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APRESENTAÇÃO

A REALIDADE É UMA CAUSA PERDIDA

A temática da violência e o modo como ela abarca a criação li-
terária brasileira não é nova nem tipicamente contemporânea. Na 
verdade, está presente em obras como O cortiço, de Aluísio Aze-
vedo, passando por Grande sertão: veredas, de João Guimarães 
Rosa, até os contos e romances de Rubem Fonseca, em que a repre-
sentação da violência se exacerba tanto, que, não por acaso, mo-
tivou Alfredo Bosi, em “Situação e formas do conto brasileiro 
contemporâneo” (1977), a conceituar essa literatura como “bruta-
lista”, isto é, essencialmente marcada pela violência urbana e suas 
formas mais perversas de manifestação. No entanto, as abordagens 
críticas sobre a representação da violência na literatura brasileira 
quase sempre reduzem as obras analisadas a uma espécie de ex-
tensão especular do que seria uma sociedade igual e notadamente 
violenta. Assim, de acordo com essas mesmas abordagens críticas, 
parte de nossa literatura se configuraria como o lócus por exce-
lência de uma realidade que se impõe ao escritor como força incon-
tornável, como um dado de que não se pode escapar, restando à 
escritura nada além do registro dos fatos e da impositiva figuração 
do real.

A consequência desse tratamento crítico acerca da represen-
tação da violência na literatura brasileira acaba produzindo outro 
equívoco singular: o pressuposto de que o Realismo literário se 
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justifica, em larga medida, não pelo universo ficcional que cria, mas 
pelas conexões mais ou menos evidentes que estabelece com a reali-
dade social entendida como dado absoluto, concreto e verdadeiro 
em si mesmo. Desnecessário dizer o quanto essa perspectiva tem de 
rasteira, já que, não raro, reduz a compreensão da obra literária ao 
que Antonio Candido, em Literatura e sociedade (1965), deno-
minou de “sociologismo crítico”, aquela “tendência devoradora de 
tudo explicar por meio dos fatores sociais”. Mesmo que o livro de 
Antonio Candido já conte com meio século de existência, a crítica 
ao sociologismo vulgar continua pertinente, já que, ainda hoje, não 
são poucos os trabalhos na área da crítica literária que se concen-
tram, unicamente, em apreender o mundo como um dado no inte-
rior da obra, ou seja, contentam-se com uma leitura que se preocupa 
com os imbróglios ideológicos, culturais, políticos ou sociais, pres-
cindindo da compreensão mais intensiva que envolve entender as 
particularidades do universo ficcional que a obra coloca em jogo. 

Por essas razões, não parece exagero afirmar que o livro que 
ora se apresenta é o resultado de cuidadoso e raro trabalho de pes-
quisa. Cuidadoso porque nunca perde de vista as hipóteses que for-
mula, bem como se dedica a conciliar os argumentos críticos com 
um conjunto bastante amplo e múltiplo de referenciais e pressu-
postos teóricos; raro porque se volta, com rigor a cada dia um pouco 
mais esquecido, para uma análise do fenômeno literário que en-
volve não só a compreensão dos aspectos imanentes da obra, mas 
sua delicada relação com o universo representacional da narrativa e 
com as realidades contextuais, sejam elas históricas, políticas, cul-
turais, ideológicas ou sociais, que incidem sobre a obra. O livro de 
Fábio Marques Mendes, ao propor uma leitura extensiva dos 
contos de Famílias terrivelmente felizes, do escritor paulista Marçal 
Aquino, presta duplo serviço aos estudos literários: dedica-se à re-
cepção crítica de uma das mais interessantes narrativas da contem-
poraneidade, mapeando seus elementos formais recorrentes para 
desvelar os caracteres estilísticos mais singulares da obra de 
Aquino, ao mesmo tempo que se dedica, em processo de refinada 
leitura simbólica, a estabelecer de que modo essas mesmas 
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narrativas dialogam com a realidade social, histórica e cultural dos 
últimos trinta anos.

Na verdade, a hipótese de pesquisa que orienta o trabalho é 
muito peculiar: e se a presença da violência nas narrativas de Marçal 
Aquino não apontar, simbolicamente, para um jogo representa-
cional que, por meio da ironia, se articula como forma estetica-
mente orientada de hermenêutica do real? Isso significa que, mais 
do que lançar mão de uma matéria-prima tomada diretamente de 
uma realidade social violenta, perversa e cruel, como gosta de noti-
ciar, vociferante e diariamente, o jornalismo “mundo cão” que im-
pera na imprensa nacional, mormente a televisiva, Marçal Aquino 
conceberia um universo ficcional em que a violência, concreta ou 
abstrata, física ou psicológica, material ou simbólica, atuaria como 
espécie de força desmanteladora do real, isso porque, segundo o 
próprio autor, “o novo Realismo literário brasileiro não estaria in-
teressado em propor uma versão da realidade de maneira mecânica, 
exata e definitiva”, ao contrário, “ocorreria, isso sim, uma dialética 
entre mecanicismo, automatismo e previsibilidade da realidade so-
cial e política articulada pela ironia, por meio do processo de inter-
pretação do real que privilegie e legitime os códigos da violência”. 
Em outras palavras: o realismo está na ironia cortante e desoladora 
com a qual Marçal Aquino cria um mundo ficcional em que a vio-
lência, ora melancólica, ora francamente eivada de humor e até 
mesmo de certo nonsense, nos convida a considerar a possibilidade 
de que somos todos, a um só tempo, vítimas e cúmplices de uma 
realidade que se nos revelaria como causa perdida. 

Assim, ao abordar a temática da violência e sua representação 
ficcional nos contos de Marçal Aquino, Fábio Marques Mendes 
revê, com acuidade, aquela que é a forma de representação mais re-
corrente na história da literatura nacional: o realismo como funda-
mento da arquitetura ficcional. Trata-se de um realismo que escapa 
à natureza documental ou à imparcialidade supostamente objeti-
vista do narrador onisciente que marcaram a tendência na segunda 
metade do século XIX. Como mostra o autor, agora estamos diante 
de um novo Realismo que “se constitui como linha de produção no 
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mercado editorial e cultural”, ou seja, atende às demandas da re-
presentação simbólica do real na mesma medida em que dialoga 
com a própria ideia de violência como produto de circulação cul-
tural – um bem ou uma mercadoria sempre prontos a serem mobi-
lizados pela indústria cultural. Por isso mesmo, como sugere Fábio, 
“essa ambivalência daria margem à representação de formas va-
riadas de crueldade, expressa na convivência simbólica entre civili-
zação e barbárie, por mais controversos que sejam esses termos, no 
trânsito literário por espaços de exclusão (como cortiços, favelas e 
casa de pensão)”. Mais do que retratar o real, então, Marçal Aquino 
cria um mundo ficcional em que a violência age, de acordo com a 
metáfora explorada por Fábio Marques Mendes, como um 
“cupim”, pois corrói, de dentro, as relações pessoais, familiares, so-
ciais e até mesmo estéticas, já que alguns dos contos colocam em 
cena a imagem do escritor diante não só da violência do mundo, 
mas de si mesmo e da própria linguagem. 

Nesse sentido, outro mérito do presente livro é identificar que 
a relação entre violência e representação realista emerge, nos 
contos, a partir de um permanente sentimento de desajuste que ca-
racteriza as personagens em diferentes circunstâncias: no embate 
com suas próprias vontades, aspirações e fracassos; no conflito com 
o outro, quase sempre marcado pelas tensões que envolvem a circu-
lação de sujeitos anônimos pelos grandes centros urbanos, criando 
um sentimento de deriva que assinala a vivência com os espaços 
públicos; na disjunção da família, com suas mesquinharias, 
egoísmos e perversidades; nas fronteiras do país, em que parece 
predominar, do ponto de vista das instituições, uma espécie de pe-
rigosa anomia que, em razão da ausência do Estado, permite que a 
lei nasça da força, do crime e do coldre de um revólver, como po-
demos ver no conto “Matadores”, ponto alto do trabalho contístico 
de Marçal Aquino e momento em que o autor encontra, de fato, a 
própria voz, consolidando estilo e linguagem narrativa. O desa-
juste das personagens, então, se manifesta como violência, perver-
sidade, incompreensão ou desamparo, mas é sempre registrado 
pela ótica de uma ironia que opera como corte significativo em 
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relação ao mundo narrativizado e as motivações das personagens. 
Sendo assim, Fábio Marques Mendes compreende que, na narra-
tiva de Marçal Aquino, impera uma “tensão dialética entre a vio-
lência (plano temático) e a ironia (plano formal, já que é um modo 
de tratamento do temático)”, que “põe em confronto – como na 
narrativa realista clássica – duas ou mais faces da moral, a ideali-
zada, que é pura ideologia, e outra, que nasce da experiência vivida, 
narrada e observada”. 

Do mesmo modo, mais do que a compreensão intensiva da 
forma narrativa e de seus elementos constitutivos, mais do que o 
debate acerca da problemática do Realismo e sua relação com a 
ironia, que acabam por criar uma chave hermenêutica que se 
propõe a interpretar o real a partir do universo ficcional que os 
contos colocam em circulação, este livro também tem o mérito de 
conceber uma leitura crítica que retoma, em larga medida, a his-
tória política recente do país, desde a interdição militar até a aber-
tura democrática, buscando entender como a violência, tema 
constante de nossa literatura, é um dado histórico enraizado no 
imaginário nacional e problematicamente resgatado por Marçal 
Aquino justamente porque o autor faz da ironia um recurso de de-
sarticulação de certos valores ideológicos que marcam nossa exis-
tência cotidiana: como os mitos da segurança pública, da proteção 
do Estado, da ordem nacional, da família como o espaço da afetivi-
dade protetora, entre outros. 

Por fim, o trabalho de Fábio Marques Mendes pode ser lido 
como uma das mais rigorosas recepções críticas da obra de Marçal 
Aquino até então realizadas, pois, além de situar a criação literária 
do autor no contexto da história política e cultural de nossas úl-
timas três décadas, também se propõe a uma sofisticada divisão dos 
contos em função de seus temas predominantes e do modo como 
Aquino revela, de maneira ora sutil, ora dramática, sempre osci-
lando entre o trágico e o irônico, o perverso e o cinicamente desa-
fiador, a presença da violência, mesmo que simbólica ou velada, no 
interior de uma experiência social que mal é capaz de dissimular o 
fascínio que essa mesma violência exerce sobre nossos códigos e 
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comportamentos, ideologias e práticas, princípios e modos de agir, 
pensar e até mesmo sentir. Tudo isso por meio de uma proposta 
analítica que recusa as facilidades críticas e os métodos prontos de 
interpretação, fazendo que Fábio Marques Mendes contorne a 
ideia já um tanto banalizada de que a obra literária atuaria como 
espécie de sucedâneo ou reflexo da realidade social que, inevitavel-
mente, a conformaria. 

Num contexto crítico de culturalismos rasteiros, de modismos 
teóricos que tudo desconstroem, mas nada propõem de efetiva-
mente compreensível, concreto ou tangível do ponto de vista do 
entendimento da obra literária como particularidade estética, única 
e singular em si mesma, de análises que retomam as velhas fór-
mulas e os antigos receituários do sociologismo crítico, agora tra-
vestido em jargão político esvaziado de relevo ou profundidade 
reflexiva, um livro de crítica literária que não se furta a pensar a 
obra em função de sua natureza desafiadoramente complexa é um 
livro que faz jus à tarefa inesgotável do verdadeiro crítico: situar-se 
nas fronteiras do conhecimento. E, por isso mesmo, é uma obra que 
deve ser saudada.

Márcio Scheel

UNESP/São José do Rio Preto




