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MURILO RUBIÃO E A POÉTICA DO ESTRANHO: AS FRONTEIRAS DO 

DISCURSO FANTÁSTICO E ENGAJAMENTO NA ESCRITA DO ABSURDO 

 

RESUMO  

A literatura, enquanto representação social, possui várias vias de criação. Dentre elas, 

destacamos a literatura fantástica que se distancia da lógica da realidade para evidenciar 

as contradições da sociedade moderna. Até mesmo a literatura classificada como realista, 

em certos casos, também faz concessões aos procedimentos fantásticos para questionar 

as relações humanas. Nesse sentido, esta dissertação analisou os contos “A cidade”, 

“Bárbara”, “O ex-mágico da Taverna Minhota” e “Botão-de-rosa”, do escritor mineiro 

Murilo Rubião. Nos contos de Rubião, identificamos a presença do efeito de 

estranhamento provocado pelo contato com o absurdo, mas este procedimento tem aliança 

às arbitrariedades presentes em contos que tratam de temáticas como a reificação do ser 

humano, o consumismo desenfreado e formas de censura e autoritarismo. Como mímese 

da sociedade moderna, Rubião escreve críticas sociais de modo incansável e norteado por 

uma constante reescritura das narrativas, tendo sua obra reunida em 33 contos. Para a 

análise, apresentamos uma crítica integrativa entre literatura e sociedade, respaldada na 

análise do modo fantástico nas narrativas selecionadas. Para tanto, tivemos o suporte 

teórico de Chiampi (2008), Paes (1985), Todorov (1992), García e Batalha (2012) e Roas 

(2014) para a discussão sobre discurso. Aliado a essas noções, propusemos a integração 

crítica ao pensamento acerca da assimilação mercadológica sofrida pelo indivíduo na 

modernidade (DEBORD, 1997). Em síntese, tivemos como maior interesse a verificação 

do uso intencional dos procedimentos fantásticos para a denúncia de cenas e práticas 

autoritárias na realidade social. 

Palavras-chave: narrativa, discurso fantástico, Murilo Rubião. 
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MURILO RUBIÃO AND THE POETIC OF STRANGE: THE BORDERS OF 

FANTASTIC SPEECH AND ENGAGEMENT IN THE ABSURD WRITING 

 

ABSTRACT 

The literature, as a social representation, has several means of creation. Among them, we 

emphasize the fantastic literature that is far from the reality of logic to make clear the 

contradictions of modern society. Even the literature classified as realistic, in some cases, 

also makes concessions to the fantastic procedures to question the human relationships. 

In doing so, this dissertation analyzed the short stories “A cidade”, “Bárbara”, “O ex-

mágico da Taverna Minhota” and “Botão-de-rosa”, by Murilo Rubião. In the Rubião’s 

short stories, we identified the presence of defamiliarization effect caused by the contact 

with the absurd, however this procedure has allegiance to arbitrariness present in short 

stories that deal with themes such as the reification of human being, rampant 

consumerism and forms of censorship and authoritarianism. As mimesis of modern 

society, Rubião writes social criticism tirelessly and guided by a constant rewriting of the 

narrative, and his work held in 33 short stories. For the analysis, we present an integrative 

review of literature and society, endorsed on the analysis of the fantastic way in the 

selected narratives. To this end, we had the theoretical support of Chiampi (2008), Paes 

(1985), Todorov (1992), García and Batalha (2012) and Roas (2014) for a discussion 

about speech. Allied to these notions, we proposed the critical integration to thinking 

about marketing assimilation suffered by the individual in modernity (Debord, 1997). In 

summary, we had such great interest to verify the intended use of the fantastic procedures 

for reporting scenes and authoritarian practices in social reality. 

 

Keywords: narrative, fantastic speech, Murilo Rubião. 
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Introdução 

  

 A nossa contemporaneidade apresenta, por sua própria dinâmica econômica e 

social, um sentimento de artificialidade das experiências sociais. Diante dessa sensação 

de atordoamento da percepção da realidade social, a literatura surge como uma 

possibilidade de tornar a concepção de mundo dos indivíduos mais profunda e crítica 

perante as posições sociais. Para tal, existe a necessidade de destacar que a obra literária 

abarca os elementos constituintes da realidade – pessoas e estruturas sociais – 

configurando-os em sua estrutura artística e criando o espaço e o ser ficcionais, mediados 

pelas especificidades da linguagem estética. Desse modo, a complexidade da realidade é 

refletida na obra literária, ganhando novas formas e dimensões dentro da literatura. Por 

conseguinte, a narrativa fantástica gera inversões e rupturas de sentidos atípicos para o 

automatismo da sociedade do capital. 

Nesse cenário, a literatura, tomada a partir das epopeias gregas, apresenta uma 

infinidade de ligações aproximadas ou distanciadas da realidade social de cada período 

histórico. Ela criou mitos e eventos fantasiosos das mais diversas naturezas em 

composições em prosa e verso. Essa extensa gama de produção apresentou, naturalmente, 

formas distintas de organização formal. Nossa discussão aponta para uma discussão que 

não é recente, pois está presente, como apontam Adorno e Horkheimer em Dialética do 

Esclarecimento, em um movimento de contínua desconstrução do mito em favor da 

ordenação racional de percepção da realidade. Ademais, o contraponto para essa 

desconstrução mitológica reside exatamente na obra de arte. 

A alienação provocada pela falsificação das percepções na contemporaneidade 

instiga, inclusive, olhares precipitados de alguns leitores, que enxergam a fantasia como 

um devaneio sem associação com uma discussão social concreta. Essa visão sobre o texto 

literário é equivocada, visto que a literatura é uma expressão de linguagem organizada 

para criar e estabelecer significação de conteúdo estético em relação com o meio social. 

Para nossa pesquisa, interessa o texto que é povoado por significações estranhas aos 

leitores – ou mesmo aos próprios personagens – pois o estranho ao leitor trará um olhar 

hesitante para uma obra que não é puro sonho, devaneio ou abstração. Em uma literatura 

realista encontramos muito mais aceitação e pontos de identificação com o conjunto de 

referências observáveis em nossa realidade social. Por outro lado, as inversões ou quebras 
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de linearidade lógica vistas, por exemplo, nas transições do narrador machadiano de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, são exemplos de idas e vindas obrigatórias para o 

leitor entre um território apoiado na realidade social e a realidade ficcional. 

Por essa trilha, interessa-nos a discussão da Literatura Fantástica, buscando uma 

reflexão acerca dos limites do discurso e do gênero fantástico, pontuando as implicações 

das especificidades formais dessas categorias na discussão social proposta pelas 

narrativas fantásticas, em específico, nos contos do escritor mineiro Murilo Rubião 

(1916-1991) como objeto de análise. Para tanto, torna-se relevante o levantamento da 

matriz literária da produção muriliana, ao que parece, oriunda de uma linhagem de 

narrativas fantásticas com procedimentos composicionais semelhantes tanto em algumas 

obras literárias europeias quanto latino-americanas. Por outro lado, surge um segundo 

ponto de atenção relacionado ao modo de operação das narrativas fantásticas 

contemporâneas e suas relações com períodos de repressão política e intelectual. 

Com as referidas considerações, nossa pesquisa tem como objetivo principal analisar 

as configurações dos discursos nas narrativas de Murilo Rubião, especificamente, nos 

contos “O ex-mágico da Taberna Minhota”, “A cidade”, “Botão-de-rosa”, “O edifício” – 

textos que tratam de questões referentes à organização social e à relação do indivíduo 

com seu espaço de habitação. Para tal, consideraremos outras categorias analíticas 

pertinentes à construção discursiva, como o enredo e o espaço. Por outro lado, também 

analisaremos as narrativas de Murilo Rubião, considerando as construções dos 

personagens através dos procedimentos narrativos utilizados na composição narrativa, 

relacionados ao gênero e a linguagem do fantástico. Além disso, verificaremos a posição 

e o diálogo estabelecido entre os textos murilianos e as produções da literatura fantástica 

brasileira, considerando os aspectos formais e conteudísticos, bem como sua proximidade 

ao contexto da literatura latino americana, percebendo as influências exercidas pelos 

momentos históricos, nos quais foram concebidas as narrativas, em relação aos 

procedimentos formais utilizados nos contos selecionados. 

A fortuna crítica da obra muriliana tem mostrado uma ampliação do interesse nas 

narrativas fantásticas. Por outro lado, ainda notamos lacunas analíticas em aspectos 

relacionados ao engajamento social da obra de Rubião. No intuito de contribuir para o 

preenchimento desses espaços de análise, adotaremos um olhar atento a importantes 

estudos precedentes a nossa leitura, como o livro de Jorge Schwartz, intitulado Murilo 
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Rubião: a poética do Uroboro (1981), pela visão panorâmica e mais próxima de alcançar 

– mesmo que não de forma mais aprofundada – as características gerais da obra de Murilo 

Rubião. O estudo analisou as epígrafes bíblicas (tendo por função dar um direcionamento 

narrativo aos contos) presentes no início de cada conto muriliano, além de identificar 

traços cristãos, sociais e existenciais nas narrativas. Diante disso, nota-se que há espaços 

muito vastos na literatura de Murilo Rubião que merecem ser pontuados e analisados de 

forma mais detalhada, tendo por finalidade uma melhor compreensão de sua obra literária, 

bem como dos procedimentos empregados em suas composições. 

No conjunto de pesquisas, encontramos alguns trabalhos de relevância como as 

dissertações de mestrado: As mágicas de um mago: o conto de Murilo Rubião, de 

Audemaro Taranto Goulart; Mistério e esterilidade: o fantástico em Murilo Rubião, de 

Mária de Fátima Gregolin; Murilo Rubião: a poética de um jogo mágico, de Terezinha 

Maria de Melo Barros e Imagens e imaginações: a poética do imaginário em Murilo 

Rubião, de Carlos Alberto de Negreiro. Os estudos sobre a obra de Rubião também 

começaram a obter espaço em universidades estrangeiras através, por exemplo, da análise 

comparativa realizada na tese intitulada The use of the Fantastic, Neo-Fantastic, Animals 

and Humor as Vehicles for Satire in the Works of Juan Jose Arreola and Murilo Rubião, 

de D. Curtis Pulsipher, na área de Filosofia, apresentada no College of University of 

Ilinois at Urbana-Champignon, em 1985. 

Para o cinema, foram adaptadas quatro narrativas em forma de curta-metragem. A 

primeira registrada foi “A armadilha”, com roteiro e direção de Henrique Faulhaber, em 

1979. Na década de 80, tivemos duas produções: “O ex-mágico da Taberna Minhota”, 

tendo o roteiro e a direção de Rafael Conde, além de “O pirotécnico Zacarias”, com 

roteiro e direção Paulo Laborne, e “Teleco”, dirigido por Maria Helena Silveira. Além 

disso, o autor teve alguns livros publicados em países da América e da Europa, bem como 

dezenas de publicações em antologias nacionais e internacionais. 

No que concerne à história e a crítica literária, temos breves referências às obras de 

Murilo Rubião1. Entretanto, quando é lembrado, quase sempre é com bons indicativos de 

sua relevância, além de ser colocado em uma condição de precursor da literatura 

fantástica no âmbito da produção literária brasileira. Sobre tal concepção existe o 

 

1 A maior parte foi publicada em periódicos mineiros durante o século XX.  
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reconhecimento de que “Murilo Rubião elaborou os seus contos absurdos num momento 

de predomínio do realismo social, propondo um caminho que poucos identificaram e só 

mais tarde outros seguiram” (CANDIDO, 1989, p. 208). Esse predomínio foi 

concomitante às produções do modernismo regionalista, mas também uma espécie de 

incorporação e retomada do espírito machadiano da subversão da ordenamento de sentido 

da realidade2. Em seguida, outros tomaram o discurso fantasioso como um recurso de 

carnavalização, de subversão da estabilidade semântica advinda do realismo social. Nessa 

via de subversão rumaram Fernando Sabino e Roberto Drummond – integrantes do 

mesmo círculo de escritores mineiros dos quais falaremos no primeiro capítulo desta 

dissertação. Além de Candido, podemos verificar referências a Murilo em publicações de 

Bosi (2006) e Arrigucci Jr. (1987; 1999). Em Bosi, o texto muriliano é visto pela 

perspectiva histórica, sendo inserido no conjunto das narrativas contemporâneas, sem a 

compartimentação em um período literário mais preciso. Em contraponto, Arrigucci 

apresenta uma crítica mais profunda e reconhece no texto de Rubião a capacidade de 

romper com “o princípio da causalidade, do tempo, do espaço, da dualidade entre sujeito 

e objeto, do próprio ser” (ARRIGUCCCI JR., 1999, p. 53-54) – procedimento 

característico da estética fantástica. Essa capacidade é justamente o que permite o 

estabelecimento da hesitação no texto fantástico, visto que, segundo a perspectiva de 

Todorov, “O fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis 

naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural.” (TODOROV, 2012, p. 

31). Por uma ausência de causalidade nos eventos, teríamos, enquanto leitores, uma 

sensação de estranhamento que permitiria a desautomatização dos nossos hábitos de 

alienação. 

Certamente, existe a necessidade do estudo da obra de Murilo, indo além das 

dissertações e teses já escritas sobre o escritor mineiro. A maior quantidade de estudos 

acadêmicos sobre Murilo Rubião finda por ficar concentrada ao estado no qual nasceu 

Murilo, desconsiderando sua amplitude enquanto um escritor que consegue sistematizar 

a universalidade da condição humana. Também é preciso considerar a literatura como um 

campo de diálogo e intertextualidades que compõem o quadro literário como um conjunto 

maior, ou mesmo, um sistema – como sugere Antonio Candido (2000a).  

 

2 Discutiremos esse procedimento machadiano durante o segundo capítulo desta dissertação. 
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Por conseguinte, no primeiro capítulo, trataremos da formação literária de Murilo 

Rubião e de suas ligações com a geração dos escritores mineiros da década de 30, que 

escreviam, sobretudo, acerca da dinâmica da urbe – temática ressaltada na obra de 

Rubião. Dividido em duas sessões, primeiro, destacaremos o papel do jornalista e editor 

Murilo Rubião para a difusão da literatura mineira do século XX, incentivando e 

publicando os trabalhos de seus companheiros de ofício literário. Em um segundo 

momento, analisaremos as proposições do jovem escritor a partir do diálogo com o 

experiente Mário de Andrade, realizado através de cartas trocadas entre 1939 e 1944. Para 

tanto, partiremos do relato jornalístico de Humberto Werneck (2012) e da seleção de 

cartas organizadas por Marcos Antonio de Moraes (1995)  

 No segundo capítulo, delimitaremos os conceitos de gênero e de discurso 

fantástico, a fim de observamos com maior nitidez a dimensão crítica da estética do 

absurdo, visto que sua natureza apresenta variações entre as narrativas. A proposta de 

análise tomará como referencial teórico algumas obras relacionadas aos aspectos formais 

da narrativa, bem como sua dialética com a sociedade. Assim, pensadores como Adorno 

(2003), Bakhtin (2008) e Candido (2000; 2004) instigarão a reflexão a respeito do valor 

ideológico dos discursos observados nas narrativas e a relação com o plano social e a 

percepção dos lugares ocupados pelos discursos de opressão. Esse discurso que denuncia 

as desigualdades também revela semelhanças, tendo o intuito de compor a percepção dos 

leitores sobre os personagens. Tal relação está diretamente relacionada ao olhar que os 

seres ficcionais irão propor como possibilidade de compreensão e articulação crítica.  

 Por outro lado, temos, em primeiro plano, o fantástico enquanto gênero 

(TODOROV, 1992); (CESARANI, 2006); (CHIAMPI, 2008); (PAES, 1985) e linguagem 

(SARTRE, 2005); (GARCÍA; BATALHA, 2012), representando os meios pelos quais os 

contos revelam a ruptura e a transgressão da linguagem passiva e conformada com a 

ordem dominante. Como veremos, os acontecimentos absurdos, de fato, nada possuem de 

sobrenaturais, pois são os procedimentos de linguagem que fundam o espaço da aceitação 

do mundo fantástico. A organização da estrutura narrativa, portanto, contribui, de forma 

decisiva, para a construção de uma sequência lógica, que é interna ao espaço literário.  

Por fim, no terceiro capítulo, analisaremos nos contos integrantes do corpus desta 

pesquisa as relações entre a produção literária e a sociedade. Tal relação emana de uma 

concepção dialética entre literatura e sociedade (CANDIDO, 2000b) que, como visto, 
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será o direcionamento dos procedimentos analíticos adotados por esta pesquisa. Nosso 

interesse é a observação das implicações sociais embutidas na estrutura da narrativa, 

percebendo os consequências da sociedade moderna nas narrativas de Murilo Rubião e 

de como o fantástico, no texto ficcional, lida com o processo de assimilação 

mercadológica do sujeito moderno (DEBORD, 1997.) Em uma visão geral, realizaremos 

leituras sobre a obra de Murilo Rubião, considerando a viabilidade de tal procedimento, 

pela particular predileção de Murilo pelo eixo do fantástico. Em seguida, as concepções 

da linguagem fantástica e da constituição do personagem deverão contemplar aspectos 

formais da pesquisa, abrindo uma possibilidade de compreendermos o lugar da obra de 

arte em nossa configuração social.  

Com essa perspectiva, a pesquisa possui como categoria analítica principal a 

constituição do discurso fantástico nos contos do corpus selecionado. Entretanto, não 

restringiremos a leitura crítica a apenas essa categoria, tendo em vista que a representação 

e composição dos personagens giram em torno de toda a estrutura da narrativa. Assim, os 

procedimentos metodológicos consistirão na análise dos contos “O ex-mágico da Taberna 

Minhota”, “A cidade”, “Botão-de-rosa” e “Bárbara”, sendo realizada numa perspectiva 

integrativa, considerando os aspectos formais como mediadores dos elementos sociais 

tratados em cada narrativa. Por isso, torna-se importante destacar que “a referência ao 

social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais fundo para dentro 

dela” (ADORNO, 2003, p. 66).  
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Capítulo 1 

1. Travessia pela intelectualidade mineira: Murilo Rubião e o modernismo mineiro 

 

 Durante o século XX, Minas Gerais ofertou uma série de grandes escritores tanto 

na prosa quanto na poesia, em sua maioria, comprometidos com a função social da 

literatura. Esse engajamento foi uma marca de singularidade mineira no início do 

modernismo brasileiro, perpassando todo o século com vozes de contestação da estrutura 

urbana, seja na poesia de Carlos Drummond de Andrade ou nos contos de Luiz Vilela.  

 Na década de 30, Drummond emergia como um escritor promissor, ainda não tão 

engajado socialmente como o veríamos alguns anos depois. Na prosa, um conjunto de 

jovens autores produziu textos dispersos, que mais tarde seriam publicados de modo 

sistemático nos períodos de maior circulação do Estado até então. E no cenário 

modernista, naturalmente, a figura central desse momento era Mário de Andrade. Assim, 

como um jovem escritor a procura de orientações sobre a criação literária e uma leitura 

crítica de seus textos, Murilo Rubião iniciou uma troca de correspondências o mestre 

modernista. 

 

1.1 Murilo Rubião e o círculo literário mineiro da geração de 30 

 

 Ao pensarmos em Murilo Rubião, apontamos o lugar de sua literatura em diálogo 

tanto com seus companheiros de produção local quanto com os escritores que compõem 

outros cenários literários do país. Assim, de início, pensamos nos estados de São Paulo e 

Minas Gerais como formas de produção literária modernista que estão em contato, com 

semelhanças ou diferenças. Portanto, apontaremos, historicamente, a orientação estética 

que fundamentava, em maior grau, a literatura contemporânea às primeiras produções de 

Rubião. Assim, observaremos a literatura mineira em três etapas, de modo a organizar o 

modernismo mineiro. O primeiro, tendo início com as produções de Carlos Drummond 

de Andrade, na década de 20. A segunda, vista nas produções dos autores que produziram 

e publicaram entre as décadas de 30 e 40, que incluem as primeiras narrativas de Rubião. 

E, por fim, a terceira etapa, vista nas produções da segunda metade do século XX, dentre 

os quais estão Luiz Vilela, Sérgio Sant'anna e Roberto Drummond. 
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 De início, é preciso que pensemos na década de 1920, na qual a literatura brasileira 

experienciou mudanças formais e conteudísticas regidas pela toada modernista. Essas 

transformações ocorrem, reconhecidamente pela crítica, como uma convergência de 

interesses estéticos advindos das produções futuristas europeias, somadas às percepções 

sobre a diversidade cultural brasileira do período. Em linhas gerais, foi um processo 

observado principalmente em um dos maiores, senão o maior espaço cosmopolita 

brasileiro, São Paulo. Por outro lado, cabe o olhar atento para o espírito provinciano que 

habitou as produções e percepções literárias desse momento, especificamente, o 

provincianismo mineiro. Essa característica por sinal mostra o contraste existente entre 

os dois cenários literários. 

 Como concepção, a literatura brasileira, na segunda década do século XX, 

expressou um desejo de inovação e ruptura com o purismo das escolas simbolistas e 

parnasianas. E, para alcançar tal objetivo “só um grupo fixado na ponta de lança da 

burguesia culta, paulista e carioca, isto é, só um grupo cuja curiosidade intelectual 

pudesse gozar de condições especiais como viagens à Europa, […] poderia renovar 

efetivamente o quadro literário do país.” (BOSI, 2006, p. 355). Para instituir a nova 

orientação estética, a Semana de Arte Moderna, de 1922, serviu como marco para as 

produções do modernismo paulista.  

 De modo paralelo, em Minas, havia um grupo de agitadores e incendiários da 

literatura local, que produziram textos sem as amarras das formas convencionais, 

concomitantes a inovação e rebeldia formal vista nos modernistas paulistas. Como aponta 

Ivan Marques, em Cenas de um modernismo de província, “embora tenham estreado em 

livro só no início da década de 30, quando o combate já tinha resultado em triunfo das 

novas ideias, os ‘rapazes de Belo Horizonte’ não podem ser considerados apenas 

‘partogênese’ (ou consolidação) do movimento de 22.” (p. 10). Como formas de 

veiculação, os escritores mineiros, em sua primeira geração modernista, publicaram em 

jornais e periódicos tanto dentro quanto fora do Estado.  

 Para o momento, não é estranho que a noção de provincianismo também esteja 

relacionada ao estranhamento do público às inovações dos modernistas paulistas, mesmo 

que estes habitem um espaço cosmopolita. Se os mineiros eram provincianos ao esboçar 

produções que continham o espaço rural ou lugares habituais de Belo Horizonte daquela 

época, os paulistas estavam diante de uma recusa ao novo, ao híbrido. De certo, as 
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semelhanças e aproximações entre as produções dos dois Estados não são casuais. Para 

constatarmos, basta a observação aos jornais e partidos que deram guarida aos escritores 

e espaços de publicação para as produções literárias entre as décadas de 20 e 30.  

 Em Minas, os escritores enfrentaram uma dualidade: a vanguarda da produção 

literária modernista e a tradição política, orientada pelo Partido Republicano Mineiro. 

Essa junção era materializada no jornal Diário de Minas, assim como os modernistas 

paulistas no Correio Paulistano. Talvez, vejamos nessa união uma contradição com a 

gênese do pensamento de ruptura da vanguarda, mas é importante ressaltar que essa 

aliança um tanto ilusória também é vista quando o segundo grupo de escritores 

modernistas mineiros inicia suas publicações na Folha de Minas, dentre eles, Murilo 

Rubião. Ademais, é possível que a inserção do projeto literário desses autores em jornais 

conservadores tenha sido proposital, tendo o intuito de difundir ideais progressistas 

através de discursos literários. Em outra hipótese, Ivan Marques (2011) indica a pouca 

circulação e a falta de importância do periódico para os integrantes do partido, como 

justificativa para a conivência demonstrada às publicações. 

 Ainda na década de 20, os autores mineiros começaram a produzir de modo 

sistemático sobre eventos corriqueiros. Esses círculos de produção literária, em Minas, 

foram vistos em mais duas etapas de mesma linhagem. Pela divergência desse 

modernismo mineiro do paulista, destacamos o reconhecimento dado por Mário de 

Andrade a variabilidade da expressão modernista em cada região do país, adotando traços 

estilísticos e conteúdos regionais, como seria visto na década de 30, nos romances 

regionalistas de Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Rachel de Queiroz. 

 Os mineiros, inicialmente, mesmo sem muita proximidade aos paulistas, 

mantiveram grandes afeições pela proposta estética de Mário de Andrade, que 

influenciou, em maior grau, os jovens escritores que iniciavam suas publicações na 

década de 30. Nessa época, ocorre o encontro entre a rapaziada mineira, como afiança o 

jornalista e escritor Humberto Werneck (2012), e Mário de Andrade, a fim de ampliarem 

seus horizontes criativos, em início de criação literária. Essa conexão teve início por 

intermédio de Wilson Castello Branco, que  

aluno da faculdade de Direito, editava a revista Projeção, do Diretório Central 

dos Estudantes, e nessa condição conseguiu arrastar a Minas Gerais ninguém 

menos que Mário de Andrade, para duas conferências. Foi nessa ocasião que 

fez amizade com outros jovens aspirantes à literatura. Otto Lara Resende, 

Fernando Sabino, Murilo Rubião. (p. 144) 
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 A partir desse encontro inicial, Rubião passa a trocar correspondências com Mário 

de Andrade com a finalidade de falar sobre literatura e o processo criativo. Como um bom 

mentor aos principiantes, ao ler os primeiros contos de Murilo, Mário observa 

proximidades da escrita muriliana com o texto kafkiano. Sobre isso, é interessante 

observar que Murilo alegou não ter um contato prévio com o escritor tcheco. Entretanto, 

alguns contos, como “O ex-mágico”, apresentam marcas intertextuais em relação a 

Metamorfose. 

 

1.2 Sobre a produção literária de Murilo Rubião 

 

 O conjunto da produção literária de Murilo Rubião reúne trinta e três contos 

publicados e polidos repetidamente devido à permanente insatisfação do autor. As 

narrativas estão dispersas em sete livros: O ex-mágico (1947), A estrela vermelha (1953), 

Os dragões e outros contos (1965), O pirotécnico Zacarias (1974), O convidado (1974), 

A casa do girassol vermelho (1974) e O homem do boné cinzento e outras histórias 

(1990). Alguns dos contos publicados estão presentes em mais de uma obra, revelando 

uma marca peculiar do processo de escrita de Murilo: a reescritura. Sua obra, de modo 

geral, trata de temáticas relacionadas ao lugar do indivíduo na sociedade burocratizada e 

hierarquizada em modos de ser dentro de determinados modelos sociais, propondo 

rupturas com a continuidade do convívio mecanizado e passivo da sociedade moderna3, 

expondo sujeitos incompatíveis com as demandas da contemporaneidade. Esse 

procedimento fica nítido quando os discursos ou atos autoritários são questionados, 

deixando explícito o caráter transgressivo da linguagem fantástica, através da composição 

de suas personagens. Como visto no conto “O ex-mágico da taberna minhota”, o 

personagem protagonista é configurado pela linguagem de ruptura para expressar o seu 

distanciamento das demandas e exigências da modernidade — procedimento semelhante 

ao da literatura de Kafka4.  

 

3 Utilizamos a noção de “sociedade moderna” configurada pós-revolução industrial, vista como uma 

experiência de espetacularização e reificação dos indivíduos, como sugere Guy Debord (1997). 

4 Proximidade já sugerida por outros estudos, como a dissertação de mestrado de Roberto Tadeu dos 

Santos (2004). 
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 A obra de Murilo Rubião “instaurou no Brasil a ficção do insólito absurdo. Havia 

exemplos anteriores de outros tipos de insólito [...], mas de absurdo havia casos limitados 

e de caráter cômico” (CANDIDO, 1989, p. 208). Os contos murilianos, de fato, antecipam 

uma estética que mais tarde atingiria um público maior através de escritores expressivos 

da literatura brasileira, bem como na literatura hispano-americana. Mesmo assim, os 

livros de história literária brasileira não costumam dedicar uma sessão à Literatura 

Fantástica nacional, que é uma lacuna justificável pela ausência de uma produção 

sistematizada, tanto pela dispersão de forma quanto de conteúdo. Entretanto, não por 

acaso, nota-se uma predisposição – sobre a qual discutiremos mais a frente – para o uso 

das ideias, dos discursos, dos personagens e enredos aos embaçados por traços absurdos. 

Como demonstração dessa linha de produção, temos uma predileção de alguns 

importantes autores pelo gênero fantástico ou, mais precisamente, pelo uso do discurso 

fantasioso, desde os narradores e personagens de algumas narrativas de Machado de Assis 

até autores contemporâneos como Osman Lins, Roberto Drummond, Moacyr Scliar, 

Lygia Fagundes Telles ou Rubens Figueiredo. Essa tendência pode ser um canal de 

divergência política da literatura inserida em períodos ditatoriais brasileiros, a começar 

pelos próprios contos murilianos, que foram escritos durante o segundo governo de 

Getúlio Vargas. 

 Nessa via, destacaremos, no terceiro capítulo desta dissertação, como o conto 

fantástico ou o conto realista pode conter discursos ou eventos insólitos capazes de 

propiciar uma reflexão sobre a realidade social através de uma inversão de lógica 

narrativa, nesses casos, distanciada das concepções de realidade – em maior ou menor 

grau. 

 

 

1.3 A estética da inconstância: atos de reescrita nos contos de Murilo 

Rubião e os diálogos epistolares com Mário de Andrade 

 

 O conjunto das narrativas de Rubião apresenta algumas variações em relação ao 

gênero e ao discurso fantástico5. Essas mudanças são decorrentes da persistência da 

 

5 Essas variações serão explicitadas no capítulo 2. 
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reescrita na literatura do escritor mineiro. Durante toda a sua trajetória literária, muitos 

contos sofreram alterações que representaram formas diferentes em algumas categorias 

narrativas. Assim, como hipótese, defendemos que a leitura das correspondências 

trocadas entre Rubião e Mário de Andrade ajudarão na compreensão das razões que 

suscitam a reescrita das narrativas e, sobretudo, no entendimento de alguns 

procedimentos narrativos nos contos trabalhados nesta pesquisa.  

 As cartas compõem um todo de treze textos, datados entre dezembro de 1939 e 

dezembro de 1944, e foram organizadas no livro Mário e o pirotécnico aprendiz6, por 

Marcos Antonio de Moraes. Em geral, as correspondências tratam sobre literatura e temas 

relacionados ao círculo de amizades dos dois autores. Sobre as questões de estética 

literária, destacaremos as impressões de Mário de Andrade acerca da produção atípica 

dos contos de Rubião, visto que as características do gênero fantástico ainda não eram 

sistematizadas nas produções dos escritores brasileiros. 

 De início, alguns estudos sobre Murilo Rubião apontam uma influência de Franz 

Kafka explícita na produção do mineiro, mas é necessário atentar ao fato de que, como 

confessara em uma das correspondências, ele não teve conhecimento das narrativas 

kafkianas antes do início de sua produção literária. Por outro lado,  

admitia ter sido decisivamente influenciado, também, pelo alemães Adelbert 

von Chamisso (1781-1833) e E. T. A. Hoffmann (1776-1822), pelo americano 

Edgar Allan Poe (1809-49), pelo Dom Quixote do espanhol Miguel de 

Cervantes (1547-1616), pela mitologia grega, pelo folclore germânico e, de 

maneira especial, pela Bíblia, livro em que ele, mesmo agnóstico, ia garimpar 

epígrafes para seus contos – todos sem exceção. (WERNECK, 2007, p 8) 

 

 De fato, apenas em 16 de junho de 1943, Murilo terá uma reflexão sobre a 

proximidade entre suas narrativas e a literatura de Franz Kafka7. E essas semelhanças são 

 

6 Este volume também contém dois textos sobre a obra de Rubião: “Cartas ao mágico Rubião”, de Eneida 

Maria de Souza, e “Esses moços, pobres moços”, de Marcos Antonio de Moraes. 

7 Em entrevista concedida a J. A. Granville Ponce, Rubião revela ter conhecido o escritor checo apenas na 

correspondência trocada com Mário de Andrade, quando já teria escrito boa parte dos contos que compõem 

o Ex-Mágico 
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apontadas por Mário de Andrade nos contos “O pirotécnico Zacarias” e “O ex-mágico da 

Taberna Minhota” e “Mariazinha”8 da seguinte maneira: 

I – Um humorismo áspero, revoltado; um sarcasmo maltratante que provoca a 

invenção do caso – invenção que é rara e curiosamente impositiva. 

Dominadora. É estranho mesmo como, passado o primeiro momento fatal em 

que a gente verifica que está lendo um caso impossível de suceder e às vezes 

se preocupa uns dois minutos com um possível símbolo, uma alegoria 

escondida no reconto (e é perigo a evitar cuidadosamente no seu caso): o mais 

estranho é o seu dom forte de impor o caso irreal. O mesmo dom de um Kafka: 

a gente se preocupa mais, e preso pelo conto, vai lendo e aceitando o irreal 

como si fosse real, sem nenhuma reação mais. Serão talvez essas as qualidades 

e caracteres dominantes e mais notáveis nestes apenas três contos: o 

humorismo asperamente amargo e a força estranha de apassivar 

dominadoramente o leitor, impondo o irreal como si fosse real. (ANDRADE 

apud MORAES, 1995, p. 32-33)  

 Como um primeiro ponto analítico, Mário de Andrade destaca a facilidade com a 

qual Rubião transita entre o que é “irreal” e aquilo tido como “real”. Esse procedimento 

é semelhante à escrita de Gabriel García Márquez, que costumeiramente capta o leitor 

através de uma narração que “emprega lado a lado o real e o sobrenatural, transitando 

normalmente de uma categoria para a outra”, como sugere Eduardo Coutinho, em 

entrevista concedida à Revista do Insituto Humanitas Unisinos. 

 Além da saída do entendimento real para o irreal, Mário de Andrade também 

sugere que as narrativas dominam o leitor, “impondo o irreal como se fosse real”. A 

palavra “imposição”, pensada enquanto forma de propor discurso, talvez não seja a mais 

aproximada da literatura, mas, de fato, o leitor, imerso em um labirinto alegórico, terá um 

enredo com recursos que afiançam a validade de qualquer inversão de lógica. E, ao 

pensarmos nas categorias narrativas, observamos uma crítica de Mário de Andrade a 

respeito da profissão do protagonista que valerá uma boa avaliação. Vejamos: 

II – Num gênero destes da invenção, há que cuidar muito da... invenção. 

Escolher muito os elementos, pra não perder a densidade. Isto se nota 

principalmente em dois casos em que os elementos escolhidos me parecem 

fracos. No “Mágico” a escolha da profissão de funcionário público me parece 

muito fácil, pouco sutil, pouco “inventada” e mesmo banal. É uma alusão 

muito por demais conhecida. O sarcasmo, a dor-de-corno da vida enfraquece 

muito, sem renovar em nada o caso “funcionário público”. É humorismo, é 

antes graçola em que qualquer Joel Silveira9 caia. Si inventasse o resto do 

 

8 Na correspondência, Mário de Andrade fala de três contos. O terceiro, que não é nomeado no diálogo, é 

o conto “Mariazinha”. 

9 Joel Silveira (1918-2007) nascido em Sergipe e conhecido como “a víbora”, foi jornalista e autor de mais 

de 30 livros. Em 2001, concorreu com Zélia Gattai à Academia Brasileira de Letras, perdendo por 32 votos 

a 4. 
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“Mágico”, está claro – coisa que eu imagino mais impossível a ele. Há que 

tomar cuidado contra essas armadilhas do enfraquecimento da invenção. 

Também, no outro conto, a volta à vida do morto, me pareceu muito pouco 

convincente. Se percebe o bom, o forte da invenção matriz: a situação 

humorística e bem sarcástica do morto-que-está-vivo. Mas Murilo Rubião não 

conseguiu justificar (!) suficientemente esse elemento primeiro ótimo. A não-

morte do morto na estrada soa como recurso de quem não conseguiu solucionar 

inventadamente, com lirismo, com criação, o problema que tinha a resolver. 

(ANDRADE apud MORAES, 1995, p. 33-34) 

 

 Ao falar da profissão como uma frágil escolha de Rubião, Mário de Andrade 

talvez não considere a dimensão da potência apresentada pela escolha da função 

desempenhada pelo personagem protagonista na dinâmica burocrática da sociedade 

moderna10. Assim, defendemos que a questão levantada sobre o trato da “invenção” deve 

ser trazida para um campo, sugerido pela própria narrativa, de teor social. Então, não nos 

parece estranho que a escolha pela condição de funcionário público traga algum 

decréscimo de densidade à narrativa. Ao contrário, é provável que a grandiosidade do 

efeito de sentido do conto resida exatamente pela mecanização vista na rotina do 

escritório. A escolha, por mais prosaica que seja, é uma representação do engendramento 

do indivíduo, preso a uma sala, rodeado por papéis e demandas que solicitam uma atitude, 

até certo ponto, passiva e submissa a uma engrenagem maior, denominada burocracia11. 

 Quando falamos sobre o conto “O pirotécnico Zacarias”, devemos, certamente, 

refletir sobre a lógica do absurdo12 proposta por Rubião. De modo consciente, as 

narrativas podem, em certo grau, apresentar configurações mais críveis, ou seja, fundadas 

em uma base de realidade ou mesmo explicáveis através de uma lógica interna bem 

segmentada, que possa evidenciar a raiz dos eventos narrados. Em outros casos, podemos 

encontrar textos literários que não estejam comprometidos com alguma linha de 

racionalidade. Esse desprendimento de uma linha racional levará o conto, como 

demonstraremos no capítulo dois, a um lugar distanciado da realidade e muito mais 

próximo de um território majoritariamente ficcional. Em síntese, o apontamento de Mário 

de Andrade de que “a não-morte do morto na estrada soa como recurso de quem não 

 

10 Discutiremos essa noção com maior ênfase no tópico 3.2 desta dissertação. 

11 Haverá um maior detalhamento analítico do conto “Ex-mágico” no capítulo 3 desta dissertação. 

12Entendemos “lógica do absurdo” como uma subversão semântica da “lógica da realidade”. Sobre essa 

distinção, teremos um maior aprofundamento no segundo capítulo desta dissertação.  
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conseguiu solucionar inventadamente” tenha sido um apontamento de uma falha na 

configuração do enredo muriliano. Por outro lado, a escolha por justificativas ou pontos 

de banalidades podem também demonstrar uma tentativa de aproximar o conto da vida 

banalizada e ilógica da sociedade moderna. 

 Em resposta às orientações de Mário de Andrade, no dia 23 de julho de 1943, 

Rubião escreve uma carta, reconhecendo possíveis falhas em suas obras e conservando 

um tom absolutamente amigável, ao não refutar nenhuma leitura de Andrade. Nela, 

também teremos uma breve exposição da angústia que permeava o fazer literário de 

Murilo Rubião. 

Primeiro, a sua carta. Aceitei, inteiramente, as suas restrições e desejo 

justificar, com você, os meus defeitos e erros. E desejo fazê-lo, boníssimo 

Mário de Andrade, sabendo bem que não interessa a ninguém as razões por 

que um escritor, tendo recursos para fazer uma coisa boa, estraga os seus temas. 

Ainda não consegui, após cinco anos de uma luta feroz com a literatura de 

ficção, realizar um conto definitivo. Para fazer um livro de contos (O dono do 

arco íris, que terminei o mês passado e está agora com Marques Rebelo), tive 

[de] escrever trabalhos que davam para três volumes ou mais. Foi uma luta 

tremenda, que me consumiu energias, pranto e desespero. Cada linha escrita 

correspondia a horas de desânimo, de revolta contra a minha dificuldade de 

escrever. E para quê? Depois de toda essa luta tenho, nas mãos, uma pobre e 

mesquinha obra, que não vale um simples e desinteressado olhar de qualquer 

dessas belas mulheres que me poderiam amar. E que não me amam. (Também, 

graças a Deus, os meus sofrimentos não são de ordem sentimental). (RUBIÃO 

apud MORAES, 1995, p. 39-40) 

 

 Na carta, Rubião responde, de modo cortês, a Mário de Andrade com uma 

confissão sobre seu processo de produção literária: a reescrita. Esse procedimento será 

uma constante durante todo o período produtivo de Rubião. Parece-nos que a insatisfação 

com a escrita aponta para uma busca por aceitação do absurdo por parte do leitor e 

também do próprio escritor. Por mais que uma parte de seus contos contém apenas com 

eventos ou discursos insólitos, o fantástico necessita de um alto grau de aceitabilidade do 

leitor para poder se estabelecer enquanto mecanismo de produção de sentido e forma de 

subversão da realidade. Por isso, quando revela que “uma luta tremenda, que me 

consumiu energias, pranto e desespero. Cada linha escrita correspondia a horas de 

desânimo, de revolta contra a [...] dificuldade de escrever”, Rubião também, nas 

entrelinhas, refere-se a uma complicação de tornar seu texto aceitável sob o ponto de vista 

do absurdo. 
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 Em outro trecho, Rubião revela que “depois de toda essa luta tenho, nas mãos, 

uma pobre e mesquinha obra, que não vale um simples e desinteressado olhar de qualquer 

dessas belas mulheres que me poderiam amar”. Nesse momento, o diplomático escritor 

faz uma concessão explícita ao que foi apontado pelo mestre Mário de Andrade. Essa 

postura, em grande parte, demonstra o respeito pelos conselhos da referência representada 

pelo escritor modernista para o início da carreira literária de Murilo Rubião. Entretanto, 

a dualidade da produção muriliana, expressa entre facilidade de propor temáticas 

narrativas e dificuldades em desenvolver as narrativas, está explícita na seguinte 

passagem:  

Infelizmente, escrever é para mim a pior das torturas. Uma simples carta, como 

esta, me custa sangue, suor e um sacrifício imenso. Arranco, de dentro de mim, 

as palavras a poder de força e alicates. Por outro lado, a minha imaginação é 

fácil, estranhamente fácil. Construo meus “casos” em poucos segundos. E levo 

meses para transformá-los em obras literárias. Daí os meus defeitos. Achando 

facilidade em inventar e dificuldade em escrever, cuido quase que 

exclusivamente da última. Mas, agora, sinto que o meu instrumento está 

melhorando e que já posso cuidar melhor da “invenção”. (RUBIÃO apud 

MORAES, 1995, p. 40) 

 É curioso como, ao mesmo tempo que confessa sua dificuldade em manter uma 

constância na produção das narrativas, Rubião também revela uma certa propensão a 

repensar escolhas fundamentais, como aquela já apontada em nossa leitura: a escolha da 

profissão do protagonista do “Ex-mágico”. Para essa postura, existem duas justificativas 

possíveis. A primeira é que Rubião pode ter feito a ponderação para manter os laços de 

orientação literária com Mário de Andrade, enviando uma resposta conivente com a 

observação feita sobre o conto. A outra possibilidade pode indicar uma fragilidade de 

Rubião para as observações de seus leitores, que pode também ser notada na retirada da 

palavra “despautério” de uma de seus contos por ouvir um comentário de Humberto 

Werneck de que aquela palavra não seria uma “bonita palavra”13. Em resposta a Mário 

sobre o “Ex-mágico”, Rubião diz que 

No “Mágico” eu não prestei atenção no “caso funcionário público”. Pensei que 

fosse secundário. Que a tristeza dele é que importava. Quando me chegaram 

as suas restrições já era tarde: vi que era impossível mudar a profissão dele. 

Estava obra feita. (RUBIÃO apud MORAES, 1995, p. 41) 

 

 

13 Evento comentado por Werneck em entrevista para o Entrelinhas, do canal Cultura. 
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 Nesse fragmento, a afirmação de que a relevância da profissão fosse algo 

secundário revela uma muita da dualidade da qual falamos anteriormente. E, como 

veremos, desconsidera um dos maiores mecanismo responsável por levantar a 

contradição da sociedade moderna, que é o ser burocratizado, um funcionário público, 

em oposição a magicalidade e fantasia de um sujeito que busca por razões racionais para 

as eventualidades de sua existência.  

 De certo, a composição narrativa sempre foi um motivo de insatisfação para 

Murilo Rubião, que reescreveu vários de seus contos, denunciando que “a modificação, 

ou seja, a metamorfose é também um dos temas obsessivos desse contista sempre 

insatisfeito” (ARRIGUCCI JR., 1999, p.53). 
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Capítulo 2 

2. A realidade às avessas: métodos e vertentes da escrita muriliana 

 

2.1 Por uma questão de método composicional: o insólito ficcional, o 

fantástico e o realismo mágico/maravilhoso 

  

Desde a concepção de mímesis aristotélica, compreendemos que as narrativas 

ficcionais são formas de registro da organização social. Além disso, também é necessário 

perceber e conceber as diversas formas de narração e representação de realidade social. 

Anteriormente, tratamos brevemente da variedade de recursos ficcionais e já antecipamos 

que o conjunto da obra muriliana apresenta níveis ou modos diferentes de representar a 

realidade. Em algumas situações os contos necessitam de um trato mais explícito ao 

discutir aspectos sociais e, em outros momentos, ocorre uma espécie de esfumaçamento 

da realidade social ali discutida.  

Considerando essa diversidade, é preciso destinar atenção aos métodos 

composicionais das narrativas – não só murilianas – pois os procedimentos podem gerar 

diferentes maneiras de pensar sobre a estrutura social. Portanto, ao pensarmos nos modos 

de categorização do texto fantasioso como insólito ficcional, fantástico, realismo mágico 

ou maravilhoso, propomos não uma imposição de rótulos ou de mera classificação, mas 

sim de uma compreensão dos métodos de composição das narrativas fantasiosas. 

Portanto, teremos por objetivo o estudo de mecanismos textuais que colaboram com a 

leitura das narrativas fantasiosas e que também contribuem para suas produções de 

sentidos interpretativos. 

De início, é importante pensarmos não apenas no conjunto dos textos murilianos, 

mas em uma parcela da história literária, que possui marcas fantasiosas. Desde Edgar 

Allan Poe e Kafka até as produções brasileiras do realismo, como Machado de Assis, aqui 

tomadas como exemplos de composição dos textos fantásticos. Além da referência 

histórica, também pensaremos sobre as produções do escritor colombiano Gabriel García 

Márquez, considerado como fundador do realismo mágico na América Latina. 

No início da crítica moderna sobre a literatura fantasiosa – trataremos enquanto 

crítica moderna as categorizações de Todorov e os desdobramentos teóricos surgidos após 

sua obra – estão algumas questões problemáticas do ponto de vista metodológico, 
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discutidas com certo fervor pela crítica contemporânea. Dentre essas questões, estão as 

proposições de Todorov acerca da natureza do texto fantástico. Para ele, o texto fantástico 

deveria cumprir alguns pré-requisitos para ser classificado como tal. Antes de mais nada, 

deveria ser um texto que estivesse em contato com o leitor, gerando uma espécie de 

estranhamento, aos moldes do efeito formalista. Porém, a ideia de que o leitor tivesse 

determinada sensação ao interagir com o discurso fantástico ocorreria mediante a 

organização da narrativa, tendo como situação principal a interação dos personagens com 

os eventos do enredo. 

É provável que a necessidade de interação do leitor com o conjunto de eventos e 

criaturas contidas na narrativa seja uma medida imprecisa. Entretanto, o procedimento de 

Todorov inaugura uma nova forma de enxergar o fantasioso, colocando certos limites ou 

os critérios para a compreensão da organização textual. Para uma melhor leitura do 

fantástico, necessitávamos, talvez, de critérios mais sólidos, sugeridos por Todorov ao 

unir discursos filosóficos, psicológico e literário, com a finalidade de pensar o fantástico 

como um discurso literário (CESARANI, 2006, p.50). O teórico sugere então três critérios 

para o estabelecimento do fantástico:  

Estamos agora em condições de precisar e completar nossa definição de 

fantástico. Este exige que três condições sejam preenchidas. Primeiro, é 

preciso que o texto obrigue o leitor a considerar o mundo das personagens 

como um mundo de criaturas vivas e a hesitar entre uma explicação natural e 

uma explicação sobrenatural dos acontecimentos evocados. A seguir, esta 

hesitação pode ser igualmente experimentada por uma personagem; desta 

forma o papel do leitor é, por assim dizer, confiado a uma personagem e ao 

mesmo tempo a hesitação encontra-se representada, torna-se um dos temas da 

obra; no caso de uma leitura ingênua, o leitor real se identifica com a 

personagem. Enfim, é importante que o leitor adote uma certa atitude para com 

o texto: ele recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação 

“poética”. Estas três exigências não têm valor igual. A primeira e a terceira 

constituem verdadeiramente o gênero; a segunda pode não ser satisfeita. 

(TODOROV, 2012, p. 38-39) 

 

Se consideramos, como primeiro critério, a validação das regras do mundo 

ficcional feita pelo leitor, entendemos que ocorrerá uma aceitação que pode gerar também 

um não-estranhamento dos eventos narrados, visto que as regras desse “mundo de 

criaturas vivas” são entendidas. Esse critério, talvez, seja bem improvável. Leitores 

podem sentir certo hesitação ao lerem as primeiras linhas do conto muriliano “Botão-de-

Rosa” e notaram o discurso hiberbólico para narrar certos eventos, como “Quando, numa 

segunda-feira de março, as mulheres da cidade amanheceram grávidas, Botão-de-rosa 
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sentiu que era um homem liquidado” (RUBIÃO, 2010). Todas as mulheres de uma cidade 

amanhecerem grávidas é, de fato, um evento absurdamente improvável. Porém, se o leitor 

compreende o conjunto de regras da narrativa, o evento não terá tanta quebra de 

expectativa assim. Portanto, apontamos aqui um ponto de questionamento sobre os 

parâmetros de Todorov, repensados por outros autores dos quais trataremos mais adiante. 

De certo, é provável que a “hesitação” ocorre pela não aceitação das normas do espaço 

ou mesmo do enredo da narrativa. 

Como segundo critério, está a hesitação interação de um personagem em relação 

ao conjunto de acontecimentos da narrativa. Sobre isso, é curioso notarmos um conjunto 

de textos nos quais os personagens denunciam sua não compreensão da lógica ou da regra 

do enredo ou do espaço – que talvez sejam as categorias mais cruciais para esse efeito de 

sentido. A literatura brasileira do século XX possui bons exemplos dessa hesitação, como 

o conto “Os músculos”, de Ignácio de Loyola Brandão: 

Naquela manhã, ao passar o rastelo sentiu alguma coisa prendendo os dentes 

da ferramenta. Forçou, era resistente. Abaixou-se e notou fios prateados que 

saíam da terra. Era arame, novo. Quando tinha revirado a terra para adubar, 

tinha cavado fundo sem encontrar nada. Além disso, arame velho estaria 

enferrujado. […] No dia seguinte, levantou-se bem cedo, para observar. O 

arame tinha crescido. Nos três canteiros, havia brotos de dez centímetros de 

altura. Um araminho espigado, vivo, forte. Teria sido um pacote errado de 

sementes? Não, era loucura. Semente de arame? (LOYOLA, 2005, p.38) 

 

Nesse fragmento, o personagem estranha um arame aparecer em seu quintal como 

se fosse algo que cresceria semelhante a uma árvore ou planta qualquer. Sua lógica é 

questionada e o próprio personagem classifica o acontecimento como uma loucura. Para 

Todorov, aqui teríamos o modo Fantástico. O personagem hesita em crer que o 

acontecimento possa ser explicado por alguma via racional, baseada em nossa perspectiva 

de realidade. 

A própria obra muriliana também apresenta a mesma situação do conto de Ignácio 

de Loyola Brandão. No conto “A cidade”, o personagem protagonista, ao ser preso sem 

razões mais concretas, questiona lógica dos eventos e nega a proposta de realidade, como 

veremos no capítulo III. 

Como terceiro critério, Todorov aponta para uma escolha do leitor em negar o 

texto ficcional tanto em seu caráter “alegórico” como “poético”. A alegoria, para 

Todorov, consiste na fala de animais, ações de seres inanimados e criaturas atípicas ao 
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conjunto de seres conhecidos, como figuras mitológicas. No caráter poético, residem os 

elementos conteudísticos típicos dos poemas, sobretudo líricos, apresentando certo 

distanciamento do realismo social contido nas narrativas. 

Todorov ainda elege o primeiro e o terceiro critérios como definidores do gênero 

fantástico. E, como toda classificação, esses critérios apresentam limitações. Aqui, o 

problema maior é a instabilidade da relação entre o texto e o leitor. A hesitação não é uma 

sensação garantida para o leitor. Mesmo que tratemos aqui de textos de proposta mais 

medonha, como os contos de Edgar Allan Poe, o efeito não é fixo.  

No conto “O gato preto”, Edgar Allan Poe produz uma narrativa de horror, 

centrada no comportamento diabólico de um sujeito que assassina a esposa e a empareda 

para esconder os vestígios do crime cometido. O gato está presente em todo o enredo 

como uma espécie de provocação ao personagem protagonista, instigando, mesmo 

indiretamente, seu ódio e violência. Após o assassinato, o gato some da casa e não permite 

ao personagem vingar-se daquele ser que lhe provoca tanta raiva. No final, ao receber 

visitas, o homem tem seu crime denunciado. 

Vejamos o fragmento do conto “O gato preto”: 

Nem bem a reverberação de minhas batidas mergulhou no silêncio, fui 

atendido por uma voz vinda da tumba” – por um gemido, inicialmente abafado 

e fraco, como de uma criança a soluçar, e depois se dilatando rapidamente em 

um grito longo, elevado e contínuo, inteiramente anômalo e inumano – um 

uivo – um guincho lamurioso, metade horror e metade triunfo, tal como só 

poderia ter brotado do inferno num esforço combinado das gargantas dos 

condenados em sua agonia e dos demônios que exultam na danação. (POE, 

2012, p. 90) 

 

O fragmento anterior, trata do “uivo” que saia da parede. Ao quebrarem a parede, 

os visitantes descobrem ali o corpo em decomposição e o gato como denunciador do 

horror e da violência. Nessa narrativa, a hesitação ou mesmo certa apreensão do leitor 

seria uma forma até natural para a interpretação. Porém, a proposta textual não cumprirá, 

necessariamente, seu objetivo, pois dependerá, como falamos, de um fator instável: o 

leitor. 

Mesmo que tenha sido alvo de críticas pelos métodos sugeridos, Todorov inaugura 

parâmetros que seriam revistos mais adiante. As retomadas de Cesarani (2006) e de David 



32 
 

Roas (2014) serão fundamentais para as discussões acerca do modo fantasioso da 

literatura. 

No primeiro momento de revisão, o crítico Remo Cesarani, remonta e analisa as 

propostas teóricas de Todorov, compreendendo que este realizou uma sistematização 

dialógica dos discursos que o precedem, além de reconhecer, em Todorov, uma postura 

louvável pela formulação de critérios para o modo fantástico. Cesarani revisa e expande 

a percepção do fantástico sugerindo que 

o conto fantástico envolve fortemente o leitor, leva-o para dentro de um mundo 

a ele familiar, aceitável, pacífico, para depois fazer disparar os mecanismos da 

surpresa, da desorientação, do medo: possivelmente um medo percebido 

fisicamente, como ocorre em textos pertencentes a outros gêneros e 

modalidades, que são exclusivamente programados para suscitar no leitor 

longos arrepios na espinha, contrações, suores. (CESARANI, 2006, p. 71) 

 

O crítico vai além do sugerido por Todorov ao apontar para os mecanismos de 

construção do modo fantástico. Eles seriam os responsáveis pelos sentidos possíveis do 

texto literário. Por essa razão, os movimentos de atribuição de sentido ao texto não 

provem do leitor, mas sim dos mecanismos textuais. Mesmo assim, Cesarani ainda reflete 

sobre os procedimentos do modo fantástico, sobre os quais discutiremos mais adiante. 

Na América Latina, outro conceito sobre o texto fantasioso surge com vigor 

editorial e estético, o realismo maravilhoso. Esse termo define o conjunto de textos 

produzidos pelos autores latino-americanos a partir do século XX, tendo como maior 

referência literária o colombiano Gabriel García Márquez. O autor, inclusive, apresenta 

semelhanças ao brasileiro Rubião, seja por questões estéticas ou por escolhas 

conteudísticas, sobretudo, quando identificamos nos dois autores uma naturalidade e 

consistência crítica ao discutir temas alicerçados em contextos de repressão política. 

Na Colômbia, temos cerca de dezessete guerras civis ao longo do século XX. Na 

história brasileira, temos, no mesmo século, apenas sessenta e cinco anos de governos 

relativamente democráticos e esses eventos estão cravados nos elementos narrativos dos 

dois autores. O romance Cien años de soledad colocou o escritor colombiano entre os 

maiores autores do continente e de língua espanhola. Nessa narrativa, encontramos 

demonstrações de práticas autoritárias, fuzilamentos, a perda de memória social, dentre 

outras características de teor político. No capítulo III, veremos uma crítica política 

semelhante no conto “A cidade”. 
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O realismo maravilhoso de García Márquez poderia ser tratado como uma 

variação do modo fantástico ou como uma nova composição da natureza fantasiosa do 

texto literário. A crítica Irlemar Chiampi (2008) diz que 

A qualificação do realismo maravilhoso como modalidade narrativa pressupõe 

[...] a noção de sistema referencial não-contraditório. Desta noção básica 

origina-se a codificação. Assim, tanto a função metadiegética da voz (o 

autoquestionamento da enunciação), quanto o efeito de encantamento (a busca 

da contiguidade entre natureza e sobrenatureza) são elaborações discursivas 

que visam desconstruir as oposições afiançadas pela tradição narrativa 

(fantástica e realista). Em ambas elaborações patenteia-se o projeto do realismo 

maravilhoso de abolir as polaridades convencionais (narrador/narratário, 

razão/sem razão, respectivamente), de modo a configurar uma imagem do 

mundo livre de contradições e antagonismos. (p. 89) 

 

A proposta de Chiampi situa o realismo maravilhoso como uma instância sem as 

contradições e oposições entre a verdade e a mentira, o real e o imaginário. A “não-

contradição”, nessa situação, consiste na aceitação de determinada lógica do real, da 

aceitação de um pacto de realidade possível, mesmo que improvável. Se entendemos, 

portanto, que a lógica da narrativa não será mais polarizada entre o fantástico e o realismo, 

concluiremos que o critério do leitor voltará à questão.  

O conjunto de procedimentos discursos do modo fantasioso apresenta um 

conjunto de elementos que são estranhos à lógica da realidade. Entretanto, se o leitor 

reconhece essas novas regras, a contradição se esvai. Por fim, duas informações serão 

importantes sobre os níveis do discurso fantasioso: o leitor e os procedimentos. 

 Quando falamos sobre procedimentos, devemos levar em conta os principais 

definidores dos níveis do modo fantasioso. Colocaremos de modo mais prático, tomando 

como exemplo o romance de Gabriel García Márquez citado anteriormente. O texto 

apresenta a seguinte passagem: 

Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, 

José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: 

- Es el diamante más grande del mundo. 

- No – corrgió el gitano –. Es hielo. 

José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el tímpano, pero 

el gigante se la apartó. Cinco reales más para tocarlo, dijo. José Arcadio 

Buendia los pago, y enconces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta 

por varios minutos, mientras el corazón se le hichaba de temor y de júbilo al 

contacto del mistério. Sin saber qué decir, pago otros diez reales para que sus 

hijos vivieran la prodigiosa experiência. El pequeno José Arcadio se negó a 

tocarlo. Aureliano, em cambio, dio um passo hacia adelante, puso la mano y la 

retiro em e acto. Está hirviendo, exclamó assustado. [...] Pagó otros cinco 
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reales, y con la mano puesta em el témpano, como expressando un testimonio 

sobre el texto sagrado, exclamó: 

- Este es el gran invento de nuestro tiempo. (MÁRQUEZ, 2007, p. 27-28) 

 

Nela, o narrador expõe um evento prosaico: o encontro do patriarca da família, 

José Arcadio Buendía, e seus filhos com o gelo. Nada de estranho para o conjunto de 

nossos entendimentos sobre o real. O fator de estranhamento e encantamento com o gelo 

reside no desconhecimento daquele objeto por parte dos personagens. Como então seria 

aplicado nesse caso o segundo critério de Todorov sobre a surpresa dos personagens? De 

certo, eles não nos conduzem a uma hesitação pela descoberta do gelo. Neste caso, a 

categoria que dará a medida do modo fantasioso não é o personagem, mas o espaço. O 

romance, que tem como espaço narrativa a cidade de Macondo, apresenta também uma 

progressividade temporal que representará uma progressão tecnológica da comunidade.  

O curioso, no romance, não está exclusivamente na descoberta do gelo. O 

interessante é a associação do gelo, como uma novidade, a demonstrações de voos com 

tapetes e outros eventos estranhos. Os personagens, curiosamente, colocam todas as 

novidades em pé de igualdade, representando sempre uma surpresa ao visitar uma feira 

promovida pelos ciganos, já nas primeiras páginas do livro. 

No geral, o espaço da narrativa justificou o absurdo ocorrido durante todo o 

romance. Esse entendimento deixa margem para pensarmos modo fantástico não pelo 

leitor, mas pelos procedimentos de construção textual. Sobre isso, Cesarani (2006) afirma 

que  

não existem procedimentos formais e nem mesmo temas que possam ser 

isolados e considerados exclusivos e caracterizados de uma modalidade 

literária específica. Isso vale para o fantástico, mas também para todos os 

outros possíveis modos de produção literária. (p. 67) 

 

Pelo exposto, o modo fantasioso não fica restrito a um gênero, vai além do 

conjunto de narrativas rotuladas como fantásticas, estando presente em textos de modos 

literários variados, como visto em Memórias póstumas de Brás Cubas – citado no capítulo 

I.  

Por essa razão, o modo fantasioso, como sugerimos, é muito mais um 

procedimento discursivo do que um conjunto de textos posto sob uma classificação. As 

variações ocorrerão por motivações textuais, seja pela mudança da categoria narrativa 
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mais fundamental ou pela organização de todo o conjunto narrativo, a fim de provocar 

uma crítica velada ou explícita sobre sociedade. 

Na produção literária do tcheco Franz Kafka (1883-1924), por exemplo, 

observamos textos com propostas variadas e que não ficam restritos à representação 

fantasiosa de realidade. É uma forma de reorganizar um olhar, uma interpretação de 

mundo. Um mundo, muitas vezes, já absurdo pela sua própria configuração. Não é acaso 

que a novela Metamorfose, de Kafka, tenha feito uma reflexão universal sobre o indivíduo 

reificado, tendo valor individual enquanto tem importância econômica, como um 

produtor de capital.  

Os critérios, como discutíamos, servem para estabelecer os rótulos. Contudo, a 

preocupação deve estar sempre centrada naquilo que está representado por determinada 

maneira de estruturação de discurso fantasioso. O crítico Modesto Carone observou com 

bastante lucidez a essência do texto kafkiano. Vejamos: 

A novela deslancha a partir de um dado fundamental para a economia do texto 

sem que seu sentido seja claramente formulado pelo autor. Acresce que as 

causas da metamorfose em inseto são um enigma não só para quem lê como 

também para o próprio herói. Tanto assim que, já no segundo parágrafo, depois 

de ter feito uma rápida inspeção na parte visível do seu corpo – onde 

sobressaem as saliências do ventre marrom e a fragilidade das inúmeras 

perninhas que se mexem -, Gregor Samsa pergunta: “O que aconteceu 

comigo”. E o narrador acrescenta, de forma suficientemente categórica para 

não alimentar falsas esperanças em ninguém: ‘Não era um sonho.’ (CARONE, 

2009, p. 13) 

 

Observemos que o personagem Gregor Samsa questiona o evento de metamorfose: o 

que aconteceu comigo? Sua angústia, seu desespero por não compreender aquilo que está 

ocorrendo deixa-o em estado de estranhamento. O narrador eleva a noção de proximidade 

com a realidade e alega: não era um sonho. É, em verdade, uma nova lógica do real, 

ficcionalizada e elaborada para a reflexão sobre sociedade.  

2.2 Labirintos da crítica social: aspectos da realidade e da lógica da criação ficcional  

 

Na obra A ameaça do fantástico (2014), do crítico espanhol David Roas, 

encontramos, talvez, a mais lúcida e precisa reflexão sobre as fronteiras do fantástico e 

suas possíveis ocorrências de crítica social. Para ele, o fantástico pode ser classificado de 

diferentes maneiras, seja por um olhar literário, filosófico, físico ou mesmo biológico, 
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considerando as sustentações dadas a tais visões. A percepção de realidade da teoria da 

relatividade ou da mecânica quântica, representam, para Roas, modos bem contrários de 

percepção do real. Portanto, a ideia de termos realidades disponíveis para diferentes 

interpretações faz com que cheguemos ao questionamento do próprio discurso fantástico. 

Conforme avançamos tecnologicamente, criamos novas experiências sociais, 

garantindo uma reformulação de nossa percepção do real. Assim, como aponta Roas, “o 

fantástico recombina e inverte o real, mas não escapa dele, estabelecendo com ele, em 

vez disso, uma relação simbiótica ou parasitária” (p.95). Essa proximidade entre os planos 

real e fantasioso faz com que seja estabelecido um pacto mimético entre tais instâncias. 

No texto muriliano, no entanto, temos uma forma de texto fantástico estabelecida pela 

ausência de explicações para a perda de magicalidade, o desejo compulsivo pelas coisas 

mais hiperbólicas, a ausência de explicações para a gravidez, em uma noite, de todas as 

mulheres de um lugar ou mesmo pela arbitrariedade da prisão de um sujeito que acaba de 

chegar a uma cidade, sem que ocorra grande interação com os outros componentes desse 

espaço – para tal situação, é importante lembrar da variação dos níveis do fantástico e de 

problematização da realidade. É notório, portanto, que a representação da realidade 

ocorrerá de modos e níveis variados, indo da ausência completa de razões ou motivações 

para determinado evento narrativo à desconfiança em relação às explicações para a prisão 

de certo personagem, como será visto na análise do conto “A cidade”. 

É pela variabilidade de entendimentos do real que existem diferentes tipos de 

composição do texto fantástico e Rubião é um exemplo disso. Se pensamos em narrativas 

surrealistas, fantásticas ou de ficção científica, notaremos, em alguns leitores, um 

estranhamento, mas essa sensação varia de acordo com a cultura de cada época e, 

intrínseca a isso, a ideologia contida em tais momentos. Na modernidade, concebida após 

a Revolução Industrial, a intensificação da produção, a exacerbação do consumo e a 

precarização das relações sociais, levaram a arte a mimetizar cenas, naturalmente, avessas 

aos conflitos representados em outras épocas. No Brasil do século XX, enfrentamos 

contradições sociais, que estão presentes, como vimos, nos contos murilianos. 

Ao iniciar sua produção literária, nas primeiras décadas do século XX, Rubião 

promoveu uma série de inovações formais pela instituição do discurso fantástico e 

ampliou as possibilidades do real nas relações sociais brasileiras do momento, sobretudo, 

ressaltando as consequências do descompasso causado pelas novas relações de trabalho. 
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O “Ex-mágico” é um caso de categorização crítica, na qual o personagem não é uma 

categoria narrativa estática, mas sim uma singular materialização da frustração individual 

de uma sociedade esvaziada da subjetividade e plenamente preenchida para objetividade 

e mecanicismo do trabalho burocrático.  

O fantástico para o personagem, que a todo tempo busca o fim de seu tédio, está no 

oferecimento de alternativas de realidade, mesmo as mais estranhas ou, curiosamente, 

mais frustrantes, por não trazerem a morte, como visto no momento em que o revólver 

utilizado para o suicídio se transforma em lápis. A todo momento o próprio protagonista 

estranha a série de eventos que permeiam sua trajetória. Ao fazer isso, é explicitada sua 

concepção de realidade e, como seu olhar é análogo ao entendimento cartesiano que 

temos do real, não dá vias de compreensão daquela realidade alternativa, sugerida pelo 

discurso fantasioso. Aquilo que incomoda o personagem é a inadequação dos eventos às 

leis da natureza, conforme estabelecemos como fixo. 

Entretanto, a ideia de leis fixas é algo passível de contestação, visto que temos uma 

diversidade de correntes teóricas, detentoras de lógicas específicas para a ideia de 

realidade. A noção de universos paralelos sugere a amplitude de dimensões possíveis de 

experiências com o real. O conceito de ficção científica, enquanto gênero, também é uma 

especulação de realidade projetada, mas ainda não firmada. É provável que algumas 

narrativas tenham elementos que transitem para o plano real, motivados pelo avanço 

tecnológico ou das experiências humanas. Isso já acontece no romance 1984, de George 

Orwell, ao trabalhar a ideia de uma sociedade controlado por câmeras e altamente sujeita 

a um condicionamento social. 

Para David Roas, o indivíduo precisa ter, em certo grau, ciência da lógica de sua 

realidade, principalmente, pela interação com o meio. No conto “Bárbara”, a crítica 

central, como já discutimos, é o consumo. Uma busca hiperbólica faz com que a 

personagem não cesse seus absurdos desejos. Seu marido é consciente do absurdo envolto 

em cada pedido: “Por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe 

satisfazer os caprichos” (RUBIÃO, 2010, p.27). Nesse caso, se analisamos o fantástico 

como um estranhamento e que pode ser normalizado pelo personagem, a sensação de 

transgressão ou quebra das leis da natureza fica restrita ao leitor. Obviamente, o texto 

literário possui uma lógica própria para a disposição e execução de seus eventos. Essa 
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característica dará a natureza do fantástico, ao antecipar ou especular sobre aquilo que 

fará parte de nossas experiências reais, inseridas em nossas regras naturais.  

Apesar do trânsito entre ficção e realidade ser constante, a dialética nunca é desfeita. 

Os elementos externos ao texto literário, as contradições e conflitos sociais permanecem, 

pois 

O fantástico exige constantemente que o fenômeno 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 leitor) se torna 

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. (ROAS, 2014, p. 

103-104) 

 

No conto “Botão-de-Rosa”, o protagonista, acusado de estupro e tráfico de heroína, é 

alheio a tudo que lhe é imputado. Por mais absurda que pareça a mudança na intervenção 

policial, o personagem mantém sua indiferença. Esta seria, talvez, uma narrativa de 

ruptura ao conceito mais fixado de Fantástico, como um texto que provocaria hesitação. 

Porém, é nítido que a hesitação em crer nos eventos narrados pode ocorrer apenas com o 

leitor, mas, ainda sim esse é um efeito relativo. 

Durante todo o conto, Botão é agredido pelos manifestantes raivosos pelos supostos 

crimes, derrama sangue e tem suas roupas em trapos. A violência é frequente nos eventos 

da narrativa, em muitos momentos, expondo a decadência humana. Ao final, o sujeito 

que,  

“sentado no banco dos réus, entre dois soldados, [...] mal conseguia mover as 

pálpebras, as pernas começavam a inchar. Levantou-se, arquejante, a uma 

ordem do Juiz, que deu início ao interrogatório de praxe. Nada respondeu e 

nem poderia fazê-lo caso desejasse. Os lábios estavam intumescidos, os dentes 

abalados doíam ao contato com a língua. (RUBIÃO, 2010, p. 212) 

 

Após o início do julgamento, o promotor, sem conseguir sustentar sua argumentação, 

faz a leitura de uma carta anônima, que denunciava Botão como um traficante, não só de 

heroína, mas também de maconha. Depois de ouvir a leitura, Botão entre em devaneio, a 

ponto de esquecer “o corpo maltratado”, mas “obrigam-no a retornar à realidade” (p. 213). 

Esse regresso à realidade faz com que a validação da lógica interna da narrativa seja 

validada, como outros textos ficcionais. A diferença reside no fato do personagem expor 



39 
 

sua percepção de realidade, mesmo que seja essa experiência estranha. Em síntese, o 

sujeito é condenado à morte e conserva o silêncio, sem negar ou assumir todas aquelas 

acusações. 

É curioso notar que “Botão-de-Rosa é uma narrativa de eventos hiperbólicos, mas não 

tão absurdos ao nível de surpreender o protagonista, nem causar um espanto desmedido 

ao leitor. Isso ocorre dentre outras razões pela ideia já posta no capítulo II, quando, em 

essência, apontamos que “a ficção é uma espécie diversa da realidade porque esta é o 

material daquela” (HAMBURGUER, 2013, p. 2).  

As narrativas de Murilo Rubião apresentam variações na proximidade entre a 

realidade e a fantasia. No conto “A cidade”, observamos uma truculência arbitrária 

semelhante à vista em “Botão-de-Rosa”, ao prenderem o protagonista, Cariba, sem uma 

clareza das infrações cometidas pelo personagem. Assim como outros personagens dos 

contos, Cariba questiona a prisão: “Nada disso faz sentido. Não podem me prender com 

base no que acabo de ouvir. Cheguei aqui há poucas horas e as testemunhas afirmam que 

me viram, pela primeira vez, na semana passada!” (RUBIÃO, 2010, p. 37). E o discurso 

de protesto ao evento arbitrário toma o rumo da realidade ou do racionalismo: “nada disso 

faz sentido”.  

 

 

2.3 Máscaras e (des)encantamentos da narrativa fantástica: dos procedimentos 

discursivos às concepções de gênero 

 

O discurso fantástico, como já foi refletido, faz alianças com possibilidades de 

realidade ou mesmo separações extremas do plano real. Ainda assim, o ponto de partida 

sempre será o nosso entendimento da história e dos modos de interação social. Por ter 

esse caráter representativo, o fantástico se vale não apenas como uma denúncia das 

arbitrariedades da concepção que temos sobre realidade, mas também como uma 

revelação da estranheza e das contradições de nosso mundo (ROAS, 2014).  

Se em “Botão-de-Rosa” ou “A cidade” temos a representação de eventos 

estranhos, provocados pela configuração da sociedade, concluímos que há uma espécie 

de discurso fantástico de protesto, associado a uma estranheza individual, seja esta 

fundamentada ou não. Essa organização narrativa é diferente da estrutura dos contos “O 
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Ex-mágico” e “Bárbara”, pois possuem alguns personagens que não se encaixam na 

lógica fabril moderna, na ideia do sujeito como uma peça de uma grande engrenagem a 

serviço da mais-valia. No primeiro, o protagonista nega a reificação. No segundo, a 

protagonista serve como materialização do consumo, representado de maneira 

exacerbada. 

A ficcionalidade do texto fantástico frente a governos ou discursos repressivos 

não é uma novidade. Na Colômbia, dezessete guerras civis marcam o século XX. 

Naturalmente, a literatura de Gabriel García Márquez remonta aspectos de tais conflitos, 

contidos em narrativas de grande circulação como os romances Cien años de soledad ou 

El otoño del patriarca. No Brasil, tanto no governo Vargas quanto no período da ditadura 

militar, são produzidas obras que utilizam o discurso fantástico como um mascaramento 

necessário, como o já comentado romance Pilatos, de Carlos Heitor Cony. 

Seria despretensioso considerar que outros autores não utilizam recursos do 

fantástico para provocar certos efeitos de sentido, seja por um defunto-autor ou por um 

mágico descompassado. A ficcionalidade da literatura, por natureza, possui recursos 

composicionais capazes de provocar o estranhamento. O detalhe, então, fica reservado à 

funcionalidade atribuída ao procedimento fantástico. Em Machado de Assis, como foi 

demonstrado ao tratarmos das possibilidades de crítica social, o narrador é caracterizado 

como defunto-autor para ser isento de amarras sociais, configurando-se como uma voz 

autônoma para colocar o dedo nas chagas de uma sociedade esfacelada pela hipocrisia.  

A história da literatura brasileira, no século XX, tem níveis diferentes de discurso 

fantástico. Autores como Machado de Assis, Guimarães Rosa ou Raduan Nassar, tratam 

da vida prosaica com modos e temáticas distintas. Porém, ao representarem sua realidade, 

seja pela crítica objetiva, com o dedo em riste a outro personagem, ou com metáforas 

oníricas, no caso de Guimarães, esses autores refletirão sobre as conjunturas sociais. 

Nos textos, o efeito discursivo do fantástico “é sempre um mundo em que de início 

tudo é normal e que o leitor identifica com sua própria realidade (ROAS, 2014, p. 110). 

As semelhanças são  

Além dessas referências, reconhecíveis pelo leitor e 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. O funcionamento aparentemente normal 

que, de repente, se verá alterado pela presença do sobrenatural, isto é, por um 

fenômeno que contradiz as leis físicas que organizam esse mundo é isso o que 
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leva os leitores a abandonar o âmbito estrito do textual e a somar a sua própria 

realidade: primeiro, para por o narrado em contato com a sua ideia do real, uma 

vez que é algo que a contradiz; e, segundo, e que para 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, que 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. 110-110) 

 

 Quando temos, portanto, uma narrativa reveladora de atos opressivos, o leitor se 

depara com todas as censuras do mundo real, os atos violentos, os descompassos das 

relações humanas.  O conto “A cidade” é uma dessas contradições, que provocam 

desconfiança em relação a arbitrariedade, bem como ocorre em “Botão-de-Rosa”. Nesses 

textos, os atos dos personagens podem até representar uma ruptura das normas sociais, 

importando mais a forma das prisões do que as razões, visto que estas não ficam 

explícitas. 
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Capítulo 3 

3. Narrativa do absurdo, pessimismo e modernidade 

 

3.1 Dinâmica moderna e o entorpecimento do progresso: configurações 

de espaço e personagens no conto “Bárbara” 

 

 A dinâmica moderna, pensada do ponto de vista da intensificação produtiva do 

período seguinte à Revolução Industrial, é um importante fenômeno para a compreensão 

da atual organização das relações humanas, pois apresenta uma necessária 

competitividade para girar o mecanismo de sustentação de sua lógica produtiva. Essa 

nova realidade finda por causar um desgaste e um desejo insaciável pelo consumo 

inconsciente, justificáveis pela própria estrutura social, que incentiva o escoamento da 

grande produção. Em geral, não é estranho para uma grande parcela da sociedade, que 

haja a naturalização desse processo, levando-os a práticas alienadas de aceitação de um 

fetichismo pela mercadoria.  

 Em contraponto à passividade em relação ao cerceamento das escolhas na 

modernidade, é preciso reconhecer a composição ideológica que permeia a estrutura 

econômica e, por consequência, as demandas sociais. Também é relevante considerarmos 

que existem, naturalmente, indícios primitivos dos tempos que vivenciamos em nossa 

contemporaneidade, mas não com a mesma intensidade. Se pensarmos na organização 

das sociedades primitivas, veremos que sempre apresentaram uma tendência à 

especialização da mão-de-obra. A partir de certo momento da história humana, como 

aponta Arnold Hauser (1998), a produção artística, passou a ser atribuída a indivíduos 

que desempenhavam tal função de modo especializado. Naturalmente, a tendência à 

divisão do trabalho norteou e norteia o avanço das sociedades até a nossa 

contemporaneidade. Nada mais natural. O que é observado de singular nesse movimento 

de produção é o seu produto final: a mercadoria. 

Dentro da trajetória das sociedades observamos uma intensificação produtiva, que 

obedece e sacia as necessidades de um novo mercado, já muito distante das 

especificidades das sociedades primitivas, tanto nas relações sociais quanto nas 

econômicas. E é nessa nova dinâmica social que a mercadoria passa a gerenciar os 

desejos, necessidades e ações dos indivíduos. Portanto, por mais que saibamos que as 

trocas e ligações econômicas não sejam atividades modernas, é necessário apontar que 
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são marcas presentes na gênese humana. Contudo, a noção da mercadoria como 

mecanismo centralizador das atenções humanas é marcada após a implantação do 

chamado “capitalismo moderno”. Essa concepção, segundo Lukács (2012), reconhece 

que o fenômeno do fetichismo da mercadoria é integrante da nova roupagem do 

capitalismo moderno, não compondo as relações mercantis mais primitivas, pois aqui – 

na modernidade – importará a forma como essa dinâmica influenciará na atuação dos 

indivíduos no espaço social.  

O condicionamento dos sujeitos para a passividade passa, obviamente, pela 

dominação ideológica – configurada, necessariamente, através da linguagem – além da 

normatização da conduta individual é transformada em um bloco sólido, programado para 

atender sempre ao interesse econômico. Por outro lado, para não cairmos em uma 

ortodoxia, onde só haveria espaço para uma percepção pessimista e apocalíptica, abra-se 

a possibilidade do embate pautado no discurso ideológico. Nele, a literatura é uma das 

vias de ruptura, evidenciando as contradições do esvaziamento de valor humano na 

modernidade. Ela trará a representação social pelo olhar da imaginação. E todas essa 

acepção aponta para um espaço de fantasia para falar das próprias ilusões da realidade, 

pois, se os mecanismos que regem a estrutura social da modernidade são condicionadores 

das ações humanas, a linguagem será a responsável pelas duas vias possíveis: a 

assimilação e continuidade dos padrões burgueses ou a ruptura e criação de uma 

percepção autônoma dentro do espaço social. 

A criação da literatura fantástica é tecida pelo exagero, pela inversão e 

estabelecimento de uma nova lógica de entendimento dos eventos narrados. Por isso 

mesmo, a transgressão da lógica da realidade dialoga com a própria experiência artificial 

trazida pela reificação do homem. O Fantástico apresenta as distorções de algo que está 

descompassado. E é através dele que analisamos a construção ideológica presente no 

conto “Bárbara”, de Murilo Rubião (2010), traçando olhares que delimitarão a acepção 

de narrativa fantástica através da reflexão de José Paulo Paes (1985). De modo integrado, 

trabalhamos com a perspectiva de fragilidade e espetacularização das relações humanas 

derivadas do fetichismo pela mercadoria (DEBORD, 1997; LUKÁCS, 2012). Por fim, 

apresentamos a possibilidade de um olhar convergente para o texto literário como uma 

construção ideológica e comprometido socialmente (FARACO, 2009). 
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Nesse sentido, apresentamos uma análise do conto “Bárbara”, de Murilo Rubião, 

observando como o fetichismo pelo consumo obsessivo e ilimitado, rompendo com as 

relações humanas, subjugando-o a uma mera negociação de interesses estritamente 

individuais e egoístas. Pensando na dialética ressaltada entre o texto literário e a realidade 

social, a leitura do conto apresenta como eixo analítico a construção moderna da 

“sociedade do espetáculo”, onde todas as relações e experiências humanas são 

falsificadas, transformadas em uma ilusão de realidade. E para travar esse diálogo 

ilusório, nada mais natural do que o gênero Fantástico e sua composição invertida e 

exagerada da estrutura social. Veremos como é construído o reflexo do espetáculo da 

sociedade moderna. 

 Publicado pela primeira vez em 1944, na Folha de Minas, o conto trata da relação 

entre dois personagens: Bárbara, que empresta nome à narrativa, e o narrador, que não é 

nomeado. Todo o enredo é composto pela necessidade insaciável de Bárbara em pedir. E, 

para satisfazer as vontades da amada, o narrador-personagem sai em busca de todos os 

seus desejos. Mesmo que sejam os mais absurdos e estrambóticos, como o “oceano”, um 

“baobá”, “um navio” ou uma “estrela”, serão sempre ofertados, não importando seus 

custos. Durante o conto, os desejos são intercalados por especificações sobre o 

relacionamento entre os dois personagens, o nascimento do filho, bem como questões de 

importância social, como a ausência de recursos financeiros motivada pela extravagância 

de Bárbara. A narrativa adquire um tom ainda mais absurdo pela ausência de empecilhos 

para as vontades de Bárbara, nem mesmo o bem-estar de seu filho ou uma relação 

próxima e afetuosa com seu companheiro. Como uma possível distração ao consumo, ele 

chega a oferecer passeios ao cinema e ao estádio para ver uma partida de futebol, mas é 

inútil. Bárbara pede o projetor do cinema e a bola utilizada no jogo. A sua alienação é 

tamanha que não lhe preocupa a falta de dinheiro para compra de comida para o filho. O 

valor da vida para Bárbara é concentrado no consumo, chegando ao ponto da desistência 

de seu companheiro por tentar mudar a consciência da personagem, aceitando os desejos 

e aliviado por ver que, apesar de observar o céu, Bárbara não pediu a lua, mas sim uma 

pequena estrela. 

 Para pensarmos sobre a composição da narrativa devemos estabelecer a reflexão 

da vida moderna como uma espetacularização, esvaída de entendimento da dimensão de 

sua totalidade. Assim, notemos que “toda vida das sociedades nas quais reinam as 

modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de 
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espetáculo. Tudo que era vivido diretamente tornou-se representação” (DEBORD, 1997, 

p. 13). E o texto literário apresenta exatamente uma representação e retratação daquilo 

que já seria uma fantasia no plano da realidade. A narrativa de Rubião toma esse rumo de 

exagero e espelhamento da ausência de humanidade e das contradições do mundo 

capitalista.  

 O mundo tornado espetáculo é sintetizado através do discurso literário em uma 

inversão do convencional, que buscará uma via estranha às demandas habituais de nossa 

vivência. Esse discurso elabora, através da estrutura do gênero fantástico, uma ruptura 

com a percepção mais corriqueira e habitual da sociedade, na qual a forma de imposição 

e condicionamento ideológico não é perceptível, pois está condensada nas atividades mais 

banais da vida real. A ida ao supermercado ou ao shopping com o intuito de consumir 

mercadorias que não representam uma necessidade imediata, satisfazendo apenas uma 

necessidade artificial é, por exemplo, uma dessas ações. Por isso, quando notamos o 

exagero dos pedidos de Bárbara e sua sede pela mercadoria, teremos em mãos a síntese 

social realizada pela fantasia. É nessa perspectiva, inclusive, que reside a principal noção 

de gênero fantástico, sendo a inversão da realidade em direção a um caminho oposto a 

sua forma de evidenciar as contradições do real.  

 Como é apresentada por Paes (1985, p.189), a literatura fantástica desde “os seus 

primórdios no século XVIII, ela sempre se preocupou em por em xeque o racional do que 

o real propriamente”. Desse modo, ao apresentar a inversão da realidade, o fantástico tem, 

principalmente, o compromisso com a quebra da racionalidade pela qual é entendida a 

realidade. Essa ausência de uma lógica real é sempre ampliada e posta numa ordem que 

acompanhará uma nova ordem de pensamento, pautada por uma lógica da fantasia. 

Assim, quando Bárbara solicita o oceano ou uma estrela, não seria  totalmente 

inexplicável para o leitor, visto que sua justificativa pertence a um conjunto de normas e 

regras da fantasia.  

Essa normatização, para o leitor, é estranha num primeiro momento, mas 

justificável pela própria natureza do conto. Nas primeiras linhas da narrativa, o narrador 

confessa que “por mais absurdo que pareça, encontrava-me sempre disposto a lhe 

satisfazer os caprichos” (RUBIÃO, 2010, p. 27). Esse possui duas vias de compreensão. 

Na primeira, a confissão de que não haveria nenhum limite para agradar a amada, 

atendendo-lhe todos os pedidos. Na segunda, de modo mais amplo, ocorre o contrato de 
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naturalização dos acontecimentos, atribuindo-lhes uma explicação natural dentro da 

lógica da fantasia, apesar da grandiosidade dos desejos (uma estrela, um navio, o oceano 

etc.).  

A forma do conto fantástico no que diz respeito aos elementos constituintes da 

narrativa pode, de fato, variar. Entretanto, como veremos nos textos literários desde a sua 

origem até as produções contemporâneas sempre valerá a noção de reconfiguração da 

realidade. Assim como as narrativas produzidas no século XVIII buscavam um discurso 

contraposto ao racionalismo que norteava o chamado século das luzes (PAES, 1985), o 

fantástico apresenta-se na modernidade como uma fonte de fermentação para ação de 

quebra da hegemonia ideológica e à reificação das relações humanas. Seja pela quebra 

imediata do contato do leitor com o conforto da sociedade do espetáculo ou através da 

sugestão do exagero de conduta consumista, conduzindo o leitor a uma noção mais geral 

da ausência de autenticidade nas relações humanas, como sugere o narrador ao revelar 

sua decepção: 

Em troca de constante dedicação, dela recebi frouxa ternura  pedidos 

que se renovavam continuamente. [...] Se ao menos ela desviasse para mim 

parte do carinho dispensado às coisas que eu lhe dava, ou não engordasse tanto, 

pouco me teriam importado os sacrifícios que fiz para lhe contentar a mórbida 

mania. (RUBIÃO, 2010, p.27) 

 

 Considerando a estrutura lógica do texto fantástico, obtemos um espaço propício 

para a busca por uma consciência da exploração e submissão das forças econômicas da 

modernidade e suas implicações nas demandas mais gerais da sociedade. A reflexão que 

é apresentada nas linhas da narrativa muriliana é, precisamente, mediada pelas 

propriedades do fantástico. Porém, é interessante percebermos que o exagero dos pedidos 

e desejos de Bárbara não diferem em utilidade dos “sonhos” de consumo dos indivíduos 

que compõem a sociedade do espetáculo.  

 A narrativa possui sua composição estrutural em dois elementos fundamentais. O 

primeiro, como é perceptível é o gênero fantástico pelo seu exagero e proposição de uma 

lógica invertida para tratar da própria falsificação da realidade. A segunda situa-se no 

plano do discurso, pois a narrativa é tecida pelo embate discursivo entre os dois 

personagens. A concessão do homem aos caprichos da companheira, sua expectativa pela 

retribuição da atenção e do carinho com os quais lida com todos os exageros, até sua 

aniquilação final estará sempre mediada pela negociação discursiva. 
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 E a sociedade do espetáculo, certamente, não é uma instância criada 

aleatoriamente. Em sua relação com os indivíduos, ela é, como qualquer outra instância 

real, mediada pela significação do discurso (FARACO, 2009). Com essa noção, não é 

gratuito que a nomeação do conto seja relativa a uma “barbaridade” responsável por 

inutilizar a autonomia dos personagens em relação ao seu espaço narrativo. O olhar ou 

concepção ideológica edificada por Bárbara é uma mimese da sociedade moderna através 

de seus discursos.  

 Quando postos em choque ao discurso de seu companheiro, encontramos um lugar 

de tensão entre concepções de mundo. Um estará a serviço da assimilação do movimento 

cíclico do consumo, enquanto a outra apresentará uma resistência a essa assimilação. E é 

pela luta simbólica, sígnica, que atribuímos valor e validamos a posição “axiológica”, 

tanto de Bárbara quanto de seu companheiro. Sobre Bárbara, temos como pista a noção 

que posteriormente será confirmada: “Bárbara gostava somente de pedir. Pedir e 

engordava.” (RUBIÃO, 2010, p. 27). Ela engordava, crescia, expandia sua dimensão 

corporal, simbólica, assim como o sistema do capital expande sua estrutura até o ponto 

de absorver as formas de resistência – movimento sintetizado com a conformidade do 

narrador, ao final da narrativa. 

 A imposição de consumo da mercadoria é um dos principais mecanismos de 

mediação entre os indivíduos e a sociedade do capital. Muito dessa relação reside no 

descompasso das noções de “valor de troca” e “valor de uso”. No processo de 

espetacularização, ocorre uma supervalorização do valor atribuído para a troca de 

mercadorias, não havendo uma compatibilidade com a efetiva necessidade do uso dessa 

mesma mercadoria. Do ponto de vista histórico, a relação mercantil e o estabelecimento 

de um valor de troca já permeavam as sociedades primitivas, variando no que diz respeito 

à contingência de sua produção. Com o avanço da própria História, a contingência sofre 

distorções, acarretando no descompasso econômico entre a força de trabalho, a 

valorização dos produtos e a sua interação com os indivíduos. No final, o trabalhador 

submeterá sua força de trabalho, de modo análogo, a uma relação de mercadoria, ou seja, 

será uma relação reificada (LUKÁCS, 2012). Da mesma maneira, Bárbara compromete 

todos os recursos econômicos de sua família a sua satisfação ilusória pela mercadoria. 

Assim, como a força de trabalho, as vontades, desejos e relações sociais serão reificadas. 
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 Em contraposição a reificação, como uma consequência natural de seu caráter 

humanístico, o narrador é levado a ter um pensamento esperançoso de que o contato 

humano possa retirar Bárbara de sua automatização. Nesse momento, um filho seria um 

ponto provável de ruptura.  

“Ingênuas esperanças fizeram-me acreditar que o nascimento da criança 

eliminasse de vez as estranhas manias de Bárbara. E suspeitando que a sua 

magreza e palidez fossem prenúncio de grave moléstia, tive medo de que, 

adoecendo, lhe morresse o filho no ventre. Antes que tal acontecesse, lhe 

implorei que pedisse algo.” (RUBIÃO, 2010, p. 28) 

 

 O narrador reconhece a ingenuidade de sua esperança. De fato, ela é realmente 

ingênua, pois, ao mesmo tempo em que o filho é posto como uma possível ruptura, o 

narrador cede ao condicionamento do consumo ao temer a perda de seu rebento, tendo o 

bem-estar ilusório como justificativa para a concessão e incentivo do consumo de 

Bárbara. O descrédito pela mudança social é fruto do engendramento da sociedade 

moderna, onde  

Essa objetivação racional encobre sobretudo o caráter imediato, concreto 

qualitativo de todas as coisas. Quando os valores de uso aparecem, sem 

exceção, como mercadorias, eles adquirem uma nova objetividade, uma nova 

substancialidade que não tinham na época da troca ocasional. (LUKÁCS, 

2012, p. 209) 

 

 Efetivamente, o trato com as alternativas e rotas de fuga à uniformidade da 

sociedade moderna, é sempre encoberto pelo próprio ciclo de negociações não só da 

mercadoria, mas também de todas as relações sociais. Quando o narrador tenta a todo 

custo mudar o foco dos desejos de Bárbara para o cinema, por exemplo, percebe que a 

alienação é permanente. O crescimento e a diversidade de seus desejos acompanham o 

desenvolvimento do capitalismo pela apropriação de qualquer elemento membro da 

natureza como o oceano ou mesmo a solidez e imponência de um navio. Também é 

constante a medida da felicidade de Bárbara ao obter e saciar seu desejo, mesmo que 

provisoriamente. 

 Ao pedir o baobá que existia na propriedade de um dos vizinhos, o narrador pula 

o muro e recolhe um galho da frondosa árvore. Ao chegar a casa, o homem entrega o 

galho que é prontamente rejeitado por Bárbara, pois só estaria saciada com toda a árvore 

ao seu dispor. De pronto, mesmo comprometendo a economia familiar e pondo em risco 
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a qualidade de vida do filho – ignorado em todos os instantes por Bárbara. A consumação 

do fato leva Bárbara a um estado de saciedade. 

 “Feliz e saltitante, lembrando uma colegial, Bárbara passava as horas 

passeando sobre o grosso tronco. Nele também desenhava figuras, escrevia 

nomes. Encontrei o meu debaixo de um coração, o que muito me comoveu. 

Esse foi, no entanto, o único gesto de carinho que dela recebi. Alheia à gratidão 

com que eu recebera a sua lembrança, assistiu ao murchar das folhas e, ao ver 

seco o baobá, desinteressou-se dele.” (RUBIÃO, 2010, p. 30) 

 

 Em verdade, “o consumidor real torna-se consumidor de ilusões. A mercadoria é 

essa ilusão efetivamente real, e o espetáculo é sua manifestação geral” (DEBORD, 1997, 

p.33). Nessas ilusões estão os significados de todos os desejos de Bárbara. Ela nunca será 

completa, pois o seu sonho é falsificado, tornado ilusório. Ainda que seu companheiro 

também demonstre uma constante busca, apesar desta não pertencer ao mesmo conjunto 

dos pedidos da companheira. O companheiro sempre procura a felicidade, que seria uma 

aproximação de sua companheira para poder realizar atividades que não estivessem 

comprometidas com o consumo. Além disso, é notória a indiferença com a qual Bárbara 

trata a existência de seu filho. A incontrolável felicidade de Bárbara é, de fato, o consumo. 

Vejamos que essa noção de felicidade será buscada no material: 

- Seria tão feliz se possuísse um navio! 

- Mas ficaremos pobres, querida. Não teremos com que comprar alimentos e o 

garoto morrerá de fome. 

- Não importa o garoto, teremos um navio, que é a coisa mais bonita do mundo. 

(RUBIÃO, 2010, p.30) 

 

 As noções de unidade familiar ou, minimamente, de humanismo são relegadas a 

um segundo plano. Por mais que haja uma proposta alternativa ou uma ponderação sobre 

seus desejos, Bárbara sempre refuta o diálogo, impondo sua voz ao todo do enredo. Não 

existe nenhuma consciência coletiva em suas ações, pois sua natureza não permite. A 

ausência de consciência pelo valor de uso é reforçada pela irresponsabilidade frente as 

necessidades reais. Ainda mais quando, por consequência de suas ações:  

O dinheiro escasso, desde a compra do navio, logo se esgotou. Veio a fome, o 

guri esperneava, rolava na relva, enchia a boca de terra. Já não me tocava tanto 

o choro de meu filho. Trazia os olhos dirigidos para minha esposa, esperando 

que emagrecesse à falta de alimentação.” (RUBIÃO, 2010, p. 31) 
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A vinda da fome, o desespero e a esperança pela mudança na atuação de Bárbara, 

são sínteses de uma catástrofe anunciada. Esse movimento é sintetizador das noções 

modernas do “ter” em transição para o “parecer” (DEBORD, 1997), que possui 

novamente a exclusão de uns para a sustentação e benefício de outros, eliminando 

inclusive ideais basilares como a noção familiar. Contraditoriamente, os recursos mais 

práticos e objetivos, anteriormente destinados para a subsistência familiar, foram 

dizimados pela aparente grandiosidade, representada do oceano ao navio. Em síntese, 

observamos a ilustração da reificação do homem, trocado e negociado como qualquer 

outra mercadoria, passando a fazer parte da própria lógica econômica, além de sofrer 

todas as suas consequências. 

A ausência das necessidades imprescindíveis ao ser humano é o ponto máximo da 

narrativa, após isso ocorrerá a assimilação do aniquilamento das forças humanas e, 

consequentemente, a aceitação das condições sociais da estrutura capitalista, 

representados pela passividade final do narrador. De modo paralelo, notamos que o tom 

pessimista que encerra a narrativa é proposital. Ele é feito para mostrar o absurdo social 

através da linguagem do absurdo. Seu compromisso está em direto diálogo com uma 

percepção engajada sobre a sociedade, pela qual não se torna panfletário, mas apresenta 

sua criticidade através dos recursos textuais e discursivos do fantástico. Esse 

procedimento convergiu para o entendimento de que a sociedade do “espetáculo é o 

capital em tal grau de acumulação que se torna imagem” (DEBORD, 1997, p. 25). E a 

literatura é encarregada exatamente da produção de imagens, simulacros de uma 

realidade. Na modernidade, a arte, por consequência, representa uma realidade com 

propriedades ilusórias inerentes a sua estrutura. Como uma totalidade muito bem 

ramificada, a narrativa é precisa e coerente dentro de sua própria lógica, não recorrendo 

ao devaneio gratuito e ingênuo.  

De fato, o que permanecerá até o final da narrativa será a tentativa de aproximação 

humana que, infelizmente, será dissipada com a incorporação do narrador ao fetichismo 

da mercadoria, aliviando-se por Bárbara não exagerar ainda mais na escolha feita ao 

término do conto. A conformidade substituirá a anunciada ingenuidade com a qual sempre 

encarou os desejos da barbaridade. Essa é uma das vias finais da narrativa e que prescreve 

muito de nossa ingenuidade dentro do espaço social real, onde não conseguimos perceber 

a totalidade de sua dimensão, provavelmente, por estarmos entorpecidos pelo espetáculo 

mercantil e acomodados em círculos viciosos de felicidade falsificada. Caberá a nossas 
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ações, como transgressão, a ruptura de preceitos normalizadores, a saída da 

automatização e necessidade real de reformulação de dinâmicas sociais englobadoras. 

 

 

3.2 Metamorfose e subtração da magicalidade, em “O ex-mágico da 

Taverna Minhota” 

 

 O descompasso e a inadaptação dos personagens de Rubião ao seu espaço social 

são vistos em todas as narrativas que analisamos nesta dissertação. A diferença entre os 

contos reside na configuração e no destaque de cada uma das categorias narrativas. Se 

pensarmos no conto “O ex-mágico da Taverna Minhota”, publicado pela primeira vez em 

1947, veremos que crítica à dinâmica social da modernidade está centrada em três 

categorias: narrador, personagem e enredo. Em suas formas de organização reside o efeito 

de desautomatização proposto pelo discurso fantástico através de uma revisão da 

configuração social.  

Dentro deste cenário de inversão dos papéis sociais, veremos no conto como o 

discurso literário constrói suas representações, apresentando encontros dicotômicos entre 

a incompatibilidade do homem às demandas da modernidade e sua qualificação como 

mercadoria, visto que a dinâmica produtiva orienta tais pontos. Nessa perspectiva, 

encontraremos um narrador-personagem que tenta a todo custo sair do ciclo degradante 

de uma organização trabalhista problemática desde o seu trabalho com o dono da taverna 

até sua tentativa de suicídio no funcionalismo público. Perceba-se que tal necessidade de 

encontrar rotas de fuga emerge da ausência de magicalidade na trajetória do indivíduo 

conflituoso com seu meio social. Para tanto, seguiremos os rumos da reflexão bakhtiniana 

sobre ideologia, atribuindo as cargas ideológicas a uma lógica interna da construção do 

discurso literário, geralmente, observado em narrativas polifônicas. 

Em um primeiro momento, o conto apresenta-nos, em tom confessional, o percurso 

de instabilidade enfrentado pelo protagonista desde a sua inserção na vida “sem pais, 

infância ou juventude” (RUBIÃO, 2010, p. 21), convergindo para um súbito encontro 

com o espelho da Taberna Minhota. Nesse momento, funda-se a ruptura com a 

racionalidade do cotidiano, do prosaico imbuído da lógica da vida moderna: o dono do 

restaurante surge em seu bolso. A sua primeira invenção, o dono do restaurante, é um ser 

moderno, habitante de uma sociedade complexa, marcada pela divisão de trabalho e 



52 
 

complexidade das relações sociais. (BASTOS, 2001, p. 91). Obviamente, tal 

procedimento não emana de uma simples atribuição ao estranho, visto que existe uma 

construção metadiscursiva sobre o evento alegando-se que “o que poderia responder, 

nessa situação, uma pessoa que não encontrava menor explicação para a sua presença no 

mundo”? (RUBIÃO, 2010, p.21). Esse movimento narrativo vai para o campo da 

representação da reconstrução da percepção ordenadora do social. 

A surpresa com o ocorrido não foi, evidentemente, nenhum empecilho para o 

comerciante solicitar os serviços daquele homem para o entretenimento de seus fregueses. 

Contudo, a rentabilidade de tal serviço não foi favorável ao patrão, pois seu novo 

empregado estava dando refeições gratuitas aos clientes. Então, o proprietário tratou de 

encaminhar as habilidades mágicas do sujeito a um empresário do Circo-Parque Andaluz, 

mesmo diante das possibilidades de repetição do ocorrido ao dono do restaurante. 

Entretanto, apesar do retorno econômico positivo para a companhia que gerenciava o 

circo, as consequências da grande exposição pessoal e o constante aparecimento de seres 

oriundos de passes de mágica involuntários, houve a primeira tentativa de pôr um fim 

àquela condição inadaptável de existência: mutilação das mãos – ato que não obteve êxito.  

Com o acúmulo de atos mágicos, o homem encontra, como indicativo de liberdade 

de tal condição, a morte; percebendo que nem os animais criados por ele conseguem 

conviver com o estado tedioso e opressor da vida moderna. Contrariamente a suas 

pretensões, nenhum plano de morte foi bem-sucedido, desde um pulo no abismo até a 

convencionalidade de uma pistola. Restou-lhe como última tentativa, uma Secretaria de 

Estado, tornando-se um funcionário público. Nela, descobrirá que a arte que fora 

rejeitada, agora, trará uma necessidade de preenchimento da lacuna da existência: a falta 

de um passado. A ausência de amigos ou amores é sentida com maior intensidade, 

acentuada pelo distanciamento daquilo que, a priori, criou uma zona de repouso para si: 

a mágica. 

Com essa possibilidade de leitura, apresenta-se uma necessidade de adoção de uma 

metodologia que perceba a forma literária como um meio de apreensão das concepções 

sociais, através de recursos de construção imagética previamente planejados, visando a 

concepção da linguagem inversa à sociedade, apresentada pelo Fantástico. Desse modo, 

para uma leitura eficiente das estratégias e técnicas de construção discursiva da narrativa 

muriliana é necessária a apreensão dos sentidos abstraídos pelo contexto de produção da 
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obra, bem como os conflitos com as relações do automatismo produtivo e rasteiro ao qual 

é submetido o protagonista da narrativa. Adiante, veremos como a literatura muriliana 

posiciona-se em relação às produções fantásticas na América Latina; além das reflexões 

sobre as características do gênero fantástico no conto em análise; além da análise dos 

posicionamentos ideológicos identificados nas construções discursivas da narrativa. 

 A história literária brasileira apresenta certas alusões aos escritores do início do 

século XX, que apresentam uma estética fantástica em suas narrativas, dentre eles, Murilo 

Rubião, responsável por um reconhecimento da ideologia oriunda de diversas questões 

sociais – vistas no tópico anterior, na análise dos contos “A cidade” e “Bárbara”.  

Essa perspectiva da escrita muriliana apresenta, evidentemente, uma configuração 

mediada pela representação de indivíduos distantes do ordinário, visto que a concepção 

de mundo do personagem protagonista do conto é avesso à sistemática mecanicista, 

demonstrando tal estado em diversos momentos da narrativa. Justamente sobre a 

constituição dos personagens, tomaremos como embasamento teórico textos 

relacionados, a priori, à composição da representação do personagem (CANDIDO, 2009; 

BAKHTIN, 2008), tendo como objetivo a visualização dos personagens dentro da 

composição textual. Nesse sentido, poderemos conceber interpretações mais completas 

das figuras representadas – como, por exemplo, o “Ex-mágico”, inconformado com a 

passividade de sua rotina burocrática, ou mesmo, em “A Cidade”, do homem que, ao 

chegar a uma cidade e é preso por fazer questionamentos – dentro do espaço ficcional e 

de como é evidenciada sua relação com o mundo, através do discurso literário. Dentro 

desse espaço de reflexão, as representações observadas nas narrativas são concepções do 

real e produtos da interpretação dessa realidade. Nessa linha, observamos que “mesmo 

que a matéria narrada seja cópia fiel da realidade, ela só parecerá tal na medida em que 

for organizada numa estrutura coerente” (CANDIDO, 2009, p. 75). 

Dentro de uma lógica de narração apresentada como transgressora, o Fantástico 

em “O ex-mágico da Taberna Minhota” é estruturada em uma linha narrativa com poucas 

explicações objetivas, porém, decisivas. Há sempre um movimento de desconstrução 

daquilo que é apresentado como situação motivadora aos passes de mágica mais estranhos 

e insólitos observados em seu enredo. Momentos esses que vão do reconhecimento do 

existir ao saudosismo em relação à ausência de magicalidade. Contudo, essa 

descentralização narrativa de uma forma mais tradicional de realismo apresenta-se como 
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procedimento típico da estética fantástica, pois o sonho ou o devaneio provêm do real e, 

exatamente, essa apresentação do que está invertido subverte a ordem do narrar, bem 

como a proposição do quadro social, a classificação da arte e do ser humano. Confirmado 

por um conto que 

questiona a arte autônoma, a separação entre a arte e a vida. Se a arte vale por 

si mesma, desprovida de valor vital, torna-se o espaço de perversão do desejo, 

como uma válvula de escape da repressão, em outras palavras, como a 

legitimação da repressão. Tudo isso tem um nome: modernidade. E nessa 

sociedade moderna, caracterizada por nova forma, mais sutil, de repressão, a 

vida é falsificada, o homem coisificado. (BASTOS, 2001, p. 90-91)  

 

 O processo de metamorfose do homem em coisa, em objeto mercadológico é um 

dos ecos da lógica do capital, confirmado pela rejeição da arte. Um movimento que 

prioriza o óbvio, aquilo que se apresenta com objetividade, não abre espaço para 

propostas de subjetivação trazidas pelas mais diversas manifestações artísticas, incluindo 

a própria literatura fantástica. Mesmo assim, existe o circo como um dos lugares de 

criação e desenvolvimento artísticos, explicitando o distanciamento entre os discursos de 

criação e de repressão. No conto, a negação do dono do restaurante aos passes mágicos 

voltados à sociedade evidencia tal concepção. 

O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos 

espectadores almoços gratuitos, que eu extraía misteriosamente de dentro do 

paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de 

fregueses sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao 

empresário do Circo-Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, 

propôs contratar-me. (RUBIÃO, 2010, p. 21) 

 

 O ponto de reflexão sobre essa transição de lugares para a magicalidade reside na 

percepção de que houve, a priori, o interesse do dono do restaurante ao ver as habilidades 

mágicas como uma forma rentável para o seu empreendimento. Como se pode notar, a 

mais-valia dita os rumos e lógicas de funcionamento da sociedade. O Fantástico oferece 

uma alternativa com propostas de reorganização da referida organização, o espelhamento 

dessa estética é a imagem alternativa e efetiva ao reconhecimento dos posicionamentos 

adotados pela sociedade moderna. 

 Através da identificação dos lugares de poder, a estética Fantástica apresenta sua 

dimensão de criação e destruição do homem, em um plano narrativo composto por 
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construções simbólicas próximas de um mundo que não explica sua lógica, posto que o 

espelho da modernidade apresenta-se turvo e solicita um aprofundamento para a 

compreensão de sua dimensão social. Assim, a estética do 

 

fantástico oferece a imagem invertida da união da alma e do corpo: a alma 

toma o lugar do corpo e o corpo o da alma. E para pensar essa imagem não 

podemos usar ideias claras e distintas; precisamos recorrer a pensamentos 

embaçados, eles mesmos fantásticos, deixar-nos levar em plena vigília, em 

plena maturidade, em plena civilização à “mentalidade” mágica do sonhador, 

do primitivo, da criança. Assim, não é necessário recorrer às fadas; as fadas 

tomadas em si mesmas são apenas mulheres gentis; o que é fantástico é a 

natureza quando obedece às fadas, é a natureza fora do homem e no homem, 

apreendida como um homem ao avesso. (SARTRE, 2005, p. 137) 

 

A troca do que é concreto pelo que é abstrato, em certa medida, é a porta que dá 

acesso ao mundo de sonho, de transgressão do real e de subversão da ordem. Em Sartre, 

sobre as fadas, temos a ideia de que estas não possuem nada de “fantástico”, pois isso 

ocorreria com a mudança da ordem real, quando a natureza reorganiza seus limites. Nesse 

mesmo sentido, o fantástico ocorre no conto de Rubião. O “ex-mágico” é um elemento 

estranho a medida que seus atos entram em conflito com uma sociedade programada para 

compreender a realidade apenas por um viés racional. Neste confronto, está presente a 

quebra do automatismo social. 

A inversão e identificação de elementos ideológicos na estrutura narrativa são 

fundamentais para uma leitura crítica do texto literário e compreensão dos efeitos do 

fantástico. A análise da convergência de componentes do enredo e demais constituintes 

do objeto literário é iniciado pela forma. Por outro lado, a forma é mediação e 

representação daquilo que é espelhado, seja o social ou aspecto mais diverso da 

complexidade humana. Por isso, é preciso refletir e repensar uma possível leitura do 

Fantástico como mero devaneio. É nítido que o choque apresentado pelo contato do 

homem com o sistema mercadológico e as consequências de tal encontro para sua 

vivência contribuem para uma leitura de um lugar ideológico, expressado pelo discurso.  

Nesse sentido, a narrativa de Rubião caracteriza-se como ponto de ruptura com a 

continuidade do convívio mecanizado e passivo, expondo sujeitos incompatíveis com as 

demandas da contemporaneidade. Os discursos de autoridade são questionados de forma 
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mais direta ou mesmo velada, mas sempre deixando explícito o caráter transgressivo da 

linguagem fantástica, através da composição de suas personagens.  

Por isso, o personagem protagonista do conto O ex-mágico da taberna minhota é 

configurado pela linguagem de ruptura para expressar o seu distanciamento das demandas 

do serviço burocrático, na qual “o que primeiro pode espantar o leitor de Murilo é que 

suas personagens, a exemplo do Ex-mágico, não se espantam nunca, apesar do caráter 

insólito dos acontecimentos que vivem ou presenciam” (ARRIGUCCI JR, 1999, p.55). 

De modo consoante, na concepção bakhtiniana de ideologia, não constatamos o 

sentido restrito de mascaramento do real ou de qualquer sensação ilusória na narrativa 

muriliana. O sentido de ideologia é muito mais amplo, tornando-se uma equiparação 

discursiva entre as vozes dos personagens, a ponto de possibilitar a plena atuação do 

protagonista na escolha de seus rumos, caracterizada pela confissão de seus conflitos tanto 

com a magicalidade quanto com a ausência dela, ou mesmo de raízes memorialísticas 

com o passado. Bakhtin, em Marxismo e filosofia da linguagem (2009), propõe que “cada 

campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e 

refrata a realidade à sua própria maneira” (p. 33). Na narrativa muriliana, a ideologia está 

organizada na luta do personagem contra os demais personagens por não compreenderem 

seus atos mágicos, além de uma luta contra um espaço narrativo que não permite o 

suicídio, nem qualquer outra rota de fuga para o sofrimento do personagem. Assim, 

compreendemos que “cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 

realidade, mas também um fragmento material dessa realidade” (BAKHTIN, 2009, p. 

33). Na narrativa, a noção de ideologia está imersa na estrutura social do protagonista, 

evidenciada pelo plano do discurso literário, como representação de um componente da 

totalidade social.  

Com base em tal constatação, ficamos com o entendimento de que, para Bakhtin, 

o termo ideologia vai muito mais além, dando conta de demandas representativas da 

complexidade humana, podendo corresponder a áreas sociais, artísticas, políticas, etc.  

Nas narrativas fantásticas, em geral, existe a ampliação do discurso ideológico, 

certamente, por sua necessidade de mascarar a realidade através dos procedimentos 

narrativos. Esse processo não surge para entorpecer, mas, precisamente, para revelar 

ainda mais as disparidades sociais, às vezes, impedidas de vir à tona por períodos de 
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opressão, como pode ser exemplificado em construções insólitas presentes nas narrativas 

realistas do período da ditadura militar brasileira14. 

Quando as narrativas tornam-se turvas pelos recursos do insólito, elas mostram 

como o indivíduo relaciona-se com o seu espaço social, apresentando enunciados que não 

são contrapostos a falas de outros personagens em um plano de igualdade enunciativa. A 

verossimilhança em Murilo Rubião, portanto, configura de outra forma. Ela é feita pela 

estética do insólito, colocando em lugar de destaque o estranhamento como rota de 

ruptura com o discurso normativo oficial. 

Observa-se também que a naturalidade com a qual o personagem enfrenta os 

acontecimentos da narrativa é motivada por sua descrença existencial em uma sociedade 

que finda por cercear a criação, a arte e, efetivamente, a possibilidade de existir e agir no 

mundo. O ex-mágico, como produto de seu meio, recorre à saída mais imediata para a 

fuga daquilo que o oprime. Esse caminho é a morte, não apenas física, mas, sobretudo, 

simbólica.  

As tentativas de fuga iniciam-se com o uso dos próprios “produtos” da mágica, 

criando diversas rotas que pudessem propiciar o término da angústia e do sofrimento 

proporcionando excesso da magicalidade em um espaço que não abrigaria essa atividade. 

Nessa sensação, o homem revela seus desejos  

firme no propósito, tirei dos bolsos um dúzia de leões e, cruzando os braços, 

aguardei o momento em que seria devorado por eles. Nenhum mal me fizeram. 

Rodearam-me, farejaram minhas roupas, olharam a paisagem, e se foram 

(RUBIÃO, 2010, p. 23).  

 

Contrariando as expectativas de seu criador os leões não só recusam-se a devorá-

lo como também apresentam um mal estar em uma sociedade problemática, que não 

consegue ser compreendida com facilidade. Após tal constatação solicitam 

Na manhã seguinte regressaram e se puseram, acintosos, diante de mim.  

  – O que desejam estúpidos animais?! – gritei, indignado. 

 

14  Como exemplo, podemos observar o romance Pilatos (1974), de Carlos Heitor Cony, que possui 

eixo narrativo baseado no realismo. Apenas em breves momentos, onde um dos personagens faz leituras 

de contos fantásticos escritos por ele, observamos a inversão do real e estabelecido da estética fantástica. 
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Sacudiram com tristeza a juba e imploraram-me que os fizesse desaparecer. 

– Este mundo é tremendamente tedioso – concluíram. (RUBIÃO, 2010, p. 23) 

 

Nessa trilha, escolhe a opção mais apropriada para a redução da condição humana: 

a ociosidade de um funcionalismo burocratizado e enfadonho. A escolha, validada pela 

narrativa através da impessoalidade de uma frase sem atribuição de produtor, revela um 

discurso, de certo modo, unificado. Então, ocorre por meio de 

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 determinar qual 

forma de suicídio que melhor me convinha: se lenta ou rápida. Por isso 

empreguei-me numa Secretaria de Estado (RUBIÃO, 2010, p. 24). 

 

 A opção pelo funcionalismo público, obviamente, é uma ironia murialiana para 

representar uma rotina extremamente mecanizada e engessada a obrigações burocráticas. 

De certo, foi um escolha precisa para ressaltar a oposição entre a condição de mágico 

como um sujeito que pode (re)criar representações para a vida e o lugar de um sujeito 

enclausurado em um gabinete, reproduzindo conteúdos como uma engrenagem de um 

sistema burocratizado. O efeito de sentido trazido por uma profissão que seria uma forma 

de “suicidar-se aos poucos” vai justamente de encontro à crítica feita por Mário de 

Andrade, em correspondência, sobre a qual falamos no tópico 1.3.  

 A partir desta escolha, veremos a regressão do contato do homem com o seu 

espaço de criação e, cada vez mais, a acentuação da necessidade de apego às relações 

pessoais e subjetivas, em detrimento das demandas da alienação e do automatismo da 

sociedade moderna. Essa conscientização é percebida em todos os discursos do 

personagem ao recusar sua condição social, demonstrando através da exposição 

autônoma seu posicionamento naquela configuração social, que distingue os opressores 

e os oprimidos em várias situações.  

Por instantes, imagino como seria maravilhoso arrancar do corpo lenços 

vermelhos, azuis, brancos, verdes. Encher a noite com fogos de artifício. 

Erguer o rosto para o céu e deixar que pelos meus lábios saísse o arco-íris. Um 

arco-íris que cobrisse a Terra de um extremo a outro. E os aplausos dos homens 

de cabelos brancos, das meigas criancinhas. (RUBIÃO, 2010, p. 26) 

 Nesse procedimento, apresenta-se a mudança de posicionamento do personagem, 

ao avaliar a seu relacionamento com o mundo pela arte. Em princípio, negando-a, mas, 
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em seguida, percebendo que mais valiosa seria a experiência com a arte do que a tediosa 

sociedade burocratizada. 

 A narrativa de Murilo Rubião, de fato, consegue congregar elementos formais e 

conteudísticos, apresentando um valor estético de profunda qualidade para o 

entendimento de um dos mais representativos aspectos da humanidade, que é a 

organização social e seus efeitos sobre os componentes desse sistema. Nessa percepção, 

conseguimos visualizar, através do texto literário, as contradições da modernidade, mas 

compreendendo que as posições ideológicas percebidas nos discursos e nas configurações 

da sociedade precisam ser reconhecidas e questionadas. Além disso, existe a percepção 

do procedimento de criação do gênero fantástico, relacionando a estética do insólito aos 

processos de edificação ideológica dentro dos diversos modos de construção discursiva 

referentes ao texto literário. Em o “ex-mágico”, reside o clamor de um indivíduo que 

confessa sua inconformação com o mundo e, como nas demais narrativas, essa 

constatação é previamente anunciada na epígrafe da narrativa: “inclina, Senhor, o teu 

ouvido, e ouve-me; porque eu sou desvalido e pobre” (Salmos, LXXXV, 1).  

3.3 Sob o julgo do poder arbitrário: desconstrução do diálogo em “Botão-

de-rosa” e “A cidade” 

 

  

 A degradação do indivíduo representada no “Ex-mágico” é uma das formas 

apresentadas na literatura muriliana para expor o processo de reificação no qual a 

sociedade baseada na lógica do capital conserva suas práticas de repressão. Exatamente 

sobre formas de silenciar o indivíduo, propomos a análise das configurações narrativas 

contidas nos contos “Botão-de-rosa” e “A cidade”. Neles, demonstramos como ocorre a 

mímese das sociedades opressivas, principalmente, em doutrinas explicitamente 

autoritárias. 

  

 Na modernidade, sob tempos turvos pelas contradições da sociedade, a Literatura 

surge como um veículo alternativo às sucessivas tentativas de repressão e submissão do 

indivíduo, evidenciando quais são as construções ideológicas, os lugares de fala e suas 

respectivas intenções de alinhamento das vozes sociais a uma ideologia dominadora. O 

grande problema de tal movimento é a impossibilidade de induzir por completo o sujeito 

a padrões extremamente redutores e opressivos. Por isso, mesmo com a noção de que a 
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luta social para libertar da ideologia dominante é árdua, podemos pensar nas narrativas 

ficcionais, enquanto produtos artísticos, como rota alternativa para a compreensão das 

reais dimensões da configuração social (EAGLETON, 2011). Por isso, é natural que a 

liberdade e a pluralidade ocupem um lugar de conforto no texto literário para confrontar 

discursos de silenciamento do sujeito. 

 

 De modo paralelo, notemos que o texto literário trará em suas especificidades os 

valores simbólicos necessários para a (re)construção de olhares mais críticos e reflexivos 

sobre o meio social. Para tanto, veremos como o conto “A cidade”, de Murilo Rubião, 

propõe uma interrupção à vida prosaica, analisando a dimensão  rotineira a partir do viés 

composicional no que diz respeito às construções dos diálogos entre os personagens e 

suas relações com o insólito. Além disso, perceberemos como os elementos que 

compõem a narrativa possuem uma lógica própria, que funciona de modo convergente 

com as representações sociais, buscando efeitos de sentido coerentes com a ruptura dos 

discursos dominadores. Portanto, essa forma de organização deve ser observada, 

sobretudo, como uma expressão permanente de contestação do discurso oficial. Ao final, 

verificaremos quais são as possíveis interpretações oferecidas pelo conto “A cidade”, 

observando como os diálogos – ou a ausência deles – podem estabelecer uma 

visualização do silenciamento do indivíduo, mesmo que este não esteja, de forma 

explícita e engajada, questionando as normas sociais de uma determinada cidade. Para 

tal, torna-se primordial pensarmos a literatura em sua relação com a vida em sociedade. 

 

 Inicialmente, é preciso notar que a literatura, obviamente, não é um mero 

espelhamento da sociedade, mas é uma trilha para a discussão dos elementos sociais. O 

que estará em um primeiro momento de nossa análise, será a noção da obra literária como 

forma mediadora de possíveis conteúdos sociais através de aspectos e construções da 

estética do insólito. Assim, de modo posterior, perceberemos como o efeito de sentido 

trazido à tona pelos procedimentos narrativos possibilitará a compreensão do social. 

Veremos como as unidades constituintes da narrativa trabalham a ideia de uma sociedade 

excludente e que prima pela exclusão e marginalização do indivíduo.  

 

 Nessa trilha, pensamos a literatura fantástica como uma via de grande potência 

para a denúncia e avaliação da configuração social de determinados períodos históricos, 

conseguindo representar em alto nível os discursos e estruturas autoritárias de forma, 
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ainda mais, amplificadas. Veremos como o conto “A cidade”, de Murilo Rubião, 

apresenta construções discursivas apropriadas para (re)pensar nosso espaço social e as e 

os poderes simbólicos que permeiam tais espaços. Para isso, mesmo que seja uma 

narrativa vertida a outro eixo narrativo da obra muriliana, o insólito, é preciso fazermos 

alusões à natureza do fantástico. Considerando também que inversão, ou mesmo fuga da 

realidade ordenada e crível são modos de reflexão sobre o próprio real, podendo 

aprofundar ainda mais o mergulho na identificação dos mecanismos e instituições de 

poder. Assim, apresenta-se a necessidade de definição do fantástico, tendo por objetivo a 

validação do possível distanciamento do conto A cidade da parte mais conhecida da 

produção muriliana. Após isso, teremos a possibilidade de implantação de uma discussão 

sobre o insólito e os ecos sociais presentes em tal procedimento de construção discursiva. 

 

 Tendo tais considerações e encaminhamentos, temos como objeto de análise a 

narrativa muriliana que retrata um momento singular para o personagem-protagonista 

Cariba, que durante uma viagem de trem tem seu percurso interrompido por uma parada 

inesperada, logo atribuída – por suposição – a algum comboio descarrilado. Por 

curiosidade e sendo o único passageiro do trem, Cariba pede informações a um dos 

funcionários, que finda por ignorar suas perguntas, apenas indicando um caminho para 

uma pequena vila. Chegando ao local, percebe que ali não havia ninguém, mas, ao longe, 

enxerga uma grande cidade, imaginando que nela encontraria os habitantes e, 

principalmente, mulheres bonitas. 

 

 Ao chegar à cidade, Cariba busca uma informação basilar para poder situar-se: 

“Que cidade é essa?”. Tal pergunta é o ponto de partida para que sua presença seja 

considerada uma ameaça ao bem-estar social e, consequentemente, é denunciado por 

“fazer perguntas demais”. Assim, após alguns depoimentos de possíveis testemunhas de 

que perguntaria demais, Cariba é preso e permanece nessa condição para mais 

esclarecimentos dos motivos de seus “questionamentos”. Todas essas ações são narradas 

de modo linear e objetivo, mas carentes de uma matriz motivadora e capaz de justificar 

tais acontecimentos. Insolitamente, há a convergência de elementos para o referido 

destino de Cariba. Esse procedimento é o eixo central da narrativa e o responsável por 

distanciar, a priori, o conto A cidade de outras narrativas classificadas pela crítica como 

fantásticas, como “O ex-mágico da Taverna Minhota”.  
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Em via oposta ao fantástico de outros momentos, “A cidade” possui bastante 

similaridade com o conto “Botão-de-rosa”. Nele, também existe a prisão de um sujeito, 

sem indicativos da veracidade das denúncias e, de modo mais acentuado, há uma série de 

alterações da legislação para que o sujeito seja condenado e preso pelas mais absurdas e 

incompreensíveis acusações. Portanto, poderemos notar que, para noções de 

verossimilhança, em “A cidade” e em “Botão-de-rosa”, teremos processos lógicos 

direcionados ao estabelecimento de uma hegemonia das instituições de poder 

representadas nos dois contos. A representação da justiça enquanto forma de assegurar a 

ordem é posta em dúvida, através das mudanças de depoimentos vistas durante as prisões. 

Nesse sentido, é perceptível a noção de que 

 

“é enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação de uma classe 

sobre outra (violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às 

relações de força que as fundamentam [...]. (BOURDIEU, 1992, p.11) 

 

 Com tais noções, obtemos o olhar denunciador das tensões entre o indivíduo e as 

instituições de poder, em nosso caso, a polícia, que permeia e domina o espaço social 

representado na narrativa. Em consonância, no conto, encontramos a configuração 

adequada para o referido efeito de sentido, pois a confusão de matriz de sentido para o 

desencadeamento do enredo é o momento de ruptura com a ordem institucionalizada. A 

ficção muriliana não firma contrato com a acomodação do indivíduo em um mundo 

problemático. Pelo contrário, em sua obra está constantemente registrada a 

incompatibilidade do sujeito com seu mundo. Acrescente-se a isso o fato dos personagens 

quase sempre estarem angustiados com o existir.  

 

 Em “A cidade”, temos uma narração do encarceramento de Cariba pelo fato de 

buscar informações, que são necessárias para o protagonista situar a sua localização após 

uma parada inesperada. Entretanto, o conto não revela em seus diálogos a existência de 

muitas das perguntas atribuídas ao personagem-protagonista. A imposição dos atos aos 

fatos é notória, mas apresentados com certa naturalidade. Sobre isso, é interessante notar 

que essa mesma temática pode ser observada em O processo, de Kafka, onde um sujeito 

é preso sem uma justificativa para tal. Nitidamente, esse diálogo entre os textos de Kafka 

e Murilo é simultâneo tanto em forma quanto em conteúdo, indicando Kafka como uma 

matriz literária para a escrita muriliana. Porém, contrariando essa noção para as suas 
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primeiras narrativas, Murilo confessa em uma carta enviada a Mário de Andrade, em 

1943, não ter tomada conhecimento da produção de Kafka.  

 De forma consolidada, é natural que em “A cidade”, escrito originalmente em 

1947, já exista uma relação dialógica e integradora do sistema literário que permeia o 

conjunto literário dos dois autores, geralmente, classificados em uma estética fantástica. 

Assim, para a presente reflexão devemos considerar a vertente do “insólito ficcional”, 

objetivando uma maior precisão analítica da totalidade do texto literário. Se falarmos, de 

modo geral, no conto “A cidade” como uma expressão do fantástico enquanto vertente 

narrativa, estaríamos aproximando-o composicionalmente de contos com naturezas 

formais distintas, como o “O ex-mágico” ou “Teleco, o coelhinho”. Estes apresentam um 

conteúdo muito próximo à crítica vista no sujeito subjugado e preso por demandas 

opressivas da sociedade moderna, além de reforçarem o processo dialógico com outras 

narrativas kafkianas, principalmente, pelos acontecimentos de metamorfose do indivíduo 

em ambos os textos. Porém, tanto em Murilo quanto em Kafka podemos ver que “existe 

sem dúvida uma realidade transcendente, mas ela está fora de alcance e serve apenas para 

nos fazer sentir mais cruelmente o desamparo do homem no seio do humano” (SARTRE, 

2005, p.138). 

 

 De início, o insólito, como aponta Reis (2012), não é uma categoria fixa e 

conceituada como as noções de verossimilhança, realismo ou de fantástico. É, portanto, 

um conceito aberto e pluralizado para atender às demandas analíticas de diversos registros 

literários, compreendendo, desse modo, um grupo maior de narrativas, dentre as quais 

situa-se “A cidade”. Esse indicativo pode e deve ser explicitado pelos rumos tomados 

durante o enredo da narrativa, no qual se apresenta um sujeito que nem mesmo entende 

os motivos das acusações mediante o grau de estranhamento da situação, além de chegar 

à conclusão de que aquilo não poderia ser real. 

 

 O sargento chegara a uma conclusão, entretanto divagava:  – O telegrama da 

Chefia de Polícia não esclarece nada sobra a nacionalidade do delinquente, sua aparência, 

idade e quais os crimes que cometeu. Diz tratar-se de elemento altamente perigoso, 

identificável pelo mau hábito de fazer perguntas e que estaria hoje neste lugar. Cariba, já 

incomodado com a perspectiva de ficar detido até que se desfizesse o equívoco, ponderou: 

Nada disso faz sentido. Não podem me prender com base no que acabo de ouvir. Cheguei 

aqui há poucas horas e as testemunhas afirmam que me viram, pela primeira vez, na 
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semana passada! O delegado impediu que prosseguisse: O comunicado do setor de 

segurança é claro e diz textualmente: “O homem chegará dia 15, isto é, hoje, e pode ser 

reconhecido pela sua exagerada curiosidade”. (RUBIÃO, 2010, p.37). 

 

 A ausência de um sentido, constatada por Cariba, para o evento que estava 

ocorrendo, é a projeção de um espaço de ruptura com aquilo que poderia ser narrado do 

modo habitual. O insólito, em sua natureza semântica, remete ao oposto do natural. É a 

inversão simbólica que garante a potência crítica ao texto muriliano. Por isso, caso a 

narrativa tomasse por enredo um sujeito preso e submetido aos mandos da justiça por algo 

previsto e justificável pela constituição vigente, provavelmente, estaríamos diante de um 

texto limitado para uma discussão sobre a dinâmica social. Contudo, é o insólito que abre 

os horizontes para o questionamento das instituições de poder e as amarras postas no 

indivíduo com o objetivo de evitar a mais simples intervenção no mundo, podendo até ser 

o simples direito à fala. 

 

 Certamente, a inversão do real precisa de um contrato que afiance sua 

“normalidade”. No conto, a concessão feita a tal procedimento emana da sustentabilidade 

da narrativa como um todo, pois estamos diante de um discurso organizado em sua 

macroestrutura e não apenas no evento estranho da falta de justificativas plausíveis para 

os eventos. Por consequência, é o caráter verossímil de um sujeito condenado 

injustamente que firma a aceitação dos acontecimentos como possíveis dentro da lógica 

ficcional. É nessa convergência que podemos constatar que  

 

[...] há um insólito modelado pela ficção a que chamamos realista e de base 

verossímil, insólito que se manifesta como tal não em si mesmo ou só por si,  

mas contra uma lógica que nada parece capaz de abalar. Nessa lógica ressoa 

uma certa historicidade e o timbre de um contexto particular, em função dos 

quais se decide o insólito e se ponderam os seus efeitos; como se, naquele 

tempo de “normalidade” socialmente controlada, não houvesse para o insólito 

outro lugar que não fosse o das ficções ousadas. (REIS, 2012, p.55) 

 

 A avaliação feita por Carlos Reis dá conta de ocorrências na literatura de Eça de 

Queirós e, principalmente, em texto de José Saramago, considerando-os como produções 

insólitas e marcadas por um critério de historicidade. É interessante notar que as 

produções murilianas acompanham momentos de grande tensão social no século XX. 

Consequentemente, seria necessário o trabalho com uma linguagem capaz de mascarar- 

se através da composição formal para a mediação conteudística feita para o confronto 
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com ideologias dominadoras – a exemplo de “A cidade” temos a proximidade com o 

término do primeiro governo de Vargas. Portanto, a estética do insólito ou, de modo mais 

amplo, a do fantástico são recursos para potencializar a crítica social, mas necessitam, em 

muitos casos, da mediação formal e através da verossimilhança podem estabelecer o 

“estranhamento”. No fantástico, o movimento de inversão é mais brusco do que na 

estética do insólito, mas possuem o mesmo sentido de ruptura com a linearidade prosaica 

através da inversão. Nele, a inversão é utilizada como rota de aprofundamento da 

interpretação sobre o espaço social. A diferença, de forma objetiva, reside no critério da 

“normalidade”, como vimos anteriormente. Essa distinção é um recurso alternativo e 

perfeitamente adaptável às diferentes temáticas que podem ser apreendidas no texto 

literário – perceptível, por exemplo, em narrativas produzidas no período militar como 

Pilatos, de Carlos Heitor Cony, onde o estranho é executado em narrativas produzidas 

por um dos personagens, mas, no geral, vemos uma narrativa prioritariamente realista. 

Quando observamos as tentativas tornar crível a trajetória de Cariba, temos a sensação de 

que tudo que é retratado converge para uma conclusiva ideia de que o sujeito realmente 

não possui alternativas ao destino que lhe é imposto. Para isso, os relatos de outros 

personagens que servem de testemunhas aos seus “indevidos” e “condenáveis” atos. 

Todos sistematicamente organizados para deixar o confronto entre a defesa de Cariba e 

as infundadas acusações, visto que apenas uma testemunha acusa-o com mais ênfase, a 

prostituta Viegas. Ela relata o acontecido, com detalhes e desfecho sugestivo, mas ainda 

sem uma segurança da identidade do sujeito. Segue o relato ao delegado 

 

– Quis fugir, porém ele me agarrou pelos pulsos e perguntou: “Como vai seu 

pai? Ainda mora com as tias velhas?”. – Não obtendo resposta, indagou pelos 

meus filhos. O senhor bem sabe que sou solteira e papai, quando morreu, 

morava sozinho. Por isso, antes que terminasse de falar, já suspeitava dele e 

me apressei em libertar-me dos seus braços. Não consegui. Segurou-me com 

mais força e, obrigando-me a encostar o ouvido nos seus lábios, dizia: “É 

preciso conspirar”. – Na expectativa de convencê-lo a ir embora, mostrei-lhe 

o perigo a que se expunha enfrentando uma polícia tão rigorosa quanto a nossa. 

Sem demonstrar temor, respondeu-me: “Não é necessária a polícia”. 

(RUBIÃO, 2010, p.36) 

 

 No relato, fica evidenciado que há o indicativo para sustentar as acusações. Esse 

indício é fortalecido pela insistência do delegado em conseguir provas e não é fixado pela 

certeza, por provas e evidências de qualquer crime. As testemunhas são apenas induzidas 

a confirmar que viram, ouviram e, de fato, tiveram interação com Cariba. Essa tese é 

sustentada pela própria narrativa, não havendo a possibilidade de uma leitura mais 

ingênua deste evento:  
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Cariba sentiu uma grande inveja de quem abraçara a mulher. Que corpo tivera 

nas mãos! O delegado, porém, não se contentou com o que ouvira: – E 

reconhece este homem como sendo o que a abraçou na rua? – Não me lembro 

do seu rosto, mas um e outro são a mesma pessoa. O delegado ficou satisfeito. 

Virou-se para o indiciado e lhe afirmou que, mesmo tendo elementos para 

ultimar o inquérito, ouviria novamente as testemunhas na sua presença, o que 

de fato fez com a habitual grosseria [...] Animados, os outros também falaram, 

repetindo o que disseram antes: não reconheciam o prisioneiro, mas deveria 

ser o mesmo indivíduo que lhes perguntara coisas tão estranhas. (RUBIÃO, 

2010, p.36) 

 

 O indivíduo é posto em uma classificação impessoal, não importando sua 

identidade, mas podendo, ao menos, ser o autor de qualquer ato. Para Viegas, o culpado 

poderia não ser aquele que estava diante de si. Contudo, o sujeito teria a mesma 

simbologia de qualquer outro. O mesmo processo ocorre com as demais testemunhas, 

porém, com menor grau de precisão – se é que em algum momento ela existe na narrativa. 

A imprecisão, inclusive, é uma das características centrais da narrativa tendo efeitos no 

próprio desfecho do conto. O personagem percorre todo o enredo em estado de tensão e 

conflito com seu espaço social, não se adaptando nem, muito menos, conformando-se 

com o desenlace dos acontecimentos. Essa conclusão, talvez, possa ser justificada com 

uma referência feita ao final da narrativa, onde temos o atestado da inoperância e ausência 

de intervenção social dos demais integrantes daquela sociedade. Vejamos: 

 

Cinco meses após a sua detenção, ele não mais espera sair da cadeia. Das suas 

grades, observa os homens que passam na rua. Mal o encaram, amedrontados, 

apressam o passo. Presente, às vezes, que irão perguntar qualquer coisa aos 

companheiros e fica à espreita, ansioso que isso aconteça. Logo se desengana. 

Abrem a boca, arrependem-se, e se afastam rapidamente. [...] Caminha, dentro 

da noite, de um lado para o outro. E, ao avistar o guarda, cumprindo sua onda 

noturna, a examinar se as celas estão em ordem, corre para as grades internas, 

impelido por uma débil esperança: – Alguém fez hoje alguma pergunta? – Não. 

Ainda é você a única pessoa que faz perguntas nesta cidade. (RUBIÃO, 2010, 

p.38) 

 

  Com a certeza de ser o único naquela sociedade a fazer perguntas, Cariba sela seu 

destino de enclausuramento. Ele, como podemos notar no conto, não foi um sujeito 

engajado para a intervenção social na cidade a qual acabara de chegar, mas apenas um 

enunciador de breves questionamentos. Nunca fora um elemento de ruptura à hegemonia 

ideológica daqueles que dominavam a cidade e seus respectivos habitantes. Mesmo 

assim, percebe-se a condição de transcendência da narrativa insólita pelo estranhamento 

e leitura global de seu enredo. A situação passada por Cariba não é distante das mais 

corriqueiras formas de repressão social. E o recurso do insólito ajuda- nos a compreender 
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a dimensão do silêncio imposto ao protagonista, que é o mesmo silêncio imposto aos 

ocupantes dos espaços marginais das várias estruturas sociais pelo mundo.  

 O silenciamento de Cariba é acompanhado por uma hesitação em crer naquilo que 

é apresentado como factual. Durante toda a narrativa o uso da conjunção adversativa 

“mas” funciona como uma pausa para a desconfiança dos personagens em relação aos 

acontecimentos do enredo. Em alguns casos, parece-nos um momento destinado 

consideração de possibilidades que não foram concretizadas. Na primeira frase, o destino 

oficial do trem nos é revelado: “Destinava-se a uma cidade maior, mas o trem permaneceu 

indefinidamente na antepenúltima estação.” (RUBIÃO, 2010, p.33, grifo nosso). Sempre 

ocorre uma ponderação ou reconsideração dos eventos.  

  

 Ao chegar na cidade, o protagonista percebe que “as janelas e as portas das casas 

estavam fechadas, mas os jardins pareciam ter sido regados na véspera. (RUBIÃO, 2010, 

p.33, grifo nosso). A organização de tais enunciados remete a uma permanente incerteza 

daquilo que é dito. Esse sentido fica ainda mais sólido quando observamos os trechos de 

acusação feita contra Cariba. Neles, uma das testemunhas, ao ser indagada sobre a culpa 

do acusado, diz: “Não. Nunca o vi antes, mas tenho a impressão de que foi ele quem me 

abordou na rua. Pediu-me informações sobre os nossos costumes e desapareceu.” 

(RUBIÃO, 2010, p. 35, grifo nosso). A incerteza é partilhada entre vários personagens. 

Uma outra testemunha diz: “Não me lembro do seu rosto, mas um e outro são a mesma 

pessoa. (RUBIÃO, 2010, p.36, grifo nosso).  

 

 A mesma incerteza dos personagens também poderiam ser a do leitor frente a toda 

a hesitação transmitida pelos discursos. Para Todorov (2012), a hesitação seria um dos 

critérios para o estabelecimento do fantástico, levando o leitor a duvidar e estranhar a 

lógica ficcional. Mesmo assim, é preciso notar que a sutileza desse procedimento 

discursivo corrobora para criar certa naturalidade, pois não ocorre, no conto, nenhuma 

brusca ruptura de lógica, exceto pela arbitrariedade da prisão de Cariba. De outra maneira, 

também podemos interpretar, em menor grau, a reconsideração dos personagens como 

um indício da culpa de Cariba pela sondagem feita pela cidade. Contudo, o mais indicado 

na configuração do enredo é que o sujeito foi, de fato, silenciado pela intransigência das 

autoridades daquela cidade. Além disso, parece-nos que o trato e reflexão a respeito de 

práticas repressivas é uma recorrência nas narrativas de Rubião, como visto no enredo do 

conto “Botão-de-rosa” 
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 O conto reivindica um pressuposto fundamental: o direito a fala. Por conseguinte, 

a análise literária observa que conto de Murilo Rubião propõe uma análise ideológica da 

sociedade. E essa ideologia, no sentido marxista, está imbuída na ilusão de um bem-estar 

social e conformidade com decisões classificadas como justas, sem o prévio entendimento 

da complexidade social. A crítica à ideologia que molda e normatiza as condutas e ações 

dos indivíduos está posta nos personagens e, sobretudo, na interação feita entre os 

representantes da instância dominadora (o delegado) e aquele que é submetido aos 

desmandos da classe hegemônica (Cariba). Retomando o discurso de Eagleton (2011), é 

na composição artística, de fato, que percebemos como a estrutura social é configurada 

através dos diversos recursos formais, como vimos na estética do insólito ou mesmo em 

produções fantásticas. Essas produções fazem o cortante movimento de retirada do sujeito 

das suas ilusões cotidianas, reforçadas pelo próprio sistema social no qual está inserido. 

Em nosso caso, é o próprio processo de criação e ilusão que evidencia estados de 

alienação social e escassez de consciência emancipadora. Como antecipado pela epígrafe 

do conto – “O trabalho dos insensatos afligirá aqueles que não sabem ir à cidade” 

(Eclesiastes, X, 15) – é aparente que um dos pré-requisitos para o acesso à cidade povoada 

por arbitrariedades é o silêncio. 

A exposição que tivemos nos tópicos anteriores demonstra como o discurso 

fantástico se estabelece com modos e intensidades distintas em cada uma das narrativas. 

Sobre isso, é preciso perceber também que o discurso está a serviço da construção e da 

recepção do possível estranhamento provocado pelos textos. 

Os personagens, seus atos e interações com o espaço sempre estão postos a trazer 

um efeito de sentido específico, até mesmo pela crítica social contida em cada conto. Tal 

especificação de composição, ocorre pela variedade que temos de concepção de realidade. 

Afinal, se considerarmos a realidade como uma construção discursiva e, consequente, 

entendimento realizado pelo contato com o discurso, concluímos que existem maneiras 

de compreensão para as transgressões da realidade, ou seja, para o estabelecimento do 

texto fantástico. 
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Considerações finais 

 

Os estudos sobre as narrativas murilianas, de fato, representam um conjunto 

pequeno, se comparados a outros autores mais aclamados nos livros de história literária. 

Não foi apenas por essa razão que contribuímos e desenvolvemos o estudo sobre uma 

parte de sua obra, mas pela possibilidade de compreendermos com mais nitidez a potência 

crítica do discurso fantasioso, contido na Literatura Brasileira. 

A proposta de estudo deste trabalho teve como foco principal a identificação de 

procedimentos do modo fantástico, que são para representar conflitos sociais. Para tanto, 

realizamos uma identificação do grupo literário a qual pertenceu Rubião em seu início de 

produção literária, de possíveis influências para sua formação enquanto leitor de textos 

fantasiosos, assim como a sistematização de correntes teóricas sobre o texto fantasioso. 

No momento de aplicação, analisamos os contos “O ex-mágico da Taverna Minhota”, 

“Bárbara”, “A cidade” e “Botão-de-rosa” 

De modo específico, no primeiro capítulo, traçamos pontos de diálogo entre a 

prosa muriliana e outros membros da intelectualidade mineira das primeiras décadas do 

século XX. Esse círculo literário produziu uma literatura baseada no cotidiano do espaço 

urbano, além de aspectos regionais. Na década de 30, a literatura de Rubião tem seu início 

e o principal elemento de seu processo de escrita literária – a reescrita – indica uma 

constante insatisfação com o produto final. Sobre essa produção, como vimos, é possível 

observar o início de um novo estilo de texto literário, pautado na reflexão social a partir 

de eventos absurdos contidos no enredo das narrativas. 

Consideramos que as correspondências entre Rubião e Mário de Andrade 

revelaram aspectos dos contos murilianos, além das dúvidas constantes sobre as melhores 

escolhas narrativas para os textos. Os estudos fundamentados em correspondências são 

de grande relevância para certas circunstâncias dos estudos literários, como a 

identificação das influências literárias ou preferências de composicionais do texto.  

O contato de Rubião com os outros autores, que eram contemporâneos de seu 

momento de iniciação na produção literária, também demonstra o lugar de vivência e 

interação existente naquele “modernismo de província” do qual falava Ivan Marques. Os 

autores mineiros conseguiram inovar na forma literária, acompanhando os modernistas 

paulistas, seja de modo espontâneo ou sob influência de Mário de Andrade. 
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As narrativas de Rubião, pela sua variabilidade temática, apresentam diferentes 

níveis do modo fantástico. Nessas variações, a discussão de conteúdo acontece pelo tédio 

da vida moderna, pela censura, repressão e arbitrariedade de mecanismos do Estado ou 

pelo consumo insaciável. Nossos estudos indicam um aprofundamento do absurdo para a 

representação de certos temas e uma sutileza maior ao abortar outros temas. Em geral, 

nas análises, ficou claro que o procedimento fantástico é um traço constante na prosa de 

Rubião. 

O modo fantástico, como visto no segundo capítulo, ocorre, objetivamente, por 

meio de eventos estranhos ao conjunto de regras lógicas que formam nossa concepção de 

realidade. Esse modo apresenta formas diversas como o insólito ficcional, o realismo 

maravilhoso e o fantástico. Nessas diferentes classificações, encontramos situações que 

entram em conflito com nossas concepções do real. Ao ocorrer esse embate, surge o modo 

fantástico. 

Nos fragmentos literários que ilustram possíveis ocorrências do modo fantástico, 

vimos que a interação, repleta de estranhamento, de um personagem com o espaço ou 

com o enredo da narrativa produz reflexões diferentes sobre a configuração social. De 

forma mais explícita ou implícita, os contos fantasiosos sempre estão em contato com a 

representação social para expor suas contradições. 

Após as reflexões trazidas por esse estudo, consideramos que a teoria literária, que 

toma como objeto de estudo a literatura fantástica, tem seu início mais sistemático com 

Todorov, mas com David Roas consegue mais profundidade ao pensar o fantástico em 

níveis de representação. 

Em Rubião, os efeitos de sentido presentes nos contos são produzidos por 

diferentes procedimentos composicionais. Assim, no terceiro capítulo, analisamos as 

ocorrências do modo fantástico e de seus níveis nos contos integrantes de nosso corpus. 

No conto “Bárbara”, identificamos uma representação de um consumo desmedido 

na imagem da personagem, quando existem demandas necessárias na vida cotidiana, 

como o cuidado com o filho, deixadas em segundo plano. A personagem protagonista é, 

sobretudo, uma personificação de uma postura alienada. O modo fantástico está presente 

ao exagerar os desejos consumista de Bárbara, caracterizando uma distorção mais intensa 

das regras de realidade. 
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A segunda análise realizada, no conto “O ex-mágico da Taverna Minhota”, 

observamos o tédio social provocado pelo espaço da cidade moderna, além da recusa do 

personagem protagonista pela mágica e eventos estranhos ocorridos desde o início da 

narrativa. Nessa narrativa, vemos que o discurso fantasioso é construído pelo 

estranhamento do personagem ao não compreender as situações contidas no enredo. 

Na análise comparativa entre os contos “A cidade” e “Botão-de-rosa”, a temática 

principal é a arbitrariedade das condutas das instâncias de repressão. Identificamos que 

existe uma ausência de razões que possam sustentar os acontecimentos. Essa lacuna 

surpreende os próprios personagens que questionam sua lógica de realidade, 

caracterizando o texto fantástico. 

De modo geral, temos um conjunto de autores que tomam os procedimentos da 

fantasia em um nível mais alto, seja pelo fantástico, pelo realismo maravilhoso ou mesmo 

pelo insólito ficcional, e repensam seu contexto histórico denunciando contradições do 

comportamento social, como o faz Machado de Assis, ou pelas críticas a sistemas de 

repressão política, como pode ser notado em Roberto Drummond, Antonio Callado, 

Carlos Heitor Cony, Moacyr Scliar e, sobretudo, em Murilo Rubião. 

De fato, para nós, foi de extrema importância a percepção dialética do texto 

literário, aliando as noções que tivemos das configurações de sociedade que resultaram 

na produção de narrativas que impressionam pela irônica sutileza ao representar a 

arbitrariedade de um julgamento, como o de “Botão-de-rosa”, aos textos mais cômicos, 

visto no descontrole consumista de “Bárbara”. Além disso, os contos “Ex-mágico”, que 

pode ser lido e analisado a partir de sua essência de descrença social, e “A cidade”, 

demonstrando as contradições políticas e humanas, foram motivo de grande entusiasmo 

para a pesquisa realizada. 

Por fim, gostaríamos de pensar neste trabalho como uma voz a ser adicionada ao 

conjunto de pesquisa sobre o autor de elevada perspicácia para a representação das 

relações humanas na sociedade moderna.  
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