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Resumo 

 

Esta pesquisa é um desdobramento dos estudos literários sobre a estética da violência, 

que fazem parte de um projeto maior: o grupo de Literatura e Utopia. Através de contos 

brasileiros contemporâneos, objetiva-se investigar as características estéticas e formais 

dos novos realismos. O conto ―A Lei‖ (2007), de André Sant‘Anna foi escolhido como 

objeto para análise e, no intuito de compará-lo a uma obra dos anos 70, o conto ―Creme 

de Alface‖, de Caio Fernando Abreu (1975), foi definido como a segunda narrativa a ser 

analisada. Constata-se uma literatura que se apropria de recursos linguísticos e 

narrativos que remetem à violência encontrada no caráter irrefutável do real, e sem o 

compromisso de mimetizá-lo, conforme explana Erik Schøllhammer em Ficção 

brasileira contemporânea (2011). Associando os preceitos teóricos de Erik 

Schøllhammer aos dos autores Walter Benjamim, em O narrador: considerações sobre 

a obra de Nikolai Leskov (1994) e Linda Hutcheon, em Narcissistic narrative: the 

metafictional paradox (1980), nota-se que a metalinguagem em ―A Lei‖não nega seu 

vínculo com a tradição realista do conto, pois ele é composto por uma construção 

narrativa e autorreflexiva que alude à estética do novo realismo. Em ―Creme de Alface‖, 

a oscilação das vozes narrativas reafirma o caráter inexorável da violência, apontado por 

Renato Gomes, em Novos Realismos (2012). Ao comparar as duas obras, verifica-se a 

estética e a forma do novo realismo em cada uma, por intermédio do cenário distópico e 

das configurações textuais (mudança dos narradores, repetição de palavras, frases 

curtas, escassez de pontos finais e descrições viscerais dos atos violentos). Em ―A Lei‖, 



por conta da linguagem autorreflexiva, há uma maior evidência do realismo 

contemporâneo, pois se intensifica, neste conto, a desobrigação de ser análogo à 

realidade. 
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Considerações iniciais 

 

   Através do mapeamento de contos brasileiros contemporâneos, objetiva-se 

analisar a estética do novo realismo e, assim, contribuir para os estudos literários acerca 

das distopias, unindo-os às reflexões provenientes deles. Foram propostas atividades de 

análise de narrativas brasileiras, entre elas o conto ―Creme de Alface‖ (2002), de Caio 

Fernando Abreu, que se tornou principal objeto para a análise deste relatório. O 

desenvolvimento dessa análise, teve como base teórica as obras de Karl SchØllhammer, 

Elizabeth Rondelli e Izabel Margato.  

 Por meio da análise serão trabalhados pressupostos conceituais que englobam a 

literatura de violência – realismos, distopias e os, já mencionados, novos realismos, 

desse modo, poder-se-á levantar reflexões sobre suas distinções e particularidades. 

Foram proporcionados os materiais produzidos pelos estudiosos dos âmbitos literários – 

Ângela Dias (2004), Jacques Hassoun (2002), Clément Rosset (1988) -, objetivando 

esclarecer os conceitos que acercam o novo realismo e a estética da violência em obras 

literárias brasileiras. 

 

 

A distopia e minimização da utopia 

 

 

          Os contos observados são ―Creme de Alface‖ (1975) e ―A Lei‖(2007), de Caio 

Fernando Abreu e André Sant‘Anna, respectivamente. Conhecido como ―fotógrafo da 

fragmentação contemporânea‖, Abreu deixou como marca estilística o apelo à morte, ao 

sexo e à violência. Já André Sant‘Anna faz parte de uma geração mais nova de autores 

e, por isso, torna-se relevante para essa análise, visto que assim será possível traçar as 



similaridades e diferenças entre a representação da violência da década de 70 e a do 

começo deste século.           

          Tanto em ―Creme de Alface‖ quanto em ―A Lei‖, os personagens se encontram 

em um ambiente distópico: um lugar que não lhes propicia oportunidades de evasão, 

todos os caminhos, indubitavelmente, desfecham-se no caráter intrínseco e cruel da 

realidade. Nas palavras de Moylan (2000)  

[...] o típico texto distópico é um exercício em uma forma politicamente 

carregada de textualidade híbrida, ou o que Raffaella Baccolini chama de 

‗gênero hibridizado‘. Embora todos os textos distópicos ofereçam uma 

apresentação detalhada e pessimista da pior das alternativas sociais, alguns se 

afiliam com uma tendência utópica ao manterem um horizonte de esperança 

(ou, pelo menos, convidam leituras que o façam), enquanto outros apenas 

parecem ser aliados distópicos da Utopia, ao conservarem uma disposição 

antiutópica que previne toda possibilidade transformadora, e ainda outros 

negociam uma posição mais estrategicamente ambígua em algum lugar ao 

longo do continuum antinômico. (MOYLAN, 2000, p. 147 apud MATIAS, 

2013, p. 135)      

          No conto de Abreu, o espaço, mental e exterior, em que se encontra o 

protagonista, é caótico e resistente a qualquer romanticismo. Como se fosse uma 

extensão do interior da personagem, as ruas e as pessoas refletem o caos nesse espaço 

dúbio: ―[...] havia só os corpos, centenas deles indo e vindo pela avenida, ela roçando 

contra as carnes suadas, sujas, as gosmas nas lentes dos óculos, como se não bastasse a 

tia Luiza agora que nem criancinha, mijando nas calças, brincando de boneca, dá 

licença, minha senhora, [...]‖ (ABREU, p. 128). A falta de pontos finais parece ser um 

recurso que contribui para a desconstrução da fronteira entre o caos mental e o exterior. 

          No conto ―A Lei‖, esse lugar distópico é mais descomedido do que em ―Creme de 

Alface‖. Constata-se na narrativa de Sant‘Anna um dos traços da distopia, o da 

―[...]representação decadente ou pessimista em relação aos sistemas sociais e seus 

contextos, principalmente, urbanos e futuristas‖ (MATIAS, 2013, p. 135). O 

protagonista se vê em um lugar que ―[...] só dá três tipos de gente, a gente: bandido, 

polícia e otário‖ (SANT‘ANNA, 2007, p 34), e ainda mais: ―[...] e os otários são o resto, 

são os bonzinhos que são covardes, os mais covardes de todos, são os trabalhadores que 

ganham uma merreca de salário[...]‖(SANT‘ANNA, 2007, p 35). É por meio da 

ineficiência estatal, do descaso social, que arruína e corrompe os sujeitos, que a distopia 

se revela no conto de André Sant‘Anna. Nesta análise, entendo utopia e utopista como 

aquele que 

[...] não aceita o mundo que encontra, não se satisfaz com as possibilidades 

atualmente existentes: sonha, antecipa, projeta, experimenta. É justamente 

esse ato de desacordo que dá vida à utopia. Ela nasce quando na consciência 



surge uma ruptura entre o que é, e o que deveria ser; entre o mundo que é, e o 

mundo que pode ser pensado‖ (SZACHI, 1972, p. 12/13). 

 

          Percebe-se no narrador-personagem o desejo utópico de ―melhorar‖ a sua vida, 

quando ele diz que devia se tonar traficante, acreditando que ―[...] não precisa ser tão 

mau que nem a polícia e ainda come umas mulheres melhores, sem precisar amarrar a 

mulher, nem arrancar o intestino dela pra fora, pelo cu‖ (SANT‘ANNA, 2007, p 43). Mais 

adiante ele desfaz o sonho utópico porque ―[...] do jeito que eu dou azar, os cara vão 

acabar liberando essa porra de maconha e, aí, maconha vai ser uma coisa besta, até 

careta, e aí acabou essas porra de vanguarda‖ (SANT‘ANNA, 2007, p 43). Ou seja, sob o 

arquétipo da distopia, no conto, os suspiros utópicos são breves e interrompidos pelo 

caráter atroz da realidade. A distopia, dessa maneira, está em ―Creme de Alface‖ e ―A 

Lei‖ como uma atmosfera totalitarista que acentua o cunho violento do novo realismo e 

situa-o num ambiente despótico. 

 

O novo realismo novo 

 

Tratar da representação da violência na literatura brasileira significou durante 

muito tempo a abordagem às narrativas regionalistas do início da década de 30, ainda no 

século passado. O cenário nacional retratado nas narrativas era aquele proveniente do 

descaso estatal, o governo era incapaz de garantir a dignidade àqueles que viviam na 

zona rural. Longe da vistoria governamental, crimes relacionados à vingança, à honra e 

à defesa dos próprios direitos eram comuns. Com a intensa urbanização do país, a 

literatura que retratava o cenário campestre foi substituída por uma literatura voltada à 

vida conturbada nas grandes cidades. 

          A urbanização desenfreada foi responsável pela configuração social e política 

característica das metrópoles brasileiras: a inexistência de saneamento básico, a 

poluição, o tráfego caótico e a falta de moradia. A grande demanda por assistência 

social é ainda hoje um dos maiores desafios para a sociedade, pois produz diferenças 

sociais que resultam numa contínua reciclagem da violência. A respeito da relação entre 

a literatura contemporânea e esse contexto social, geográfico e político, Schøllhammer 

esclarece: 



Na literatura contemporânea, a experiência urbana se escreve revelando, 

simultaneamente, a lógica estrutural da cidade e o caos que brota e prolifera à 

margem da ordem. Esse confronto se articula no nível da subjetividade do 

cidadão, no qual se percebe o limite da liberdade de ação que ele experimenta 

diante da complexa realidade urbana e, ao mesmo tempo, o exercício de uma 

outra apropriação literária do espaço simbólico da cidade através da escrita. 

Aqui, na literatura urbana, a nostalgia da cidade se articula como saudade da 

cidade orgânica, como procura de uma realidade mais ―autêntica‖, em que a 

cidade oferece um cenário privilegiado para a procura de uma nova 

expressividade (2000, p. 253). 

 

          O novo realismo, assim como a literatura realista do século XIX, apoia-se na 

realidade para a construção de narrativas que denunciam os aspectos mais atrozes da 

natureza humana. No entanto, seria errôneo apontar o realismo provindo da década de 

70 como um legítimo retorno ao realismo de Aluísio Azevedo, Machado de Assis e Eça 

de Queirós. Os novos autores continuam apoiando as suas narrativas sob os prismas da 

realidade, mas as suas obras não possuem a mesma preocupação com a verossimilhança 

e nem com a objetividade que marcaram os textos realistas do século XIX. Nas obras de 

escritores como Marcelino Freire, André Sant‘Anna, Fernando Bonassi e Marçal 

Aquino – alguns dos autores que representam a nova vertente do realismo –, a realidade 

é praticamente colocada em segundo plano, assumindo mais um caráter referencial do 

que um modelo a ser espelhado pela literatura. Schøllhammer entende que 

Discutindo um realismo que não se pretende mimético nem propriamente 

representativo, o problema ameaça tornar-se um paradoxo, uma vez que o 

compromisso representativo da literatura historicamente surge com a 

aparição do fenômeno realista. De que realismo falamos então, se não o 

representativo? Diríamos, inicialmente, que o novo realismo se expressa pela 

vontade de relacionar a literatura e a arte com a realidade social e cultural da 

qual emerge, incorporando essa realidade esteticamente dentro da obra e 

situando a própria produção artística como força transformadora (2011, p. 

54). 

          Usando outras palavras, para elucidar melhor o que foi exposto no parágrafo 

anterior: o novo realismo não se trata do ressurgimento do realismo canônico e 

machadiano, pois se diferencia dele em muitos quesitos: não há mais a preocupação 

com a precisão narrativa a fim de tornar a obra o mais próximo possível do real, por 

exemplo. A evidência das diferenças entre aquele e esse realismo nos permite chamar de 

O Novo realismo novo a releitura contemporânea do período literário realista, porém, 

sem seguir os mesmos caminhos do primeiro. A leitura atual do realismo inclina-se a 

conciliar a estrutura da narrativa com a codificação linguística que ela carrega. É o 

mesmo que dizer que a forma do texto completa os sentidos existentes no próprio texto. 

Desse modo, recursos como a fragmentação, as trocas de narradores durante a narrativa, 

o imediatismo provocado pelas frases curtas ou até mesmo a falta de pontos finais em 

frases que ocupam um parágrafo inteiro, associam-se e aludem à uma ―literatura 



testemunhal, escrita por pessoas normalmente excluídas do meio literário – criminosos, 

prostitutas, meninos de rua, presos e ex-presos, por pessoas que desenvolveram 

trabalhos nos grandes presídios e instituições do país‖ (Schøllhammer, 2015, p. 58). 

Abaixo, um trecho do conto ―Perícia‖ (1989), do escritor Fernando Bonassi: 

Escuro. 4 x 6. Num canto: colchão, travesseiro, cobertor e lençol revirados. 

Westclox. A TV sobre a própria caixa de papelão reforçada com isopor. O 

corpo diagonal. Decúbito do ventre. Cortina de tafetá. Carpete cinza melado 

de sangue e gosma. Ita-carpet & Nylon. Ferimento cutâneo revela lesão 

produzida por instrumento perfuro-cortante atingindo as vísceras maciças. 

Hemorragia. Contusão do abdome – fratura de bacia. Porrete. Língua 

macerada (ao que tudo indica) pela própria vítima. Dentada. Um faz a foto, 

outro mexe na bolsa (p.29). 

 

          Organiza-se um cenário inteiro a partir de frases curtas e separadas por pontos 

finais, uma estratégia narrativa que parece listar enunciados que objetivam transmitir 

quaisquer informações. Algumas das frases sequer possuem mais do que uma palavra. 

No entanto, através da fragmentação do texto em unidades menores, constroem-se 

informações suficientes para compor uma narrativa ambientada em um cenário de crime 

violento. Maurício Silva nomeia o estilo seco e direto de Bonassi como minimalista, 

pois ―encontramos deslocamentos que sugerem uma linearidade narrativa mínima, 

promovendo algumas desarticulações estruturais capazes de levar à construção de 

singulares enredos instantâneos [...]‖ (Silva, 2006, p. 50). 

 

 

O novo realismo em Caio Fernando Abreu e André 

Sant’Anna 

 

 

          Tratando da construção estética desses contos, configura-se mudanças de tons 

narrativos. A voz narrativa em ―Creme de Alface‖ ora está em primeira pessoa ora está 

em terceira pessoa. Após um longo período de predominância da primeira pessoa do 

discurso, dando voz a protagonista do conto, o leitor se depara com o seguinte trecho, 

narrado pela terceira pessoa: 

Quando ia começar a rir alto na parada da esquina, viu a bilheteria do cinema, 

a franja da Jane Fonda, imaginou a temperatura amena, o escuro macio na 

medida exata entre o seco e o úmido e pelo menos, decidiu olhando o relógio, 

ainda dá tempo, os crediários podem esperar, pelo menos duas horas santas 

limpas boas de uma outra vida que não a minha, a tua, a dela, a nossa, uma 

vida em que tudo termina bem (ABREU, 2002, p. 130). 

 



          Através da troca de narradores, evidencia-se uma construção narrativa dualística.  

Enquanto na terceira pessoa, o texto aproxima mais o leitor do que se passa na narrativa, 

quando está na primeira pessoa há um considerável distanciamento da realidade relatada 

no conto. Esse jogo de vozes me remete às estratégias narrativas do escritor russo 

Nikolai Leskov, sobre o qual Walter Benjamim (1985, p. 197) faz uma reflexão 

instigante a respeito dos narradores, que, para ele, podem desaproximar os leitores do 

real textual. Ele diz que  

Descrever um Leskov como narrador não significa trazê-lo mais perto de nós, 

e sim, pelo contrário, aumentar a distância que nos separa dele. Vistos de 

uma certa distância, os traços grandes e simples que caracterizam o narrador 

se destacam nele. 

 

          Desse modo, levando o leitor para dentro e para fora da mente da personagem, ao 

colocá-lo diante de narradores que o aproxima e o distancia da realidade escrita por 

Caio Fernando Abreu, constata-se que o mundo interior da protagonista está mesclado à 

realidade que a rodeia, pois a degradação do mundo interfere na sua vida. Digo 

degradação porque o mundo ao qual a narradora pertence é violento e atroz, 

corroborando para a sua personalidade inescrupulosa. Renato Cordeiro Gomes (2012, 

p.82) aponta que já faz parte da atual ficção brasileira a impossibilidade de fuga das 

personagens que se encontram imersas em uma realidade cruel. Assim, por meio da 

oscilação de vozes narrativas revela-se o caráter irrefutável da violência e, essa 

oscilação, ainda reafirma que ―[...] aquilo que acontece está acontecendo para o sujeito 

com uma tal força que remove a oposição entre o interno e o externo, entre a 

subjetividade e o mundo, revelando, desse modo, um plano de imanência na recepção 

que desmonta a premissa representativa― (SCHØLLHAMMER, 2011, p.66). 

          No conto ―A Lei‖, o narrador-personagem, um policial corrupto e desonesto, tece 

a narrativa sob a autorreflexão. Como policial, ele se reconhece como nocivo, inepto e 

truculento. A descrição que faz de si próprio é tão visceral que suscita a impressão de 

que é feita por um olhar exterior e não de dentro para fora, ou seja, pelo próprio 

personagem. É como se o autor diminuísse, nos momentos de autorreflexão do 

protagonista, o papel narrativo da personagem e, talvez, fosse o próprio autor, na voz da 

terceira pessoa, a descrevê-lo e assumindo o papel de narrar, o desautorizando de sua 

função, momentaneamente. A seguir, um trecho do conto em que o policial se descreve: 

―[...] Mas eu não sei nada disso, porque eu sou falso, eu não existo, eu sou apenas um 

personagem na primeira pessoa, um personagem muito estranho, que é burro, é da 

polícia‖ (André Sant‘Anna, 2007, p.35). É possível dizer que a autorreflexão da 



personagem alude ao conceito de metaficção, quando o texto demonstra autoconsciência 

a respeito da criação ―[...] artística e ao papel a ser desempenhado pelo leitor que, 

convidado a adentrar tanto o espaço literário quanto o espaço evocado pelo romance, 

participa assim de sua produção‖ (REICHMANN, 2008, p.1). 

          Pode-se, com isso, levantar a hipótese de um paradoxo no conto de André 

Sant‘Anna. Como, mesmo se declarando fictício, criar o efeito de realidade? Seria, 

dessa maneira, enfatizado o caráter real do conto ao humanizar o personagem? Tratando 

desse paradoxo, Linda Rutcheon (1980 apud REICHMANN, 2008, p.2) explana que ―O 

papel do leitor, por outro lado, é paradoxal, pois assim como é forçado a reconhecer o 

artifício da arte no que está lendo, é ainda compelido como co-criador no processo de 

construção da narrativa‖. Vejo, então, na metaficção de ―A Lei‖, quando o leitor é 

obrigado a reconhecer que o texto é ficcional, uma maneira de reforçar o real do texto, 

pois o leitor trará para a sua leitura elementos da realidade e da sua experiência de vida. 

Assim, fundir-se-á a ela um texto declaradamente fictício, resultando numa espécie de 

real-ficcional — que é, ao mesmo tempo, os dois e não é inteiramente nenhum. Além de 

que, como foi explicitado no início deste trabalho, a realidade nas obras dos autores 

contemporâneos é colocada em segundo plano, já que 

Estamos falando de um tipo de realismo que conjuga as ambições de ser 

―referencial‖, sem necessariamente ser representativo, e ser, 

simultaneamente, ―engajado‖, sem necessariamente subscrever nenhum 

programa político ou pretender transmitir de forma coercitiva conteúdos 

ideológicos prévios (SCHØLLHAMMER, 2011, p.54). 

 

          À vista disso, ao discorrer sobre a metaficção no conto de André Sant‘Anna, é 

possível atestar que ela não anula o real, mas o reforça.  

          Confrontando a variação de focos narrativos nos dois contos, verifica-se que em 

―A Lei‖a mudança narrativa é intensificada ao ponto de causar a impressão de que 

personagem e autor se fundem em uma construção textual híbrida que une o real ao 

fictício: 

[...] É que o autor deste texto, que sou eu, mas não sou eu porque eu sou 

burro da polícia igual a todos os outros burros da polícia já que na polícia 

todo mundo é burro e é violento e é corrupto e é covarde, está, ele, o autor, 

que é legal, fazendo uma experiência. Ele está escrevendo literatura 

experimental, livre associações, esses recursos, sabe? Vanguarda. 

Metalinguagem. Essas porra [...] (SANT‘ANNA, 2007, p. 36). 

 

          Em ―Creme de Alface‖, a mudança de foco na narração revela a riqueza narrativa 

do conto, que desfaz a impressão de distanciamento entre o leitor e a realidade textual, 

apontado por Walter Benjamim em Magia e Técnica, Arte e Política (1985), ao dispor 



de mais de uma visão para os mesmos fatos, tornando esse um recurso que enfatiza o 

real no conto de Caio Fernando Abreu, assim como a metaficção o faz em A Lei.  

Ela ergueu a perna direita e, com o joelho, pelo estômago, jogou a menina 

contra a parede. A menina escorregou gritando cadela filha da puta rica 

nojenta vai morrer toda podre. Mas tantos carros passando e tanto barulho 

mas tanto tanto justificaria depois, à noite, na mesa do jantar, bem natural, 

servindo a sopa ainda não decidira se de ervilhas ou de aspargos, sabem, hoje 

me aconteceu uma coisa que, tudo vibrando tanto, tudo girando tanto, tudo se 

movendo tanto, esse arame atravessado na minha testa, uma coroa de 

espinhos. Certeira, com a ponta fina da bota acertou várias vezes as pernas da 

menina caída. Alonga e contrai e bate e volta e alonga e contrai e bate e volta: 

exatamente como numa dança, certo talento, todos diziam (ABREU, p. 131). 

 

           O exaustivo uso do conectivo ―e‖ no final do trecho acima torna repetitiva e, por 

isso, duradoura, a conduta agressiva da protagonista. Mais do que a simples violência, 

manifesta-se no desejo de repetição do ato de açoitar a criança, a crueldade com que se 

dispõe a agressora. Trata-se, sobretudo, de uma vingança cega. A protagonista revida a 

frustração pessoal que carrega, o fato de nunca ter se tornado uma dançarina, 

remetendo, dessa forma, à uma violência que 

[...] exprime-se pela indiferença, pela incapacidade da perda e do desejo. O 

dano narcísico que sustenta o melancólico funda-se na falta de amor a um 

objeto primeiro que não soube ou não foi capaz de doar-se. Por isso, o 

melancólico é um enlutado sem a experiência do luto. Apenas capaz do 

remorso e da culpa por um crime malogrado e sempre recomeçado, já que 

visa um objeto ausente (DIAS, 2005, p. 93/94) 

 

           Subentende-se, neste trabalho, que a crueldade propriamente dita seja ―aquela 

intrínseca à realidade nua e crua, em seu caráter inelutável, imediato, que se apresenta 

sem mediação, que a torne palatável e apaziguadora‖ (GOMES, 2012, p.80). Em ―A 

Lei‖, a representação da crueldade se manifesta por intermédio da linguagem descritiva 

sem adornos de André Sant‘Anna. A violência nas passagens em que é praticada é 

intensificada pela despretensão com que o narrador a relata, pois a violência já foi, para 

ele, vulgarizada. No trecho em que o narrador descreve o modus operandi da polícia 

quando encontra uma mendiga, ressaltando a satisfação que têm de bater em mulheres, 

revelando o machismo do personagem, o polissíndeto também aparece, assim como no 

conto de Caio Fernando Abreu. A repetição do conectivo ―e‖ traz a mesma percepção 

de reciclagem do ato violento, demonstrando o prazer que o policial sente em machucar 

o outro: [...] tem a buceta também, onde a gente pode enfiar umas coisas, pode enfiar o 

cano do revólver, pode enfiar garrafa quebrada, pode enfiar faca, enfiar e tirar, enfiar e 

tirar, enfiar e tirar e ir rasgando tudo e fica saindo sangue e a gente, que é da polícia, 

fica rindo [...] (p. 38/39). 

 



 

 

 

 

Considerações finais 

 

 

          Constata-se uma literatura que se apropria de recursos linguísticos e narrativos 

que remetem à violência encontrada no caráter irrefutável do real, e sem o compromisso 

de mimetizá-lo, conforme explana Erik Schøllhammer em Ficção brasileira 

contemporânea (2011). Associando os preceitos teóricos de Erik Schøllhammer aos dos 

autores Walter Benjamim, em O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 

Leskov (1994) e Linda Hutcheon, em Narcissistic narrative: the metafictional paradox 

(1980), nota-se que a metalinguagem em ―A Lei‖não nega seu vínculo com a tradição 

realista do conto, pois ele é composto por uma construção narrativa e autorreflexiva que 

alude à estética do novo realismo.  

          Em ―Creme de Alface‖, a oscilação das vozes narrativas reafirma o caráter 

inexorável da violência, apontado por Renato Gomes, em Novos Realismos (2012). Ao 

comparar as duas obras, verifica-se a estética e a forma do novo realismo em cada uma, 

por intermédio do cenário distópico e das configurações textuais (mudança dos 

narradores, repetição de palavras, frases curtas, escassez de pontos finais e descrições 

viscerais dos atos violentos). Em ―A Lei‖, por conta da linguagem autorreflexiva, há 

uma maior evidência do realismo contemporâneo, pois se intensifica, nesse conto, a 

desobrigação de ser análogo à realidade. Mas não significa dizer que Creme de Alface o 

seja, através da montagem textual voltada às alternâncias narrativas, fluxos de 

pensamentos e as configurações citadas acima, o texto também se direciona ao caráter 

referencial da atual literatura do real.Assim, conclui-se que a representação do novo 

realismo nas produções brasileiras parece estar se encaminhando, de maneira cada vez 

mais acentuada, a uma estética que une o real ao fictício em uma forma textual híbrida. 
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