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1. CONTEXTO SOCIAL E PRINCIPAIS OBRAS

A década de 90 se caracterizou pela penetração da realidade violenta na ficção e foi
marcada pela escalada das chacinas e por intervenções militares na guerra contra o tráfico, duros
golpes judiciais contra a máfia do jogo do bicho e uma relativa moralização da polícia militar
e civil. Cenas de mortes e tráfico foram expostas na imprensa nacional e internacional e
desencadearam mobilizações contra a violência urbana.
No meio literário surgiram duas obras cuja originalidade estava
intimamente ligada à nova realidade da violência. A primeira delas, com o
título “O matador”, foi lançada em 1995 pela jovem escritora paulista
Patrícia Melo.
O personagem principal do mundo ficcional de Patrícia Melo é

Patricia Melo

Máiquel, jovem suburbano de São Paulo que se torna um matador de
aluguel, um justiceiro pago e um exterminador de desafetos da grande sociedade paulista. Seu
primeiro “cliente” é o dentista Doutor Carvalho, que, depois de levar um tiro na perna, mudase para São Paulo e reaparece como agenciador dos contratos de matar. O Matador mostra o
processo de embrutecimento de um homem que começa a matar por acaso
para, em seguida, tornar-se cúmplice da alta sociedade como carrasco
informal com direito a uma vida fácil e proteção da polícia, mas acaba
sendo incorporado no processo de banalização da violência que
finalmente o leva à autodestruição. As qualidades técnicas do livro, o
ritmo em aceleração contínua do texto e a composição da narrativa cuja
Livro:
“O matador” (1995)
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fluência nos remete ao ritmo de um filme de ação justificam a filmagem
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do livro. Esta foi realizada com base no roteiro redigido por Rubem Fonseca e dirigido por José
Henrique Fonseca em 2002, com o título “O homem do ano”.
A segunda obra de destaque deste período, isto é, dos
anos 90, foi “Cidade de Deus” (1997), de Paulo Lins, um
escritor jovem, morador Rio de Janeiro, especificamente na
Barra da Tijuca. Paulo Lins passou a vida na favela e
conseguiu

venceras

condições

sociais desfavoráveis, formar-se na
universidade pública e realizar um

Paulo Lins

trabalho sociológico sobre a sua própria favela, percurso de vida e de
pesquisa que culmina num projeto literário de grande importância. O
livro pode ser lido de várias maneiras. É um documento sobre a história
da Cidade de Deus, complexo habitacional construído para dar moradia
Livro: “Cidade de
Deus” (1997)

à população que ficara sem casa durante as grandes enchentes no Rio
de Janeiro em 1966.

2. VIOLÊNCIA COMO TEMÁTICA CENTRAL

Cena do filme: “Cidade de Deus” (2002)

Na concepção do termo “violência”, considera-se sua dimensão simbólica. Segundo
Pierre Bourdieu (1998), ela está presente nos símbolos e signos culturais em geral e diz respeito
a uma violência não percebida por um trabalho de inculcação da legitimidade dos dominadores
sobre os dominados e que garante a permanência da dominação e da reprodução social. Age de
modo indolor e invisível, interferindo na formação e transformação dos esquemas de percepção
e pensamento, nas estruturas mentais e emocionais, ajudando a conformar uma visão de mundo.

Para Ricoeur (1995, p.5-26) é a linguagem simbólica que exprime a experiência humana
fundamental e a situação de seu ser. O ser humano moderno é conflituoso, pois nele se inscreve,
como complemento essencial, a possibilidade do mal, embora o mal constitua sempre um
escândalo para o ser humano. Desse modo, uma linguagem em que a violência é largamente
simbolizada implica que as experiências humanas estão corroídas pela maldade.
A violência não deve ser tratada como apenas um tema da literatura, mas, sim, como um
dos elementos estruturantes e cerne da cultura moderna e latino-americana. Isso é evidenciado,
por exemplo, pelos estudos do crítico e escritor chileno Ariel Dorfman. Consoante suas análises,
a violência tem sido a matéria própria dessa cultura, o fundamento de sua própria ordem social
e, em diferentes modalidades, o núcleo de sua literatura. Dorfman (apud Schøllhammer, 2000,
p.237-8) propõe diferenciar a temática da violência na cultura latino-americana em quatro
dimensões:
a) uma vertical, matriz da violência social – repressora e autoritária ou rebelde e
libertadora – sobre a qual a violência é simbolizada literariamente como salvação e recuperação
de dignidade e independência;
b) na dimensão horizontal, intimamente ligada à primeira, testemunhamos a violência
intersubjetiva, individual e sempre na fronteira da solidão e da alienação do indivíduo na
sociedade;
c) esta problemática se agrava na terceira dimensão: interior, inespacial e psicológica,
na qual a violência é conduzida cegamente por desespero e angústia sem alvo exterior
justificado;
d) a violência da representação na literatura e na arte modernista como um movimento
transgressivo que possa produzir um efeito sobre o leitor comparável a uma experiência
catártica de purificação das emoções por terror e piedade.
Pereira (2012, p.3) afirmou que, do ponto de vista temático, os anos de 1990 e os
primórdios do século XXI, no que diz respeito às narrativas brasileiras, parecem consolidar o
predomínio da degradação em todos os sentidos: violência física e moral, esgarçamento de laços
familiares e afetivos, desarmonização do tecido social, caos urbano, perda de identidade do
indivíduo, niilismo etc. É tendo em vista em realidade que Pellegrini (2012, p. 40) evidencia
que “a violência vem sendo a viga mestra da organização e funcionamento da nossa própria
ordem social, simbolicamente representada na história e na tradição da literatura nacional”.

3. A ESTÉTICA DA GERAÇÃO DE 90

De acordo com Schøllhammer (2009, p.36-9), as seguintes marcas podem ser
encontradas facilmente na nova geração literária da década de 1990, apesar de não haver
qualquer tendência nítida que unifique todos, nem qualquer movimento programático com o
qual o escritor estreante se identifique:
a) o uso da nova tecnologia de computação e das novas formas de comunicação via
Internet, encontradas na preferência pela prosa curta, pelo miniconto e pelas formas de escrita
instantâneas, os flashes e stills fotográficos e outras experiências de miniaturização do conto,
recursos acionados, por exemplo, nos escritos de Dalton Trevisan;
b) o convívio entre a continuação de elementos específicos, que teriam emergido nas
décadas anteriores, e uma retomada inovadora de certas formas e temas da década de 1970;
c) a intensificação do hibridismo literário durante a década de 1990, que gera formas
narrativas análogas às dos meios audiovisuais e digitais, tais como as escritas roteirizadas de
Patrícia Melo, Marçal Aquino e Fernando Bonassi;
d) o apelo ao pastiche e aos clichês de gêneros considerados menores como o
melodrama, a pornografia e o romance policial – todos explorados por Marçal Aquino em seus
contos.
Pode-se afirmar, ainda com base em Pellegrini (2012, p.40), que as narrativas da
violência constituem uma espécie de “normalização” estética do lado mais trágico da sociedade
brasileira, e isso por meio da insistente reiteração do conflito, do confronto, da crueldade e da
barbárie. A produção cultural e literária brasileira utiliza-se da violência como matéria-prima
para a conquista de leitores que já estão habituados com ela, em razão da história do país e de
suas convivências com estruturas sociais de dominação.

4. PRINCIPAIS AUTORES E OBRAS:

O escritor Luiz Ruffato (2013) faz extenso panorama sobre a literatura brasileira, desde
os primórdios até a geração atual, com foco especialmente na geração 90. Seguem os dados
reunidos de sua extensa pesquisa.
De acordo com o autor, o surgimento de Fernando Bonassi (São Paulo, SP, 1962) em
1989, com o livro de contos O amor em chamas, revelaria um autor prolífico, com interesses
bastante variados, mas preocupado primordialmente em retratar a vida miúda dos moradores do
subúrbio (título, aliás, de um romance seu lançado em 1994), os traumas decorrentes da ditadura
(O céu e o fundo do mar, O menino que se trancou na geladeira) e a vida dos excluídos da
sociedade (100 histórias colhidas na rua). Vindo da poesia marginal, Sergio Fantini (Belo

Horizonte, MG, 1961) estreia em 1991 na prosa de ficção com a novela Diz xis, mantendo-se
fiel às edições alternativas (ele sempre se recusou a publicar por editoras comerciais). Seus
livros (Cada um cada um, A ponto de explodir, Silas) mostram um autor obcecado em recriar
uma linguagem capaz de dar conta de suas histórias de violência e solidão.
Provocou alguma surpresa quando Chico Buarque (Rio de Janeiro, 1944),
conhecidíssimo compositor de música popular desde a década de 1960, lançou-se na literatura,
em 1991. Na verdade, seu interesse pela prosa de ficção já transparecia nas incursões pelo teatro
(Roda viva, 1968; Calabar, 1973; Gota d’água, 1975; Ópera do Malandro, 1978; e O grande
circo místico, 2003) e mesmo na novela orwelliana, Fazenda modelo, de 1974, uma fábula
sobre a ditadura militar. Seus três primeiros romances, Estorvo, Benjamin e Budapeste,
desenvolvem situações kafkianas, quando um fato absolutamente ordinário desencadeia uma
série de desencontros e estranhamentos. Já Leite derramado, publicado em 2009, retoma uma
narrativa mais tradicional, apresentando a confissão de um velho membro da classe dirigente
brasileira, cuja história pessoal se confunde com a própria história do país.
Ainda segundo Ruffato (2013), em 1993, Rodrigo Lacerda (Rio de Janeiro, RJ, 1969)
lança o romance O mistério do Leão Rampante, cuja trama burlesca, transcorrida na Inglaterra
do Século XVII, imediatamente o consagra. O livro seguinte, A dinâmica das larvas, mantém
o tom de farsa para abordar o mercado editorial brasileiro. Já em Vista do Rio e Outra vida,
Lacerda oferece uma dolorosa reflexão sobre vidas que se descarrilham.
Hotel Solidão, publicado em 1994, resume no título a temática de João Anzanello
Carrascoza (Cravinhos, SP, 1962): por mais que estejamos próximos fisicamente,
permanecemos mergulhados numa imensa solidão. Essencialmente contista (O vaso azul, Dias
raros, O volume do silêncio, Espinhos e alfinetes, Aquela água toda), Carrascoza recupera e
aprofunda a narrativa lírica, em geral situando-a no território movediço da infância. Também
fundamentalmente adepto da narrativa breve, Amilcar Bettega Barbosa (São Gabriel, RS, 1964)
lança, no mesmo ano, O vôo do trapezista, seguido de Deixe o quarto como está e Os lados do
círculo, contos que, no conjunto, tangem ao fantástico, prenhes de melancolia. 1994 ainda é o
ano de estreia de Patrícia Melo (Assis, SP, 1962), com Acqua Toffana, ao qual se seguirão
outros dez romances, todos dedicados a estudar as raízes da violência e da criminalidade do
Brasil pós-ditadura (O matador, Elogio da mentira, Inferno, Valsa negra, entre outros).
(RUFFATO, 2013)
Em 1996, Cintia Moscovich (Porto Alegre, RS, 1958) publica O reino das cebolas, livro
que já aponta os temas que se desdobrarão em seus outros cinco títulos (três de contos,
Anotações durante o incêndio e A arquitetura do arco-íris, Essa coisa brilhante que é a chuva

e dois romances, Duas iguais e Por que sou gorda, mamãe?): o universo familiar de classe
média, a questão judaica, as angústias da rotina cotidiana. No mesmo ano, Adriana Lunardi
(Xaxim, SC, 1964) lança As meninas da Torre Helsinqui, contos, seguido de Vésperas, que
recria com sensibilidade o dia anterior à morte de nove escritoras (Virginia Woolf, Dorothy
Parker, Clarice Lispector, entre outras), livro que a projetou internacionalmente. Esse mesmo
registro, de uma escrita sofisticada e internalizada, conduz seus dois romances, Corpo estranho
e A vendedora de fósforos. (RUFFATO, 2013)
1997 é o ano de lançamento de Cidade de Deus, de Paulo Lins (Rio de Janeiro, RJ,
1958), romance que pela primeira vez mostra a violência e a opressão numa comunidade pobre
a partir de um ponto de vista interno, e que imediatamente conquistou sucesso de crítica e de
público, no Brasil e no exterior. Já em 1998, André Sant’Anna (Belo Horizonte, MG, 1964)
lança Amor, que, por meio da paródia, cria uma narrativa hiperrealista, debochada e irreverente
para desmascarar as falsidades de um mundo de aparências e conveniências (Sexo, Amor e
outras histórias, O paraíso é bem bacana, Inverdades). No mesmo ano, Marcelo Mirisola (São
Paulo, SP, 1966) estreia com os contos de Fátima fez os pés para mostrar na choperia. O autor
fará uso da autoficção para construir uma narrativa insolente e cínica (O herói devolvido, O
azul do filho morto, Charque), que tudo julga e condena. (RUFFATO, 2013)
Ruffato (2013) conclui sua pesquisa apontando que no último ano do Século XX,
aparecem Menalton Braff (Taquara, RS, 1938), Adriana Lisboa (Rio de Janeiro, RJ, 1970) e
Altair Martins (Porto Alegre, RS, 1975). Braff trilha o caminho da narrativa psicológica, numa
escrita suave que desvela aos poucos os subterrâneos das relações humanas, em duas coletâneas
de contos (A sombra do cipreste e A coleira no pescoço) e oito romances (Que enchente me
carrega?, Castelos de papel, Na teia do sol, A muralha de Adriano, Moça com chapéu de palha,
Bolero de Ravel, Tapete de silêncio e O casarão da Rua do Rosário). Já Adriana Lisboa forma,
com Milton Hatoum, Bernardo Carvalho e Paulo Lins, o grupo dos mais respeitados, estudados
e traduzidos escritores brasileiros contemporâneos. Adriana estreou com Os fios da memória,
logo seguido por Sinfonia em branco, Um beijo de colombina, Rakushisha, Azul-corvo e Hanói,
romances, e Caligrafias, contos – nos quais persegue a “beleza gloriosa de quase nada”. Altair
Martins publicou quatro livros de contos (Como se moesse ferro, Se choverem pássaros, Dentro
do olho dentro e Enquanto água) e um romance, A parede no escuro. Em todos, a presença da
linguagem poética como mediadora entre homens e mulheres consumidos pelas dores de uma
existência frágil.
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