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RESUMO 

 

POLIZELLI JUNIOR, Marcelo Abrahão. AS CONFIGURAÇÕES DO FANTÁSTICO 

CONTEMPORÂNEO: AMEAÇA COTIDIANA NOS CONTOS DE MURILO RUBIÃO 

(Mestrado em Letras – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021). 

 
 
O fantástico como gênero literário, teria obtido seu ápice e perecimento ainda no 
século XIX. Todavia, as manifestações do efeito fantástico podem ser verificadas na 
literatura contemporânea, e o gênero, não sem apresentar mutações, continua 
sendo produzido nos dias de hoje. Este trabalho tem como objetivo analisar como o 
fantástico se desenvolve na literatura contemporânea, e como se diferencia do 
fantástico tradicional descrito por Todorov. Deste modo, são estudados os contos “O 
pirotécnico Zacarias”, “O ex-mágico da taberna Minhota”, “O edifício” e “O bloqueio”, 
de Murilo Rubião, para verificar como o autor constrói o efeito fantástico e como 
reconfigura os elementos da literatura fantástica tradicional. Para fundamentação 
teórica deste trabalho, foram utilizados os estudos de Tzvetan Todorov, David Roas 
e Jaime Alazraki. No primeiro capítulo dedica-se a fundamentar as bases teóricas 
que darão sustentação ao trabalho, sendo elas a definição dos aspectos narrativos e 
a delimitação da literatura fantástica tradicional. O segundo capítulo tem o propósito 
de discutir novas teorias para o fantástico e como o efeito se apresenta nos textos 
contemporâneos. Por fim, no terceiro capítulo objetiva-se demonstrar os assuntos 
debatidos através da aplicação das teorias na análise dos contos.   
 

Palavras-chave: Literatura Fantástica. Efeito Fantástico. Murilo Rubião. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ABSTRACT 

 

POLIZELLI JUNIOR, Marcelo Abrahão. AS CONFIGURAÇÕES DO FANTÁSTICO 

CONTEMPORÂNEO: AMEAÇA COTIDIANA NOS CONTOS DE MURILO RUBIÃO 

(Mestrado em Letras – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2021). 

 

The fantastic as a literary genre, would have reached its peak and perishing in the 
19th century. However, the manifestations of the fantastic effect can be seen in 
contemporary literature, and the genre, not without mutations, continues to be 
produced today. This work aims to analyze how the fantastic develops in 
contemporary literature, and how it differs from the traditional fantastic described by 
Todorov. In this way, the short storys “O pirotécnico Zacarias”, “O ex-mágico da 
taberna Minhota”, “O edifício” e “O bloqueio”, by Murilo Rubião, are studied to see 
how the author builds the fantastic effect and how he reconfigures the elements of 
traditional fantastic literature. For the theoretical foundation of this work, the studies 
of Tzvetan Todorov, David Roas and Jaime Alazraki were used. In the first chapter, 
he dedicates himself to base the theoretical bases that will support the work, being 
the definition of narrative aspects and the delimitation of traditional fantastic 
literature. The second chapter is intended to discuss new theories for the fantastic 
and how the effect appears in contemporary texts. Finally, the third chapter aims to 
demonstrate the issues debated through the application of theories in the analysis of 
stories. 
 

Keywords: Fantastic literature. Fantastic effect. Murilo Rubião.
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INTRODUÇÃO 

 

 

A narrativa fantástica consiste em uma das mais características produções 

do ser humano. Suas origens podem ser rastreadas até o início da humanidade como 

civilização, pois os mitos cosmogônicos, que narravam a origem do universo, 

contribuíram para a identificação do homem como um ser social. 

Como literatura estruturada, o conto fantástico data do século XIX, 

contextualizando as narrativas em que o surgimento do elemento sobrenatural 

causaria no leitor e personagens uma hesitação quanto a sua explicação. Assim, era 

necessário que a dúvida se instaurasse no decorrer do texto e permanecesse para 

além dele. Caso alguma explicação fosse alcançada, o fantástico estaria desfeito, e 

caberia aos domínios do estranho ou do maravilhoso o efeito da narrativa.  

O elemento sobrenatural de que se ocupam os enredos desta narrativa 

aparecia sempre repleto de sentido, por diversas vezes, tangenciando aquilo que se 

encontra reprimido pelo inconsciente, ou relacionado aos anseios primitivos do ser, 

em outras palavras, o fantástico se refere a coisas que se relacionam com o âmago 

do leitor. Não era raro também, para amplificar seu efeito, que o fantástico abordasse 

temas relacionados ao medo. 

No primeiro capítulo, objetiva-se delimitar características definidoras do 

chamado fantástico tradicional, ancorado nas ideias do teórico búlgaro Tzvetan 

Todorov, bem como analisar como o conto configura um gênero propício ao 

desenvolvimento do efeito fantástico. 

No segundo capítulo, analisa-se como a literatura fantástica se 

desenvolveu a partir do século XX. Através das teorias de David Roas (2014) e Jaime 

Alazraki (1990), observa-se como o fantástico evoluiu desde o seu nascimento, e 

como é produzido no contexto pós-moderno, em que até mesmo a ideia de realidade 

se difere daquela de outrora. 

O fantástico, como classificam os pesquisadores pós-modernos, surge 

através da irrupção de um evento sobrenatural em um contexto que se acreditava ser 

o natural, nesse caso não há a exigência da dúvida sobre a explicação desses 

eventos para que o fantástico aconteça, o questionamento sobre o elemento 

sobrenatural já não é o único existente, soma-se a ele o questionamento da própria 

realidade e das regras do universo natural que se acreditavam imutáveis. 
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Finalmente, no terceiro capítulo, serão analisados os contos “O pirotécnico 

Zacarias”, “O ex-mágico da taberna Minhota”, “O edifício” e “O bloqueio” do autor 

mineiro Murilo Rubião, compreendendo como o escritor utiliza o efeito fantástico e 

como subverte elementos da literatura fantástica tradicional na reconstrução do 

cotidiano da sociedade pós-moderna.  
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1 MOVIMENTOS DA NARRATIVA FANTÁSTICA: GÊNESE E CONFIGURAÇÃO 

 

Lançando um olhar para o tempo em que a humanidade despontava e as 

primeiras sociedades surgiam, antes mesmo das primeiras palavras escritas, é 

possível encontrar as fundações da literatura fantástica moderna. Ao se conscientizar 

do mundo ao redor, o ser humano passava a se questionar sobre a própria existência 

e eventos, até então, inconcebíveis, criando narrativas orais de caráter funcional, ora 

para alertar sobre perigos, ora para explicar a mecânica de determinado fenômeno. 

Essas histórias englobam as primeiras tentativas de compreender o 

universo observado, mas também representam os primeiros modelos de construção 

do real. Muitas vezes, o elemento sobrenatural, cumpria a função de apaziguar a 

aflição do homem diante do que ele não conseguia compreender e controlar, logo, ele 

também representava o conhecimento de que aquelas sociedades dispunham. 

Assim surgiram os mitos cosmogônicos e consequentemente as mitologias 

como um todo. Sobre o conceito de mitologia Campbell afirma: 

 

 

Uma definição razoável para mitologia seria que ela é a religião dos outros. A 
definição da religião também não é difícil: é mitologia mal compreendida. 
Essa compreensão equivocada consiste geralmente em interpretar símbolos 
míticos como se fossem referências a fatos históricos. E tal problema é 
particularmente crucial em nossa tradição no Ocidente, onde toda ênfase tem 
sido posta na historicidade dos eventos que supostamente serviram de base 
para a fundação de nossas igrejas. (CAMPBELL, 2008, p.49). 

 

  

A tradição oral se mostrou uma ferramenta eficaz para a disseminação e 

perpetuação das narrativas, de modo que diversas de suas estruturas sobrevivem 

ainda hoje, adaptadas para novas culturas e contextos, mas sem abandonar as 

características que determinaram sua longevidade. Conforme afirma Jung (2000), as 

experiências primitivas transmitidas através dessas narrativas, tendo ou não sido 

reprimidas, dão origem ao inconsciente pessoal e coletivo dos seres humanos e, 

consequentemente, aos arquétipos. 

 

 

Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de conteúdos 
que já foram conscientes e, no entanto, desapareceram da consciência por 
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terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo 
nunca estiveram na consciência e, portanto, não foram adquiridos 
individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditariedade. 
Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, 
o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de 
arquétipos. (JUNG, 2000, p.51) 

 

 

Os indivíduos destas sociedades primevas eram afetados pelas narrativas 

ainda na infância, e a assimilação delas era parte de seu processo de crescimento e 

reafirmação autóctone, em outras palavras, a apropriação das narrativas ratificava o 

indivíduo como integrante de uma sociedade, bem como delineava a concepção 

social e psíquica dos fenômenos que vivenciavam, delimitando a realidade para 

aquele grupo.  

No decorrer do tempo, estas histórias evoluíram, partindo de enredos 

cosmogônicos para os antropocêntricos, e, posteriormente, da representação do 

homem virtuoso, de características elevadas, para o ser imperfeito e fragmentado, 

deixando o universo palpável e adentrando no cosmo que é a mente humana. As 

temáticas, embora desenvolvessem os conflitos primordiais da condição humana, se 

tornavam cada vez mais abstratas, e as narrativas, que antes se faziam presentes 

oralmente, migraram para os mais diversos canais de propagação.  

Ainda assim, em virtude das estruturas compartilhadas pelo inconsciente 

coletivo, as narrativas preservam ainda hoje características provenientes dos mitos 

originais. O pesquisador Joseph Campbell (2007) se dedicou a traçar um paralelo 

entre as narrativas atuais e os mitos primitivos, criando assim a teoria do monomito, 

comumente chamada de Jornada do Herói. 

 

 

Um herói vindo do mundo cotidiano se aventura numa região de prodígios 
sobrenaturais; ali encontra fabulosas forças e obtém uma vitória decisiva; o 
herói retorna de sua misteriosa aventura com o poder de trazer benefícios 
aos seus semelhantes. (CAMPBELL, 2007, p.36) 

 

 

O autor e roteirista Christopher Vogler (2006), em sua obra “A jornada do 

escritor”, resume no trecho abaixo sua visão da teoria de Campbell. 
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A Jornada do Herói é uma armação, um esqueleto, que deve ser preenchido 
com os detalhes e surpresas de cada história individual. A estrutura não deve 
chamar a atenção, nem deve ser seguida com rigidez demais. A ordem dos 
estágios que citamos aqui é apenas uma das variações possíveis. Alguns 
podem ser eliminados, outros podem ser acrescentados. Podem ser 
embaralhados. Nada disso faz com que percam seu poder. (VOGLER, 2006, 
p. 67) 

 

 

Embora Campbell tenha criado índices, baseados em um mito primordial, 

mas que dão estrutura a incontáveis as narrativas atuais, o autor compreende que 

nem todos os aspectos catalogados se encontram em todas as narrativas. Isso ocorre 

em prol da impressão de ineditismo e releitura da jornada do herói. 

 

 

Muitos contos isolam e ampliam grandemente um ou dois elementos típicos 
do ciclo completo (o motivo do teste, o motivo da fuga, a abdução da noiva); 
outros encadeiam um certo número de ciclos independentes e os 
transformam numa série simples (tal como ocorreu na Odisseia). Diferentes 
personagens ou episódios podem ser fundidos(as), assim como um elemento 
simples pode reduplicar-se e reaparecer sob muitas formas diferentes. 
(CAMPBELL, 2007, p. 242) 

 

   

Neste sentido, em se tratando de narrativas fantásticas, a lacuna entre as 

crenças humanas e o esclarecimento científico, que representa o território em que o 

fantástico pode atuar, era imensa no despertar da humanidade e seus mitos. Porém 

ela foi se estreitando, por exemplo, em decorrência das descobertas científicas que 

permitem explicar o funcionamento do universo por vias naturais. O fantástico pode 

evoluir de um conceito amplo e indefinido – uma mescla de fantasia, fantástico e 

maravilhoso – para um conceito mais estrito, cujas características foram sintetizadas 

pelos teóricos da literatura. Mas a essência dos mitos conservada nas narrativas 

atuais é capaz de assumir novos significados para os contextos contemporâneos, e a 

mitologização pode atuar hoje como metáfora para os anseios do homem, como 

prevê Meletinski (1986). 

 

 

Não devemos esquecer tampouco que a poética da mitologização não 
apenas organiza a narrativa, mas serve de meio de descrição metafórica da 
situação na sociedade moderna [...] com o auxílio de paralelos dos mitos 
tradicionais, gerados por outro estágio do desenvolvimento histórico. Por isso, 
ao serem usados os mitos tradicionais, seu próprio sentido modifica-se 
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acentuadamente, sendo frequentemente substituído por um diametralmente 
oposto (MELETÍNSKI, 1986, p. 441) 

  

 

No presente capítulo, pretende-se apresentar um percurso para a narrativa 

fantástica, utilizando-se de autores que se propuseram a estabelecer as 

características que delimitam o gênero fantástico, bem como discutir como o conto, 

gênero de curto fôlego e difícil classificação, se tornou um campo vultuoso para a 

perpetuação da literatura fantástica pós-moderna. 

 

 

1.1 Do conto e da narrativa fantástica 

 

Narrar é um processo inerente ao ser humano, cuja origem pode ser 

remontada aos primórdios da civilização, quando os homens começaram a questionar 

a mecânica do universo e seu papel nele, criando histórias para traduzir os 

fenômenos que presenciavam acontecimentos que pudessem compreender. Desde 

então, o ato de narrar se tornou importante ferramenta de racionalização, 

disseminação de cultura e História, migrando do canal oral para transitar em diversos 

outros. 

Nesse contexto, pode-se compreender a narrativa literária como texto de 

caráter ficcional que, dotado de determinadas estruturas artísticas, permite a 

realização de diversos níveis de leitura, interpretação e sensibilização, de acordo com 

o contexto e época em que são assimilados. Mas como isto ocorre? Que elementos 

constituem uma narrativa? Há uma narrativa primordial da qual as atuais evoluíram? 

Do ponto de vista da evolução da narrativa, não há exatamente uma 

narrativa primordial, da qual as atuais se distanciam. Como Tzvetan Todorov (2007) 

explica em sua obra “As Estruturas Narrativas”, a narrativa primordial inexiste, mas é 

possível trabalhar com a ideia de narrativa mínima, que consiste no núcleo de 

qualquer uma delas, o átomo, a estrutura indivisível, sem a qual não se pode afirmar 

possuir uma narrativa, esta essência é detalhada por Todorov no trecho que segue: 
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A imagem será a seguinte: toda narrativa é movimento entre dois equilíbrios 

semelhantes mas não idênticos. No começo da narrativa, haverá sempre uma 

situação estável, as personagens formam uma configuração que pode ser 

móvel mas que conserva entretanto inatos certo número de traços 

fundamentais. (TODOROV, 2017, p.162) 

 

 

Todorov afirma que toda narrativa apresenta este esquema basilar, ainda 

que não seja fácil identificá-lo. Qualquer uma iniciará com uma situação de equilíbrio, 

em que determinado evento ocorrerá para romper com a paz e a ordem, trazendo um 

desequilíbrio, posto que, ao final, o balanço seja restabelecido, muitas vezes, 

mediante a mudanças imprescindíveis ao longo do caminho. 

Tomando-se esta definição da narrativa, pode-se compreender que todo 

texto fantástico será considerado narrativa, pois o elemento sobrenatural atua 

exatamente na quebra do equilíbrio, movendo a trama, como descrito por Todorov no 

trecho a seguir: 

 
 
 

A relação do sobrenatural com a narração torna-se a partir daí clara: todo 
texto em que entra é uma narrativa, pois o acontecimento sobrenatural 
modifica primeiro um equilíbrio prévio, segundo a própria definição da 
narrativa; mas nem toda narrativa comporta elementos sobrenaturais ainda 
que exista entre uma e outros uma afinidade na medida em que o 
sobrenatural realiza a modificação narrativa da maneira mais rápida. 
(TODOROV, 2007, p.174)  

 

 

 
 

 

1.1.1 Aspectos teóricos do conto 

Não é raro que se estude as características do conto comparando-as às do 

romance, embora o conto seja um gênero totalmente estabelecido e adotado por 

diversos escritores, em alguns casos, como o de Murilo Rubião, praticado 

exclusivamente, há ainda em sua análise um aspecto mais exótico e abstrato frente 

ao romance, que se reconhece muito mais difundido. 

O conto é naturalmente um gênero de difícil delimitação, uma narrativa 

muito contida em si mesma, de aspectos paradoxais, mas, como se pretende 

demonstrar adiante, algumas constantes podem dar sustentação ao gênero, 

determinando como um bom conto pode ser estruturado. Além disso, pretende-se 
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observar que essas mesmas características contribuem para a composição de um 

conto fantástico, de modo que o conto moderno se torna um excelente ambiente para 

o fantástico habitar. 

Uma das aproximações mais comuns entre o conto e o romance resulta da 

própria limitação física entre os gêneros. A noção de limite é o ponto de partida do 

conto, este gênero não possui a disponibilidade de evolução da narrativa no tempo da 

leitura, como é o caso do romance. Trata-se aqui de um gênero curto, como afirmado 

por Edgar Allan Poe (2000) em sua “Filosofia da composição”. 

Segundo seu entendimento, a obra literária, que almeja tirar maior proveito 

de seu efeito, deve ser pequena o suficiente para ser lida de uma vez, buscando 

também o que o autor denomina unidade. Assim, o leitor, absorto pelo texto, 

concentra-se no mundo que lhe é apresentado permitindo que o efeito se produza. 

Caso esta regra não seja obedecida, ou caso se trate de outras modalidades de texto, 

que não a curta, o leitor é obrigado a fazer pausas e retomadas, que permitem que o 

mundo real transborde para dentro daquele criado, produzindo, assim, vários 

pequenos e breves efeitos, ou efeitos de menor intensidade que aqueles pretendidos. 

 
 
 
 
A consideração inicial foi a da extensão. Se alguma obra literária é longa 
demais para ser lida de uma assentada, devemos resignar-nos a dispensar o 
efeito imensamente importante que se deriva da unidade de impressão, pois, 
se se requerem duas assentadas, os negócios do mundo interferem e tudo o 
que se pareça com totalidade é imediatamente destruído. (POE, 2000, p.39) 
 
 
 

  
Poe não foi o único a se debruçar sobre os aspectos teóricos do conto, o 

contista argentino Julio Cortázar (2013) também considerou que a extensão tem papel 

definitivo na constituição do gênero. Em seu livro “Valise de Cronópio”, inicia sua 

análise do conto equiparando-o à fotografia, e contrapondo-o com o romance que, por 

sua vez, se relacionaria ao cinema. Esta analogia permite transpor para o âmbito 

visual todo o embate destes dois opostos, além disso, permite cercear a característica 

fundamental do objeto de análise. Segundo Cortázar: 
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Para se entender o caráter peculiar do conto, costuma-se compará-lo com o 

romance, gênero muito mais popular, sobre o qual abundam as 

preceptísticas. Assinala-se, por exemplo, que o romance se desenvolve no 

papel, e, portanto, no tempo de leitura, sem outros limites que o esgotamento 

da matéria romanceada; por sua vez, o conto parte da noção de limite, e, em 

primeiro lugar, de limite físico, de tal modo que, na França, quando um conto 

ultrapassa as vinte páginas, toma já o nome de nouvelle, gênero a cavaleiro 

entre o conto e o romance propriamente dito. (CORTÁZAR, 2013, p.151) 

  

 

Neste âmbito, o romance equivale ao cinema, pois seu escopo é mais 

amplo. Assim como a sétima arte apresenta um plano aberto de movimentos, o 

romance tem em seu escopo o tempo transcorrendo e atuando em elementos que são 

cumulativos, este gênero se limita apenas pelo fôlego e interesse do escritor. Por sua 

vez, a fotografia produz um recorte no tempo e espaço, produzida pela limitação do 

enquadramento da câmera (seu campo de visão), cabendo ao fotógrafo, ou autor 

daquela obra, utilizar-se deste recorte a favor da estética pretendida. Este tratamento 

que o fotógrafo dá ao seu trabalho é a chave da boa fotografia, trata-se de fazer uma 

seção na realidade que permita uma apreciação que transcenda os limites da 

imagem, abrindo-se para uma realidade mais ampla que o campo inicialmente 

abrangido pela câmera. 

 

 

Neste sentido, o romance e o conto se deixam comparar analogicamente com 
o cinema e a fotografia, na medida em que um filme é em princípio uma 
"ordem aberta", romanesca, enquanto que uma fotografia bem realizada 
pressupõe uma justa limitação prévia, imposta em parte pelo reduzido campo 
que a câmera abarca e pela maneira como o fotógrafo utiliza esteticamente 
essa limitação. (CORTÁZAR, 2013, p.151) 

 

 

 

Depreende-se com esta metáfora, que Poe e Cortázar convergem ideias 

em relação à extensão do conto, evidenciando que este gênero não se constrói 

cumulativamente como o romance, mas incisivamente, precisamente. O tempo e o 

espaço não são seus aliados, pelo contrário, têm que se apresentar condensados, 

sob a pressão que dominará o bom conto. Assim, a boa obra do gênero é mordaz, 

incisiva, implacável desde as primeiras palavras. 
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O contista sabe que não pode proceder acumulativamente, que não tem o 

tempo por aliado; seu único recurso é trabalhar em profundidade, 

verticalmente, seja para cima ou para baixo do espaço literário. E isto, que 

assim expresso parece uma metáfora, exprime, contudo, o essencial do 

método. O tempo do conto e o espaço do conto têm de estar como que 

condensados, submetidos a uma alta pressão espiritual e formal para 

provocar a “abertura” a que me referia antes. (CORTÁZAR, 2013, p.152) 

 

Outro aspecto a que Cortázar se detém em identificar, está relacionado ao 

que o autor denomina de tensão. Um leitor inexperiente poderia acreditar que um bom 

conto está invariavelmente atrelado a um tema extraordinário e excêntrico, que existe 

uma imposição para que a temática seja sempre inédita. Todavia, não há a 

necessidade de uma história exótica e mirabolante, os verdadeiros contistas devem 

ser capazes de produzir textos cuja temática seja simples e familiar. O que se deve 

obrigatoriamente reproduzir é a atmosfera de tensão que deve se manter por todo o 

texto. 

 

 

Basta perguntar por que determinado conto é ruim. Não é ruim pelo tema, 

porque em literatura não há temas bons nem temas ruins, há somente um 

tratamento bom ou ruim do tema. Também não é ruim porque os 

personagens careçam de interesse, já que até uma pedra é interessante 

quando dela se ocupam um Henry James ou um Franz Kafka. Um conto é 

ruim quando é escrito sem essa tensão que se deve manifestar desde as 

primeiras palavras ou desde as primeiras cenas. E assim podemos adiantar já 

que as noções de significação, de intensidade e de tensão hão de nos 

permitir, como se verá, aproximarmo-nos melhor da própria estrutura do 

conto. (CORTÁZAR, 2013, p.152) 

 

 

A intensidade e a tensão a que Cortázar se refere devem atravessar todo o 

conto e, para atingir tal resultado, é importante que se elimine tudo aquilo que não 

tenha relação com o drama. Todos os conflitos devem convergir para o momento de 

clímax, e o conto deve se manter focado para que seus elementos apontem para a 

solução esperada. 
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A ideia de tensão se relaciona com a noção de efeito ou impressão que 

Poe julga fundamental para o conto. É necessário que o autor tenha em mente, já no 

início da escrita, o efeito que deseja imprimir em sua obra e, consequentemente, 

evocar no leitor. Para tanto, é preciso iniciar o texto tendo em consideração o seu 

epílogo. 

 

 
 

Só tendo o epílogo constantemente em vista, poderemos dar a um enredo 
seu aspecto indispensável de consequência, ou causalidade, fazendo com 
que os incidentes e especialmente, o tom da obra tendam para o 
desenvolvimento de sua intenção. (POE, 2000, p.37)   
 

 

 

Somente mantendo essas forças em equilíbrio, durante todo o texto, é que 

o conto funcionará como uma ponte que projetará a significação inicial do contista ao 

leitor, atingindo um clima próprio do gênero, capaz de arrebatar o espectador do 

mundo que o rodeia, recolocando-o depois em contato com o ambiente, de maneira 

diferente da inicial, enriquecida, profunda. 

 

 

1.1.2 O fantástico no conto moderno 

Tradicionalmente, o fantástico se caracteriza como um gênero pertinente ao 

romance gótico do século XIX. Como afirma Rosemary Jackson o fantástico é “um 

gênero literário que assume diferentes formas genéricas ao longo do tempo” 

(JACKSON, 2003, p. 35). Neste sentido, conforme essa literatura progredia, foi 

possível contemplar o aparecimento do efeito fantástico em outro gênero textual, o 

conto. Assim sendo, alguns dos aspectos debatidos podem elucidar essa mudança. 

Observando-se as características apresentadas por Poe e Cortázar em 

relação à construção do conto, nota-se como o casamento do conto moderno com o 

fantástico pode ser tão produtivo. Como primeiro exemplo, toma-se a brevidade da 

narrativa. 

A analogia de Cortázar com a fotografia menciona que o conto deve estar 

limitado temporal e espacialmente, como que emoldurado pela lente de uma câmera, 

mesmo assim deve abrir-se, como uma janela, para um mundo maior, que é a 
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paisagem que origina essa fotografia. Em outras palavras, embora o conto se 

concentre em apenas um núcleo ou trama, ele deve sugerir a existência e 

funcionamento de um universo em que a narrativa se passa. Essa característica é 

mais do que conveniente à promoção do evento fantástico, em que introdução de um 

elemento, possivelmente sobrenatural, atribui à narrativa um espectro novo de 

possibilidades em relação ao mundo narrado. 

O conto é um gênero que possui um poder de sugestão, de interdito, que o 

romance não é capaz de produzir, e que estes elementos também devem se fazer 

presentes na literatura fantástica para que o efeito esperado seja atingido.  

Assim como o autor argentino, Poe também destaca a importância do efeito 

pretendido na construção de um conto, e o que é o fantástico, senão um determinado 

efeito que se deseja produzir no leitor, mediante a hesitação, ou possibilidade da 

irrupção do sobrenatural em uma narrativa?  

Neste sentido, o conto e o fantástico novamente se entrelaçam, pois a 

intenção de se produzir um efeito já está intrinsecamente entranhada na construção 

de um conto, bastando, nesse caso, direcionar para que o efeito seja o fantástico. 

Quando o autor estadunidense menciona que o conto deve ser iniciado 

tendo em mente seu epílogo, ele pretende demonstrar que o foco principal do conto 

está no efeito que se almeja produzir, que toda a escritura deve convergir para o 

ponto em que o conflito se resolverá, ainda que a solução, propriamente dita, não 

esteja presente nas páginas do conto, mas num ponto de fuga que escape aos limites 

do texto.  

O fantástico, como dito, se produz através de um desses vários efeitos, 

portanto, o conto moderno, naturalmente, pelas próprias características estruturais, se 

torna um campo produtivo para que a narrativa fantástica possa habitar.  

  

 

1.2  Percursos da narrativa fantástica: textos fundadores 

Dentre os diversos autores que se propuseram a detalhar o fantástico, 

Tzvetan Todorov é o mais referenciado, tendo sua teoria definido o tema como um 

gênero à margem de outros dois, nos quais a possibilidade do sobrenatural também 

se instaura.  
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Em Introdução à literatura fantástica, Todorov postula que estudar 

determinada obra através da perspectiva de gênero significa encontrar uma regra que 

possibilite aplicação a diversos textos, não por aquilo que os fazem únicos, mas pelo 

que possuem em comum. 

 

 

Examinar obras literárias a partir da perspectiva de um género é um 

empreendimento absolutamente peculiar. Nosso propósito é descobrir uma 

regra que funcione para muitos textos e nos permita aplicar a eles o nome de 

"obras", não pelo que cada um tenha de específico. (TODOROV, 2007, p.7) 

 

 

Esta definição pode suscitar questionamentos em relação à teoria do 

gênero, entre eles, que haveria então a necessidade de se conhecer todas as obras 

literárias existentes para compô-las em seus respectivos gêneros. Levando-se em 

consideração ainda que novas obras são apresentadas todos os dias, tal trabalho se 

tornaria, para dizer o mínimo, inviável. Entretanto, o próprio método científico 

desobriga esta empreita, através da análise de um número limitado de textos para se 

levantar fatos e ocorrências características para a composição de determinado 

gênero. 

Outra questão que pode ser levantada compreende a limitação dos 

gêneros literários. Um iniciático no estudo da teoria dos gêneros pode julgar que 

existam algumas poucas classificações genéricas em que os escritos devem se 

encaixar para que possam deles ser obtido algum valor, ou ainda, em via contrária, 

que o gênero possa ser completamente desconsiderado em favor da essencialidade e 

unicidade de cada obra.  

Ocorre, todavia, que os gêneros não são estruturas estanques, seus limites 

não são inertes como margens que limitam escritos, basta verificar que há obras que 

parecem permear uma área de confluência entre dois gêneros, e cada novo texto 

pode influenciar para uma adaptação de toda a classe. Além disso, Todorov explicita 

que existe um duplo movimento em relação à particularidade da obra e seu gênero.  

 

 

Uma tal oposição obriga-nos a explicitar nossas próprias bases teóricas. 

Diante de todo texto pertencente à “literatura”, deveríamos levar em conta 
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uma dupla exigência. Primeiramente, não devemos ignorar que ele manifesta 

propriedades comuns ao conjunto dos textos literários, ou a um dos 

subconjuntos da literatura (a que precisamente chamamos, um género). É 

difícil imaginar atualmente que se possa defender a tese segundo a qual tudo, 

na obra, é individual, produto inédito de uma inspiração pessoal, fato sem 

nenhuma ligação com as obras do passado. Em segundo lugar, um texto não 

é somente o produto de uma combinatória preexistente (combinatória 

constituída pelas propriedades literárias virtuais); é também uma 

transformação desta combinatória. (TODOROV, 2007, p.11) 

 

 

Tendo compreendido como Todorov enxerga o conceito de gênero, pode-

se adentrar a sua visão de fantástico. Para Todorov, o fantástico é um gênero 

efêmero, caracterizado, principalmente, pela hesitação, embora apenas esta condição 

não seja suficiente para defini-lo, outros pontos basilares devem acompanhá-la para 

que o gênero se estabeleça. Desta forma, é de suma importância compreender como 

a hesitação se apresenta no texto fantástico e quais os seus desdobramentos. 

De acordo com o autor, ao se estabelecer na narrativa um mundo natural, 

como este mundo em que vivemos, regido pelas mesmas regras conhecidas da física 

e da realidade, determinado evento configura um acontecimento que não pode ser 

explicado por tais regras. As personagens, em face do acontecimento, enfrentam a 

dúvida quanto a sua explicação, esta dúvida se baseia em duas possibilidades: tal 

acontecimento possui origem natural ou sobrenatural. Resta-lhes indagar, ainda que 

internamente, se os eventos experenciados se traduzem pelas normas estabelecidas 

do mundo natural ou se extrapolam estas normas para adentrar ao domínio do 

sobrenatural. No trecho extraído abaixo, o teórico define aquilo que denominou 

hesitação: 

 

 

Somos assim transportados ao âmago do fantástico. Num mundo que é 

exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 

vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 

deste mesmo mundo familiar. (TODOROV, 2007, p. 30) 

 

 

A hesitação consiste, portanto, na essência do fantástico, o elemento 

central para que o gênero se constitua. Ainda segundo o autor, este produto da 

dúvida pode se estender por todo o texto (e consequentemente além dele) ou durar 
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apenas um átimo, um breve momento, pois, vez que se opte por uma das possíveis 

explicações: ou se trata o ocorrido de fruto da imaginação; ou realmente de evento 

sobrenatural; o efeito fantástico é desfeito e a obra se enquadrará em outro gênero, 

como descrito por Todorov no trecho que segue: 

 

 

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra resposta, 

deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o estranho ou o 

maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que 

conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente 

sobrenatural. (TODOROV, 2007, p.31) 

 

 

Através de um episódio da obra de Cazotte, Le Diable Amoureux, Todorov 

exemplifica o que define como fantástico. No trecho, Alvare, personagem principal, 

convive com uma mulher, sua companheira há meses, e a certa altura passa a 

acreditar na possibilidade de que ela seja um ser sobrenatural. Embora todas as 

características exteriores e o comportamento de Biondetta sejam de uma mulher 

comum, o seu aparecimento na história não pode ser explicado. Neste momento, 

Alvare hesita, duvidando das regras que regem o seu mundo, hesitação esta 

compartilhada com o leitor, uma vez que no mundo natural não existem sílfides, ainda 

assim, todo pensamento leva a crer que aquela personagem seja realmente estranha 

àquele mundo. A tendência é que, em algum ponto, uma explicação seja apontada 

para eventos de incerteza. No caso do exemplo de Cazotte, revela-se que Biondetta é 

uma sílfide, uma espécie de demônio, vivendo um relacionamento amoroso com um 

ser humano comum. Esta explicação encerra a dúvida na obra e determina a 

possibilidade do sobrenatural no texto. Assim como em Le Diable Amoureux, ao se 

optar por uma explicação, seja ela natural ou sobrenatural, deixa-se o fantástico para 

adentrar em um gênero vizinho. 

Nesse ínterim, destaca-se que o leitor, e não necessariamente o real, mas 

o leitor implícito ou a função de leitor estabelecida no texto, ao se deparar com o 

personagem hesitante, se identificará com ele e também duvidará das regras daquele 

mundo. Conclui-se que a hesitação do leitor é um dos pontos chave para que se 

concretize o fantástico. Embora a construção narrativa possa admitir a não-hesitação 
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da personagem, como uma opção do autor, caso ela não ocorra no plano ledor, o 

fantástico não se instaura.  

Outra característica fundamental também dependerá do leitor, num nível 

extratextual, pois o fantástico está condicionado a uma certa maneira de leitura, que 

não deverá de maneira alguma se estabelecer como poética ou alegórica, visto que, 

nesses casos, é compreendida de maneira não-literal, ou os elementos sobrenaturais 

estão sedimentados desde o início, fatores que invalidam o gênero. Quando se lê 

uma poesia por exemplo, não se espera que as palavras ali escritas estejam 

empregadas literalmente, mas de forma artística, para dar vazão ao sentimento e 

transmitir ideias que o seu emprego usual não consegue traduzir.  

Retornando ao âmago do gênero, uma vez que a hesitação é desfeita e 

uma explicação seja encontrada, seja ela natural ou sobrenatural, abandona-se o 

fantástico para cair em um dos gêneros vizinhos. Estes aparentados do fantástico – a 

saber o estranho e o maravilhoso – demonstram, na teoria todoroviana, como o 

fantástico é fugidio. Ainda que se possa admitir uma obra em que a hesitação 

permaneça até o final, o que se verifica na prática é que isso raramente acontece, 

ainda assim, é possível identificar nesses textos a presença de elementos fantásticos, 

instantes de hesitação que fatalmente são resolvidos por uma das duas soluções 

possíveis. 

O primeiro dos gêneros contíguo, o estranho, designa os textos em que os 

eventos que originaram a hesitação serão, ao final, explicados de maneira natural (o 

chamado sobrenatural explicado), assim, as regras do mundo conhecido se mantêm e 

tudo não passou de um sonho, truque ou ilusão dos sentidos. Em outras palavras, 

sempre que se produzir um evento capaz de criar uma hesitação no leitor e 

personagem, e no desenrolar da trama, e este acontecimento decaia para uma 

explicação natural, que não subverta as regras do mundo como o percebemos, 

detém-se, então, um exemplo do estranho.   

Já em oposição ao primeiro, se estes mesmos eventos de aparência 

sobrenatural são explicados ao final da obra como tal, de forma que o mundo em que 

se encontram os personagens é regido por regras desconhecidas do mundo natural (o 

sobrenatural aceito), caracteriza-se a obra como pertencente ao gênero maravilhoso, 

neste caso, o sobrenatural é totalmente realizável dentro da lógica interna da história. 
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O estranho realiza, como se vê, uma só das condições do fantástico: a 

descrição de certas reações, em particular do medo; está ligado unicamente 

aos sentimentos das personagens e não a um acontecimento material que 

desafie a razão (o maravilhoso, ao contrário, se caracterizará pela existência 

exclusiva de fatos sobrenaturais, sem implicar a reação que provoquem nas 

personagens). (TODOROV, 2007, p.53) 

 

 

Estas classificações não são, entretanto, facilmente delimitadas, nem são 

suficientes para abranger as nuances dos mais diversos textos em que o evento 

fantástico faça sua aparição, entre a hesitação, a explicação natural e a aceitação do 

transcendental há diversas possibilidades. Desta forma, outros subgêneros surgem 

para intermediar a classificação das obras, como demonstra o esquema a seguir: 

 

Estranho puro Fantástico-estranho Fantástico-maravilhoso Maravilhoso puro 

 

No esquema apresentado, o fantástico seria representado pela linha central 

que separa o fantástico-estranho do fantástico-maravilhoso, ou seja, a linha que 

intermediará o estranho e o maravilhoso, e, partindo deste conceito, é possível se 

aprofundar nos demais, inéditos neste estudo. 

No estranho, não há a intervenção do sobrenatural, a resolução da trama 

segue totalmente as regras estabelecidas no mundo natural, ainda que inverossímil, 

que a possibilidade sobrenatural se mostrasse muito mais crível. Mas esta 

credibilidade do meta-natural é mais propriamente atribuída ao fantástico-estranho, 

em que os acontecimentos, embora levem o leitor e personagem a acreditarem na 

possibilidade supranatural, o fazem somente por se tratarem de acontecimentos 

insólitos. 

O estranho puro está além desta explicação, sua essência está no 

sentimento que imprime no leitor. Ressalta-se que este gênero é delimitado apenas 

por um dos flancos, como observado no quadro acima, assim, afastando-se cada vez 

mais do fantástico, não depende que os eventos se construam enraizados na 

probabilidade de situações e indivíduos concebidos além das regras conhecidas. O 

imprescindível para que o estranho puro exista é que a obra cause na personagem, e 

imperiosamente no leitor, sensações de estranhamento, o medo entre elas. 
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Ao atravessar a linha que representa o fantástico, adentra-se no gênero 

fantástico-maravilhoso, este encorpado pelas obras que durante o desenvolvimento 

da trama, definem-se pelo fantástico, mas que, ao final, assumem solução 

sobrenatural mudando de gênero. Desta forma, o fantástico maravilhoso é a 

classificação que mais se assemelha ao fantástico, pois projeta-se mediante a 

perspectiva da dúvida entre as duas explicações, natural e sobrenatural, provocando 

no leitor durante toda a obra a hesitação – característica fantástica –, para, 

finalmente, revelar a natureza verdadeiramente sobrenatural dos eventos em voga. 

Por fim, no maravilhoso puro, em que, assim como no estranho, não há 

uma delimitação precisa das fronteiras do gênero. Será definido pelos textos em que 

se faz presente o sobrenatural e, mais importante que isso, essa ocorrência de 

elementos e episódios inexplicáveis pela ordem do mundo comum, não causa na 

personagem ou no leitor qualquer reação em particular, ou seja, não se trata das 

sensações provocadas, mas da simples presença do sobrenatural que, sem causar 

qualquer surpresa, se estabelece desde o início, como verificado por Todorov (2007): 

 

 

Existe enfim um “maravilhoso puro” que, assim como o estranho, não tem 
limites claros (vimos no capítulo precedente que obras extremamente 
diversas contêm elementos de maravilhoso). No caso do maravilhoso, os 
elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular nem nas 
personagens, nem no leitor implícito. Não é uma atitude para com os 
acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a própria 
natureza desses acontecimentos. (TODOROV, 2007, p. 59) 
 

 

 

Cumpre aqui elencar determinadas narrativas que se afastam do 

maravilhoso puro, uma vez que que a resolução encontrada acaba, grosso modo, por 

falsear o maravilhoso, atribuindo-lhe certa justificação. Dentre elas pode-se encontrar 

o maravilhoso hiperbólico, configurado pelo exagero de fenômenos, que de outra 

forma sequer seriam compreendidos como sobrenaturais, por exemplo a inserção de 

elementos ou seres comuns, exceto por seu tamanho descomunal.  

Outrossim, enumera-se também o maravilhoso exótico. Estabelece-se 

nesta categoria que o leitor implícito não possui conhecimento das regiões inóspitas e 

exóticas nas quais a narrativa se passa, portanto, não há motivos para colocar à 

prova os eventos narrados. 
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Há ainda o maravilhoso instrumental, no qual a presença de diversos 

objetos ou aparelhos, cujas funções irrealizáveis, possuem correspondentes 

perfeitamente possíveis na atualidade. Do maravilhoso instrumental depreende-se 

ainda outra categoria, o maravilhoso tecnológico. Nesta seção poderão ser 

encontradas as obras de ficção científica, em que o sobrenatural é explicado 

racionalmente, porém utilizando regras que a ciência contemporânea ainda não pode 

reconhecer e comprovar. 

Todorov, por sua verve estruturalista, compreende a obra através de 

diversos blocos estruturais que se complementam para formar o todo. Assim sendo, 

um traço do texto não pode ser estabelecido sem que os demais sejam por ele 

influenciados. Desta feita, algumas circunscrições do discurso fantástico merecem ser 

elucidadas.  

Primeiramente, este gênero demandará o emprego de discurso figurado, 

como ferramenta para a construção da hesitação. O discurso figurado aproxima o 

leitor implícito do mundo natural, porém, a certo momento, ao observar que o inferido 

no discurso figurado tende a se produzir na obra, o leitor é transportado ao outro 

extremo, oscilando, assim, entre as explicações. 

 

 

O primeiro traço assinalado é um certo emprego do discurso figurado. O 

sobrenatural nasce frequentemente do fato de se tornar o sentido figurado ao 

pé da letra. De fato, as figuras retóricas estão ligadas ao fantástico de várias 

maneiras, e devemos distinguir estas relações. (TODOROV, 2007, p. 85) 

 

 

Outro traço observável é a tendência de se escrever em primeira pessoa. O 

narrador das histórias fantásticas é frequentemente o “eu”, e ainda mais, um homem 

“médio”, comum. Esta ferramenta permite uma fácil identificação do leitor com a obra, 

reconhecendo-se no narrador, ao mesmo tempo em que permite ao receptor duvidar 

do que lhe é contado, pois, embora seja este narrador quem guie a história, devendo-

se acreditar nele para percorrer o caminho da leitura, da mesma forma é possível 

suspeitar dele. 
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O emprego do discurso figurado é um traço do enunciado; passemos agora a 

enunciação, e mais exatamente ao problema do narrador, para observar uma 

segunda propriedade estrutural da narrativa fantástica.  [...] Para 

compreender bem este fato, devemos voltar a uma de nossas premissas, e 

que concerne ao estatuto do discurso literário. Se bem que as frases do texto 

literário tenham o mais das vezes uma forma assertiva, não são verdadeiras 

assertivas, pois não satisfazem a uma condição essencial: a prova da 

verdade. (TODOROV, 2007, p.90) 

 

 

 

Finalmente, o terceiro traço estrutural abordado concerne ao aspecto 

sintático. A composição da narrativa fantástica é estruturada em volta de um 

“segredo”, ou seja, em torno do fato de que o leitor não deve saber o seu resultado ao 

iniciar a leitura, portanto uma segunda leitura jamais causará, nesses casos, uma 

mesma impressão que a primeira. Peter Penzoldt (1952) denominava esta construção 

como gradação, uma linha ascendente em que todos os elementos direcionavam para 

causar uma reação que somente era atingida ao fim da história. Para Todorov, trata-

se mais do que uma gradação, visto que esta construção não está petrificada sobre 

este conceito de evolução cronológica, mas baseia-se muito mais sobre o efeito que 

se deseja causar ao fim da obra. Senão, vejamos: 

 

 

Um outro importante constituinte deste processo é sua temporalidade: toda 

obra contém uma indicação quanto ao tempo de sua percepção; a narrativa 

fantástica, que marca fortemente o processo de enunciação, enfatiza ao 

mesmo tempo este tempo da leitura. Ora, a primeira característica deste tempo 

é ser, por convenção, irreversível. Todo texto comporta uma indicação 

implícita: a de que é necessário lê-lo do começo ao fim, do alto da página até 

embaixo. Isto não quer dizer que não existam textos que nos obriguem a 

modificar esta ordem; mas esta modificação adquire todo o seu sentido 

precisamente com relação à convenção que implica a leitura da esquerda para 

a direita. O fantástico é um gênero que acusa esta convenção mais claramente 

que os outros. (TODOROV, 2007, p.97) 

 

 

Portanto, ainda que qualquer obra, independentemente de seu gênero, 

demande um ordenamento do ato de leitura, uma organização cronológica que 

reivindique uma leitura do início para o fim, para Todorov, o fantástico exige ainda 
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mais, que se respeite a irreversibilidade cronológica, visto que é desta configuração 

que se produzirá o efeito pretendido no leitor. 

Finalmente, Todorov propõe o fim da literatura fantástica, como um gênero 

pertencente a uma “má consciência de um século XIX positivista que vivia uma 

metafísica do real e do imaginário” (TODOROV, 2007, p. 176). De acordo com o 

autor, diversas temáticas abordadas pelo fantástico, como a loucura, a psicose, a 

compulsão sexual, eram consideradas tabus pela sociedade e somente poderiam 

alcançar algum status de discussão mediante a analogia proposta pelo gênero 

fantástico. 

 
 
 
Ao lado da censura institucionalizada, existe uma outra, mais sutil e mais 
geral: a que reina na própria psique dos autores. A condenação de certos 
atos pela sociedade provoca uma condenação que se exerce dentro do 
próprio indivíduo, constituindo-se para ele em proibição de abordar certos 
temas tabus. Mais do que um simples pretexto, o fantástico é um meio de 
combate contra uma e outra censura: os desmandos sexuais serão melhor 
aceitos por qualquer espécie de censura se forem inscritos por conta do 
diabo. (TODOROV, 2007, p.167) 
 

 
 

 

O autor defende ainda que uma mudança se produziu na psiquê humana a 

partir do século XX, o que possibilitou uma flexibilização na censura social que 

dominou os anos anteriores e permitiram a abordagem de temas outrora silenciados. 

Desta forma, um pensamento de viés um pouco mais científico, permitiu a 

compreensão dos temas do fantástico supramencionados não como meras 

compulsões humanas, mas como questões de saúde física e mental passíveis de 

tratamento. Tais pensamentos permitiram a criação da psicanálise, por exemplo. 

Neste sentido, a psicanálise acaba, na visão todoroviana, substituindo e 

inutilizando o gênero fantástico, vez que a função social que esta literatura continha 

de trazer à luz o conhecimento de temas marginalizados pelo pudor do pensamento 

naquele contexto, poderia agora ser amplamente discutida e com considerável 

aceitação social. Em outro aspecto, com a compreensão de tais condições humanas, 

e seu consequente tratamento pela psicanálise, já não haveria questões intrínsecas 

em se discutir determinados temas, pois, no decorrer do tempo, já não haveria 

qualquer identificação deles com a natureza humana.  
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2 O FANTÁSTICO CONTEMPORÂNEO: CAMINHOS PARA A LITERATURA 

FANTÁSTICA PÓS-MODERNA 

 

 

Como visto anteriormente, o fantástico tradicional, descrito por Todorov se 

caracterizou como um gênero efêmero, que se concretizaria quando um evento na 

narrativa levantasse uma dúvida sobre a própria possibilidade de materialização. 

Enquanto a narrativa mantiver o suspense sobre a explicação de determinado evento, 

o gênero se perpetuará no texto. Em outras palavras, o fantástico funcionaria como 

uma “corda bamba”, em que o leitor caminharia se equilibrando entre as duas 

possibilidades (natural e sobrenatural), assim que o equilíbrio sofre a ameaça da 

explicação, o leitor cairia para um dos lados, que representam os gêneros adjacentes. 

 Essa literatura surge no fim do século XVIII, e seus textos mais 

satisfatórios, em que o efeito fantástico alcançaria seu ápice, datariam do século XIX. 

A partir de então, o fantástico pereceria diante do surgimento de estudos como a 

psicanálise, que permitiriam um debate mais amplo sobre condições até então não 

compreendidas, e se encarregariam de tratar dos temas considerados tabus. 

Contudo, é importante ressaltar que o próprio Todorov afirma que, de fato, 

a psicanálise não extingue os tabus da sociedade, apenas possibilitou uma condição 

flexível para o debate de alguns deles. “O que não quer dizer que a psicanálise tenha 

destruído os tabus: eles simplesmente se deslocaram” (TODOROV, 2007, p. 169). 

Nesse ínterim, no decorrer do século XX, foi possível presenciar uma 

mudança no pensamento geral da sociedade, e alguns acontecimentos podem ter 

contribuído para a nova perspectiva no trato com a realidade. As revoluções 

industriais tiveram um papel determinante para inverter a concentração populacional 

entre o campo e as cidades. Até o século XIX, a maioria da população vivia isolada 

nas zonas rurais ou em pequenas comunidades, mas com a popularização das 

fábricas e do processo de linha de montagem, cada vez mais, houve a necessidade 

de mão de obra nas cidades, que em alguns casos se tornaram grandes centros. 

Esta disposição alterou a maneira como a informação e as descobertas 

científicas eram disseminadas e recebidas pela sociedade. Com relação às 

descobertas científicas, o século XX foi responsável por uma total quebra de 

paradigma, e a teoria da relatividade de Einstein mostrou ao mundo que o tempo e 

espaço, duas das estruturas mais sólidas mensuradas são na verdade maleáveis. 
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Posteriormente, a mecânica quântica expôs a própria natureza paradoxal da 

realidade, de modo que o experimento hipotético de Erwin Schrödinger (1935) revelou 

a possibilidade de vida e morte de um gato ao mesmo instante. 

Em nível microscópico, a ciência demonstrou a impossibilidade de 

observações exatas em partículas, visto que até mesmo a menor intervenção modifica 

a natureza e o comportamento do objeto em estudo. Houve ainda a descoberta e 

popularização de conceitos como buracos negros, matéria escura, antimatéria e 

buracos de minhoca. 

O surgimento de computadores na década de 1930, e posteriormente da 

internet nos anos 1960, deu início a uma cibercultura, responsável pela mais recente 

revolução na interpretação humana do real. Nos últimos 40 anos, conhecemos novos 

modos de comunicação, que invalidariam diversos conflitos presentes em narrativas 

clássicas. A realidade virtual mudou totalmente a percepção que se tinha de 

distâncias em nosso mundo. 

Todos esses eventos demonstram como o pensamento humano teve que 

readaptar o seu entendimento de realidade. Deste modo, é necessário avaliar como a 

ideia de realidade delimita a compreensão do mundo, e como os fenômenos 

experenciados diariamente se relacionam com a ideia de sobrenatural e impossível. 

 

 

2.1 Percepções do real 

 

Como já demonstrado, a compreensão de que a realidade é consequência 

de um pacto social é ainda muito recente. Até meados do século XX, ainda que 

pensamentos como o de Platão, em sua alegoria da caverna, pudessem admitir a 

possibilidade de uma realidade simulada, a ideia vigente e inquestionável era a de 

que o universo era regido por um ordenamento superior e imutável, identificado como 

realidade. 

A realidade, nesse contexto, pode ser compreendida como a verdade 

primordial das coisas àquilo que determina seu funcionamento e que é capaz de 

determinar o que é e o que não é possível. Contudo, deve-se levar em consideração 

que a noção de realidade é limitada por aquilo que o ser humano é capaz de 

interpretar de suas experiências com o mundo real. Para assimilar ainda melhor essa 
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afirmação, propõe-se um exemplo contextualizado da interação do ser humano com 

sua visão de real.  

A peste negra, como ficou conhecida a epidemia que acometeu o 

continente europeu no século XIV, recebeu este nome pelas máculas negras que 

deixava em suas vítimas. A doença surgiu na Ásia central e, como acreditam os 

historiadores, foi levada à Europa pelos mercadores genoveses através das rotas 

marítimas pelos mares Negro e Mediterrâneo, bem como pela rota da seda.

 Rapidamente a doença se alastrou por toda a Europa, atacando tanto zonas 

rurais quanto urbanas, contudo, nas cidades, o problema foi incalculavelmente maior, 

devido às condições sanitárias da época, que já não eram boas o suficiente e 

acabaram piorando com o crescente número de mortos que sequer eram sepultados. 

Estatísticas mais conservadoras apontam que pelo menos um terço da população 

europeia foi dizimada pela peste. 

Atualmente, sabe-se que a enfermidade era causada pela bactéria Yersinia 

pestis, presente nas pulgas que habitavam diversos animais, principalmente os ratos, 

que eram abundantes nos navios e cidades da Europa medieval. Todavia, naquele 

tempo a humanidade nem ao menos conhecia o conceito de bactéria.  

Como a causa da doença era inconcebível para aquela população, tentava-

se justificar o acontecimento com base nas crenças da época, de maneira que a 

principal interpretação para tamanha catástrofe não poderia ser outra, senão, a 

punição divina, e que a autoflagelação seria necessária para expurgar os pecados 

responsáveis por causar a peste.  

Já em relação às medidas profiláticas para evitar a contaminação, 

acreditava-se, por exemplo, que uma dieta que restringisse o consumo de carne e figo 

seria benéfica. Algumas atividades físicas, além do sono durante o dia e o banho, 

eram consideradas como eventos que abririam os poros e facilitariam o contágio entre 

as pessoas através do miasma (conceito ultrapassado pela microbiologia - emanação 

pútrida que vazava dos corpos e provocava doenças). 

Em algumas partes da Europa, até mesmo determinadas populações como 

os judeus, foram perseguidos e culpados como causadores da doença. Em outros 

casos, houve ainda a perseguição a leprosos e estrangeiros, acreditando que seriam 

eles os disseminadores da doença. 
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Com este exemplo, é possível perceber como a limitação do conhecimento 

humano no século XIV foi determinante para a compreensão e reação daquela 

população, de maneira a moldar a realidade daquele evento. Em outros termos, pode-

se afirmar que a população europeia do século XIV não conhecia, na totalidade, a 

realidade, pois a ideia de um elemento microscópico, uma bactéria responsável por 

causar a doença, que não poderia ser vista a olho nu, era para as pessoas uma 

possibilidade inimaginável, mais absurda que a punição divina, pois sua realidade se 

limitava àquilo que a sociedade podia aceitar como possível.  

Compreender esse conceito foi importante para o homem pós-moderno, 

que se afasta da existência de uma única realidade objetiva em favor de várias 

realidades, que existem simultaneamente em um possível multiverso. O conceito de 

realidade, antes compreendido como uma estrutura rígida, passa a ser concebido 

como um construto subjetivo, que se produz a partir das experiências individuais, mas 

que ao mesmo tempo é compartilhado socialmente e endossado pela coletividade. 

Outrossim, a ideia de realidade que se tem atualmente depende 

diretamente da experiência humana, daquilo que se pode experimentar e comprovar 

cientificamente. Mas isso não garante que a visão humana abranja o total 

conhecimento do que corresponde ao real, ou seja, o ser humano não conhece a real 

natureza do universo em que se insere, somente versões dele, fabricadas a partir de 

sua vivência. 

 Em um contexto mutável como o verificado, o fantástico já não equivale 

àquele descrito por Todorov. Tanto a temática quanto as características estabelecidas 

para este gênero se transformaram, e faz-se necessário para o seguimento deste 

estudo compreender o motivo. 

A literatura fantástica sofre uma mutação concomitante com a maneira de 

pensar do ser humano, como se pretende observar através dos estudos de teórico 

como Jaime Alazraki (1990) e David Roas (2014). Os medos estabelecidos nas 

narrativas de outrora sofrem também um movimento, migrando, frequentemente, do 

exterior (fantasmas e monstros mitológicos) para o interior (o cosmo da psiquê 

humana). Se a evolução cientifica do homem o afastou dos medos primevos, a 

maleabilidade e imprevisibilidade da realidade pode gerar espanto maior que qualquer 

vampiro. 
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2.2 O Neofantástico 

 

O teórico argentino Jaime Alazraki (1990), em observação ao gênero 

detalhado por Todorov, catalogou diferenças significativas entre as narrativas do 

século XIX e XX. Estas divergências, que se apresentavam tanto no campo da 

temática como na estrutura das narrativas, levaram o pesquisador argentino a 

desenvolver a teoria de uma literatura pertencente a um novo gênero fantástico, a 

qual denominou neofantástico. 

Em sua obra ¿Qué es lo neofantástico? (1990), o teórico defende seu novo 

gênero detalhando seus elementos determinantes e exemplificando-os através da 

obra de Franz Kafka, A metamorfose (1915), a fim de classificar e analisar textos que 

já não cabiam nos moldes do fantástico conhecido. Ressalta-se ainda sua atenção 

especial ao conto, que como argumenta Alazraki (1990), atingiu estrutura e tessitura 

singulares a partir da escrita de Edgar Allan Poe: 

 

 

El cuento moderno, tal como Io entendemos a partir de Poe, que elabora Ia 
primera poética del género, difiere considerablemente en su concepción, 
organización y funcionamiento de formas allegadas que le preceden. Con 
Poe, el relato breve adquiere una tesitura, una concentración y estructura que 
no tenían sus prolegómenos. Poe define no solamente Io peculiar de su 
longitud —texto que se lee de una sentada—, sino otros rasgos distintivos: el 
efecto singular, por ejemplo, que controla y determina Ia disposición del 
argumento, que fija Ia composición del texto y que establece interrelaciones 
entre sus partes. (ALAZRAKI, 1990, p.21) 

 

 

Para se começar a distinguir o fantástico tradicional do neofantástico, é 

necessário verificar que os gêneros possuem uma postura diferente em relação ao 

mundo real, uma vez que o neofantástico concebe a existência de duas realidades, a 

primeira delas consiste naquela que se experimenta todos os dias, o real cotidiano, 

com regras e leis que não admitem o sobrenatural. Contudo esta realidade empírica 

serve de máscara para ocultar uma outra faceta da realidade, em que o mundo é 

misterioso e encerra questionamentos que não podem ser respondidos pelas leis 

naturais explícitas na realidade superficial.  

O fantástico tradicional não se comporta desta maneira, pois os eventos 

sobrenaturais verificados neste gênero não fazem parte da realidade experimentada, 
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ainda que secundária, assim, sua impossibilidade de se produzir naquele mundo é 

capaz de gerar a hesitação necessária para o fantástico se instaurar. Por sua vez, no 

neofantástico, a realidade é um terreno misterioso – sempre maior e mais dinâmica do 

que se pode pensar – onde eventos incomuns e inexplicáveis são passíveis de 

acontecer, nesse caso, a hesitação já não é condição necessária para o fantástico se 

instaurar. 

 

 

[...] Io neofantástico asume el mundo real como una máscara, como un tapujo 
que oculta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de Ia 
narración neofantástica. La primera se propone abrir una ' 'fisura" o "rajadura" 
en uma superficie sólida e inmutable; para Ia segunda, en cambio, Ia realidad 
es — como decía Johnny Carter en "El perseguidor"— una esponja, un queso 
gruyàre, una superficie Ilena de agujeros como un colador y desde cuyos 
orificios se podía atisbar, como en un fogonazo, esa otra realidad. 
(ALAZRAKI, 1990, p.29) 

 

 

O medo é outro recurso frequentemente usado nos textos fantásticos, além 

de uma herança das narrativas góticas, a intenção do fantástico em se provocar o 

medo no leitor está diretamente ligada aos eventos sobrenaturais incompreensíveis e 

inexplicáveis quando apresentados no contexto natural em que estes textos se 

ambientam. Logo, a produção de medo se liga diretamente à introdução do 

sobrenatural em um ambiente natural, mesmo conflito causador da hesitação. 

O medo é tão presente nas narrativas do século XIX que tematizou a 

abordagem de diversos autores, entre eles destaca-se H. P. Lovecraft, escritor que 

transformou a literatura de terror, e influenciou gerações de autores. Sobre o medo na 

literatura, Lovecraft afirma:  

 

 

O medo é a emoção mais forte e a mais antiga do ser humano, e o medo do 
desconhecido é o mais antigo e mais forte dos medos. Pouco psicólogos 
contestarão esse fato, e essa verdade admitida por eles consolida de forma 
permanente a dignidade e a originalidade das narrativas sobrenaturais de terror 
como forma literária. (LOVECRAFT, 2016, p. 1099) 

 

 

Contudo, para o teórico do Neofantástico, o medo já não exerce papel 

determinante nas obras produzidas a partir do século XX. Esta alteração se observa 
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em parte, porque, como observado por Lovecraft (2016), o medo do oculto e do 

desconhecido são as maiores forças de temor que o ser humano pode experimentar, 

e os temas clássicos do fantástico tradicional, como vampiros, sílfides e fantasmas, já 

não causam o temor de outrora em uma sociedade que presenciou no último século 

um incalculável crescimento de descobertas científicas. 

Ainda assim, a própria maneira singular de apreender a realidade 

neofantástica afasta seus escritos da produção do medo nos leitores. Alazraki (1990) 

admite que os temas do neofantástico podem gerar desconforto e inquietação frente 

ao insólito das situações, mas o intento nunca é o de causar o medo. Sobre a relação 

entre o neofantástico e o medo, afirma: 

 
 
 
En lo que toca a Ia intención, el empeño del relato fantástico dirigido a 
provocar un miedo en el lector, un terror durante el cual trastabillan sus 
supuestos lógicos, no se da en el cuento neofantástico. Ni “La Biblioteca de 
Babel”, ni “La metamorfoses” ni “Bestiario” nos producen miedo o temor. Una 
perplejidad o inquietud sí, por Io insólito de Ias situaciones narradas, pero su 
intención es muy otra. (ALAZRAKI, 1990, p.29) 
 

 

 

A intenção de que o autor fala é a de utilizar metáforas para alcançar a já 

mencionada segunda realidade, a presença de metáforas no texto neofantástico ajuda 

a descortinar os eventos que escapam aos domínios da razão e da linguagem.  

 

 

Son, en su mayor parte, metáforas que buscan expresar atisbos, 
entrevisiones o intersticios de sinrazón que escapan o se resisten al lenguaje 
de Ia comunicación, que no caben en Ias celdillas construidas por Ia razón, 
que van a contrapelo del sistema conceptual o científico con que nos 
manejamos a diario. (ALAZRAKI, 1990, p.29) 
 

 

 

E ainda, em análise às metáforas verificadas nos contos, de Cortázar 

afirma: 

 

 

También en los cuentos de Cortázar el elemento fantástico —los ruídos de 
"Casa tomada", el tigre de "Bestiario" y los conejos de "Carta a uma señorita 
en Paris" — son portadores de un sentido metafórico. Su irrupción en el relato 
no son arbitrios o desboques de Ia imaginación. Constituyen Ia resolución 
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metafórica a Ias situaciones y conflictos planteados em el cuento. Ese 
lenguaje segundo —Ia metáfora— es Ia única manera de aludir a una 
realidad segunda que se resiste a ser nombrada por el lenguaje de Ia 
comunicación. La metáfora corresponde a Ia visión y describción de esos 
agujeros em nuestra precepción causal de la realidad. (ALAZRAKI, 1990, 
p.29) 
 

 

 

Outro fator chave da presença das metáforas no texto consiste na intenção 

de trazer uma ambiguidade para a narrativa, assim, o texto se enriquece em 

interpretações, e as metáforas podem atingir significado no nível linguístico e, por 

muitas vezes, retornar ao nível da realidade para dizer o interdito, ou de maneira 

extrapolada, para representar uma possibilidade equivalente no mundo real. 

 
 
 
Esa deliberada ambigüedad define otro rasgo de estas metáforas: Io incierto 
de sus tenores y, a veces, su condición de innombrables. "Casa tomada" 
admite una multiplicidad de interpretaciones según el sentido que 
atribuyamos a 10s enigmáticos ruidos: masas peronistas, chismes de vecinos 
o dolores del parto. Estas interpretaciones son ajenas al relato mismo. El 
texto se calla, pero ese silencio o ausencia es, frecuentemente, su más 
poderosa declaración. (ALAZRAKI, 1990, p.30) 
 
 
 
 

Em relação à dinâmica discursiva do texto neofantástico, esta se diferencia 

do tradicional, vez que inverte a maneira com que estabelece o sobrenatural na 

narrativa. Enquanto no fantástico descrito por Todorov deve-se primeiramente 

estabelecer uma realidade natural como aquela em que vivemos e a cujas regras 

obedecemos, para somente aí apresentar o fator sobrenatural, como uma exceção à 

regra, no neofantástico, o sobrenatural é dado ao leitor já nos primeiros instantes da 

narrativa, para, posteriormente, estabelecer que o evento se produziu em um mundo 

natural como o do leitor.  

Em outras palavras, no neofantástico, o sobrenatural não figura como 

exceção, mas como uma possibilidade ainda que remota, em um universo misterioso 

no qual todas as explicações ainda não foram dadas. Como se verifica no excerto a 

seguir: 
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Finalmente, en Io que toca a Ia mecánica o modus operandi de estas na 
rraciones hay que decir que se diferencian considerablemente del cuento 
fantástico. Todorov tenía razón cuando objetaba al relato de Kafka que "el 
acontecimiento extraño no apareciera después de una serie de indicaciones 
indirectas como Ia suma de una gradación y que estuviera ya contenido en Ia 
primera frase del relato". Y explicaba: "El discurso fantástico parte de una 
situación perfectamente natural para aleanzar Io sobrenatural..., mientras que 
'La metamorfosis' parte de un acontecimiento sobrenatural para darle, en el 
curso del texto, un aire más y más natural... El discurso kafkiano abandona Io 
que hemos definido como Ia segunda condición de Io fantástico: Ia vacilación 
representada en el interior del texto" (ALAZRAKI, 1990, p.30) 
 
 
 

Como observado, o teórico argentino postula uma visão diferente daquela 

tradicional estabelecida por Todorov, trata-se de um caminho para analisar a literatura 

fantástica produzida na pós-modernidade e como ela se diferencia a ponto de, na 

visão de Alazraki (1990), se desdobrar em um novo gênero. 

 

 

2.3 A ameaça como efeito do fantástico  

 

Outro autor que se propôs a escrever sobre a literatura fantástica no século 

XX e XXI, é o espanhol David Roas (2014). Embora sua teoria seja mais contida que 

a de Alazraki (1990), o fantástico aqui não constitui um gênero novo, o teórico 

espanhol não deixou de abordar motivos de diferenciação entre os dois momentos da 

literatura fantástica. 

Primeiramente, um fenômeno sobrenatural, para ser considerado como tal, 

deve, indiscutivelmente, ser confrontado com a possibilidade de materialização em 

nossa realidade, em outras palavras, algo é sobrenatural quando não pertence ou 

respeita as regras e ordenamentos naturais do mundo que experenciamos todos os 

dias. 

Assim sendo, o sobrenatural só pode se manifestar quando comparado à 

realidade, e ainda que o irreal tenha uma definição estanque (aquilo que não 

corresponde à realidade), a realidade não é tão rígida assim. A narrativa fantástica 

tradicional surge em um contexto no qual a realidade era encarada de maneira 

newtoniana, determinada, explicada, contexto em que o elemento sobrenatural surge 

como uma exceção à regra.  

Roas (2014) também postula o esgotamento dos recursos tradicionalmente 

tratados pelo fantástico, desse modo, o gênero precisou evoluir e encontrar novas 
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ferramentas para manifestar a transgressão que o definia. Esta transgressão, como o 

autor denomina, pode ser verificada pelo confronto dos conceitos, ambos construídos, 

de real e supra real apresentados na narrativa. 

 

 

Volto à definição exposta no início: o fantástico se define e se distingue por 
propor um conflito entre o real e o impossível. E o essencial para que tal 
conflito gere um efeito fantástico não é a vacilação ou a incerteza em que 
muitos teóricos (a partir do ensaio de Todorov) continuam insistindo, e sim a 
inexplicabilidade do fenômeno. Essa inexplicabilidade não está determinada 
exclusiva mente no âmbito intratextual, envolvendo em vez disso o próprio 
leitor. Porque a narrativa fantástica, convém insistir, mantém desde as suas 
origens um constante debate com o real extratextual: seu objetivo primordial 
foi e é refletir sobre a realidade e seus limites, sobre nosso conhecimento em 
relação a ela, e sobre a validade das ferramentas que desenvolvemos para 
compreendê-la e representá-la. (ROAS, 2014, p.89) 
 

 

 

Desse modo, compreende-se que o sobrenatural é a condição 

imprescindível da literatura fantástica, afirmação que é verdadeira também para sua 

vertente pós-moderna. A diferença, contudo, ocorrerá na abordagem dos elementos 

da realidade e irrealidade dentro do texto. Enquanto no fantástico se encontra um 

contraste deliberadamente marcado entre o real e irreal, gerando a hesitação no leitor 

e por vezes na personagem, na narrativa pós-moderna, este contraste é suavizado ou 

apagado, como se pode apreender do trecho em que Roas (2014) afirma: 

 
 
 
 
Assim, a diferença reside no fato de o fantástico problematizar os limites entre 
realidade e irrealidade (ou ficção), enquanto a narrativa pós-moderna (falando 
em um sentido muito geral) os apaga, harmonizando, portanto, aquilo que 
identificaríamos como real e aquilo que identificaríamos como imaginário. 
(ROAS, 2014, p.103) 
 
 
 
 

O alicerce estrutural da teoria de Roas (2014) sobre o fantástico tradicional 

se baseia neste confronto, o choque de um elemento sobrenatural inserido em um 

contexto que corresponde com a concepção de que se tem da realidade. Esse 

contraste, causado por duas forças opostas que passam a coexistir dentro do texto, 

torna a situação vivenciada pelas personagens estranha e absurda.  
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Este conflito não se produz no fantástico da pós-modernidade, pois aqui, 

existe a ideia de que ambas, as ideias de realidade, se encaixam em um mesmo nível 

de realidade, partindo assim de um mero caso de verossimilhança, em que tudo o que 

é narrado pertence a uma mesma construção ficcional. Ainda assim, as duas 

literaturas trabalhadas convergem para questionar a realidade e as convicções que se 

tem do modelo de real. 

 

 

Em ambos os casos, a realidade não é negada, evidenciando-se em vez 
disso — por caminhos diversos — que a percepção que temos dela é feita 
através de representações verbais, o que implica assumir a artificialidade de 
nossa ideia sobre a por extensão, sobre nós mesmos. (ROAS, 2014, p.105) 

 

 

É importante que se perceba, portanto, que o fantástico sempre dependerá 

daquilo que consideramos como real, e o real, por sua vez, dependerá da construção 

humana mediante sua experiência, pois o efeito crucial do fantástico é o de manifestar 

a incerteza naquilo que o leitor entende como realidade. Logo, a inquietação 

experimentada pelo leitor nasce desta relação entre um evento ficcional e sua própria 

noção de realidade. 

Nesse âmbito, é importante ressaltar relevância da leitura referencial para o 

fantástico tradicional, ainda mais que em narrativas mimético-realistas. O fantástico 

depende integralmente do efeito que se deseja causar no leitor, e este efeito só pode 

ser alcançado se colocado frente a frente com a noção social e construída de real que 

o leitor possui internalizada. 

Assim, a identificação com o mundo narrado, aproximando-o do mundo em 

que se vive é primordial para que produza o efeito pretendido no fantástico tradicional, 

como Roas (2014) afirma no excerto abaixo. 

 

 

Insisto, então, que o fantástico exige constantemente que o fenómeno 
descrito seja contrastado tanto com a lógica construída no texto_ como com 
essa outra lógica — também construída — que é nossa visão do real. A 
narração fantástica sempre nos apresenta duas realidades que não podem 
conviver: assim, quando essas duas ordens - paralelas alternativas, opostas 
— Se encontram. a (aparente) normalidade em que os personagens se 
movem (reflexo da do leitortorna estranha, absurda e inóspita. E não é só 
isso. Nas narrativas fantásticas, o fenômeno impossível é sempre postulado 
como exceção a uma determinada lógica (a da realidade extratextual) que 
organiza a narrativa. Por isso nos inquieta. ROAS, 2014, p.103) 
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Desde suas primeiras manifestações, a literatura fantástica se estabelece 

no mundo cotidiano, familiar para o leitor, cuja construção e ambientação deve 

fornecer elementos que permitam identifica-lo como o mundo em que se vive, ou seja, 

o mundo narrado deve obedecer às mesmas regras do mundo real. A partir da ideia 

de que o mundo narrado corresponde ao mundo experimentado, o leitor poder 

preencher as lacunas, considerando as possibilidades válidas do mundo que conhece 

para o mundo que lê, e é desta identificação que se instaura a dúvida quando 

confrontado com um evento que julga impossível. 

 

 

 
Além dessas referências, reconhecíveis pelo leitor e que garantem uma 
evidente ilusão de realidade, o que é verdadeiramente importante é que a 
construção do mundo textual parece estar destinada a demonstrar que ele 
funciona de modo idêntico ao real. Um funcionamento aparentemente normal 
que, de repente, se verá alterado pela presença do sobrenatural, isto é, por 
um fenómeno que contradiz as leis físicas que organizam esse mundo. E isso 
o que leva os leitores a abandonar o âmbito estrito do textual e a assomar a 
sua própria realidade: primeiro, para pôr o narrado em contato com a sua 
ideia do real, uma vez que é algo que a contradiz; e, segundo, e que pára 
mim é muito mais importante, para interpretar o verdadeiro sentido da história 
narrada: se o mundo do texto, que funciona como o nosso, pode-se ver 
assaltado pelo inexplicável, poderia isso ocorrer no nosso mundo? Ainda, 
quem poderia supor que isso pudesse acontecer na realidade? Esse é o 
grande efeito do fantástico: provocar — e, portanto, refletir — a incerteza na 
percepção do real. (ROAS, 2014, p.110) 
 
 
 

 
Contudo, enquanto o fantástico tradicional tem por objetivo evidenciar o 

conflito entre realidade e irrealidade, promovendo a transgressão destes limites que, 

por sua vez, proporcionam a inquietação no leitor, o fantástico proposto a partir do 

século XX promove uma harmonização deste conflito, uma vez que, se se observar 

que a própria noção de realidade é baseada na experiência humana, os limites entre 

o real e o irreal ficam facilmente transponíveis. 

 

 

Assim, a diferença reside no fato de o fantástico problematizar os limites entre 
realidade e irrealidade (ou ficção), enquanto a narrativa pós-moderna (falando 
em um sentido muito geral) os apaga, harmonizando, portanto, aquilo que 
identificaríamos como real e aquilo que identificaríamos como imaginário. 
(ROAS, 2014, p.103) 
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Percebe-se, portanto, apesar das diferenças aqui estabelecidas, que 

ambos os casos tratam de literatura fantástica, com os mesmos objetivos reunidos, ou 

seja, denunciar o estranhamento mediante a irrupção do sobrenatural em um contexto 

natural, evidenciado a incompreensão que ainda existe da realidade, visto que a 

realidade apenas pode ser mensurada mediante nossa experiência cotidiana. As 

diferenças já mencionadas entre o fantástico tradicional e o fantástico pós-moderno, 

em grande parte, são decorrentes da mudança da sociedade no trato com o real, 

além do esgotamento dos temas tradicionais diante de uma cultura que presenciou 

um considerável aumento no acesso à ciência e, com isso, se tornou muito mais 

cética no último século. 

 
 
 
 
 
Tudo isso leva a concluir que o fantástico continua tendo vigência e um lugar 
dentro do panorama literário pós-moderno. Melhor dizendo, ainda que soe 
óbvio, ele é literatura pós-moderna. O que permite calar algumas vozes 
agourentas que negaram essa vigência ou que o contemplam como uma 

categoria defasada. (ROAS, 2014, p.106) 

 
 
 

Por fim, como demonstrado no trecho acima, Roas (2014) nos leva a 

perceber que ambas as literaturas discutidas tratam-se de literatura fantástica, 

contrariando Todorov ao mencionar que o fantástico ainda possui lugar nas narrativas 

contemporâneas, tendo apenas sofrido evoluções decorrentes da mutação que o 

próprio homem sofreu na sociedade pós-moderna. 

Neste ínterim, os autores de literatura fantástica do século XX em diante 

utilizam o gênero para produzir uma literatura que pretende evidenciar a 

arbitrariedade da concepção humana de realidade, revelando, com isso, a estranheza 

e a imprevisibilidade do mundo em que vivemos. 

 

 

2.4  Medo, Inquietação e manifestações do estranho 

  

Como já mencionado, para que o efeito do fantástico se estabeleça é 

necessária uma comparação direta entre os eventos presentes na narrativa e a 

familiaridade do mundo real. Muito embora a realidade já não seja uma entidade 
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estática como se considerava anteriormente, cada pessoa presencia uma 

regularidade de eventos e fenômenos que constituem a ideia social de realidade e 

categoriza aquilo que é passível de manifestação naquele sistema. 

 
 
 
O fantástico é uma categoria que nos apresenta, como sabemos, fenómenos, 
situações, que supõem uma transgressão de nossa concepção do real, já que 
se trata de fenómenos impossíveis, inexplicáveis a partir de tal concepção. E 
para que essa dimensão fantástica se faça perceptível, tais fenômenos — 
não é preciso insistir nisso – devem aparecer em um mundo semelhante ao 
nosso: isso permite trazer à tona o contraste, a perturbação que tais 
fenômenos estabelecem. (ROAS, 2014, p.131) 

 

 

Dessa forma, o ser humano delimita o seu mundo, familiariza-se com ele, 

traz para dentro das margens as coisas que julga conhecer, e afasta aquelas que 

considera impossíveis, em outras palavras, o homem determina o próprio 

funcionamento dentro de sua concepção de realidade.  

O fantástico, quando irrompe em uma narrativa, tem precisamente a função 

de transgredir esses limites, desestabilizar o sistema e rememorar que aquilo que 

vivencia pode não corresponder à totalidade do que há para saber sobre realidade, 

abalando, assim, a segurança que depositamos sobre todo o sistema. Portanto, o 

efeito fantástico se produz sempre como uma ameaça à familiaridade do real, 

causando no leitor uma inquietação que frequentemente está atrelada ao medo. 

 

 

Em outras palavras, o fenómeno fantástico supõe uma alteração do mundo 
familiar do leitor, uma transgressão dessas regularidades tranquilizadoras às 
quais eu me referi antes. O fantástico nos faz perder o pé em relação ao real. 
E, diante disso, não cabe outra reação senão o medo: [...]. (ROAS, 2014, 
p.138) 

 

 

É importante mencionar que não há um consenso em relação à intenção de 

causar medo para consolidação do efeito fantástico. Todorov, ao elencar as 

exigências para que o gênero se manifeste, como já mencionado no presente texto, 

não cita o medo entre elas. Já Alazraki (1990) aborda o medo como um dos 

elementos que diferenciam o gênero tradicional de seu neofantástico. Para o 

argentino, o abandono das temáticas tradicionais e relacionadas ao medo, como 
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fantasmas, sílfides e seres monstruosos, é o que destaca as narrativas a partir do 

século XX. 

Esta divergência de opiniões sobre a manifestação do medo pode ser 

explicada pelo fato de que a sensação de medo seria um elemento muito particular de 

cada leitor, o medo dependerá diretamente do repertório de quem se pretende 

amedrontar. A vivência e esclarecimento do receptor influenciarão em sua capacidade 

de sentir medo com determinados temas. 

Há também um fator cultural no que consideramos assustador. O cinema é 

um bom exemplo para esta verificação, pois potencializa a evolução das temáticas 

assustadoras, e as mudanças podem ser analisadas em um curto espaço de tempo. 

Na década de 1980, filmes como “Sexta-feira 13 – parte 2” (1981) e “A hora do 

pesadelo” (1984) tornaram-se franquias muito populares, com diversos títulos, por 

trazer figuras sobrenaturais assustadoras, respectivamente Jason Voorhees e Freddy 

Krueger, seres que retornavam da morte em busca de vingança contra os 

responsáveis por sua morte. 

Já a partir dos anos 1990, popularizaram-se os filmes com a temática do 

assassino em série, cujo filme “Pânico” (1996), que também se desdobrou em uma 

franquia muito popular, é o maior representante. Essa discrepância se acentua se o 

tempo de amostragem aumenta, é indiscutível que filmes como “Nosferatu” (1922) e 

“Dracula” (1931) já não causam o mesmo impacto que provocaram nas platéias de 

sua época. Quando a intenção é provocar o medo, é inegável a necessidade de 

evolução dos temas, visto que a familiaridade faz perder grande parte de sua força. 

Outro fator para a divergência em relação ao medo como exigência do 

termo fantástico está na utilização do próprio termo que, em seu uso comum, pode se 

confundir com outros, como terror, inquietação, angústia e até mesmo estranhamento 

(na acepção freudiana da palavra). Como se refere a uma sensação muito individual e 

subjetiva, a intersecção destes termos é plenamente justificada. 

Para tentar dirimir este conflito, ROAS (2014) classifica o medo em duas 

categorias: o medo físico ou emocional e o medo metafísico ou intelectual. O medo 

físico ou emocional, como o nome sugere, concerne à segurança ou integridade 

física, que consiste em um medo muito mais imposto por outro. Seria então referente 

à ideia mais comum de medo, que se experimenta quando algo ou alguém pode ferir 

fisicamente ou ameaçar a vida de alguém. 
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O medo físico ou emocional teria a ver com a ameaça física e a morte. É um 
efeito compartilhado pela maioria das narrativas fantásticas, pelo cinema de 
terror e por todas aquelas histórias, às quais me referi antes, em que se 
consegue gerar medo por meios puramente naturais. Trata-se de uma 
impressão experimentada pelos personagens que também é transmitida — 
emocionalmente — ao leitor ou espectador, e que é produto do que acontece 
no nível mais superficial, o nível das ações. (ROAS, 2014, p.151) 

 
 
 
 

Em contrapartida, o medo metafísico ou intelectual se refere à segurança 

ou integridade intelectual, muito mais interno, relativo à psiquê. Trata-se de uma 

inquietação experimentada frente à quebra das convicções sobre o mundo real, que 

se produz através da materialização de um elemento sobrenatural em meio a uma 

narrativa aparentemente mimética do mundo real. 

 

 

Passemos ao segundo dos medos: o medo metafisico ou intelectual. Com 
esse termo me refiro ao medo que considero próprio e exclusivo do gênero 
fantástico (em todas as suas variantes), o qual, embora costume se 
manifestar nos personagens, envolve diretamente o leitor (ou o espectador), 
ao se produzir quando nossas convicções sobre o real deixam de funcionar, 
quando — como mencionei — perdemos o pé diante de um mundo que nos 
era familiar.[...] O problema é que, para que essa "inquietude metafísica" 
atinja seu efeito, precisa por sua vez de uma forma que atraia e surpreenda o 
leitor, o que nos levaria de novo aos problemas provocados pelo 
esgotamento, pelo envelhecimento dos recursos formais e argumentais do 
fantástico. (ROAS, 2014, p.155) 

 

 

Nesse sentido, ainda que o medo não seja uma característica exclusiva do 

fantástico, podendo ser reproduzido em diversos outros gêneros, considero que o 

medo metafísico de Roas (2014), sim, é um elemento próprio da literatura fantástica. 

Se se considerar que o fantástico exige uma comparação do mundo narrado com o 

mundo real, o surgimento do elemento sobrenatural causa sempre uma inquietação, 

um conflito oriundo da percepção de que os mundos em evidência, no momento em 

que o sobrenatural irrompe, deixam de estar sobrepostos. 

O estranho também foi matéria de estudo para Freud (1919), que publicou 

o trabalho intitulado “O Estranho”, originalmente Das Unheimliche, no qual o 

psicanalista se se debruça sobre os fatores que causariam a sensação inquietante de 

estranhamento. Contudo, antes de se debruçar sobre as causas do fenômeno, Freud 
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inicia sua pesquisa fazendo um percurso etimológico da palavra unheimliche, 

explicando como a ideia de estranho, assim como o termo em alemão que a define é 

composto por um grau de familiaridade. 

 

 

Dessa forma, heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na 
direção da ambivalência, até que finalmente coincide com o seu oposto, 
unheimlich. Unheimlich é, de um modo ou de outro, uma subespécie de 
heimlich. Tenhamos em mente essa descoberta, embora não possamos 
ainda compreendê-la corretamente, lado a lado com a definição de Schelling 
do Unheimlich. Se continuarmos a examinar exemplos individuais de 
estranheza, essas sugestões tornar-se-ão inteligíveis a nós. (FREUD, 1976, 
p.281) 

 

 

Uma vez estabelecido que o estranho encerra dentro de si, também, algo 

de familiar, Freud (1919) se detém então em aprofundar como essa familiaridade se 

torna o gatilho do elemento estranho, identificando aquilo que chama de familiar como 

resquícios de experiências do homem primitivo ou mesmo na infância do homem 

moderno e que agora habitam o inconsciente coletivo. 

 

 

É como se cada um de nós houvesse atravessado uma fase de desenvolvimento 
individual correspondente a esse estádio animista dos homens primitivos, como se 
ninguém houvesse passado por essa fase sem preservar certos resíduos e traços 
dela, que são ainda capazes de se manifestar, e que tudo aquilo que agora nos 
surpreende como ‘estranho’ satisfaz a condição de tocar aqueles resíduos de 
atividade mental animista dentro de nós e dar-lhes expressão. (FREUD, 1976, p.289) 

  

 

A primeira das situações definidas no trabalho como causadoras do 

estranho, se sustenta na dúvida de que um objeto inanimado possa adquirir vida. O 

psicanalista acrescenta ainda que a situação deve ser construída na obra de forma 

que este conflito paradoxal não se resolva rapidamente, para que o estranho seja 

gerado pela familiaridade inconsciente que se relaciona com o ser humano em seu 

estágio infantil. Nesse estágio, a criança não diferencia ainda o animado do 

inanimado, acreditando por exemplo que seus brinquedos realmente podem possuir 

vida. 
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Freud exemplifica essa possibilidade através do conto O homem da areia 

do escritor alemão Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. O conto narra os encontros do 

jovem Natanael com o terrível homem da areia, um dos elementos causadores de 

estranhamento na obra, porém, há ainda o fato de que Natanael possui um 

relacionamento com Olímpia, sem desconfiar que na verdade sua amada é uma 

boneca, um objeto mecânico que age como ser humano. 

Outra possibilidade se concentra na figura do duplo, que representa uma 

cópia de outra pessoa, um ser que possui características idênticas as de outrem ou 

um impostor que toma o lugar alheio. Freud acredita que o duplo seja a representação 

criada pelo ego, proveniente de uma fase mental muito primitiva, momento em que o 

ser humano ainda adquiria consciência do próprio corpo, e que e que é compreendida 

como uma parte estranha, que se projeta para fora do eu. Normalmente é 

representado nas obras através de reflexos em espelhos, sombras ou pelo 

denominado doppelganger (indivíduo que é cópia fiel do original).  

O Autor afirma ainda que a figura do duplo nasce no imaginário popular 

primeiramente como um elemento de preservação, citando a alma imortal como a 

possível primeira representação do duplo, o modo como o ser humano se sobressairia 

à morte e se defenderia da extinção, posteriormente, a representação adquire outro 

caráter que faz com que o homem se veja ameaçado pela perda da individualidade. 

 

 

O tema do ‘duplo’ foi abordado de forma muito completa por Otto Rank 
(1914). Ele penetrou nas ligações que o ‘duplo’ tem com reflexos em 
espelhos, com sombras, com os espíritos guardiões, com a crença na alma e 
com o medo da morte; mas lança também um raio de luz sobre a 
surpreendente evolução da idéia. Originalmente, o ‘duplo’ era uma segurança 
contra a destruição do ego, uma ‘enérgica negação do poder da morte’, como 
afirma Rank; e, provavelmente, a alma ‘imortal’ foi o primeiro ‘duplo’ do corpo. 
Essa invenção do duplicar como defesa contra a extinção tem sua 
contraparte na linguagem dos sonhos, que gosta de representar a castração 
pela duplicação ou multiplicação de um símbolo genital. O mesmo desejo 
levou os antigos egípcios a desenvolverem a arte de fazer imagens do morto 
em materiais duradouros. Tais idéias, no entanto, brotaram do solo do amor-
próprio ilimitado, do narcisismo primário que domina a mente da criança e do 
homem primitivo. Entretanto, quando essa etapa está superada, o ‘duplo’ 
inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma garantia da imortalidade, 
transforma-se em estranho anunciador da morte. (FREUD, 1976, p.286) 
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Por fim, Freud cita a repetição como elemento propagador de 

estranhamento. A repetição de elementos, tramas, experiências e de determinado 

número, por exemplo, levam a pessoa a sentir o estranhamento pela recorrência 

desses fatores, não raro, atribuindo-lhes algum significado.  

A repetição que pode se tratar apenas de coincidência, é frequentemente 

relacionada também a elementos de superstição, que segundo Freud, acionam 

crenças primitivas que se ligam diretamente ao que denomina onipotência do 

pensamento, uma visão das sociedades primitivas que acreditavam no animismo e 

intencionalidade por trás do universo. 
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3 AS CONFIGURAÇÕES DO FANTÁSTICO CONTEMPORÂNEO: AMEAÇA 

COTIDIANA NOS CONTOS DE MURILO RUBIÃO 

 

 

3.1 Murilo Rubião: o autor e a obra 

 

Murilo Eugênio Rubião nasceu em 1º de junho de 1916 em Silvestre Ferraz, 

hoje Carmo de Minas (MG), seus pais eram Eugênio Álvares Rubião e Maria 

Antonieta Ferreira Rubião. A literatura sempre esteve presente na vida de Rubião, 

ainda na infância, através da biblioteca do pai, familiarizou-se com os clássicos da 

literatura mundial e com a bíblia. Além disso, seu pai era filólogo, poeta e membro da 

Academia Mineira de Letras, e seu avô, Francisco Alves de Barros Rubião, foi autor 

de dois livros, sendo um de memórias e outro de reflexões. 

Ao ingressar no curso superior de direito na Universidade de Minas Gerais, o 

autor demonstrou seu interesse em atuar em áreas relativas à literatura, participando 

da fundação da revista Tentativa. Nesse período, também iniciou sua carreira 

jornalística, na qual atuou escrevendo para o jornal Folha de Minas e para a revista 

Belo Horizonte. Atuou durante toda a sua vida nesse segmento, ocupando cargos 

importantes como diretor de rádios e jornais públicos, e foi um dos responsáveis pela 

criação, na Imprensa Oficial, do Suplemento Literário, uma das mais prestigiadas 

publicações do gênero no país. 

A carreira jornalística de Rubião também foi conciliada com sua inclinação 

política, de maneira que atuou em diversos cargos públicos, obtendo posições de 

destaque em vários deles como a chefia de gabinete de Juscelino Kubitschek, quando 

este ainda era governador; e chefe do Escritório de Propaganda e Expansão 

Comercial do Brasil na Espanha, já no mandato de Kubitschek como presidente. 

Já a carreira literária de Murilo Rubião inicia-se em sua vida muito cedo, e 

perduraria até sua morte. embora tenha sido publicado pela primeira vez em 1947, o 

autor escreveu seu primeiro conto em 1939, aos dezenove anos. À medida que era 

rejeitado pelas editoras, ele acrescentava novos textos à sua obra e alterava outros. 

Essa prática de rescrita que ficava cada vez mais frequente tornou-se uma das 

marcas da identidade literária de Rubião. Dentre as obras publicadas podem ser 

destacadas: O Ex-Mágico (1947), Estrela Vermelha (1953), Os Dragões e outros 
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contos (1965), O Pirotécnico Zacarias (1974), A Casa do Girassol Vermelho (1974) e 

O Homem do Boné Cinzento e Outras Histórias (1990). 

Apesar destas publicações e de outras, inclusive internacionais, a obra de 

Murilo Rubião é pouco conhecida entre seus compatrícios, e conta com apenas 33 

contos publicados. Especula-se que seu anonimato para o público decorra do fato de 

que sua fortuna literária seja primeiramente curta em matéria de quantidade 

produzida, e em segundo aspecto, constituída exclusivamente de contos. Outro fator 

que pode justificar seu desconhecimento está na característica fantástica de seus 

contos. Sendo essas ou não as explicações, é imprescindível, para se analisar Murilo 

Rubião, compreender como tais elementos, assim como a já mencionada reescritura 

dos textos, contribuem para a construção da identidade muriliana.  

Seu trabalho de reescrita, e sua busca minuciosa pela palavra exata, a clareza 

de seu texto que aproximam ainda mais a narrativa da realidade do leitor, assim como 

a organicidade da sucessão dos acontecimentos convergem para intensificar o 

estranhamento do leitor diante do elemento que ameaça a naturalidade da narrativa. 

Sobre o processo de reescrita de Rubião, Iannace (2016) afirma: 

 

 

O estigma da repetição e da remarcação perpassa a obra de Rubião. De 
1947, quando publica sua primeira obra, a 1991, ano cm que falece, dedica-
se mais á reescrita do que à criação de novos contos. Manteve uma 
incansável busca pela construção que exprimisse inteligibilidade verbal a 
enredos convidativamente sinistros. A categoria do fantástico, que tanto o 
compraz, exige-lhe observar uma ordem extrema no tocante à exposição 
clara dos dados que encadeiam acontecimentos de alta gramatura ilógica. 
(IANNACE, 2016, p. 53) 

 

 

Assim percebe-se que o recorrente trabalho de reescrita de Rubião foi 

determinante para atingir o efeito esperado no leitor e de igual forma, fundamental 

para compreender como o fantástico se produz em sua escrita. 

 

 

3.2 Murilo Rubião e o fantástico na modernidade 

 

Ao se deparar com a obra de Murilo Rubião é possível perceber como ela é 

dotada de certa pluralidade, cada um de seus contos possui uma maneira própria de 
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romper com o fantástico tradicional. Se se observar o conto “A armadilha”, como 

exemplo, nota-se como Rubião, subverte algumas mecânicas do fantástico 

tradicional, bem como abandona a intenção de causar o medo no leitor, fazendo do 

insólito e do absurdo as bases da coabitação do real e irreal em sua literatura. 

A personagem Alexandre chega em um escritório no último andar de um 

edifício abandonado, ao adentrar na sala, depara-se com seu arqui-inimigo, que 

sentado em uma cadeira aponta-lhe um revólver. O homem na cadeira afirma que 

está à espera de Alexandre, ao passo que o recém chegado diz ser impossível que o 

adversário soubesse de sua chegada, pois havia viajado bastante e mudado de nome 

algumas vezes antes de desembarcar na cidade. 

 O homem diz então que em verdade não poderia saber a data da chegada de 

Alexandre, por isso esperava-o há dois anos, naquela sala, sentado na cadeira. Os 

dois discutiram por algum tempo e logo começou a escurecer. O velho então tirou o 

sorriso irônico do rosto e depositou o revólver na mesa. Vendo que a arma fora 

abandonada, Alexandre questiona se o inimigo não receia ser morto pelo próprio 

instrumento, ou ainda se a intenção do velho não era matá-lo ali mesmo. O velho diz 

que não podia matá-lo, e para resistir a tal tentação, havia descarregado a arma no 

teto da sala. 

Alexandre fica então confuso, e percebendo sua derrota, decide se jogar da 

janela. Entretanto, sua tentativa é frustrada ao bater com a cabeça em uma estrutura 

de metal que cobre o vidro, assim desmaia e quando acorda vê seu algoz trancar a 

porta e jogar a chave por baixo dela, sem que houvesse tempo para impedi-lo. 

Por fim, o conto se encerra com os dois trancados no último andar do edifício 

vazio, como detalhado no seguinte diálogo: 

 

 

— Eu esperava que você tentaria o suicídio e tomei a precaução de colocar 
telas de aço nas janelas.  
A fúria de Alexandre chegara ao auge:  
— Arrombarei a porta. Jamais me prenderão aqui!  
— Inútil. Se tivesse reparado nela, saberia que também é de  
aço. Troquei a antiga por esta.  
— Gritarei, berrarei!  
— Não lhe acudirão. Ninguém mais vem a este prédio. Despedi os 
empregados, despejei os inquilinos.  
E concluiu, a voz baixa, como se falasse apenas para si mesmo:  
— Aqui ficaremos: um ano, dez, cem ou mil anos. (RUBIÃO, 2010, p.138) 
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Como é possível perceber, Rubião subverte um dos maiores clichês da 

literatura de suspense, é comum encontrar nesse gênero personagens que 

demonstram estar preparados para reagir a quaisquer artimanhas elaboradas por 

seus captores, e ainda que partindo de uma posição de desvantagem, esses heróis 

conseguem frustrar os planos inimigos, o que não ocorre em “A armadilha”. 

A afirmação de que o adversário de Alexandre não sabendo o momento exato 

em que o encontraria, decide esperá-lo no local, sentado na cadeira na mesma 

posição por dois anos, demonstram como o autor introduz o insólito, e a ameaça 

velada, em seu universo que até este momento se fazia plantado no real. 

Além disso, ao encerrar as personagens eternamente no escritório 

abandonado, a narrativa frustra a expectativa de um climax, que foi preparado, mas 

nunca atingido, seja ele o assassinato de Alexandre por seu captor, ou sua fuga 

miraculosa do quarto que lhe serve de calabouço. 

 Todavia, o referido conto não representa objeto de estudo do presente 

trabalho, apenas ajuda a exemplificar como a literatura de Rubião introduz alguns 

aspectos que podem ser atualmente verificados na literatura pós-moderna, e como, 

por estar abordando situações e construções que somente eram utilizadas por poucos 

autores de sua época, tornaram Rubião um autor de difícil categorização quando de 

suas primeiras publicações.  

O pesquisador Guilherme Sardas (2019), afirma a dificuldade de se classificar 

um gênero principal para a obra de Murilo Rubião, já que seus contos transitam entre 

o fantástico, o absurdo e o maravilhoso: 

 

 

É relevante destacar, de início, que a busca por definição do gênero 
predominante nas narrativas murilianas não encontra fácil adequação aos 
modelos preestabelecidos pela tradição teórico-Literária. Desde sua estreia, 
com a publicação do livro O ex-mágico, em 1947, obra que reuniu 15 contos, 
entre eles o de título homônimo, essa dificuldade de situar a obra nas formas 
então vigentes foi determinante para o tipo de recepção encontrada pelo 
escritor mineiro, que só alcançou efetivo sucesso junto ao público em 1974, 
com a publicação de outras compilações de contos, O pirotécnico Zacarias e 
O convidado. (SARDAS, 2019, p.174) 
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 Sardas (2019) acrescenta ainda que a literatura de Rubião é permeada por 

diversas configurações, por isso trazem delimitações sutis entre os gêneros, levando 

a temáticas que extrapolam a relação entre real e irreal. 

 

 

Um aspecto que agrava ainda mais o trabalho da crítica quanto à definição de 
género em Rubião está no fato de seus contos não serem conduzidos 
múltiplas configurações. Por isso, ainda que, de forma geral, toquem, mais 
explicitamente, a temática das relações entre real e irreal, o natural e o 
sobrenatural, o racional e o irracional, suas narrativas trazem delimitações 
pouco claras, no que se refere aos gêneros até então estudados. Fantástico? 
Maravilhoso? Insólito? Absurdo? (SARDAS, 2019, p.175) 

 

 

Ademais, autores contemporâneos expressaram a Rubião seus pensamentos 

sobre seus contos, fazendo notar como a coabitação do real e irreal nas situações 

insólitas criadas pelo contista estranhava seus leitores. Mário de Andrade (apud 

Rubião, 2012) foi um dos célebres autores que manifestaram dificuldade em aceitar 

simbiose do texto muriliano e insistia no embate das forças naturais e sobrenaturais, 

mais comumente presente nas concepções tradicionais do que Andrade chama de 

Fantasia: 

 

[...]Pois então, lhe fica rasgadamente confessado aqui: eu lhe digo, Murilo 
Rubião, com franqueza o que sinto, mais o que sinto do que o que penso 
sobre os seus contos, mais digo assim meio desconfiado de mim, porque não 
entendo muito, nem consigo apreciar totalmente o gênero a que você se 
dedicou. Não tem dúvida nenhuma que existe nisso uma das deficiências 
minhas. De maneira que você nunca imagine que estou defendendo 
princípios estéticos em que tenho confiança ou imagino que são normas 
imprescindíveis. São quase que apenas palpites. 
Pois o meu palpite principal é mesmo esse: os elementos que você utiliza, 
cria, inventa, na sua fantasia, freqüentemente não me convencem, não por 
serem irreais, mas por não serem suficientemente irreais, suficientemente 
inesperados, é milhor dizer. Mas eu seria o mais desonesto dos sujeitos si 
tivesse certeza. Não tenho certeza nenhuma do que eu sinto. Apenas estou 
lhe propondo um problema e uma dúvida. Mas quem tem de resolver é você, 
e um problema, mesmo sendo a mais, como sei que é pra você, nunca fez 
mal.[...] (ANDRADE apud Murilo Rubião, 2012) 

 

 

Antonio Candido (apud Rubião, 2012), em correspondência a Rubião, explica 

como sua literatura era pioneira e dotada de elementos que, somente o 
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amadurecimento das discussões, combinado com as releituras da obra puderam 

produzir maior sentido e reafirmar o gênero a que o autor se dedicava. 

 

 

Creio que já lhe disse, há anos, o quanto gosto de sua ficção – rara, densa, 
de um insólito despreocupado que suprime qualquer farol e nos faz sentir 
como se as leis do mundo estivessem normalmente refeitas. Uma 
naturalidade admirável, feita de supernaturalidade. 
Agora, relendo e lendo há anos de distância da primeira experiência de 
leitura, fiquei admirado, sobretudo, com o caráter precursor de muitos 
aspectos que não conhecíamos então, ou que só depois apareceram na 
literatura. Há nos seus contos um certo tipo de fantástico meticuloso e óbvio 
que lembra o tom que depois viemos encontrar em Borges; ou em alguns do 
nouveau-roman. Por vezes, uma nítida premonição da labilidade misteriosa 
de Marienbad porque, também para você, o problema da identidade e da 
pluralidade do ser é hábito. E isto tudo dá ao seu livro uma tal atualidade que 
só agora vejo como você estava desde há muitos anos, e sem que eu 
percebesse devidamente, instalado de pleno direito no cerne das melhores 
experiências da ficção contemporânea. E depois, que plena maestria! 
(CANDIDO apud Murilo Rubião, 2012) 

 

 

O reconhecimento de Candido não é sem razão, fato é que a obra de Murilo se 

moderniza e difere da noção anterior de um fantástico tradicional, nela, já não existe a 

intenção de provocar o medo através de uma ameaça física, mas há o estranhamento 

causado pela ameaça psíquica descrita por Roas (2014). Isso ocorre porque na 

narrativa de Rubião, o evento sobrenatural em si é apresentado com a naturalidade 

cotidiana, o que irá causar estranhamento no leitor é o fato de que as personagens 

raramente demonstram qualquer surpresa ou desconforto com tais eventos. 

 

  

Vemos, assim, como o elemento fantástico em Murilo Rubião dilui as relações 
tradicionais do texto com o receptor, instauradas pela narrativa de suspense, 
integrando o leitor dentro de um universo alicerçado num absurdo verossímil. 
É esta ausência de perplexidade frente ao fato sobrenatural que faz com que 
a narrativa do Autor venha carregada de modernidade, aliando-a, a partir do 
exemplo de Kafka, a uma nova, mas grandiosa gama de escritores latino-
americanos: Mário de Andrade, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Rulfo, 
Gabriel García Márquez, José Donoso e, deslocado no seu tempo, Machado 
de Assis. (SCHWARTZ, 1981, p.69) 

 

 

  Deste modo, considerando as teorias apresentadas para os desdobramentos 

do fantástico na literatura posterior ao século XIX, no presente capítulo tenciona-se 
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analisar as obras, “O pirotécnico Zacarias”, “O ex-mágico da taberna Minhota”, “O 

edifício” e “O bloqueio”, observando como o fantástico se manifesta na narrativa 

muriliana, assim como o autor subverte os temas e mecanismos tradicionais para 

gerar a inquietação característica do gênero. 

  

 

3.3 O fantástico contemporâneo nos contos de Rubião 

 

O pirotécnico Zacarias 

 

Em o Pirotécnico Zacarias, o leitor se depara com uma personagem que 

narra os eventos que levaram à sua morte. Em uma noite escura, enquanto 

caminhava pela Estrada do Acaba Mundo, o artista pirotécnico Zacarias sofre um 

acidente e acaba sendo atropelado por um veículo que também transitava pelo local. 

O andarilho somente teve tempo de enxergar as luzes dos faróis do carro, que se 

transmutaram em luzes de diversas cores, até que já não representavam cor 

nenhuma, configurando assim o momento de sua morte. 

No carro havia um grupo de jovens rapazes e moças que se mostraram 

consternados com o atropelamento. As moças gritavam em desespero ao ver o 

cadáver na estrada, ao passo que os rapazes se puseram a discutir o que deveria ser 

feito com aquele corpo. Dentre as ideias apresentadas, uma consistia em colocar o 

defunto no carro e levá-lo até o necrotério da cidade, contudo, foi descartada em 

virtude da possibilidade de se sujar o veículo, ademais as garotas não se sentiam 

confortáveis em dividir o assento com o cadáver. 

 Assim sendo, um dos rapazes sugeriu que as garotas fossem deixadas ali, 

para que se pudesse fazer o transporte, mas a segunda ideia foi logo rechaçada pelos 

demais que não estavam inclinados em substituir as mulheres pelo morto. Por fim, a 

ideia que pareceu mais sensata aos jovens seria a de jogar o cadáver em um 

precipício. 

Tendo acompanhado todo o debate até aquele momento sem intervir, 

Zacarias achou que seria oportuno opinar sobre seu destino, pois, não queria que seu 

corpo fosse jogado em um precipício para jamais ser encontrado. Julgando merecer 
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ao menos uma notícia no jornal, Zacarias levantou-se demonstrando sua oposição à 

ideia e surpreendendo todos no local.  

A surpresa do grupo foi tamanha que um dos jovens acabou desmaiando 

pelo susto e medo que sentiu. Na sequência, o defunto entra em debate com os 

rapazes restantes, tentando fazer valer suas reivindicações, até que em determinado 

momento um dos garotos sugere que o defunto se junte ao grupo, para que terminem 

assim, a noite de festas que haviam planejado. Zacarias aceita a proposta e até troca 

de roupas com o garoto desmaiado a fim de se tornar mais apresentável. Zacarias 

parte com o grupo de rapazes e moças deixando o jovem desmaiado no local. 

Da noite de festança, o defunto diz não se lembrar de nada, argumentando 

que o álcool que outrora faria pouco efeito em seu corpo vivo, em seu receptáculo 

sem vida, causava efeitos surpreendentes, e novamente o pirotécnico pode 

presenciar um show de cores e formas que até então ignorava. 

No amanhecer do dia seguinte, ainda sofrendo dos delírios policromáticos, 

quando perguntado onde queria ser deixado, só conseguia repetir que gostaria de 

ficar no cemitério. Assim foi feito, e após a dissipação do efeito do álcool, o 

pirotécnico tentou retornar a uma existência normal, todavia, logo percebeu, não ser 

mais possível. Algumas pessoas da cidade fugiam dele, que conheceram Zacarias em 

vida, fugiam dele, amedrontados pela inexplicabilidade de sua existência. Outros o 

ignoravam, julgando que o homem que se dizia ser Zacarias era na verdade um 

impostor, e que o verdadeiro estava morto e sepultado.  

Zacarias tentou ainda retomar o contato com os jovens que conhecera na 

noite de seu falecimento, contudo não obteve sucesso. O pirotécnico até julgou ser 

capaz de construir uma nova existência e encontrar seu lugar na sociedade, mas o 

ceticismo das pessoas em aceitá-lo vivo ou morto tirou-lhe essa ambição. Assim 

sendo, restou ao defunto seguir sua condição marginalizada. Ainda que encontrasse 

muito mais prazer agora em executar suas atividades corriqueiras, ou conseguisse 

contemplar uma infinidade de cores indescritíveis em cada momento do dia, e que 

sua capacidade de amar, e discernir as coisas fosse bem maior que a dos vivos que 

por ele passavam assustados, Zacarias já não podia compartilhar esta existência com 

mais ninguém. 

 

O Ex-mágico da taberna Minhota 
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“O Ex-mágico da taberna Minhota” narra a história de uma personagem 

que, sem qualquer memória, infância ou mesmo nascimento, se dá conta de sua 

existência, já com os cabelos grisalhos, no meio da taberna Minhota. Todavia, o 

reconhecimento da ausência de pais ou juventude não o espantam, tampouco o fato 

de retirar de um dos bolsos o dono da taberna, mesmo diante da incapacidade de 

explicação para o fato. 

Assim a personagem é contratada pelo proprietário para realizar shows de 

mágica com a finalidade de entreter os clientes.  

Mas o ato do mágico de retirar almoços grátis de seu paletó, acabam 

desagradando o dono do estabelecimento, que acaba sugerindo que o mágico se 

juntasse ao Circo-Parque Andaluz, arranjando o encontro com o empresário do circo. 

Já no trabalho circense, o mágico era inicialmente recebido com frieza pelo público, 

talvez por não usar os trajes tradicionais como capa e cartola, contudo, bastava 

extrair, sem querer, do chapéu coelhos, cobras e lagartos, para que suas 

apresentações empolgassem as multidões. 

Ainda assim, o mágico era indiferente aos aplausos e ovações da plateia, 

bem como ao nascimento e passado que o público possuía, enquanto ele sempre os 

quisera e não tivera não. Por vezes o mágico era confrontado pelo empresário do 

circo que não compreendia sua indiferença. Conforme a popularidade do mágico 

crescia, maior se tornava seu tormento, e as mágicas que aconteciam independente 

de sua vontade, se tornavam cada vez mais frequentes. 

Certa vez, sentado em algum café a observar os transeuntes, começou a 

retirar dos bolsos pombos, gaivotas e maritacas, de modo que as pessoas ao redor, 

julgando ser sua atitude intencional, gargalhavam e aplaudiam. Se se distraía e abria 

as mãos, delas escorregavam esquisitos objetos. Se ia amarrar o cordão dos sapatos, 

de suas calças deslizavam cobras, o que assustava as mulheres e crianças e 

frequentemente o levava a dar explicações à polícia. 

Em dado momento, irritado com sua situação e destinado a excluir a 

mágica de sua vida, o mágico mutila as próprias mãos que voltam a crescer 

imediatamente. Assim o mágico decide colocar um fim em sua existência lançando-se 

de um penhasco, mas logo se viu amparado por um paraquedas. Enfim, o ex-mágico 
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decide então ingressar no serviço público, pois certo dia ouviu por acaso na rua que 

ser funcionário público era suicidar-se aos pouquinhos. 

Acabou não morrendo como esperava, e o ócio da repartição o angustiava 

ainda mais, deixando-o absorto em seus questionamentos, nesse período apaixonou-

se por uma colega de trabalho, mas não tendo história nem passado, não sabia como 

declarar-se para ela e, quando o fez, acabou sendo rejeitado.  

Certo dia na repartição, ouviu o rumor de que a instituição poderia sofrer 

um processo de demissão em massa. Não podendo mais se ver distante da colega 

que amava, ainda que não fosse correspondido, o ex-mágico resolveu então ir tratar 

com o chefe da repartição para convencê-lo a ficar. Disse-lhe que não poderia ser 

demitido visto que já estava na função há dez anos e portanto, tinha estabilidade. O 

chefe por sua vez retrucou irritado que nunca vira tamanho cinismo, visto que o tempo 

de serviço correto seria apenas de um ano e não de dez.  

O ex-mágico então decide tirar do bolso da camisa um documento que 

comprove seu argumento, contudo só consegue extrair um pedaço de papel, um 

fragmento de um poema destinado a colega de trabalho. Foi obrigado então a 

confessar a derrota, visto que a burocracia anulara sua faculdade de realizar mágicas. 

Por fim, sem mais possuir os dons de mágico, a personagem amargura o 

restante de seus dias no que julga ser a pior das ocupações humanas, desejando ter 

podido criar um mundo todo mágico de cores e arco-íris, para novamente ouvir os 

aplausos dos homens de cabelos brancos e das crianças. 

 

O bloqueio 

 

Em “O bloqueio”, o leitor se depara com a personagem Gérion, um homem 

que deixou sua casa, esposa e filha pequena em virtude de problemas conjugais e há 

três dias aluga um apartamento em um prédio recém construído. Gério é subitamente 

acordado na manhã do terceiro dia por um barulho ensurdecedor. 

Enquanto despertava, o homem pôde perceber que o barulho vinha de 

alguns andares acima, e se tratava de máquinas trabalhando em alguma espécie de 

construção. Ao olhar no relógio e perceber que ainda eram três da manhã, o homem 

achou estranho que o condomínio permitisse aquele tipo de trabalho em plena 
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madrugada. Ainda assim, o barulho seguia sem cessar irritando o homem mais e mais 

a cada instante, até que, assim como iniciou, o barulho cessou. 

Gérion pegou então no sono, mas apenas por um breve momento antes de 

ser novamente acordado, não sem antes sonhar que estava sendo serrado ao meio, 

tamanho o barulho da serra que vinha dos patamares superiores. Além da serra pode 

distinguir o som de pequenas explosões e de uma britadeira, de maneira que já não 

podia afirmar se o que acontecia sobre sua cabeça era uma construção ou demolição. 

O homem, com uma mistura de curiosidade e medo decide então se vestir 

para verificar o que tipo de obra poderia estar acontecendo ali, afinal era melhor 

verificar que voltar para a casa que abandonara. Ao sair de seu apartamento e 

alcançar o corredor, Gérion pode ouvir o som estridente de brocas e o rompimento de 

cabos de aço que levaram o elevador a cair.  

Assustado, voltou a se trancar no quarto, pensou que este seria seu fim, 

mas o silêncio surgiu e a calmaria voltou a habitar o edifício. O homem decidiu ir até o 

terraço onde pode ver que pelo menos quatro patamares haviam completamente 

desaparecido, ao tentar descer as escadas, verificou que os sons que o assustaram 

mais cedo provinham agora dos andares inferiores aos seus.  

Devido à falta de opções resolveu ligar para a portaria, onde foi informado 

que eram apenas obras de rotina, que o condomínio pedia desculpas pelo transtorno 

e que dentro de três dias tudo estaria acabado. Assim o homem manteve-se 

enclausurado no quarto. A certa altura o telefone tocou, e Gérion atendeu intrigado, já 

que ninguém sabia que ele se encontrava ali. Era a esposa, pedindo para que 

voltasse para casa, dizendo ainda em tom de ameaça que ele não sobreviveria sem o 

dinheiro dela e que ninguém lhe arranjaria emprego. 

O homem desligou o telefone enfurecido, não sem antes proferir algumas 

ofensas. Acabou imerso em sua raiva e desesperança, esquecendo brevemente o 

transtorno da obra do condomínio. O telefone tocou novamente, dessa vez era sua 

filhinha, que parecia proferir palavras ensaiadas, suplicando o retorno do pai. A 

ligação foi bruscamente interrompida, provavelmente porque a menina não foi capaz 

de realizar o pedido como proposto pela mãe. 

Gérion se sentiu nauseado por constatar o fracasso de sua fuga, prevendo 

que provavelmente teria que retornar para o convívio com a esposa, dividindo com ela 

a vida e a cama, sabendo que faria de tudo para vingar-se da tentativa de abandono. 
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Percebeu que os ruídos haviam cessado por completo, iniciou então nova jornada 

escadaria abaixo, dessa vez, consternado pelo inevitável retorno a sua casa. Todavia, 

oito andares abaixo do seu, as escadas terminavam subitamente, como que o edifício 

se sustentasse sobre coisa alguma, muito abaixo podia ver o terreno completamente 

limpo, voltou para o quarto. 

Deitado sozinho, Gérion experimentou a solidão, e a culpa por se ausentar 

dos problemas conjugais e paternos. aguardou nova ligação da esposa, na qual 

pretendia dizer tudo o que havia guardado por tanto tempo, todos os dissabores que 

sofrera em todos os anos de casado, mas nem isso aconteceu, visto que qualquer 

contato telefônico já estava cortado. Estava completo o bloqueio. 

Depois de algumas horas de absoluto silêncio, a máquina retornaria à 

atividade, e os ruídos se intensificaram, ritmados, estridentes, quase como uma 

música. Era capaz de perceber que a máquina se avizinhava, lentamente desfazendo 

a construção em seu caminho, em algum momento chegaria em seu andar, a sua 

porta, e de certa forma sua curiosidade o impelia a ir de encontro a máquina, para 

descobrir seus segredos, seu funcionamento. Chegou a abrir a porta algumas vezes a 

fim de ter uma visão da fonte de todo o barulho, mas a máquina como que se 

escondesse não se revelou para Gérion que fechou a porta e trancou-a com a chave. 

 

O Edifício 

 

No conto “O Edifício”, o engenheiro João Gaspar é contratado por um 

conselho de dirigentes de determinada fundação, para se encarregar da construção 

do maior edifício de que se tinha notícia. A João não foi explicada a finalidade da 

empreitada, o que pouco lhe importava, já que estava ansioso por começar a carreira 

em uma obra de tamanha importância. Todavia, algumas condições essenciais foram 

estipuladas pelo grupo diretor.  

Primeiro, João deveria além de ser responsável pela engenharia da obra, 

cuidar também da equipe de construtores e de seu bem estar, evitando qualquer 

animosidade entre os empregados. Sobre esta tarefa, foi explicado que havia uma 

espécie de lenda, disseminada entre os locais, afirmando que os desentendimentos 

entre os construtores causariam o insucesso da obra quando alcançassem o patamar 

de número oitocentos. Outra recomendação a João Gaspar, advertia-o para que não 
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tivesse a ambição de finalizar a obra, que deveria atingir incontáveis patamares, de 

modo que o engenheiro certamente morreria antes do fim já que o próprio conselho 

diretivo era o terceiro grupo a ocupar a função. 

João acatou as proposições do conselho criando uma comissão de controle 

que fiscalizaria o pessoal, organizando tabelas de salários e registrando as 

ocorrências diárias em um boletim, além disso, a cada cinquenta andares construídos, 

o engenheiro oferecia uma festa aos empregados para comemorar o progresso. 

Assim também foi feito na comemoração da marca de oitocentos andares, patamar 

que causava grande apreensão devido às previsões pessimistas que João ouvira no 

dia de sua contratação. 

A comemoração acabou sendo maior que as anteriores, de modo que, pela 

madrugada, após a ingestão excessiva de álcool, um pequeno incidente acabou 

gerando um violento conflito. Indiscriminadamente, homens e mulheres lutavam 

atirando objetos uns nos outros. João tentava manter a ordem no local e andava pelo 

salão tentando colocar fim naquela briga, mas não obteve sucesso. A certa altura foi 

atingido na cabeça por uma garrafa e desmaiou. Quando acordou a confusão já havia 

terminado, e o engenheiro só pode pensar que havia cumprido a tal profecia apesar 

de todos os cuidados e esforços em contrário. 

Depois deste dia, João passou a se trancar em casa, não saía para nada, 

nem mesmo para supervisionar a construção. Após muita insistência, João concordou 

em receber alguns dos colaboradores, que queriam saber porque o homem 

desanimara e não mais comparecia ao edifício. A justificativa de João foi a de que o 

empreendimento havia falhado, a briga teria arruinado qualquer possibilidade de 

sucesso em se construir o edifício, portanto não haviam mais motivos para seguir indo 

trabalhar, mas os colegas afirmaram que a briga fora um mero incidente, uma 

exaltação por causa da bebida, e ao saber que nenhum dos empregados abandonara 

o trabalho, o engenheiro esperançoso resolveu voltar, prometendo que daquele 

momento em diante nenhum obstáculo impediria seus planos. 

Assim, o trabalho seguiu e com certa tranquilidade, João se viu novamente 

animado ao constatar que o incidente não os impedira de seguir construindo, andava 

pelos corredores da obra distribuindo bônus e incentivando os trabalhadores a 

aumentar o ritmo, logo a torre contava com mais noventa e seis andares. João decidiu 
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então, confeccionar um relatório que demonstrasse o progresso, bem como prova-se 

que nenhuma profecia futura poderia interromper a obra.  

Com o documento pronto decidiu apresentá-lo ao conselho, mas descobriu 

ao chegar na sede da fundação que haviam morrido os últimos conselheiros, e não 

haviam substitutos para ocupar seus cargos, visto que diante da desmoralização 

causada pela briga e o cumprimento da profecia, os requisitos para se tornar um 

conselheiro haviam se tornados tão altos que nenhum dos candidatos pode ocupar os 

cargos. Apenas um arquivista, continuava a executar sua função na sede da 

fundação. 

João perguntou ao arquivista se os últimos membros haviam deixado 

algum tipo de orientação, mas o rapaz disse que nada fora deixado. Procurando nos 

arquivos algum documento que pudesse esclarecer algo sobre a situação em que se 

encontrava, o engenheiro apenas encontrou um papel que mencionava que era 

necessário evitar a confusão que ocorreria por volta do octingentésimo andar.  

João retornou vago e melancólico para o edifício, percebeu que jamais 

saberia quais eram os objetivos daqueles que idealizaram o arranha-céu, que não 

saberia a finalidade do prédio que há anos levantava. Resolveu assim reunir os 

funcionários e explicou-lhes detalhadamente os acontecimentos que levaram à 

dissolução do conselho, explicando que não havia alternativa a não ser paralisar de 

uma vez por todas a construção. Os operários por sua vez, ouviram tudo com 

veemência, reconhecendo a liderança de João, mas afirmaram que as ordens que os 

faziam continuar o trabalho eram anteriores e de alçada superior à do engenheiro, 

assim continuavam trabalhando apesar das súplicas em contrário de João. 

Por fim, não só os construtores não pararam e seguiram levantando o 

edifício, aumentando as escalas e horários de trabalho, como também surgiram 

diversos voluntários que se disponibilizaram a executar a tarefa gratuitamente. João 

Gaspar seguiu implorando, discutindo e brigando para que os trabalhadores 

parassem, mas aos poucos sua voz se mesclou aos barulhos da construção, que 

seguia levantando mais e mais patamares. 

 

Epígrafes 
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Os paratextos são elementos importantes para o estudo da obra de Murilo 

Rubião. O termo criado por Genette (2009) representa tudo aquilo que acompanha o 

texto, que se encontra em uma “Zona indecisa, entre o dentro e o fora, sem limite 

rigoroso, nem para o interior (o texto) nem para o exterior (o discurso do mundo sobre 

o texto)” (GENETTE, 2009, p. 10). Ainda em definição ao paratexto Genette afirma:  

 

 

Com efeito, essa franja [paratexto], sempre carregando um comentário 
autoral, ou mais ou menos legitimada pelo autor, Constitui entre o texto e o 
extratexto uma zona não apenas de transição, mas também de transação: 
lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre 
o público, a serviço, bem ou mal compreendido e acabado, de uma melhor 
acolhida do texto e de uma leitura mais pertinente — mais pertinente, 
entenda-se, aos olhos do autor e de seus aliados. (GENETTE, 2009, p. 10) 

 

 

Os paratextos cuja significação mais se destacam nos contos de Murilo 

Rubião são as epígrafes, excertos de outra unidade textual que são retirados de seu 

contexto original e inseridos em um novo para dar-lhes nova significação, bem como 

introduzir e apresentar indícios de sua nova conjuntura. Como proposto por Jorge 

Schwartz, esse recurso consiste em uma entidade em permanente tensão: 

 

 

Toda epígrafe sofre uma perda de funcionalidade ao ser extraída do seu texto 
original, sofrendo conseqüente refuncionalização ao ser interpolada num novo 
texto. Há uma dupla função a ser observada: por um lado, a carga semântica 
do seu passado (o texto do qual provém); por outro, o estabelecimento de um 
novo diálogo epígrafe/texto, ao ser inserida no novo contexto. Um verdadeiro 
encontro de feixes semânticos, cruzamento de um passado textual com um 
presente narrativo, fazendo da epígrafe uma entidade em permanente tensão. 
(SCHWARTZ, 1981, p.4) 

 

 

Além disso, a epígrafe se sustenta em duas linhas temporais e semânticas 

diferentes, sendo a primeira seu contexto original de escrita e significação, que não é 

perdido (inclusive pelo amplo alcance e conhecimento do texto bíblico) e a segunda 

representada pelo novo contexto em que está inserida, a forma com que ela apontará 

para o texto que pretende introduzir. Esta relação dupla da epígrafe pode ser 

explicada no seguinte trecho: 
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Ela sintetiza um jogo de tempos: recupera o passado (seu texto original) e se 
afirma no presente do novo texto, o qual adquire dimensão de futuridade na 
medida em que a epígrafe ocupa sempre um momento anterior a ele. 
Privilegiada por catalisar tempos narrativos em diversos níveis, aponta 
continuamente para o seu próprio passado, ao mesmo tempo que anunciará 
o texto que lhe segue, fazendo-se presente no ato de sua leitura. A tensão 
dos tempos projeta-se também no campo formal: isolada no branco da 
página, ela assume uma autonomia aparente, mas, na verdade, depende 
tanto do texto que lhe é anterior quanto do que lhe segue. É neste jogo de 
convergências semânticas e formais que as epígrafes têm 
existência.(SCHWARTZ, 1981, p.4) 

 

 

No quadro a seguir, encontram-se dispostos os contos estudados e suas 

respectivas epígrafes. 

 

Conto Epígrafe 

O ex-mágico da taberna Minhota  

 

Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve-me; 

porque eu sou desvalido e pobre. (Salmos, 

LXXXV, 1) 

 

O pirotécnico Zacarias  

 

E se levantará pela tarde sobre ti uma luz 

como a do meio-dia; e quando te julgares 

consumido, nascerás como a estrela-d'alva. 

(Jó, XI, 17)  

 

O edifício 

 

Chegará o dia em que os teus pardieiros se 

transformarão em edifícios; naquele dia ficarás 

fora da lei. (Miqueias, VII, 11)  

 

O bloqueio  

 

O seu tempo está próximo a vir, e os seus dias 

não se alongarão. (Isaías, XIII, 22)  

 

 

As epígrafes do autor são sempre provenientes de versículos bíblicos, uma 

escolha que claramente não foi feita ao acaso, vez que uma das principais relações 

que se pode fazer entre os textos, já considerando o viés do elemento sobrenatural e 
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fantástico, está na harmonia com que este elemento coabita com a realidade em 

ambos os textos. 

Além disso, os excertos bíblicos assumem em Rubião um caráter profético, 

anunciando aquilo que se produzirá no decorrer da narrativa. As epígrafes aqui, não 

estão necessariamente prevendo um final ou resultado para os contos de Rubião, 

tampouco desejam estabelecer uma moral narrativa para os eventos contados, mas 

sim se manifestam no decorrer da narrativa, como se estivessem também contidas 

nos contos que introduzem.  

No conto “O ex- mágico da taberna minhota” Rubião inverte a lógica da 

construção do texto fantástico tradicional. Enquanto no fantástico descrito por 

Todorov, a construção do mundo narrado deve começar por um espelhamento do 

mundo real, deixando primeiramente que o leitor se reconheça e reconheça o 

funcionamento desse mundo, para só então apresentar o elemento sobrenatural que 

desestabilizaria as suas certezas, Rubião inicia apresentando uma personagem que 

sem histórico ou memórias, toma consciência de sua existência no meio da taberna. 

Não obstante, no mesmo instante, a personagem começa a realizar passes 

de mágica, dos quais não tem controle. De cara, o leitor é apresentado a uma 

atmosfera insólita que se transfigura em sobrenatural e somente no decorrer da 

narrativa é que se percebe o caráter excepcional da habilidade da personagem e a 

configuração de um mundo que mimetiza o natural. 

 

 

Tal não aconteceu comigo. Fui atirado à vida sem pais, infância ou 
juventude.  
Um dia dei com os meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da 
Taberna Minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi 
ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele sim, perplexo, me perguntou 
como podia ter feito aquilo. (RUBIÃO, 2010, p. 21) 

 

 

  

O mesmo pode ser verificado no conto “O Edifício” que propõe a 

construção de um prédio com ilimitado número de andares, ou em “O pirotécnico 

Zacarias” em que a personagem Zacarias inicia afirmando que está morto e 

mencionando as diversas reações das pessoas com quem tem contato.  
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Uma coisa ninguém discute: se Zacarias morreu, o corpo não foi enterrado. 
[...] Em verdade morri, o que vem ao encontro da versão dos que creem na 
minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que 
antes fazia e, devo dizer, com mais agrado do que anteriormente. (RUBIÃO, 
2010, p.14) 

 

 

Apesar da apresentação inicial do elemento irreal, tudo em torno dele é 

real, as personagens e acontecimentos que circundam o elemento insólito são 

totalmente naturais e verossímeis. Esta subversão aproxima os textos de Murilo 

Rubião aos de Kafka, com quem o mineiro foi bastante comparado. Em “A 

metamorfose”, o fato de as personagens e relações se equivalerem às do mundo 

natural, assomado ao não estranhamento diante do sobrenatural (a transformação de 

Gregor Samsa) criam um universo em que o sobrenatural se naturaliza. 

Outro elemento que pontua o fantástico em Murilo Rubião é a maneira 

como as hipérboles aparecem em seu texto, como se pode analisar nos contos “O 

edifício” e “O Bloqueio”. O Primeiro faz uma alusão e releitura da passagem bíblica da 

torre de Babel, o objetivo é a construção do maior edifício que já existiu, devendo 

atingir um número interminável de andares.  

Nesse âmbito, o conto recorre a fórmula hiperbólica para descrever a 

subida de patamares, que no decorrer da história ultrapassa os novecentos andares, 

o que seria no mínimo impraticável no mundo real. A narrativa já se inicia afirmando 

que “Mais de cem anos foram necessários para se terminar as fundações do edifício 

que, segundo o manifesto de incorporação teria ilimitado número de andares.” 

(RUBIÃO, 2010, p.60)  

O exagero da altura da torre se torna o elemento irreal com o qual o leitor 

reage com estranheza diante de todo o entorno verossímil da narrativa. Além do mais, 

o próprio discurso ficcional se alinha com a ideia da interminável construção, vez que 

o texto se torna também aberto tendendo a um contar infinito enquanto a obra civil a 

que alude se mostra inacabável. 

Já no conto “O bloqueio” a hipérbole se apresenta invertida, a personagem 

se encontra num edifício que começa a ser desconstruído por uma máquina não 

revelada, mas sua presença é enunciada pelos diversos sons que emite. Assim o 

conto introduz uma destruição física que tende a um desaparecimento total. 
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Inicialmente a aniquilação se aproxima da personagem de cima para baixo, a partir do 

terraço. 

  

  

Pela tarde, a calma retornou ao edifício, encorajando Gérion a ir ao terraço 
para averiguar a extensão dos estragos. Encontrou-se a céu aberto. Quatro 
pavimentos haviam desaparecido, comose cortados meticulosamente, 
limadas as pontas dos vergalhões, serradas as vigas, trituradas as lajes. 
Tudo reduzido a fino pó amontoado nos cantos.  
Não via rastros das máquinas. Talvez já estivessem distantes, transferidas a 
outra construção, concluiu aliviado. (RUBIÃO, 2010, p.140) 

 

 

Posteriormente a personagem percebe que a destruição vem também do 

térreo subindo de encontro ao andar em que está hospedada. 

 

 

Oito andares abaixo, a escada terminou abruptamente. Um pé solto no 
espaço, retrocedeu transido de medo, caindo para trás. Transpirava, as 
pernas tremiam.  
Não conseguia levantar-se, pregado ao degrau.  
Foi demorada a recuperação. Passada a vertigem, viu embaixo o terreno 
limpo, nem parecendo ter abrigado antes uma construção. Nenhum sinal de 
estacas, pedaços de ferro, tijolos, apenas o pó fino amontoado nos cantos do 
lote. (RUBIÃO, 2010, p.142) 

 

 

A construção ou destruição de um edifício por si só, não possui qualquer 

conotação insólita ou sobrenatural, contudo, em ambas as narrativas há uma 

exacerbação das dinâmicas de edificação e aniquilação que culminam para a 

corporificação do fantástico nos textos. A hipérbole nesses contos é a chave para a 

materialização do fantástico, e mesmo a ironia presente em diversas das situações 

insólitas criadas pelo leitor, é produto dessa exacerbação e contribui para o 

estranhamento diante da naturalidade com que os fatos supra-reais são encarados 

dentro do texto. 

Outro fator que destaca o fantástico em Murilo Rubião, é a utilização da 

repetição, que inclusive é destacada como um dos elementos causadores da 

sensação de estranhamento por Freud (2019). No texto de Rubião, a hipérbole por 

vezes se apoia na reiteração para a formalização do fantástico no discurso 
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Em O ex-mágico a repetição é utilizada para detalhar os excessivos passes 

de mágica que a personagem, descontroladamente, realizava. No decorrer do conto o 

mágico materializa cobra, lagartos, coelho, jacaré, leões, urubu, sanfona, paraquedas. 

A todo instante o leitor é rememorado da condição do mágico pelo inexplicável 

surgimento de uma criatura ou objeto, o que em certa medida leva à sua exaustão, ao 

mesmo tempo que também exemplifica a exaustão do mágico, já que em vários 

momentos a repetição demonstra como no universo de Rubião, o elemento fantástico 

progride no conto através de um processo incontrolável que independe da vontade 

dos autores das ações. 

  

 

Situação cruciante.  
Quase sempre, ao tirar o lenço para assoar o nariz, provocava o assombro 
dos que estavam próximos, sacando um lençol do bolso. Se mexia na gola do 
paletó, logo aparecia um urubu.  
Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, das minhas calças 
deslizavam cobras. Mulheres e crianças gritavam. Vinham guardas, 
ajuntavam-se curiosos, um escândalo. Tinha  
de comparecer à delegacia e ouvir pacientemente da autoridade policial ser 
proibido soltar serpentes nas vias públicas. (RUBIÃO, 2010, p.23) 

 

 

 

Já no conto “O pirotécnico Zacarias” a repetição se apresenta na forma de 

um regozijo cromático que anuncia uma mudança de estado da personagem, nesse 

caso a morte e a experiência além dela. Essa repetição pirotécnica é inserida pela 

primeira vez no momento do atropelamento de Zacarias, transportando-o para uma de 

suas memórias. 

 

 

A princípio foi azul, depois verde, amarelo e negro. Um negro espesso, cheio 
de listras vermelhas, de um vermelho compacto, semelhante a densas fitas 
de sangue. Sangue pastoso, com pigmentos amarelados, e um amarelo 
esverdeado, tênue, quase sem cor. (RUBIÃO, 2010, p.14) 

  

 

O conto também se encerra com a sugestão de um novo regozijo cromático 

que se estende para além da narrativa: “Nessa hora os homens compreenderão que, 
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mesmo à margem da vida, ainda vivo, porque a minha existência se transmudou em 

cores e o branco já se aproxima da terra para exclusiva ternura dos meus olhos.” 

(RUBIÃO, 2010, p.20) 

Ainda que a literatura fantástica não admita uma leitura poética e alegórica 

de seus textos, não é raro encontrar nos contos de Murilo Rubião, momentos em que 

o elemento fantástico é utilizado de maneira metafórica para a construção de uma 

crítica social ou existencial em relação à vida do homem moderno. 

Assim o fantástico como elemento lúdico que apenas contrasta com a 

realidade se torna escasso na obra do autor, e a possibilidade de conotação social 

fortalece a percepção de realismo dentro da narrativa. Nos contos estudados, é 

possível encontrar uma frequente crítica de Rubião, à máquina burocrática e sua 

capacidade de aprisionar o homem. 

Em “O ex-mágico da taberna Minhota”, a servidoria pública é o elemento 

escolhido pelo autor para criticar a burocracia e seu poder coercitivo que extermina a 

individualidade humana. Quando o mágico se encontra exausto pelas manifestações 

incontroláveis que produz, e não conseguindo dar fim à própria existência, decide 

então tornar-se funcionário público. 

 

 

Uma frase que escutara por acaso, na rua, trouxe-me nova esperança de 
romper em definitivo com a vida. Ouvira de um Homem triste que ser 
funcionário público era suicidar-se aos poucos.  
Não me encontrava em condições de determinar qual a forma dc suicídio que 
melhor me convinha: se lenta ou rápida. Por isso empreguei-me numa 

Secretaria de Estado.  (RUBIÃO, 2010, p.24) 

 

 

Como é possível observar, o emprego é comparado ao suicídio e coloca a 

personagem em uma circunstância que a faz perder a individualidade, transformando-

a numa ferramenta do sistema, e aniquilando sua ânsia criativa, de modo que o agora 

ex-mágico já não é capaz de realizar qualquer passe de mágica. 

 

 

Para lhe provar não ser leviana a minha atitude, procurei nos bolsos os 
documentos que comprovavam a lisura do meu procedimento. Estupefato, 
deles retirei apenas um papel  
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amarrotado — fragmento de um poema inspirado nos seios da datilógrafa.  
Revolvi, ansioso, todos os bolsos e nada encontrei.  
Tive que confessar minha derrota. Confiara demais na faculdade de fazer 
mágicas e ela fora anulada pela burocracia.  (RUBIÃO, 2010, p.25) 

 

  

 

O conto “O edifício” é outro exemplo de crítica à burocracia, dessa vez 

representada pela corporação responsável pela construção do maior prédio já visto. O 

empreendimento é regido por três senhores de barbas brancas que já representam o 

terceiro grupo escolhido para comandar a companhia. Além disso, o conto aborda a 

obediência cega a um conjunto de regras das quais não se sabe nem o motivo de 

existirem, assim as leis se tornam praticamente personagens dentro do universo em 

que uma construção absurda demonstra como esse sistema social pode ser arbitrário. 

 

 

— Falta-nos, agora, um plano diretor. Sem este não vejo razões para se 
construir um prédio interminável — concluiu.  
Os operários ouviram tudo com respeitoso silêncio e, em nome deles, 
respondeu firme e duro um especialista em concretagem:  
— Acatamos o senhor como chefe, mas as ordens que recebemos partiram 
de autoridades superiores e não foram revogadas. (RUBIÃO, 2010, p.65) 

 

 

Como visto no trecho anterior, assim que descobre o falecimento do 

restante do conselho diretivo da empresa, e que estes não seriam substituídos, João 

Gaspar tenta alertar os construtores que já não há mais sentido em continuar o 

prédio, mas os funcionários seguem as ordens recebidas pelos empregadores mesmo 

sem saber sequer qual é a finalidade do edifício. 

Por fim, do ponto de vista existencial, embora as personagens não 

possuam um nível elevado de densidade que configure todo um universo interior, há 

ainda espaço para certas discussões, que denotam como o fantástico em Murilo 

Rubião promove a aproximação entre o homem e a circunstância. 

Nesse ínterim, não é raro notar como a personagem muitas vezes é 

representada como produto do universo em que se insere e os elementos 

arquitetônicos como prédios, escritórios e repartições, se manifestam como 

representações fantásticas dessa relação. Assim é no conto “O bloqueio” em que o 
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movimento de desconstrução do condomínio inicia-se das extremidades para o centro 

(andar em que Gérion está hospedado), numa alusão ao mesmo processo redutivo de 

isolamento pelo qual a personagem está passando, até que se chegue à sua 

essência. 

Em “O pirotécnico Zacarias” a transmutação da existência da personagem, 

torna-o sensível e capaz de vivenciar experiências únicas, que os demais não podem 

sequer imaginar, ao mesmo tempo marginaliza e o impede de experimentar o que 

antes lhe era comum. Nota-se o conflito do homem moderno, nunca satisfeito, tendo 

que lidar com as circunstâncias daquilo que alcança em detrimento daquilo que é 

forçado a abrir mão. 

Já no conto “O ex-mágico da taberna Minhota”, o leitor se depara com uma 

personagem incapaz de conter seu ímpeto criativo de maneira que suas 

materializações causam-lhe grandes problemas. Ingressar no serviço público, uma 

atividade que é comumente atribuída como mecânica e burocrática, esse ímpeto é 

aniquilado e o homem se torna desencantado com a própria realidade. 

O Edifício mostra todo o poder da estrutura social burocrática e como um 

conjunto de regras pode se mostrar sem sentido, através da própria estrutura do 

edifício que a personagem fica responsável por construir. Assim como na parábola da 

torre de Babel, o empreiteiro e seus subordinados estão fadados a não entrarem em 

um consenso, todavia o resultado no conto é outro, a construção mesmo sem razão 

para existir, segue acontecendo, tendendo ao infinito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os Contos estudados de Murilo Rubião demonstram como sua obra é 

plural, capaz de transitar nos limites do gênero, tornando difícil sua definição. 

Contudo, é possível perceber como o autor constrói os universos insólitos de suas 

narrativas e como elas trazem consigo elementos característicos que ora subvertem 

as do fantástico tradicional, ora coadunam com teorias posteriores para o fantástico 

pós século XIX. 

Seu processo lapidação do texto e de reescritas ao longo da vida, 

caracterizam a intenção de expor no texto exatamente aquilo que se quer dizer, uma 

busca pela clareza textual que foi determinante para alcançar o efeito pretendido no 

leitor, e principalmente para imprimir o tom insólito e irônico dos quais sua obra é 

lembrada. 

A literatura de Murilo Rubião não tem o objetivo de causar medo no leitor, 

mas está claro que ela produz uma ameaça quando, em um universo realista, introduz 

um elemento sobrenatural. A reação das personagens também corrobora para esse 

estranhamento do leitor, via de regra, as personagens não demonstram surpresa ou 

incompreensão diante dos fatos insólitos narrados, o que leva o leitor a questionar 

ainda mais a relação entre mundo narrado e mundo real. 

Ainda que exista na teoria de Todorov (2007) a previsão de que o 

sobrenatural possa não gerar hesitação nas personagens, em Rubião verifica-se uma 

transgressão em se transformar a exceção na regra, basta observar como essa 

imersão não mais demanda que se detalhe um mundo com o qual o leitor identifique 

como aquele em que vive, o fantástico se manifesta antes mesmo da apresentação 

do mundo narrado, e no decorrer do texto é que se verifica que esse mundo não se 

enquadra em um contexto maravilhoso. 

Essa inversão de Rubião se dá em prol de outro elemento pouco 

mencionado quando aborda-se o gênero: o fantástico deve surpreender o leitor. por 

isso, o gênero sofre mutações desde o fim do século XIX, e seus limites transbordam 

para os gêneros adjacentes. A certa altura o cerne do questionamento já não é o 

evento sobrenatural que surge sem fazer alarde no texto, mas a própria realidade, e a 

noção daquilo que se acredita ser real, pois já não se compreende a realidade como 
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uma entidade rígida e imutável da qual o ser humano compreende todas as regras. A 

realidade se tornou um conceito maleável, cuja definição esbarra na limitação humana 

de compreendê-la, de modo que o insólito e o absurdo podem se fazer reais e 

presentes no cotidiano. 

Nesse contexto, o autor, utiliza do sobrenatural, do insólito e do absurdo 

para representar o homem moderno, introduzir suas questões e projetar seu despertar 

para o entendimento de que, ao contrário do que se acreditou nos séculos anteriores, 

o ser humano não possui controle sobre essa realidade.  

Isso se produz através das discussões levantas nos contos estudados: a 

crítica à burocracia e a rigidez das estruturas socias traduzidas nas estruturas 

arquitetônicas; o isolamento do homem e a busca da essência observada na 

desconstrução dessas estruturas; e o papel do ímpeto criativo na busca por se 

encaixar na nova concepção de realidade. Deste modo. Murilo Rubião apresentou em 

suas narrativas fantásticas elementos e discussões que são vistos na literatura pós-

moderna de hoje.  
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