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Considerações finais

Constatamos, neste livro, que a linguagem da violência, encer-
rada na ficção contemporânea brasileira, tem pelo menos dois ve-
tores: o projeto de modernidade, que possibilitou a relação entre 
literatura, realismo, morte e meios de produção, introduzido no 
Brasil, ainda que de modo incompleto; e a reedição do mito fun-
dador, característico da sociedade autoritária brasileira.

Podemos observar que os contos de Famílias terrivelmente fe-
lizes (2003) são atravessados por símbolos construídos a partir da 
dialética entre as forças violentas do macropoder, representado 
pela família sobre-humana, formada por pessoas com o mesmo 
vínculo nacional (Estado brasileiro pós-regime militar), e do mi-
cropoder, representado pelo modelo ideal de família burguesa, 
constituída por pessoas com o mesmo laço de consanguinidade (fa-
mília nuclear e tradicional brasileira). Além desta última, há 
também nos contos aquelas famílias compostas por laços de inte-
resses (matadores profissionais, gangues de crime organizado, 
marginais, migrantes nordestinos etc.), propondo modelos alterna-
tivos ao hegemônico. Com tais representações, os contos ques-
tionam os mitos fundantes da sociedade autoritária brasileira, e 
também aqueles que são considerados “reais”. Assim, Aquino faz 
a fratura do real para questionar o ideal e o real. Lança dúvidas 
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sobre os modelos e sabota todos eles por meio de sua ironia ácida e 
corrosiva. 

A violência produzida pela linha de produção do novo Rea-
lismo brasileiro deve ser entendida, enquanto posição, como estra-
tagema estético, ou seja, como tecnologia de poder mediada por 
mecanismos de linguagem e que está a serviço dos interesses do 
mercado editorial e cultural brasileiro. A função da violência, 
então, é ambígua, pois sua ação é parecida com a de cupins que cor-
roem a madeira (violência sutil), e sua intensidade e abrangência 
podem ser comparadas a uma pandemia (violência perversa), sendo 
instalada na vida íntima de leitores brasileiros que experimentaram 
a contínua degradação do espaço público no período social e polí-
tico pós-regime militar. Esse tipo de violência, representado nos 
contos de Aquino, subjaz às estruturas de dominação da sociedade 
autoritária brasileira dos dias atuais. Deste modo, a estética da obra 
de arte é revestida por dois interesses imediatos: o político e o mer-
cadológico. 

Nossa hipótese, trabalhada durante todo o livro, é que a ironia 
de Aquino, enquanto técnica, funciona como elemento que rege, 
de modo ambíguo, a representação da violência em seus contos. 
É uma ironia que aparece no aspecto frasal, como notamos no título 
da obra e de alguns contos, e também em toda a dimensão da narra-
tiva – por isso, a escrita fragmentada do autor, os inúmeros pontos 
de vista e o uso de duas vozes narrativas em alguns contos. Também 
acontece na previsibilidade das sequências das ações dramáticas, 
por meio do jogo de espelhos (sinonímico ou antitético), e é real-
çada pela trajetória dramática das personagens. 

Sua ironia evoca igualmente a relação entre mundo do texto e 
mundo do leitor, articulada como recurso de linguagem e de pensa-
mento e, além disso, como chave hermenêutica. Pode ser acionada 
pelos intérpretes a fim de compreender suas condições humanas de 
vida por meio das imagens simbólicas da morte, verificadas na tra-
jetória das personagens (lagartas e cães) selecionadas por Aquino 
para a composição de seus textos. Assim, os leitores são incitados, 
por estarem situados em uma realidade histórico-social violenta, a 
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não somente dar significado à violência do cotidiano, mas também 
a interpretá-la e ressimbolizá-la com base no mundo do texto. 

Ao tratar o tema da violência em termos sociais, e em sua re-
lação com a ironia, e procurar suas variações respeitando a crítica 
literária realizada nos contos, classificamos as narrativas de Famí-
lias terrivelmente felizes em quatro grupos: a) nos contos de fron-
teira, a ironia ocorre na confusão das fronteiras; b) nos contos sobre 
o desamparo do escritor, se dá na decadência da força criativa (lite-
rária e libidinal) do artista; c) nos contos sobre os artefatos urbanos, 
reproduz na margem a lógica do centro; d) e nos contos sobre os 
desencontros amorosos, intensifica a experiência do fratricídio. 

Feito isso, esperamos contribuir com os estudos literários e 
acadêmicos que contemplem a relação dos escritos de Marçal 
Aquino com a nova ficção contemporânea brasileira. 




