uma vida privada afastada da 
vida pública, esta última dominada por um Estado autoritário em 
vias de reconstrução, do militarismo à democracia. É como se o Es-
tado domesticasse os sujeitos alojando-os a um ambiente doméstico 
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supostamente harmonioso, para que, nos espaços públicos, pudesse 
reforçar com mais facilidade suas estruturas de dominação.

Quando a personagem masculina, em sua fase adulta, passa a 
trafegar pelas vias públicas, é exposta à solidão e à insegurança. O 
narrador do conto “Visita” caminha por rodovias desertas e locais 
perigosos, durante a noite, em busca de sua irmã. Encara pessoas 
estranhas, depara com marginais, transita em ambientes emba-
çados: “Sentados em baquetas próximas ao balcão, dois sujeitos be-
biam cerveja e me olharam rapidamente. Um cara de barba rala, 
vestido com um paletó preto, dançava com uma morena mais alta do 
que ele no meio da sala” (Aquino, 2003, p.98). Para sobreviver em 
um espaço público hostil e marginalizado, em beira de estrada, seria 
preciso agir como Mário, um “cão adestrado”, atento às armadilhas 
e aos movimentos das pessoas, sempre em “posição de defesa, como 
quando uma coisa ruim está para acontecer” (Aquino, 2003, p.105). 
Encarar a vida pública com inocência e boas intenções é assumir a 
postura não de um cão de guarda, mas de um cão abandonado, sus-
cetível ao atropelamento e bem próximo da morte física. 

Assim, a narrativa talvez esteja propondo que as forças sociais 
hegemônicas violentam a vida privada por meio da infantilização do 
sujeito e da propagação de um discurso que celebra o ideal de fa-
mília e felicidade burguesas, sempre atrelados aos cuidados de uma 
figura de autoridade familiar (no caso, a mãe). Quando essa figura é 
destituída, ocorre a desestabilização do sujeito. O narrador de “Vi-
sita”, ao perder sua mãe que morrera de câncer, não consegue equi-
librar sua vida, mas carrega em si as marcas da saudade, da culpa, 
do trauma perante o esfacelamento da família. Ao ir atrás de sua 
irmã, talvez estivesse à procura da figura materna de autoridade que 
lhe foi roubada pelo tempo e pela doença. Mas, ao deparar com Re-
gina, só consegue encontrar a figura de sua mãe representada em 
um retrato. O passado volta à tona, e as lembranças de uma infância 
feliz recobram os sentimentos do narrador:

Ela foi até o guarda-roupa, remexeu numa gaveta e depois me es-
tendeu a foto. Era um retrato amarelado em que aparecia ao lado 



126 FÁBIO MARQUES MENDES

de nossa mãe, as duas sentadas no gramado que havia perto da 
casa. Ao fundo, era possível enxergar duas figuras deslocadas, uma 
pequena e outra um pouco maior, provavelmente era eu quem apa-
recia naquela foto, brincando com o Duque (Aquino, 2003, p.112).

O deslocamento da personagem-cão em relação às duas mu-
lheres denota não apenas o afastamento, mas também o esfacela-
mento da família e do narrador como sujeito. A mãe aparece no 
conto como ausência constante na vida do narrador, simbolizando 
a harmonia familiar. A irmã Regina, por outro lado, é a mulher que 
invadiu o espaço público, encarando as regras das ruas, deixando-
-se ferir pelas marcas da guerra, enfrentando as imposições mascu-
linas (do pai e do ex-namorado), mas se submetendo à cafetina e 
aos amantes (Mário). A política ideológica do Estado brasileiro le-
gitima tanto o ideário da família burguesa, estruturada hierarqui-
camente e conformada à lógica do mando-obediência, quanto a 
ocupação dos espaços marginais pelo mercado sexual clandestino. 
Deste modo, se não há como fugir das ciladas da morte, também 
não há como se desvencilhar de estruturas hierárquicas impostas 
pelo Estado e pela sociedade autoritária brasileira. A ironia, mais 
uma vez, aparece na obra de Aquino como ironia fatalista,19 desau-
tomatizando a primeira leitura, mais superficial e inocente, que fa-
zemos do texto. A violência social, em seu alastramento pandêmico, 
recobre tanto o espaço privado quanto o público. O relato do conto 
citado, em seu caráter intimista, denuncia isso. 

No conto “Sábado” (2002), a estrutura social de dominação é 
identificada pela manutenção do racismo no seio familiar tradi-
cional. Helena, a menina caçula da família de classe média, perso-

19. Em Famílias terrivelmente felizes nota-se o procedimento de uma ironia da fata-
lidade. Ela contribuiu para que a trajetória dramática de opressão social e luta 
interior, percorrida pelas personagens de Aquino, fosse apresentada como re-
gida pela força de um destino fechado, e não como consequência imediata da 
luta de classes, do secularismo e das armadilhas do capital. Deste modo, pro-
move o mito fundador brasileiro ao naturalizar as relações sociais violentas e 
consagrar a morte processual como inevitável na vida dos marginalizados.
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nagem principal da narrativa, observa atentamente, por meio de 
posições estratégicas, como seus pais iriam tratar o novo namorado 
da irmã. Frederico era um moço “mulato”, foi convidado por He-
lena para conhecer o local onde seu cachorro estava enterrado.

Helena aproveitou a pausa e convidou Frederico a conhecer o 
quintal da casa, onde seu cão fora enterrado. Ele aceitou com um 
entusiasmo genuíno – tinha simpatizado com a menina. Flávio os 
acompanhou a contragosto. 

O cão estava enterrado ao lado de uma casa de madeira, num 
retângulo de terreno cercado por pedras. Ao centro, um porta-re-
tratos desbotado pelo sol e pela chuva, com a foto de um cocker 
spaniel marrom.

Você tem cachorro?, Helena perguntou.
Tive uma vira-lata chamada Duda, Frederico disse. Morreu 

atropelada.
Ele e Flávia permaneciam de mãos dadas. 
O meu se chamava Fly, Helena disse. 
Como ele morreu? 
De velhice, Flávia informou. O Fly era meu.
Era meu, a caçula protestou. Você deu ele para mim. 
Flávia abaixou-se para espiar o interior da casa de madeira. 

Falou para provocar a irmã:
Esta casa de bonecas também era minha. Você herdou.
A caçula pensou em retrucar, mas olhou para o sorriso no 

rosto do rapaz e se conteve. Não seria bom passar uma impressão 
ruim logo de cara. Helena tinha fama de encrenqueira, tanto em 
casa quanto na escola; queria mudar essa imagem – e Frederico era 
um bom começo.

Flávia, porém, terminou a inspeção da casa de madeira com 
mais munição:

Faz tempo que você não limpa aqui, né?
Helena engoliu mais essa provocação. E ficou aliviada quando 

a mãe apareceu na porta e avisou que o café estava pronto (Aquino, 
2003, p.91-92).
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 A violência em destaque neste trecho do conto não apenas está 
relacionada às agressões verbais, mas também é simbolizada pelo 
sentimento de ciúme que a irmã mais velha nutria em relação ao 
comportamento da caçula. O diálogo tenso entre ambas mostra que 
a aproximação de Helena em direção a Fred provocava desconforto 
em Flávia, mal-estar que se repete outras vezes na narrativa. A dis-
cussão sobre qual das duas era a legítima dona do cachorro Fly é a 
história visível desta parte do conto. O que está em jogo, coman-
dado de modo cortante pela ironia de Aquino, e que subjaz o trecho 
como história secreta, talvez seja o interesse compartilhado de 
Flávia e Helena pelo rapaz. Mais uma vez, Aquino articula o espe-
lhamento entre personagem e cão. Mas o que significa o cão enter-
rado do lado de fora da casa? Esta parte do conto será mais bem 
entendida em seu desfecho. Os pais de Flávia conversam durante a 
noite, dentro do quarto, antes de dormirem, e testemunhados por 
Helena, que se escondia atrás da porta, sobre permitir ou não que 
uma de suas filhas namorasse o moço “mulato”. O pai recusa essa 
possibilidade, com tom veemente:

Ah, estamos no século 21. Eu acho que hoje em dia isso não tem 
mais nada a ver…

Não? Você vai ver quando vierem os filhos. Eu sei como essas 
coisas funcionam: os filhos também sofrem com isso.

A caçula sentiu dor no polegar. Tinha roído a unha até san-
grar. Bom, pra falar a verdade, a mãe disse, o Fred nem é negro. É 
mulato. 

E você acha que isso faz alguma diferença para as pessoas? 
(Aquino, 2003, p.95).

A rejeição de Frederico por parte do pai da família, por ser con-
siderado negro, deflagra uma violência racial escondida nos di-
versos espaços da sociedade brasileira. Simbolicamente, o rapaz é 
colocado para fora de casa, assim como o cachorro enterrado no 
quintal. Este local é o espaço destinado aos destituídos de direitos 
dentro do ambiente doméstico.
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Por fim, em “Echenique” (2001), o narrador-personagem 
acompanha o modo de pensar e agir de Sebastião Carijó, um indí-
gena. Ambos eram intermediários da libertação de um engenheiro 
de nacionalidade desconhecida, que estava sob os cuidados de um 
grupo de guerrilheiros colombianos. O indígena destoava de todos 
os membros do grupo libertador por não transitar na esfera de 
medo e desespero que cercava a todos durante a missão. Ele co-
nhecia bem a realidade amazônica e os passos dos inimigos. 

Depois do narrador ingerir um chá de ervas oferecido por Se-
bastião e passar pelo estado de transe, as coisas se esclareceram e se 
desenrolaram no conto. Antes do chá: apreensão do grupo dos li-
bertadores quanto à chegada dos guerrilheiros; a carteira de Ca-
lixto some; o narrador tem pensamentos esparsos sobre sua 
ex-mulher; o narrador avista um cachorro no meio do mato: “Um 
animal se moveu com alvoroço no interior do cercado” (Aquino, 
2003, p.166). Depois do transe do narrador e de Sebastião: chegada 
dos guerrilheiros e resgate do prisioneiro; a carteira de Calixto é 
encontrada nos bolsos de Enoque; o narrador sonha que manteve 
relações sexuais com sua ex-mulher; o narrador descobre que não 
havia cachorro, mas uma raposa nas redondezas. Nossa ênfase 
recai aqui mais uma vez sobre o jogo de espelhos entre personagem 
e animal.

Ele e o homem tomavam café, agachados perto do cercado. Pa-
raram de falar quando me viram. Sebastião sorriu com seus dentes 
escuros. Então notei que o animal no cercado não era um cachorro, 
mas uma raposa. Uma fêmea. 

Sebastião se levantou e me deu seu copo de café. Daí, meteu a 
mão no bolso traseiro da calça e tirou um maço de dinheiro. Se-
parou algumas notas e entregou para o homem do dancing. Aquele 
índio vivia duro, onde havia arranjado aquela grana? Lembrei da 
carteira de Calixto. 

Sebastião abriu a porta da tela e se acocorou na entrada do 
cercado. A raposa se encolheu num dos cantos.

Cuidado, o homem disse. Ela vai te morder. 
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Sebastião estendeu a mão. A raposa arreganhou os dentes. 
Feito um cachorro. 

É a terceira vez que eu pego este ano, o homem me informou. 
Elas saem do mato à noite e vêm aqui, atrás de restos de comida. 

Vi que Sebastião se erguia e se afastava da entrada do cercado.
Pode sair, ele falou.
Primeiro, a raposa se manteve imóvel no canto. Depois, ainda 

desconfiada, esgueirou-se com lentidão junto à tela. E, quando se 
aproximou da porta, saiu em disparada do cercado. Sebastião 
acompanhou a cena com as mãos na cintura e cara de satisfeito. O 
homem do dancing também parecia muito satisfeito (Aquino, 
2003, p.173-4).

Enquanto o cachorro é um animal que pode facilmente ser do-
mesticado, a raposa é selvagem e sabe bem como sobreviver na flo-
resta. Talvez o contraste aqui seja entre o homem da cidade e o 
homem da floresta (Sebastião Carijó). Enquanto os chamados “ci-
vilizados” são facilmente domesticados pelas forças sociais hege-
mônicas, as “raposas” também são, porém estão mais atentadas às 
brechas oferecidas e conseguem sair com mais facilidade. No en-
tanto, ambos estão dentro do cercado. 

Apesar da caracterização dos heróis de Aquino como lagartos 
e cães, entendidos assim a partir do jogo especular (paralelismo 
sinonímico) provocado pela ironia, nota-se, também, desfigu-
ração ou ocultamento dos rostos de algumas de suas personagens, 
especialmente aquelas que estão em destaque nos contos sobre os 
artefatos urbanos. As ilustrações de figuras masculinas espa-
lhadas pelo livro (Aquino, 2003, p.65-6) também podem ser in-
cluídas aqui, pois encerram faces de traços simples, apagados e 
desalinhados. 

Venâncio, protagonista de “A face esquerda” (2003) e membro 
de uma gangue de marginais que invade o comércio de um homem 
de bem, mas que tinha desobedecido às ordens dos mandatários do 
crime, possuía um “rosto erodido”:
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Venâncio envelhecera. Ele se incomodava com a barriga que an-
dara cultivando nos últimos anos e, mais ainda, com o rosto des-
troçado por marcas diversas. Não havia nada a fazer, ele achava. 
Era a idade chegando. 

[…] foi a vez de Zizinho examinar o rosto de Venâncio. Esti-
lhaços de um para-brisa haviam deixado pequenas crateras em sua 
face esquerda, coisa de tempo em que ainda eram amigos (Aquino, 
2003, p.194-5).

O título deste conto pode ser uma alusão à face de Venâncio, 
mas, ironicamente, talvez seja também a indicação do local, não 
descrito no conto, onde Zizinho teria sido afetado por um tiro dis-
parado pelo seu ex-amigo. Damião, personagem dessa mesma nar-
rativa, “tinha um olho de vidro, que permanecia estático, alheio aos 
movimentos do olho bom” (Aquino, 2003, p.197). Um tiro também 
acertou o rosto da personagem secundária Enoque, do conto “Eche-
nique”: “Enoque estava caído no capim. O tiro havia atingido seu 
rosto em cheio. Antes mesmo de bater no chão, já tinha encerrado o 
expediente neste mundo” (Aquino, 2003, p.177).

No desfecho do conto “Santa Lúcia”, Pedro Macaco leva 
chutes no rosto da parte de Nego: “e o rosto do homem, aos poucos, 
vai se transformando numa coisa muito ruim de se olhar” (Aquino, 
2003, p.157). Boi, no conto homônimo, dormia no antigo barraco 
de Eraldo. Ali “sonhou com a mãe. Ou com uma mulher que, no 
sonho, dizia ser sua mãe. Boi não chegou a conhecê-la. Não sabia 
como era seu rosto” (Aquino, 2003, p.190). Em “Num dia de casa-
mento”, por um longo momento, o narrador não consegue ver o 
rosto da noiva: “Eu a vi pelas costas e sua grinalda branca, em 
minha análise, nada tinha de especial: igual a muitas outras que já 
vi em fotos e em outros casamentos. Da minha posição, não con-
segui ver o rosto, mas imaginei que suava um pouco” (Aquino, 
2003, p.41). E, quando finalmente consegue observar sua face, ela 
está carregada de maquiagens: “Somente vi o rosto da noiva quando 
ela desceu as escadas rumo ao carro que iria levá-la dali. Estava bo-
nita. Pintada demais para o meu gosto, mas bonita” (Aquino, 2003, 
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p.42). Princesa, garota de programa do bar Danúbio, é descrita 
pelo narrador de “Miss Danúbio” como “uma mulher loira, meio 
sardenta, que não depilava as axilas e tinha passado há muito dos 
quarenta. Rugas perto dos olhos, dentes manchados de nicotina. E 
não cheirava muito bem, principalmente ao acordar” (Aquino, 
2003, p.225).

Sobre o tio do narrador de “Impotências” não sabemos deta-
lhes físicos, a não ser que “Era branco. E tinha uma pinta no 
queixo” (Aquino, 2003, p.14). Sua pessoa e seu modo de vida são 
contrastados com os do próprio narrador e com os de outras pes-
soas, fazendo que sua face, símbolo no conto de sua personalidade, 
se perca nessa multidão. Se não, os heróis de Aquino possuem 
rostos envelhecidos, enrugados, cabelos brancos, como os dos 
contos sobre o desamparo do escritor, ou “o sujeito de cabelos e 
bigodes grisalhos” (Aquino, 2003, p.72), sobre a personagem se-
cundária de “Cicatriz”. O rosto do protagonista de “Noturno no 
um” é descrito apenas como um rosto impactado pelo vento gelado 
(Aquino, 2003, p.63). 

Os rostos das personagens secundárias, clientes ou mulheres 
que se prostituíam nas casas noturnas referidas nos contos “Visita” e 
“Matadores”, são descritos com mais detalhes: cara de índia, cara de 
nordestina, japonesa, loira, paraguaia, boliviana. Há também os 
rostos negros de Venâncio do conto “A face esquerda” e de Lourival, 
cujo apelido era Nego, do conto “Santa Lúcia”. Assim, são rostos 
que carregam atributos étnicos e raciais geralmente associados, no 
imaginário cultural brasileiro, a marginais, pobres e feios. 

Os rostos erodidos e/ou desconfigurados relacionam-se com o 
cenário urbano deteriorado. A ironia está no fato de que a detur-
pação dos rostos atinge a cabeça, os órgãos da fala e da visão, alte-
rando a atividade psíquica (o pensar) e os sentidos (fala e visão) das 
personagens. Sabe-se pouco sobre a imagem facial do rosto dos he-
róis de Aquino, mas muito sobre seus olhos, acompanhados por 
adjetivos como parados, tristes, hostis, desconfiados, frios, fe-
chados, duros, arregalados, melancólicos, nublados, vermelhos, 
injetados, inchados etc. Nas narrativas do autor, são os olhos das 
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personagens que criam e percebem a realidade, usados para o inter-
câmbio entre o interior delas e a realidade exterior, e vice-versa. 
Expressam o estado de sua psique, demarcando seus territórios, 
ajudando a ler e a interpretar a realidade violenta que têm diante de 
si, selecionando aquilo que se vê, mas também as captam e forjam 
seus destinos, rompendo seus valores morais e seus ideais de felici-
dade baseados no sucesso profissional. O olhar constrói e organiza 
o mundo, pois seleciona, rejeita, discrimina e, ao mesmo tempo, 
analisa, associa e classifica. Fica evidente aqui que Aquino rompe 
abertamente com o paradigma do olhar objetivo, imparcial e abso-
luto da arte realista do século XIX.20 

De acordo com Lukács (2000, p.85-96), o romance moderno 
está ligado à subjetividade do ser humano, à sua relação com o 
mundo em que vive e às problemáticas que enfrenta dentro da rea-
lidade que o cerca. O herói romanesco é subjetivo, singular, in-
quieto, incompleto, abandonado por deus e constituído de traços 
demoníacos, em constante tentativa de reconciliação consigo 
mesmo e com o mundo. É nesse ângulo que Lukács enxerga o herói 
romanesco como problemático, pois está sempre em construção, 
em processo de amadurecimento, ao lidar com a realidade que o 
cerca. A performance do herói lukacsiano é adotada por Marçal 
Aquino, mas relacionada à cultura brasileira e ao novo Realismo 
literário, perpassados por uma linguagem da violência. 

Sennett (1988, p.350) frisa que a personalidade moderna está à 
procura de heróis em que possa acreditar. Ainda afirma que a cul-
tura da personalidade, surgida no século XX, cultua heróis que não 
sejam titãs nem demônios, mas “homenzinhos” expostos e francos 
em relação ao que sentem, ainda que dominados por uma realidade 
em crise. As personagens de Marçal Aquino vivenciam “situações-
-limites” (Freire, 2008),21 mas impossibilitadas de agir e romper 

20. Sobre o olhar objetivo, imparcial e absoluto da arte realista, conferir Sales 
(2012). 

21. Segundo Paulo Freire, as situações-limites “se apresentam aos homens como 
se fossem determinantes históricas, esmagadoras, em face das quais não lhes 
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com as estruturas sociais de dominação. São fraturadas, relegadas 
ao destino do fracasso, sujeitas a uma morte física e psíquica lenta e 
dolorosa. Cruzam inúmeras fronteiras sociais, culturais, econô-
micas e geográficas em busca de suas próprias realizações. A espe-
rança, o “inédito-viável” de Paulo Freire (2008),22 é carta fora do 
baralho nas narrativas de Aquino. Deste modo, a realidade não 
pode ser transformada pelas personagens, mas apenas aceita. Suas 
trajetórias são dramáticas, representando, assim, o povo brasileiro 
em sua condição de despossuídos, economicamente falando. O que 
ocorre é a perda da experiência humana e a celebração das condi-
ções sub-humanas de vida. Vendo por esse lado, os rostos das per-
sonagens de Famílias terrivelmente felizes nada mais são do que 
feridas fabricadas pelo sistema para ocultar suas interpelações. 

Aquino também joga aqui com as ideologias das “identidades 
míticas”23 dos marginalizados, produzidas pelo mito fundador bra-
sileiro, por meio da destruição simbólica das faces de suas persona-
gens. O grupo de personagens predileto de Aquino são as 
prostitutas, os assassinos, os moradores de rua e os pilantras, perso-
nagens-lagartas e personagens-cães, de rostos humanos erodidos, 

cabe outra alternativa senão adaptar-se” (2007, p.108). Para ele, homens e 
mulheres, como corpos conscientes, sabem bem ou mal de seus condiciona-
mentos e de sua liberdade. Assim, encontram, em suas vidas pessoal e social, 
obstáculos e barreiras que precisam ser vencidos. Eles têm várias atitudes 
diante dessas situações-limites: ou as percebem como um obstáculo que não 
podem transpor, ou como algo que não querem transpor, ou ainda como algo 
que não sabem que existe e que precisa ser rompido, e então se empenham em 
sua superação (Freire, 2008, p.205).

22. O “inédito viável”, para Paulo Freire (2008, p.206-7), é uma coisa inédita na 
realidade, não claramente conhecida e vivida, mas sonhada, e, quando se torna 
um “percebido destacado” pelos que pensam utopicamente, pode ser concre-
tizada por meio da práxis libertadora que acontece num clima de esperança e 
confiança.

23. Benjamim Abdala Junior define “identidades míticas” como “construções 
cristalizadas, essencialistas, imaginadas desde o passado, por quem deteve os 
meios de fazer valer seu poder simbólico” (2012, p.57), aplicando esse termo 
às representações das pessoas ibero-afro-americanas produzidas pelas hege-
monias sociais. 
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situados próximo daquilo que Karl Marx (1998; 2010) cunhou 
como lumpenproletariat.24 

No vocabulário de Marx, “proletariado” é a massa de excluídos 
à margem do processo de produção. Eles vivem da venda de sua 
força de trabalho. O “lumpenproletariado”, por sua vez, designa a 
população situada socialmente abaixo do proletariado, do ponto de 
vista das condições de trabalho, formada por frações miseráveis, 
não organizadas do proletariado, destituídos de consciência polí-
tica e de classe. Especificamente em A ideologia alemã [1845], Marx 
(1998) define esse termo como referência aos trabalhadores em si-
tuação de miséria extrema ou por indivíduos desvinculados da pro-
dução social, dedicados a atividades marginais, como os ladrões e 
as prostitutas.

Entre os heróis de Aquino não há consciência coletiva, pois se-
quer há uma análise apropriada da realidade, a partir de um apa-
relho teórico crítico e de uma abertura a todas as hipóteses úteis 
para este fim. Também não há ética, entendida aqui como cons-
trução constante pelo conjunto dos atores sociais em referência à 
dignidade humana e ao bem de todos, como apontado no conto 
“Boi”, em que dois marginais competem entre si pelo mesmo bar-
raco. Também não há sequer convocação e mobilização dos atores 
sociais, populares e marginalizados. Eles atuam de modo solitário, 
como os protagonistas dos contos sobre o desamparo do escritor. A 
reificação25 do outro permite que os mecanismos hegemônicos e as 

24. Em O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852), Marx refere-se ao Lumpenprole-
tariat como “o lixo de todas as classes” e “uma massa desintegrada” (Botto-
more, 1988, p.223). O Dicionário do pensamento marxista define o conceito 
nos seguintes termos: “O principal significado da expressão lumpemproleta-
riado não está tanto na referência a qualquer grupo social específico que tenha 
papel social e político importante, mas antes no fato de ela chamar a atenção 
para o fato de que, em condições extremas de crise e de desintegração social 
em uma sociedade capitalista, grande número de pessoas pode separar-se de 
sua classe e vir a formar uma massa ‘desgovernada’, particularmente vulne-
rável às ideologias e aos movimentos reacionários” (Bottomore, 1988, p.223).

25. Reificação, segundo o marxismo, “é o ato (ou o resultado do ato) de transfor-
mação das propriedades, relações e ações humanas em propriedades, relações 
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classes que estão no poder violem os corpos das personagens de 
Aquino, submetendo-as ao limite do estado inumano, como 
lumpen26 ou como animais produzidos pela indústria do capital. 

De acordo com Piglia (2004a, p.91), a história secreta, funda-
mental para nossa definição de jogo de espelhos irônicos, não de-
pende da interpretação do leitor para ser desvendada. Schøllhammer 
(2012, p.136), por sua vez, chega a sugerir que a prosa do novo 
Realismo literário brasileiro não está voltada para uma comuni-
cação racional, nem interessada em uma consciência receptiva, 
atuando, assim, em um nível não hermenêutico. Mas, pelo fato de 
Marçal Aquino operar suas narrativas pela ironia, a interpretação 
do leitor e todo o processo hermenêutico são necessários para poder 
acioná-la e provocar o acontecimento irônico, lembrando que, se-
gundo Hutcheon (2000, p.30), o dito e o não dito coexistem para o 
interpretador, e cada um faz sentido em relação ao outro porque 
eles interagem. A interação entre o dito e o não dito, criada pelo 
sentido irônico, auxilia no esgarçamento do limite entre vida e 
morte, tanto das personagens lagartas e cães quanto dos intérpretes, 
pois “todas as histórias do mundo são tecidas com a trama de nossa 
própria vida. Remotas, obscuras, são mundos paralelos, vidas pos-
síveis, laboratórios onde se experimenta com as paixões pessoais” 
(Piglia, 2004b, p.104).

Cortázar (1993a, p.151-2) expressa que, em um conto de qua-
lidade, o contista escolhe e limita uma imagem ou acontecimento 
significativos, ou seja, que não só valham por si mesmos, mas que 
sejam capazes de atuar no leitor como uma espécie de “abertura”, 
projetando a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai 

e ações de coisas produzidas pelo homem, que se tornaram independentes (e 
que são imaginadas como originalmente independentes) do homem e go-
vernam sua vida. Significa igualmente a transformação dos seres humanos em 
seres semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana, mas de 
acordo com as leis do mundo das coisas. A reificação é um caso ‘especial’ de 
alienação, sua forma mais radical e generalizada, característica da moderna 
sociedade capitalista” (Bottomore, 1988, p.314).

26. Lumpen é uma palavra alemã que literalmente significa “marginal”.
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além do argumento literário contido no conto. Ainda para o teórico 
argentino, “o conto tem que nascer ponte, tem de nascer passagem, 
tem que dar o salto que projete a significação inicial, descoberta 
pelo autor, a esse extremo mais passivo e menos vigilante e, muitas 
vezes, até indiferente, que chamamos leitor” (Cortázar, 1993a, 
p.157).

Mas Cortázar também expõe que não é possível uma abertura 
do conto sem que antes ocorra a obsessão por parte daquele que 
escreve, por isso afirma que “o grande conto breve condensa a ob-
sessão do bicho, é uma presença alucinante que se instala desde as 
primeiras frases para fascinar o leitor, fazê-lo perder contato com a 
desbotada realidade que o rodeia, arrasá-lo numa submersão mais 
intensa e avassaladora” (1993b, p.231). Assim, se, nas palavras de 
Cortázar (1993b, p.230), escrever, de algum modo, é exorcizar e 
repelir criaturas invasoras, e todo conto bem ajustado é produto 
neurótico, podemos afirmar, também, que ler e interpretar um 
conto é ser possuído indireta ou diretamente pela proposta do nar-
rador ou do mundo do texto, tornando-se também, de algum modo, 
neurótico. Candido argumentou que a literatura 

[…] não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que 
pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com a 
própria vida, da qual é imagem e transfiguração. Isto significa que 
ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as 
convenções; seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa 
da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor o livro pode ser 
fator de perturbação e mesmo de risco. Daí a ambivalência da so-
ciedade em face dele, suscitando, por vezes, condenações violentas 
quando ele veicula noções ou oferece sugestões que a visão con-
vencional gostaria de proscrever. No âmbito da instrução escolar 
o livro chega a gerar conflitos, porque o seu efeito transcende as 
normas estabelecidas (2004, p.18).

Desta maneira, os contos sobre o desamparo do escritor, como 
veremos adiante, expelem ao leitor, no ato em que é capturado por 
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suas teias, o demônio do desamparo. Os contos sobre os desencon-
tros amorosos estão repletos de experiências fratricidas. Da mesma 
forma que o romance como epopeia burguesa teve seu mundo 
abandonado por deus e capturado pelo demônio, ser este que in-
vadiu a alma humana e a caracterização psicológica das persona-
gens, trazendo-lhes o legado de uma busca aventureira, mas vã, 
pela essência humana (Lukács, 2000, p.69-96), os contos, na ver-
tente do novo Realismo brasileiro, também possuem seus próprios 
demônios. Mas a legião aqui é outra. O real brasileiro é constituído 
pelos textos literários, regido pela potestade da violência, por inter-
médio da alma do narrador e de suas personagens, espalhando, 
assim, o vírus do niilismo e dos desajustes sociais. As imagens da 
morte, como as das personagens lagartas e cães, são sugeridas aos 
intérpretes da ironia que resolverão, a partir da subjetividade de 
cada indivíduo, o que fazer em relação a elas. 

Essa possessão ou neurose atua como um encantamento de 
tentativa de posse ontológica e não meramente física (Ricoeur, 
2007, p.299), e isso tanto no sentido do leitor/intérprete ser domi-
nado pela violência existencial e simbólica expressa nos contos 
quanto no de adquirir consciência da violência ou da morte que já o 
assolava, sendo que ambos, dominação e/ou consciência, são agen-
ciados pelo próprio sujeito da intepretação. A interpretação dos 
contos é promovida pela ironia, acionando no leitor um sentimento 
masoquista diante do texto literário, pois a linguagem da violência 
não apenas reestrutura a crueldade já experimentada pelo intér-
prete, mas também o agride, sem que este o perceba. 

Deste modo, os contos de Famílias terrivelmente felizes, por 
meio das imagens da morte (personagens cães e lagartas), multi-
plicam as possibilidades da violência para dentro das fronteiras da 
vida. Tais imagens contribuem para a produção de sentido27 junto 

27. O sentido é dado no interior da própria língua, imanente ao discurso e obje-
tivo no sentido de ideal. Também correlaciona a função de identificação e a 
função predicativa no interior da frase, de acordo com a sugestão de Ricoeur 
(1995, p.70).
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aos leitores. Candido escreveu que a literatura organiza a palavra, 
comunicando-a ao nosso espírito, para, em seguida, organizar 
nosso mundo; a literatura ordena o caos interior de seus leitores, 
“determinada por um arranjo especial das palavras e fazendo uma 
proposta de sentido” (2004, p.20). Assim, o novo Realismo, em 
Famílias terrivelmente felizes, rompe com o comprometimento de 
representar o real com exatidão, e está mais interessado em uma re-
presentação que afete o leitor, marcando as intersecções de seu 
corpo na realidade da qual faz parte. As figuras da lagarta e do cão, 
então, possuem a força de conduzir o intérprete do conto em busca 
de seu autoconhecimento. 

A compreensão da ironia é precedida e possibilitada pelo que 
Hutcheon (2000, p.136-7, 144) chama de “contexto discursivo 
compartilhado” ou de “comunidade discursiva”. Esta pode ser de-
finida pela configuração complexa de conhecimento, crenças, va-
lores e estratégias comunicativas relacionadas, restritas não só a um 
espaço e tempo, mas também raças, classes, gêneros, etnias, esco-
lhas sexuais, religião, nacionalidade, idade e profissão.28 Ela ainda 
argumenta que “são precisamente os contextos mútuos que uma 
comunidade existente cria que montam o cenário para o uso e a 
compreensão da ironia” (Hutcheon, 2000, p.136). A mesma autora 
(2000, p.147) também constatou que há pelo menos dois modos 
dos membros de uma comunidade discursiva, ironistas e interpre-
tadores, partilharem a intimidade a fim de compreenderem, juntos, 
o funcionamento da ironia:

a) as comunidades discursivas se constituem por conceitos parti-
lhados das normas de comunicação, como quando falar e 
quando silenciar, quando, onde, de que meios e de que forma, 
tom e código e quem pode dizer o que e para quem;

b) as comunidades discursivas acontecem em termos de identi-
dade, posição e status social relativo dos participantes. Isso 

28. Conforme a ideia de Hutcheon (2000, p.142), a ironia não cria comunidades, 
mas vem a existir porque valores e crenças comunitárias já existem. 
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envolve informações prévias compartilhadas sobre normas so-
ciais e ideológicas em funcionamento, apesar da multiplicidade 
e fragmentação de públicos e discursos hoje em dia.

Assim, qual o contexto que unifica as diversas comunidades 
discursivas29 facilitando o uso e a compreensão da ironia a partir da 
realidade brasileira representada pelos contos de Aquino? A ironia 
pode acontecer, analisando criticamente as imagens da morte apre-
sentadas em Famílias terrivelmente felizes e sem perder de vista a 
política-ideológica brasileira, a partir dos semióforos.30 Chaui de-
finiu “semióforo” como 

[…] um signo trazido à frente ou empunhado para indicar algo que 
significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido por sua mate-
rialidade e sim por sua força simbólica: uma simples pedra, se for o 
local onde um deus apareceu, ou um simples tecido de lã, se for o 
abrigo usado, um dia, por um herói, possuem um valor incalcu-
lável, não como uma pedra ou como pedaço de pano, mas como 
lugar sagrado ou relíquia heroica. Um semióforo é fecundo porque 
dele não cessam de brotar efeitos de significação (2000, p.12).

Chaui enfatiza que o poder político brasileiro construiu um se-
mióforo fundamental, aquele que seria o lugar e o guardião dos se-
mióforos públicos. O semióforo-matriz, segundo ela, é a nação: “o 
poder político faz da nação o sujeito produtor dos semióforos na-
cionais e, ao mesmo tempo, o objeto do culto integrador da socie-
dade una e divisa” (2000, p.14). Assim, essas representações seriam 
signos de poder e prestígio. Deste modo, somos levados a pensar 
que o Estado pós-ditatorial e o modelo de família burguesa são 

29. Hutcheon (2000, p.149) argumenta que todos vivemos em muitas comuni-
dades discursivas ao mesmo tempo.

30. Semeiophoros é uma palavra grega composta de duas outras: semeion, “sinal” e 
“signo”, e phoros, “trazer para a frente”, “expor”, “carregar”, “brotar” e 
“pegar” (no sentido de fecundidade) (Chaui, 2000, p.11).
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celebrados nos contos de Aquino como representações nacionais, 
contribuindo para a reafirmação do mito fundador brasileiro. 

Notamos, no entanto, que os sinais convencionados em Famí-
lias terrivelmente felizes, tais como Estado e família, são usados para 
reforçar a violência juntos às classes subordinadas. A relação perso-
nagem-cão é um exemplo disso, sabendo que “um semeion é um 
sinal distintivo que diferencia uma coisa da outra, mas é também 
um rastro ou vestígio deixado por algum animal ou por alguém” 
(Chaui, 2000, p.11). Em outros termos, o jogo irônico de Aquino 
usa a simbologia dos cães como estratégia para acionar nos leitores 
a ideia de que os grupos marginalizados estão destinados a seguir os 
mesmos passos de um animal, domesticado e naturalizado pelo ca-
pital. Contudo, ao contrário do que Chaui pondera sobre a reafir-
mação contínua dos semióforos, sempre em sentido positivo, os 
conceitos de Estado-nação e de família tradicional, representados 
nos contos de Aquino, são degradados e fragmentados. E para que 
possamos entender por que isso ocorre nessas narrativas, devemos 
ponderar que foram escritas no período pós-regime militar. Assim, 
para que um novo Estado democrático e novas concepções de fa-
mília florescessem, seria preciso enterrar de vez os antigos con-
ceitos e representações. Deste modo, percebemos que outras 
formas de violência se reciclam a partir dos detritos de formas des-
gastadas de violência. Essa é uma das lógicas hermenêuticas ence-
tadas nos contos de Aquino, em Famílias terrivelmente felizes.

Quando o leitor não consegue interpretar a ironia, Hutcheon 
(2000, p.143) explica que isso não quer dizer que falta competência 
discursiva, mas que ele não tem informação contextual para inter-
pretar um texto literário irônico apresentado a ele. Nos casos em 
que a ironia é interpretada, ela ajuda a internalizar a violência da 
realidade no leitor, definindo assim uma subjetividade, um tipo de 
sujeito. Faz isso não apenas com uma determinação psicológica e 
somente psíquica, que seria interior ao sujeito, como escreveu Sen-
nett (1988, p.409), ao identificar que as estruturas de dominação na 
sociedade são transpostas para termos psicológicos. Com isso não 
queremos dizer, de modo algum, que a obra de arte é mera projeção 
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da subjetividade de quem lê. Para não incorrermos nesse perigo, 
concordamos com Lefebvre (1969, p.53-4) ao afirmar que a ironia, 
ao mesmo tempo que constitui essa qualidade de consciência, a 
situa e a fundamenta ao colocá-la na história humana. Tal ironia, 
objetivamente fundamentada, permite uma independência do pen-
samento refletido, logo, subjetivo. Esse estudioso também escreveu 
que nada pode estar fora da história, acima das classes, das relações 
e das lutas de classes, ou das relações sociais em geral. Desta forma, 
a ironia “subjetiva”, emplacada por meio do processo hermenêu-
tico, na vida íntima dos sujeitos/interpretadores é constatada pela 
ironia objetiva. O ciclo da violência, então, se refaz continuamente: 
realidade social construída em uma estrutura de dominação, sua re-
presentação na “obra de ironia” (Muecke, 1995, p.60)31 e no mundo 
do texto literário, afetação agressiva do interpretador em sua perso-
nalidade, objetivação da violência por meio da reação do leitor a 
estímulos presentes no próprio texto, vivenciando na prática a 
mensagem que este veicula em uma vida pública desgastada. 

2.3. A hermenêutica do real e sua ligação com a 
representação da violência

Bleicher (1980, p.13) definiu hermenêutica, em termos gené-
ricos, como a teoria ou a filosofia da interpretação do sentido. Desse 
modo, tal ciência visa reconhecer como as expressões humanas tor-
nadas objetivas são acolhidas por um determinado sujeito, afetando 
a subjetividade do intérprete, e como são transpostas para seu sis-
tema de valores e significados. Em hermenêutica, ao contrário da 
linguística, não há o fechamento do universo dos signos,32 mas 

31. Por “obra de ironia”, Muecke (1995, p.60) compreende: a) a transformação do 
significado ou intenção reais na mensagem irônica; b) o estabelecimento do grau 
necessário de plausibilidade; c) o fornecimento de sinais (se houver algum).

32. Uma definição generalíssima do termo “signo” considera-o como “qualquer 
objeto ou evento, usado como menção de outro objeto ou evento” (Abbagnano, 
2007, p.1061).
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abertura para a experiência vivida, para o ser. Nesta acepção, a her-
menêutica, conforme definida por Ricoeur, diz respeito à “teoria 
das operações da compreensão em sua relação com a interpretação 
de textos” (1988a, p.17).33 

De acordo com Ricoeur, o sujeito não cria o real, mas o recebe 
como uma presença. Sua percepção finita não se abre para outrem, 
como pressupunha Wilhelm Dilthey,34 mas para o mundo, hori-
zonte de todo objeto, porém só percebido em parte. Há possibili-
dades infinitas de captar o mundo, porém muitos pontos escapam 
ao ser humano.35 A importância da linguagem (palavra) é que, por 

33. A tarefa hermenêutica do leitor diante da realidade seria, então, para Ricoeur 
(2007, p.299), a de desvelar o sentido do ser. É assim que hermenêutica e on-
tologia estariam ligadas, pois é pela interpretação que se pode chegar ao ser. 
Há dois tipos de hermenêutica, de acordo com Ricoeur (2007, p.299): a) her-
menêutica crítica: reflexão que consiste em imposição de limites a qualquer 
pretensão totalizante ligada ao saber histórico; esse exame crítico corresponde 
à validação das operações objetivantes (referentes à epistemologia) que pre-
sidem a escrita da história; b) hermenêutica ontológica: a hermenêutica dá-se 
como tarefa a exploração das pressuposições que podem ser ditas existenciais 
tanto do saber historiográfico efetivo quanto do discurso crítico anterior. São 
existenciais no sentido de que estruturam a forma própria de existir, de ser no 
mundo, desse ser que somos individualmente. Dizem respeito, em primeiro 
lugar, à condição histórica intransponível desse ser.

34. Em Dilthey, a questão da compreensão pressupunha uma capacidade funda-
mental: transpor-se na vida psíquica de outrem. Assim, enquanto nas ciências 
naturais o ser humano só podia adquirir conhecimento por meio de fenô-
menos distintos dele, nas chamadas ciências do espírito o sujeito conhece o 
sujeito. Deste modo, enquanto as ciências naturais são capazes de “expli-
cação”, as ciências do espírito são portadoras de “compreensão”. É estabele-
cida, aqui, uma diferença de princípio entre o mundo físico e o psíquico. 
Ricoeur resume a problemática nestas palavras: “A obra de Dilthey, mais 
ainda que a de Schleiermacher, elucida a aporia central de uma hermenêutica 
que situa a compreensão do texto sob a lei da compreensão de outrem que nele 
se exprime. Se o empreendimento permanece psicológico em seu fundo, é 
porque confere, por visada última, à interpretação, não aquilo que diz o texto, 
mas aquele que nele se expressa” (1988a, p.28). Essa posição filosófica e her-
menêutica foi condenada por Ricoeur (1988a, p.31), pois resultava, conse-
quentemente, em psiquismo e duplicação da subjetividade do sujeito.

35. Seguindo os passos filosóficos de Heiddeger, o “compreender” para Ricoeur 
(1988a , p.32) não passa pelo ser-com um outro (Dilthey), mas pelo ser-no-
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meio dela, o ser humano pode transcender todos os pontos de vista. 
Assim, a realidade não se reduziria ao que apenas pode ser visto, 
mas também ao que pode ser dito ou escrito. O sujeito, para Ri-
coeur (1988a, p.57-58; 1995, p.137), é um sujeito mediado simbo-
licamente pelos textos, ou seja, por meio dos textos é que adquire 
nova capacidade de conhecer a si mesmo. 

Para Ricoeur, se o ser humano compreende o mundo e com-
preende a si próprio por meio das narrativas, isso afeta a subjetivi-
dade do leitor:36

Aquilo de que finalmente me aproprio é uma proposição de mundo. 
Esta proposição não se encontra atrás do texto, como uma espécie 
de intenção oculta, mas diante dele, como aquilo que a obra des-
venda, descobre, revela. Por conseguinte, compreender é compreen-
der-se diante do texto. Não se trata de impor ao texto sua própria 
capacidade finita de compreender, mas de expor-se ao texto e re-
ceber dele um si mais amplo, que seria a proposição de existência 
respondendo, da maneira mais apropriada possível, à proposição de 
mundo. A compreensão torna-se, então, o contrário de uma consti-
tuição de que o sujeito teria a chave. A este respeito, seria mais justo 
dizer que o si é constituído pela “coisa” do texto (1988a, p.58). 

Nessa direção, mas assumindo a contribuição do gênero conto 
no procedimento hermenêutico, Cortázar infere que, na leitura e na 
interpretação de um conto, o ironista dá oportunidade para que o 
mundo do texto, em sentido autárquico,37 toque o mundo do 

-mundo. Assim, o que interessa ao estudo da hermenêutica não é desvendar a 
vida psíquica do autor de determinado texto, mas o tipo de mundo que este 
texto abre e descobre. 

36. O antropólogo Clifford Geertz escreveu que “as formas de arte originam e 
regeneram a própria subjetividade que elas se propõem a exibir” (1989, 
p.319). 

37. De acordo com Cortázar, o conto possui vida independente da do autor. Ele 
cunhou isso como a “autarquia” do conto, “o fato de que a narrativa se tenha 
desprendido do autor como uma bolha de sabão do pito do gesso” (1993b, 
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intérprete, refazendo sua cosmovisão:38 “De um conto assim se sai 
como de um ato de amor, esgotado e fora do mundo circundante, ao 
qual se volta pouco a pouco com um olhar de surpresa, de lento re-
conhecimento, muitas vezes de alívio e tantas outras de resignação” 
(Cortázar, 1993b, p.231). Nessa linha de reflexão, Cortázar (1993a, 
p.150) propõe que o conto é uma “síntese viva” ou uma “vida sin-
tetizada”, por se mover no plano do sujeito, no qual a vida e a ex-
pressão escrita dessa vida travam uma batalha. Portanto, o leitor/
intérprete que emerge a partir do conto toca a própria vida, ao en-
trar em contato com sua realidade e condição de existência. 

Por conseguinte, a hermenêutica tem dupla tarefa: a recons-
trução e a projeção do sentido dos textos e dos mundos que eles re-
presentam – ela é simultaneamente intencional e existencial. 
Ricoeur (1995, p.86) pondera que os textos literários alargam o ho-
rizonte de existência humana, descortinando um novo modo de 
estar-no-mundo diante de seus leitores:39 “O texto fala de um 
mundo possível e de um modo possível de alguém nele se orientar. 
As dimensões deste mundo são propriamente abertas e descorti-
nadas pelo texto” (Ricoeur, 1995, p.132). Segundo o filósofo, a 
poesia, entendida de modo abrangente, cria seu próprio mundo e 
alcança a realidade mediante um desvio, negando nossa visão ordi-
nária e a linguagem que habitualmente empregamos para descrevê-
-la (Ricoeur, 1995, p.114). Por isso, “interpretar é explicitar o tipo 
de ser-no-mundo manifestado diante do texto” (Ricoeur, 1988a, 
p.17). No entanto, isso tudo só pode ocorrer se houver a condição 
prévia do distanciamento entre intérprete e texto. Para o filósofo 
francês, o texto tem autonomia semântica em face da intenção 

p.229-30). A narrativa precisa autonomizar-se, desprender-se do autor como 
a bolha, por meio da linguagem.

38. Hans-Georg Gadamer (1980, p.193) já havia reconhecido que as palavras que 
se formam e que surgem em determinada língua eram capazes de criar uma 
articulação definida do mundo, orientando, assim, a vida dos sujeitos. 

39. “A inscrição do discurso é a transcrição do mundo e a transcrição não é redu-
plicação, mas metamorfose” (Ricoeur, 1995, p.90).
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psicológica do autor e de seu contexto sociocultural.40 E, para se 
compreender a existência que é expressa num texto, o sujeito pre-
cisa de uma atitude de despojamento do eu, alargando o horizonte 
de compreensão do seu Si, tornando-o mais rico. Por conseguinte, 
o sujeito, por meio da leitura, precisa se distanciar de si mesmo, 
sendo colocado em suspenso, irrealizado, potencializado: “só me 
encontro como leitor, perdendo-me” (Ricoeur, 1988a, p.59). O es-
tudioso chama isso de “metamorfose do ego” (1988a, p.59), ou 
seja, a suspensão da subjetividade do leitor, um momento de dis-
tanciamento até na relação de si a si, ao se apropriar do mundo da 
obra, resultando na transformação de seu eu. 

Desse modo, para Ricoeur (1988a, p.18, 33), “compreender” 
(verstehen)41 não é apenas um simples modo de conhecer ou de 
apreender um fato, mas uma maneira de ser e de se relacionar com 
os seres e com o ser.42 É como atividade, como vontade livre, que o 
sujeito procura compreender-se. Isso quer dizer que: “compreender 

40. Ricoeur (2007, p.347-56) rompe com a hermenêutica romântica, limitada a 
um conjunto de regras e técnicas interpretativas, e propõe uma hermenêutica 
desveladora e construtora de sentidos, o que permite uma variedade de inter-
pretações de determinado texto, mais do que o autor quis dizer quando o es-
creveu. Daí a ideia de que a tarefa do intérprete perante o texto é lidar com um 
verdadeiro conflito de interpretações, fazendo opções, complementos, conci-
liações, de forma que o leitor não é passivo, mas protagonista na conclusão da 
obra. E o leitor parte, em todo o caso, de seus pré-conceitos, de sua pré-com-
preensão, assim como faz o autor.

41. O conceito de verstehen diz respeito à forma objetivo-idealista de com-
preender, regida por cânones hermenêuticos, e dirigida ao sentido subjetiva-
mente visado, ou a contextos de sentido, conforme proposto primeiramente 
por Wilhelm Dilthey, Emilio Betti e Max Weber (Bleicher,1980, p.367).

42. Ricoeur se interroga sobre o sentido do ser, numa referência ao Dasein de Hei-
degger, um ser-aí que somos nós: “Dasein designa o lugar onde a questão do ser 
surge, o lugar da manifestação” (Ricoeur, 1988a, p.30); “é preciso sair delibe-
radamente do círculo encantado da problemática do sujeito e do objeto, e in-
terrogarmo-nos sobre o ser. Mas, para nos interrogarmos sobre o ser em geral, 
é preciso primeiro, interrogarmo-nos sobre este ser que é o ‘aí’ de todo o ser, 
sobre o Dasein, isto é, sobre este ser que existe no modo de compreender o ser. 
Compreender já não é, então, um modo de conhecimento, mas um modo de 
ser, o modo deste ser que existe ao compreender” (Ricoeur, 1988b, p.9). 
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um texto, diremos, não é descobrir um sentido inerte que nele es-
taria contido, mas revela a possibilidade de ser indicada pelo texto” 
(Ricoeur, 1988a, p.33). 

A apropriação do leitor em relação ao mundo do texto, nos dias 
atuais, talvez só seja possível a partir do que Hans Robert Jauss 
(1979, p.96-8) chama de “prazer estético”, que exige uma tomada 
de posição por parte do sujeito, de modo a converter um simples 
objeto em objeto estético. Essa atitude estética também implica 
que o objeto distanciado seja contemplado e fruído pelo sujeito 
(contemplação desinteressada), promovendo, assim, uma recipro-
cidade entre sujeito e objeto (participação experimentadora), sa-
bendo que “o prazer estético realiza-se sempre na relação dialética 
do prazer de si no prazer no outro (Selbstgenuss im Fremdgenuss)” 
(Jauss, 1979, p.98). 

A pergunta que se segue, então, seria: qual possibilidade de ser 
e existir ou quais modos de vida estariam indicados nos contos 
como os de Marçal Aquino, pertencentes à série literária brasileira 
do novo Realismo, se tais narrativas estão construídas a partir de 
uma linguagem literária da violência? Para respondermos a essa 
pergunta, é preciso considerar a situação do brasileiro contempo-
râneo.43 

Sennett (1988, p.395-8) explica que o princípio psíquico que 
governa a cultura adulta nas sociedades modernas ocidentais é o eu 
narcísico.44 De acordo com a mitologia grega, descrita pelo próprio 
Sennett (1988, p.395), Narciso se ajoelha diante de um lago arreba-
tado pela sua própria beleza refletida na superfície. As pessoas o 
advertiam que tivesse cuidado, mas ele não se importava com coisa 
alguma nem com ninguém. Certo dia, curva-se para acariciar essa 

43. O método ricoeuriano concebe a importância da tríade situação-compreensão-
-interpretação para se refletir quanto aos problemas ontológicos. A palavra 
“ontologia” aqui diz respeito ao ser enquanto ser e é procedente da filosofia 
existencialista de Martin Heidegger. 

44. “As energias humanas básicas do narcisismo são mobilizadas de modo a pene-
trarem sistemática e perversamente nas relações humanas” (Sennett, 1988, 
p.21).
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imagem, cai na água e se afoga. Temos aqui, de acordo com o estu-
dioso, não uma referência aos males do autoamor, mas o apaga-
mento da linha divisória entre o eu e o outro, sendo que nada de 
“outro” adentra o eu, e também o perigo da projeção, ou seja, uma 
reação ao mundo como se a realidade pudesse ser compreendida 
por meio das imagens do eu. É um estado entrópico, um modo de 
ser, no qual a pessoa se afoga no próprio eu. 

O mito de Narciso tem um duplo sentido: a sua autoabsorção 
evita que tenha conhecimento a respeito daquilo que ele é e da-
quilo que ele não é, esta absorção também destrói a pessoa que 
está engajada nessa situação. Narciso, ao se ver espelhado na su-
perfície da água, esquece que a água é uma outra coisa, que está 
fora dele próprio, e desse modo se torna cego a seus perigos 
(Sennett, 1988, p.395).

Sennett (1988, p.396) afirmou que o texto é um espelho do eu 
grandioso, refletindo a vida do sujeito que lê. Assim, cabe pensar 
que as normas do sujeito narcisista unem-se ao mundo do texto, 
intercambiadas pelo prazer estético, um prazer, nessas condições, 
direcionado ao texto e à realidade, a fim de, por meio de leituras 
significativas de ambas, satisfazer seus próprios interesses. O eu 
torna-se, então, a chave hermenêutica do texto e da realidade. 

Arendt (2010, p.349-54) afirmou que a introspecção45 humana 
e o senso comum,46 na era moderna, tornaram-se interiores, sem 
qualquer relação com o mundo exterior. A mente teria se fechado 
contra toda realidade e “sente” somente a si própria. O problema 
que notamos aqui é que o eu narcísico ou introspectivo não permite 

45. A introspecção é entendida por Arendt (2010, p.349) não como a reflexão da 
mente do ser humano quanto ao estado de sua alma ou de seu corpo, mas o 
mero interesse cognitivo da consciência [consciousness] por seu próprio con-
teúdo.

46. Para Arendt (2010, p.67), o senso comum está atrelado à ideia de “mundo 
comum”. O termo é usado como referência ao domínio público comparti-
lhado pela pluralidade humana. 
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que o leitor coloque sua subjetividade em suspenso, ao se apropriar 
do mundo da obra, como Ricoeur (1988a, p.58) diz ser funda-
mental para que o procedimento crítico da hermenêutica se realize. 
Pelo contrário, esse tipo de eu moderno, em contato com determi-
nada obra, ao ocorrer o “sequestro momentâneo do leitor” (Cor-
tázar, 1993a, p.157) ou o “prazer estético” (Jauss, 1979), deixa que 
sua subjetividade narcísica interfira vigorosamente no exercício de 
interpretação do mundo do texto. Anthony Giddens (1993, p.41-2) 
corrobora indiretamente com essa ideia ao esboçar que o eu mo-
derno é, atualmente, um projeto reflexivo,47 ou seja, uma interro-
gação mais ou menos contínua do passado, do presente e do futuro. 
Assim, frisamos que o leitor pode usar o texto literário como uma 
simples narrativa reflexiva ordenada de seu próprio eu. Os indiví-
duos são capazes, então, de conduzir a leitura de um texto, tendo o 
passado como pressuposto básico e de acordo com as exigências do 
presente, consolidando um enredo emocional com o qual eles se 
sentem, ou buscam se sentir, relativamente satisfeitos. 

De acordo com Umberto Eco (1968, p.40), o fruidor não é 
apenas convidado a participar das experiências sugeridas pelo texto 
literário, mas, inclusive, ele remete à obra de arte sua situação exis-
tencial concreta, sua sensibilidade particularmente condicionada, 
sua cultura, gostos, tendências, preconceitos pessoais, de modo que 
a compreensão da forma originária se verifica segundo uma deter-
minada perspectiva individual. Nas sociedades intimistas isso 
acontece, de maneira intensa, a partir de uma perspectiva não 
apenas individual, mas individualista,48 não apenas íntima, mas in-
timista. Assim, não ocorre, no procedimento hermenêutico calcado 
no novo Realismo literário brasileiro, uma compreensão de si pelo 
viés do distanciamento, mas uma contemplação interessada e uma 

47. Giddens (1993, p.39-43) afirma que o eu, o corpo e a sexualidade não apenas 
estão submetidos, na modernidade, ao poder disciplinar, como Foucault havia 
proposto, mas, mais do que isso, seriam portadores da autoidentidade, es-
tando cada vez mais integrados nas decisões individuais. 

48. Certamente a esfera privada se enriqueceu por meio do moderno individua-
lismo, como salienta Arendt (2010, p.47).
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imagem de si por meio de uma participação violentada pela intimi-
dade. Se o eu do leitor não consegue exercer uma reflexão equili-
brada sobre si próprio, ele também não consegue promover o 
distanciamento necessário em relação ao texto que está diante de si 
e em relação ao mundo em que se encontra. Deste modo, a violência 
torna-se intrínseca ao procedimento hermenêutico, somando-se a 
um período histórico e social em que os indivíduos validam seus 
impulsos e motivações acima de qualquer custo. Como conse-
quência, o eu narcísico é tido como realidade absoluta e o leitor é 
conduzido ao mundo da obra, motivado, intensamente, por seus 
preconceitos já demarcados pela estrutura brasileira da violência.49 

Enquanto a ênfase de Jauss recai sobre a relação autor-leitor 
intercambiada pelo texto literário, entendendo que “o prazer esté-
tico da identificação possibilita participarmos de experiências 
alheias, coisa de que, em nossa realidade cotidiana, não nos julga-
ríamos capazes” (Jauss, 1979, p.99), queremos realçar aqui o prazer 
estético na dialética entre texto-leitor. Para isso, é relevante saber 
que, para esse autor (1979, p.100-3), a conduta do prazer estético é, 
ao mesmo tempo, liberação “de” e liberação “para” e realiza-se por 
meio de três funções. Poiesis, no sentido de consciência produtora, 
pela criação do mundo como sua própria obra; aisthesis, como cons-
ciência receptora, pela possibilidade de renovar a percepção, tanto 
na realidade externa quanto da interna; katharsis, ou seja, “aquele 
prazer dos afetos provocados pelo discurso ou pela poesia, capaz de 
conduzir o ouvinte e o espectador tanto à transformação de suas 
convicções quanto à liberação de sua psique” (Jauss, 1979, p.101). 
Assim, por meio desse conceito da função catártica, que serve tanto 
como mediadora, inauguradora e legitimadora das normas de ação, 
quanto para libertar o espectador de interesses práticos e das impli-
cações de seu cotidiano, leva o leitor, através do prazer de si, não 
apenas voltado ao prazer do outro (autor), mas ao prazer oferecido 

49. Gadamer ressalta que “os preconceitos são orientações da nossa abertura em 
relação ao mundo” (1980, p.188).
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pelo mundo do texto, para a liberdade estética de sua capacidade de 
julgar, ser e constituir-se.

Segundo Schøllhammer (2012, p.133-43), o Realismo histó-
rico teria sido indicial ou indexal, ou seja, preocupado em trazer 
para dentro da escrita a marca da realidade como evidência e teste-
munho, enquanto o novo Realismo seria performático, conver-
tendo a recepção em intervenção poética sobre o mundo. Deste 
modo, enquanto o primeiro é descritivo, o segundo é afetivo. Suge-
rimos, assim, que essa afetividade pode acirrar o efeito catártico das 
narrativas de Aquino no leitor. 

Pellegrini, ao comentar o conto “Boi”, afirmou que o leitor de 
classe média, ao deparar com uma história de marginais, é “purifi-
cado pelo rito sacrificial da escória da sociedade” (2012, p.47), ou 
seja, ele “é direcionado para uma catarse que, longe de ser ameaça-
dora, oferece uma expressão ambivalente, domesticada e reconfor-
tante para as inquietações e medos presentes na sociedade” (2012, 
p.53). Sabe-se, no entanto, que esse efeito catártico é gerido pela 
ideologia: “aliviados com o happy end às avessas, livramo-nos da 
culpa social, voltamos para nossa zona de conforto, abrigamo-nos 
na proteção de nossas veleidades de classe média leitora” (Pelle-
grini, 2012, p.47). Ele nada mais faz do que instalar a violência no 
interior do intérprete, ao dar-lhe uma falsa sensação de que está 
afastado das mazelas sociais narradas no texto. As águas da ironia, 
contidas nos contos de Aquino, ludibriam esse leitor narcisista, que 
é golpeado pela sua sensação momentânea de catarse.

Pellegrini sugere que “as refrações realistas representam em 
profundidade as relações tensionadas entre o social e o pessoal, per-
meadas pela lógica mercantil, numa espécie de estratagema estético 
a encobrir o real – que deveria, mas não pode ser mudado” (2012, 
p.53). Para essa estudiosa, o novo Realismo literário proporciona o 
encobrimento do real ao tensionar indivíduo e sociedade, ou seja, o 
indivíduo é representado como o centro de valores, mas sustentado 
por relações sociais diversas, amplas, complexas e arbitrárias 
(Pellegrini, 2012, p.53). Isso significa que, se “a linguagem é um 
centro em que se reúnem o eu e o mundo” (Gadamer, 1999, p.686), 
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a linguagem da violência em Aquino agrega o eu narcísico do leitor 
e uma sociedade autoritária brasileira, tensionando-os a partir da 
representação de uma realidade cindida. Assim, o novo Realismo 
literário não está interessado em imitar (mimese) o mundo, mas a 
enfrentá-lo. É por meio dessa linha de raciocínio que Schøllhammer 
(2012, p.133-43) teria afirmado que o novo Realismo é performá-
tico.50 Em sua antropologia literária, Wolfgang Iser (1996, p.344), 
ao considerar o performativo como aspecto constitutivo da mimese 
aristotélica, expressou que, quando um mundo aberto passou a ser 
representado, ou quando a realidade deixou de ser considerada 
como um dado, ela foi tratada como um processo contínuo de au-
torrealização.

Segundo Ricoeur (1888a, p.59), por meio da leitura, a “meta-
morfose do mundo” deveria resultar na “metamorfose do ego”, en-
tretanto, o ego moderno, no desejo impetuoso de satisfazer suas 
vontades, se utiliza do texto escrito como tentativa de autorreali-
zação ou de apaziguamento de seu próprio eu violentado. Nessa 
situação, a linguagem do novo Realismo não contribui simples-
mente como um processo pelo qual a experiência privada51 invade a 
pública em sua significação, e isso por intermédio da comunicação, 
conforme sugerido por Ricoeur (1995, p.66-9). Mas, se a lin-
guagem configura novos modos de estar-no-mundo, de nele viver e 
nele projetar as possibilidades humanas mais íntimas (Ricoeur, 
1995, p.107), a estrutura dialética de uma linguagem da violência 
sutil, pandêmica e intimista, como a das narrativas de Famílias ter-
rivelmente felizes, compartilha e intensifica a solidão fundamental 

50. Schøllhammer (2012, p.143) deixa explícito que o aspecto performativo per-
tence à experiência estética em geral e de maneira alguma é privilégio exclu-
sivo da literatura realista.

51. Arendt afirma que “viver uma vida inteiramente privada significa, acima de 
tudo, estar privado de coisas essenciais a uma vida verdadeiramente humana: 
estar privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por outros, 
privado de uma relação ‘objetiva’ com eles decorrente do fato de ligar-se e se-
parar-se deles mediante um mundo comum de coisas, e privado da possibili-
dade de realizar algo mais permanente que a própria vida” (2010, p.71).
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do ser humano,52 por meio da caracterização de personagens la-
gartas e cães, desamparadas, marginalizadas e que vivenciam per-
manente estado de desespero.

Pode ser que uma das grandes ironias encontradas em Famílias 
terrivelmente felizes esteja na existência de personagens desampa-
radas e marginalizadas, que desejam a morte, mas não conseguem 
encontrá-la, só restando agir desnorteadamente na luta constante 
pela sobrevivência. Cícero, personagem de “Recuerdos da Babi-
lônia” (2002), sente-se inválido numa cadeira de rodas, sem em-
prego, sem perspectiva de vida, sem condições de se satisfazer 
sexualmente, e lamenta para seu amigo: “É melhor morrer do que 
ficar desse jeito” (Aquino, 2003, p.215). Sennett (1988, p.378) 
propôs que, nesta sociedade contemporânea, o sentimento íntimo é 
o padrão da realidade. Ele também expressou que o sentido de co-
munidade é formado pelo compartilhar de impulsos, junto de pes-
soas que possuem a mesma estrutura motivacional, a mesma vida 
impulsiva (Sennett, 1988, p.378), como em grupos fechados de 
amigos ou em famílias, apesar da realização humana não conseguir 
ser satisfeita dessa maneira.53 Portanto, ocorre uma preocupação e 
inquietude narcisísticas, tanto dos narradores quanto das persona-
gens de Famílias terrivelmente felizes, em relação às instituições 
como o Estado e a família. 

No conto “Inventário”, o narrador-personagem se pergunta 
como as pessoas com quem cruzou durante a vida reagiriam ao seu 
suposto suicídio. Neste caso, a decadência do eu do narrador movi-
menta as ações dramáticas das personagens secundárias do conto, 
como se todas elas orbitassem a partir da vida e dos interesses da-
quele que narra. Essa técnica se repete em “A casa”, por meio de 
uma voz narrativa que adentra uma residência abandonada como 

52. Usamos o termo “solidão” do mesmo modo que é sugerido por Ricoeur (1995, 
p.66), ou seja, como algo que é experienciado por uma pessoa e que não se 
pode transferir totalmente como tal para mais ninguém.

53. A introjeção no eu impede a satisfação das necessidades do eu: “o narcisismo 
tem a dupla qualidade de ser uma voraz introjeção nas necessidades do eu e o 
bloqueio de sua satisfação” (Sennett, 1988, p.21).
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se adentrasse seu próprio ser, a fim de encontrar significados no 
local onde sua amante teria morrido. No conto “Visita”, o nar-
rador-personagem vai até a fronteira geográfica e emocional com o 
objetivo de reconstruir sua família e suas estruturas internas, ainda 
que não obtenha sucesso. O lamento do narrador de “Miss Da-
núbio” é por não poder recuperar o tempo e o amor perdidos depois 
da morte trágica de Princesa.

Os narradores de “No bar do Alziro” (1991) e “Impotências” 
(1983) relatam os dramas de seus parentes, sempre comparando a 
desgraça de vida que tiveram com suas próprias vidas. Fazem isso 
para justificarem-se, perante o leitor, do fato de que não são cul-
pados pelo estado decadente que os protagonistas desses contos 
atingiram, mas não só isso. Também realizam uma leitura de suas 
vidas privadas, louvando as pessoas falecidas, além de confirmar o 
desmantelamento da família tradicional. Ambos os narradores se 
afastam do tipo de vida ali representado por pessoas da geração an-
terior, pai e tio, respectivamente. O processo de autonomização das 
relações sociais forja o ego e o caráter desses narradores narcisistas, 
afastando-os de membros de suas próprias famílias. Os narradores 
de contos como esses se sentem ameaçados pela antiga instituição 
familiar e percorrem, sozinhos, caminhos opostos em busca de li-
berdade, evitando reproduzir a história dos protagonistas conde-
nados. Entretanto só conseguem acumular dramas maiores. Assim 
são estabelecidas as “famílias terrivelmente felizes” de Marçal 
Aquino, marcadas por sucessivas “experiências de fratricídio” 
(Sennett, 1988, p.318, 412) e por estruturas emocionais fraturadas.

As representações da realidade política e social, delineadas 
pelos contos de Aquino, só podem interessar aos leitores brasileiros 
de hoje se, de algum modo, espelharem suas necessidades ínti-
mas.54 Caso isso não ocorra, haverá o desinteresse do leitor pela 

54. “Assim como a histeria fora mobilizada nas relações sociais por uma cultura 
que no século passado fora tomada por uma crise da vida pública e da vida 
privada, agora o narcisismo é que é mobilizado nas relações sociais por uma 
cultura despojada da crença no público e governada pelo sentimento intimista 
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mercadoria (obra literária), podendo afetar os lucros da indústria 
cultural brasileira. Já que a violência é cotidiana e intrínseca ao ex-
terior e ao interior da realidade dos brasileiros, a ponto de estar ape-
gada às suas próprias personalidades, em suas vidas íntimas e 
familiares, como demonstra Famílias terrivelmente felizes, a linha 
de produção literária e cultural do novo Realismo brasileiro se uti-
liza da própria violência como matéria-prima na fabricação de 
senti do. Portanto, a violência sempre precisa ser renovada simbo-
licamente, para que o mercado seja aquecido pela “novidade”, no 
caso, a violência do cupim, definida por símbolos que mantenham 
o sentido dramático na vida dos leitores. Esse sentido é reforçado 
pela ironia em sua função “psicoestética” (Hutcheon, 2000, p.173), 
ou seja, que age intencionalmente, em termos de psicologia e de 
arte, a fim de conscientizar seus intérpretes daquilo que ela propõe. 

No entanto, a violência não ocorre apenas a partir do fluxo 
leitor-texto, mas também pelo do texto-leitor. O novo enfoque do 
Realismo presente na ficção contemporânea brasileira tem sido 
operado por meio da afetação (agressiva) do leitor, conforme sa-
lientado por Schøllhammer (2012, p.133-43), em referência à lite-
ratura brasileira das últimas décadas do século XX e início do XXI. 
Com isso ele quis dizer que a questão da imagem ocupa lugar estra-
tégico na estética atual, uma vez que a tendência híbrida da litera-
tura procura apropriar-se de procedimentos e de técnicas 
representativas dos meios visuais e da cultura de massa, dominados 
pela visualidade. Vale lembrar que Candido, ao traçar um painel da 
literatura brasileira de 1930 até a década de 1970, já havia escrito 
que “o envolvimento agressivo parece uma das chaves para se en-
tender a nossa ficção presente” (2006a, p.254). Para este estudioso, 

como uma medida de significação da realidade. Quando questões como 
classe, etnicidade e exercício do poder deixam de se conformar a essa medida, 
quando deixam de ser um espelho, cessam de suscitar paixão ou atenção. O 
resultado da versão narcisista da realidade é que os poderes expressivos de 
adultos ficam reduzidos. Eles não podem brincar com a realidade porque a 
realidade só lhes interessa quando de algum modo promete espelhar necessi-
dades íntimas” (Sennett, 1988, p.397).
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o que ele chamou de “nova narrativa”, representada especialmente 
pelo conto, visava causar choque no leitor, por meio da agressão e 
do envolvimento com o texto. A ficção brasileira, nas décadas de 
1960/1970, anos de vanguarda estética e amargura política, teria 
feito isso ao lançar mão da pluralidade, incorporando técnicas e lin-
guagens nunca antes imaginadas em suas fronteiras, como a ficcio-
nalização de outros gêneros e edições cujo projeto gráfico fosse 
arrojado e vistoso. 

Mônica Ramos (2006, p.14) afirmou que Famílias terrivel-
mente felizes é como um tangram, jogo oriental parecido com um 
quebra-cabeças cujas peças unidas formam um quadrado, estrutu-
rando diferentes imagens com as mesmas peças e dispondo-as de 
modos diversos. Para ela, cada conto apresentaria uma combinação 
diferente das relações de poder, compondo imagens diversas a 
partir dessas relações. Essa analogia é interessante por levar em 
conta alguns aspectos estéticos e políticos da obra, mas desconsi-
dera pontos importantes:

a) não faz referência ao uso dinâmico de recursos cinematográ-
ficos utilizados nos contos. O tangram é algo mecânico e não 
contempla esse tipo de recurso literário, a linguagem cinemato-
gráfica, inserido nas narrativas de Aquino; 

b) enquanto o jogo oriental forma figuras metricamente perfeitas, 
conhecidas pelo usuário e limitadas em seu número, a obra de 
Marçal Aquino propõe uma unidade nos moldes de uma desor-
ganização ordenada pela violência. Há excessos e digressões 
nas narrativas, há a ausência de um critério claro na organi-
zação da ordem dos contos, considerando que muitos deles 
foram extraídos de outros livros do autor. Deste modo, a su-
posta desordem é proposital, sendo uma das marcas da vio-
lência estruturada; 

c) a metáfora sugerida por Ramos responde de modo precário à 
seguinte questão: quem anima o tangram? No dizer da estu-
diosa, parece ser o próprio autor; em nossa sugestão, no entanto, 
isso ficaria a critério dos jogos implicitamente estabelecidos 
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entre os narradores de Aquino e as percepções dos leitores, sa-
bendo que, de acordo com Eco (1994, p.83) há um acordo fic-
cional implicitamente existente entre o autor e seus leitores, ou, 
como escreveu Antoine de Compagnon (2003, p.87), entre 
texto e leitores, dado na intersecção entre significação original 
(sentido original do texto literário sujeitado a valores contem-
porâneos) e significações ulteriores (o sentido anacrônico do 
texto relacionado a valores atuais).55

d) Silviano Santiago (2012, p.33) destaca que o escritor do novo 
Realismo lida com um real cindido, enviesado, fragmentado, no 
qual se debruça artisticamente. Isso ocorre em termos de um 
processo de anamorfose, conceito de arte explicitado pelo pró-
prio Santiago (2012, p.34) e entendido como representação de 
figura (objeto, cena etc.), de maneira que, quando observada 
frontalmente, parece distorcida ou mesmo irreconhecível, tor-
nando-se legível quando vista de um determinado ângulo, a 
certa distância, ou ainda, com o uso de lentes especiais ou de um 
espelho curvo. Isso está bem próximo do conceito de “realismo 
refratado”, termo de Pellegrini (2007, p.138-9), em sua afir-
mação de que o novo Realismo, por causa de sua multiplicidade 
de expressão, seria como um prisma. Em Famílias terrivelmente 
felizes, a legibilidade da figura é possibilitada pelo aconteci-
mento irônico. A lente de contato de Aquino e que o aproxima 
do real é a ironia. 

Se as leituras de um texto influenciam na construção de mundo 
ou na “reprodução da vida”, termo usado por Raymond Williams 
(1979, p.99-100), a linguagem literária da violência (mundo do 
texto) atua ativamente no mundo do leitor, e vice-versa. Usando 
uma expressão cara a Umberto Eco (1968, p.37-66), o texto de 

55. Para Compagnon (2003, p.87), a intenção do autor em um texto literário não 
se reduz ao sentido original, mas compreende também a significação original: 
por exemplo, o texto irônico tem uma significação original diferente (con-
trária) de seu sentido original. 
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Aquino seria uma “obra aberta”, convocando o leitor a uma inter-
pretação da vida e da realidade a partir do encontro com os narra-
dores, personagens e enredos.56 Isso quer dizer que “uma obra de 
arte, forma acabada e fechada em sua perfeição de organismo per-
feitamente calibrado, é também aberta, passível de mil interpre-
tações diferentes, sem que isso redunde em alteração de sua 
irreproduzível singularidade” (Eco, 1968, p.40).

Mas, se o mundo real é pano de fundo do mundo ficcional, 
como sugeriu Eco (1994, p.81-102), qual satisfação de necessidades 
pessoais as narrativas de Famílias terrivelmente felizes poderiam 
oferecer aos leitores brasileiros? Talvez o enfraquecimento da vio-
lência cotidiana. No entanto, pelo fato de a sociedade brasileira ser 
autoritária desde sua fundação (Chaui, 2000, p.9-10), a nova ficção 
contemporânea brasileira se rende à demanda temática da violência. 
Nos contos de Aquino, o jogo da ironia é imprescindível para que a 
violência presente nas narrativas sejam apropriadas e experimen-
tadas por interpretadores e ironista.57 Isso, contudo, não quer dizer 
que o texto literário transmita a violência política e social para seus 

56. Em Obra aberta, Umberto Eco defende o papel ativo do intérprete na leitura 
de textos dotados de valor estético. Para ele a obra de arte é tanto obra fechada, 
forma acabada em sua perfeição, mas também aberta: “O autor produz uma 
forma acabada em si, desejando que a forma em questão seja compreendida e 
fruída tal como ele a produziu; todavia, no ato de reação à teia dos estímulos e 
de compreensão de suas relações, cada fruidor traz uma situação existencial 
concreta, uma sensibilidade particularmente condicionada, uma determinada 
cultura, gostos, tendências, preconceitos pessoais, de modo que a com-
preensão da forma originária se verifica segundo uma determinada perspec-
tiva individual” (Eco, 1968, p.40). Ricoeur (1995, p.124), ao assumir a 
autonomia semântica do texto e afirmar que ele está suscetível a ser interpre-
tado de várias maneiras, diferentemente até do proposto pelo autor, admite 
que o texto apresenta um campo limitado de construções possíveis. 

57. De acordo com Hutcheon (2000, p.28), o interpretador é o destinatário visado 
na elocução do ironista, mas ele ou ela (por definição) é aquele que atribui a 
ironia e então a interpreta; em outras palavras, aquele que decide se a elocução é 
irônica (ou não) e qual sentido irônico particular ela pode ter. O ironista, por sua 
vez, é quem pretende estabelecer uma relação irônica entre o dito e o não dito, 
mas nem sempre pode ter sucesso em comunicar aquela intenção (ou relação).
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intérpretes, mas que o mundo do texto de tais narrativas é o campo 
usado para satisfazer o eu narcísico daqueles que já estão sendo vio-
lentados pelas mazelas da vida íntima. Como exemplo disso, o 
leitor pode interpretar a ironia proposta nos contos sobre o desam-
paro do escritor como reforço do sistema político conservador e au-
toritário ou a favor de uma política de oposição e subversão, pois 
“não há garantias de que o interpretador vá ‘pegar’ a ironia da 
mesma maneira como foi intencionada” (Hutcheon, 2000, p.28).58 

Contudo, apesar dessas interpretações contraditórias, a ironia 
é importante, pois capacita o intérprete a uma tomada de posição 
diante da realidade que o cerca,59 ainda que seja uma decisão cer-
ceada pelas tiranias da intimidade.

Depois de fazer um levantamento bibliográfico de inúmeros 
estudos sobre a ironia, Hutcheon (2000, p.139-41) conclui que a 
interação de participantes (ironista e interpretador) com o texto 
irônico admite a “criação de intimidade” nas chamadas “comuni-
dades discursivas”.60 Isso não quer dizer que a ironia seja capaz de 
criar comunidades afáveis, mas que as comunidades modernas, de-
pendentes do funcionamento da ironia, são constituídas por “zonas 
de contato”, ou seja, espaços sociais onde culturas se encontram, se 
chocam, se atracam, quase sempre em relações de poder assimé-
tricas. A pesquisadora rompe com a ideia de que a relação entre iro-
nista e interpretador está próxima à de mestre e servo, na qual o 
emissor articularia a ironia a ser recebida passivamente pelo re-
ceptor, o que ela julga como concepção elitista sobre a participação 

58. “Enquanto pode-se usar a ironia para reforçar a autoridade, também pode-se 
usá-la para fins de oposição e subversão” e “a ironia pode obviamente ser 
tanto política quanto apolítica, tanto conservadora quanto radical, tanto re-
pressiva quanto democratizante” (Hutcheon, 2000, p.52, 61).

59. Estamos de acordo com o conceito de Paul Ricoeur sobre uma hermenêutica 
que atua em campo não apenas crítico, mas ontológico, sendo existencial no 
sentido de que estrutura a forma própria de existir, de ser no mundo, desse ser 
que somos individualmente (Ricoeur, 2007, p.299).

60. Ricoeur (1995, p.5) deixa explícito que toda leitura de texto faz-se sempre no 
interior de uma comunidade, de uma tradição ou de uma corrente de pensa-
mento vivo. 
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hierárquica, mas, com base na articulação alemã da ironia român-
tica, diz haver nessa relação uma compreensão mútua, estabele-
cendo, assim, uma hierarquia de participantes.61 Deste modo, 
haveria dois tipos potenciais de público da ironia: destinatários e 
ouvintes. Ambos estariam ao alcance perceptual da elocução irô-
nica, mas teriam diferentes tipos e graus de participação relativa 
junto dela. 

Hutcheon (2000, p.16) também considerou que a ironia, dife-
rentemente, por exemplo, da metáfora e da alegoria, possui uma 
aresta avaliadora, provocando, assim, “respostas emocionais” na-
queles que conseguem interpretá-la. Essa “dimensão afetiva” da 
ironia reforçaria, inevitavelmente, a estrutura intimista nas comu-
nidades discursivas modernas e latino-americanas, como é o caso 
das brasileiras. É preciso saber, no entanto, que tudo isso está atre-
lado à quantidade de “capital emocional” (Muecke, 1995, p.76) 
que o intérprete investe no tópico da ironia. Deste modo, se a ironia 
provoca “respostas afetivas” e emocionais de seus intérpretes 
(Hutcheon, 2000, p.16), somos levados a pensar de que maneira a 
ironia em Famílias terrivelmente felizes pode contribuir para acirrar 
o achatamento do público e alargar a dimensão pessoal na socie-
dade brasileira, interiorizando psicologicamente a violência social 
exterior nos intérpretes da ironia.

Temos, a partir de contos como os de Famílias terrivelmente fe-
lizes, a possibilidade de uma hermenêutica do eu, ativa quando o 

61. Sobre as suposições compartilhadas em muitos níveis diferentes entre destina-
tários e ouvintes da ironia, Hutcheon comentou: que “mesmo para as mais 
simples das ironias verbais, por exemplo, há que existir acordo mútuo por 
parte de ambos os participantes sobre estes pontos básicos: que as palavras 
tenham significados literais; que as palavras possam, entretanto, ter mais de 
um significado, especialmente em certos contextos; que exista alguma coisa 
como ironia (distinta de logro) onde um significado joga contra significados 
implícitos mas não falados – com uma certa aresta avaliadora; que essa ironia 
possa ser deliberada, mas não necessariamente; que possivelmente haja alguns 
tipos marcadores culturalmente acordados na elocução e/ou no contexto 
enunciativo para sinalizar que a ironia está funcionando e como se deve inter-
pretá-la” (2000, p.142). 
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interpretador consegue relacionar o texto literário às suas motiva-
ções interiores, sentimentos e impulsos, lembrando que, como res-
salta Sennett (1988, p.408, 413), o interior é considerado como 
realidade absoluta e definidor das relações sociais; passiva, quando 
o eu entra em contato com o mundo da vida, pois “há uma projeção 
do eu para dentro do mundo, ao invés de um engajamento na expe-
riência mundanal que esteja além de seu controle” (Sennett, 1988, 
p.406). A ironia do novo Realismo brasileiro, ao invés de revelar 
uma visão crítica do mundo e da história, do mesmo modo que 
fazia a ironia romântica (Ferraz, 1987, p.17), tem uma peculiar 
visão apática do mundo, pouco crítica, submetida aos ideários da 
sociedade autoritária brasileira. Deste modo, quanto mais o eu al-
cança níveis de profundidade hermenêutica, mais o interpretador 
torna-se indiferente a qualquer ação política ou revolucionária, a 
ponto de dissolver a consciência de classe em nome dos princípios 
de vida em grupo, ou conceber a classe social como produto das 
qualidades e habilidades pessoais. Como exemplo, citamos os 
contos sobre o desamparo do escritor que tratam sobre as crises 
agudas dos heróis, ocasionadas pelo desequilíbrio do ego conquiro 
(“eu conquisto”) e do ego fálico, duas dimensões da dominação do 
homem sobre o homem. Por isso, talvez, o desprazer vivido pelas 
personagens a nível literário (domínio da palavra) e erótico (do-
mínio do falo). No entanto, essa abordagem é individualizante, 
alienando o leitor, por não encetar que há relações de luta de classes 
que envolvem o assunto. 

A indiferença e a “claustrofobia” em relação ao mundo exte-
rior, cerceada por uma “tirania intimista” que patrocina uma catás-
trofe politica (Sennett, 1988, p.378), pode ser ressaltada nestes 
termos:

Uma sociedade que teme a impessoalidade encoraja as fantasias 
de vida coletiva de natureza paroquial. Quem somos “nós” se 
torna um ato altamente seletivo de imaginação: os nossos vizinhos 
mais próximos, os companheiros de trabalho, a família. Identi-
ficar-se com pessoas que não se conhece, pessoas estranhas, mas 
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que podem compartilhar dos interesses étnicos, dos problemas 
familiares, ou da religião, torna-se algo penoso […].

A recusa em enfrentar, assimilar e explorar a realidade exte-
rior à escala paroquiana é, em certo sentido, um desejo humano 
universal, enquanto simples medo do desconhecido. O senti-
mento de comunidade formada pelo compartilhar de impulsos 
tem o papel de reforçar o medo diante do desconhecido, conver-
tendo a claustrofobia num princípio ético (Sennett, 1988, p.378).

A ironia, enquanto estrutura linguística e de comunicação, 
capaz de não só comover, mas também mover, nas palavras de 
Ferraz (1987, p.18, 20), é articulada pelo novo Realismo como 
agenciadora da violência, a fim de contribuir para uma estrutura 
emocional dos interpretadores cada vez mais adequada às estru-
turas sociais de dominação. Nesse contexto imaginativo e ético de 
cunho “claustrofóbico”, o procedimento hermenêutico certamente 
é afetado, pois ocorre uma interpretação do mundo centrada no eu 
individual, já que o mundo exterior e público nada mais é para o 
sujeito moderno do que sinônimo de experiência do vazio, visto 
como impessoal e decepcionante. Por isso, a ironia joga com a fata-
lidade e com o ressentimento, tendo, com isso, duas finalidades: 
maquiar as estruturas sociais de dominação e atrair os leitores para 
o texto.




