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RESUMO 

 

NIELS, Karla Menezes Lopes Niels. Fantástico à brasileira: manifestações do fantástico 

no Brasil oitocentista.  2018. 156f. Tese (Doutorado em Estudos da Literatura) – Instituto 

de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 

Durante muito tempo, a literatura, que não era pautada no registro documental e na 

(re)duplicação de realidades foi, em certa medida, rechaçada pela crítica. Nesse sentido, 

o caminho aberto pela produção de cunho fantástico de Manuel Antônio Álvares de 

Azevedo teria sido obstruído pela ascendente literatura que seguia os moldes de um José 

de Alencar (cf. Gabrielli, 2004). Fora somente a partir das décadas de 1970 que começara 

um movimento de resgates de contos, novelas e romances de cunho mais imaginativo. 

Daí o surgimento de uma série de antologias e contos fantásticos que outrora estiveram 

esquecidos. Isso, somando-se à profusão de estudos acerca do gênero desde a década de 

1970 com a publicação e tradução de estudos seminais como os de Tzvetan Todorov, Jean 

Bellemin-Nöel e Irene Bessière, aumentou o interesse pelo estudo de narrativas de cunho 

fantástico. É contínuo o crescimento do número de teses e dissertações que se dedicam a 

resgatar e analisar contos de autores canônicos (e não canônicos) que escreveram obras 

do gênero em causa. Se, de fato, houve uma produção de literatura fantástica que se deu 

à margem do cânone a partir da publicação de Noite na taverna, em 1855, que produção 

seria essa? Que características formais e temáticas assumiu? E que diálogo essa 

estabeleceu com a literatura fantástica que se produzia na Europa? O presente trabalho, a 

partir da análise de contos Álvares de Azevedo, Fagundes Varela, Machado de Assis, 

Aluísio Azevedo e Inglês de Souza, pretende debruçar-se sobre essas questões, tomando 

por base os estudos seminais acerca do fantástico. 

 

Palavras-chaves: Fantástico; Oitocentos; Literatura Brasileira; Álvares de Azevedo; 

Fagundes Varela; Machado de Assis; Aluísio Azevedo; Inglês de Sousa 



 

ABSTRACT 

 

For a long time the literature that was not based on the documentary record and (re) 

duplication of realities was, to some extent, critically rejected. In this sense, the way 

opened by Manuel Antônio Álvares de Azevedo's fantastic production would have been 

obstructed by the ascendant literature that followed the path of Jose de Alencar (Gabrielli, 

2004). It was only from the 1970s onwards that a movement of reintroduction of short 

stories, novellas and novels of a more imaginative character began. For this reason there 

is an emergence of a series of anthologies and fantastic tales that were once forgotten. 

This, in addition to the dissemination of studies about the genre since the 1970s with the 

publication and translation of seminal studies such as those by Tzvetan Todorov, Jean 

Bellemin-Nöel and Irene Bessière, increased the interest for the study of fantastic 

narratives. There is an increasing number of theses and dissertations devoted to retrieving 

and analyzing tales of canonical (and non-canonical) authors who have written works that 

belong to the genre in question. If indeed there was a production of fantastic literature 

situated on the margins of the canon from the publication of Noite na taverna in 1855, 

what kind of production would that be? What would be its formal and thematic 

characteristics? And what dialogue did it establish with the fantastic literature that was 

produced in Europe? The present work, through the analysis of short stories by Álvares 

de Azevedo, Fagundes Varela, Machado de Assis, Aluísio Azevedo and Inglês de Sousa 

intends to tackle these questions from the perspective of the seminal studies about the 

fantastic. 

 

Keywords: Fantastic; 19th Century; Brazilian literature; Álvares de Azevedo; Fagundes 

Varela; Machado de Assis; Aluísio Azevedo; Inglês de Sousa 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese constitui um desdobramento de pesquisa iniciada por ocasião dos meus 

estudos de mestrado, realizados na Universidade do Estado do Rio de Janeiro entre 2011 

e 2013. Na ocasião, a partir do levantamento e do estudo da fortuna crítica do romântico 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo, investiguei o porquê de hoje grande parte dos 

estudiosos do gênero fantástico no Brasil considerarem os contos de Noite na taverna 

como aqueles que inauguram uma produção de cunho fantástico em nossas Letras, 

embora nem todos os seus contos correspondam plenamente às principais concepções 

teóricas do fantástico genológico. 

Se os contos de Álvares de Azevedo não podem ser descritos como fantásticos, 

conforme as principais teorias que delimitam o gênero, como teriam inaugurado uma 

estética fantástica no Brasil? Fantásticos ou não, a publicação da obra ensejou uma série 

de narrativas que, em algum momento, foram igualmente consideradas como de cunho 

fantástico. Diante disso, surge a questão: o que se entende por literatura fantástica dentro 

e fora do Brasil? A resposta a essa questão poderá levar a uma segunda questão: poder-

se-ia dizer que há um fantástico brasileiro? Se sim, como esse se manifestou nas Letras 

nacionais durante o século em que nasceu? E, por fim, que características apresentou?  

Nossa hipótese, baseada nas observações feitas às críticas recebidas por Noite na 

taverna ao longo dos anos, é a de que o termo “fantástico” foi usado, durante muito tempo, 

sem nenhuma precisão conceitual. Se estivermos corretos, a imprecisão das 

nomenclaturas – gênero fantástico, modo fantástico, fantasia, horror, terror, gótico, 

narrativas pseudocientíficas – pode ter dificultado a percepção das particularidades desse 

tipo de literatura no Brasil. Ademais, a crítica colocou essa particularidade, como no caso 

do ultrarromântico, ou sobre a personalidade de seu autor, ou, no caso de um outro 

Azevedo, em sua necessidade financeira e mercadológica.  

O Romantismo, bem como as escolas que o sucederam, foi um movimento de 

marcado nacionalismo. No Brasil, a necessidade de afirmação de uma cultura diferente 

da metrópole e da negação da tradição lusitana resultou no abandono de uma literatura 

imaginativa em prol da prática de uma mais preocupada com a representação de 

realidades. Por causa dessa tendência, durante muitos anos a literatura de caráter 

fantástico foi, de certo modo, marginalizada pelas nossas crítica e historiografia, fazendo 

parecer que não tivemos a prática de outro tipo de literatura que não a realista. Entretanto, 

mesmo que quiséssemos renegar a Lusitânia e todo o além-mar, deixamo-nos influenciar 
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fortemente pela França. O país teria sido nossa via de acesso às surgentes ideias do Velho 

Mundo. E, no que diz respeito à literatura, muitos romances ingleses e alemães chegaram 

até nós via tradução francesa. 

Assim, era de se esperar que nossos escritores tivessem tido contato com a literatura 

de cunho fantástico que se produzia na Europa. Álvares de Azevedo sofreu alguma 

influência de Lord Byron e também de E. T. A. Hoffmann, como é atestado tanto por sua 

fortuna crítica quanto pelas cartas e escritos literários que deixou. Machado de Assis, fora 

traduzir Edgard Allan Poe, cita fartamente o alemão Hoffmann em sua seara fantástica. 

Fagundes Varela, além da clara influência hoffmaniana, parece manter em sua prosa 

estreita relação com os contos fantásticos do francês Guy de Maupassant, autor que viria 

após o brasileiro. Aluísio Azevedo dialoga com Theóphile Gautier. Esses são alguns 

fatores que nos possibilitam entrever que nossos literatos também flertaram com o gênero 

e estavam a par da literatura de seu tempo, bem como que o gênero percorreu o mesmo 

caminho que boa parte das ideias do Velho Mundo que aqui aportaram durante o século 

XIX – da Alemanha à França; da França ao Brasil. 

É certo que, nos últimos anos, escreveram-se teses e dissertações que tratam da 

seara fantástica desses literatos. No entanto, o que esperamos aqui, ao uni-los num único 

estudo, é entender como o gênero fantástico manifestou-se no Brasil e que características 

assumiu.  

No primeiro capítulo, discorremos sobre como o termo fantástico foi aplicado 

desde o século XIX, e como o surgimento do termo permitiu uma flutuação entre o que 

se entende como fantástico. Sendo assim, faz-se mister considerar as diferenças de 

perspectiva dos estudos que veem esse tipo de literatura quer como gênero, quer como 

modo. Não pretendemos teorizar acerca do gênero, mas nos servir dos diversos estudos 

sobre sua construção e características para analisar os contos por nós eleitos. Por isso, 

fazemos um passeio panorâmico sobre as teorias acerca do fantástico, desde Louis Vax, 

passando por Tzvetan Todorov, Bellemin-Nöel, Irene Bessière, Filipe Furtado, chegando 

até ao italiano Remo Ceserani e ao espanhol David Roas. Privilegiaremos, no entanto, os 

estudos que tratam do fantástico visto como gênero, porque cremos ser essa perspectiva 

a melhor aplicável às narrativas oitocentistas de que aqui tratamos.  

Será nesse mesmo capítulo que discorreremos acerca da importância da hesitação, 

quer do leitor quer da personagem, para configuração do gênero. Para tanto, tornou-se 

imperativo abordar as questões relativas à identificação do leitor, a partir dos estudos da 
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estética da recepção de Wolfgang Iser e Hans Robert Jauss, bem como do semiologista 

Umberto Eco. 

No segundo capítulo, traçamos alguns caminhos percorridos pelo gênero desde a 

publicação de Noite na taverna. Circunstanciamos como que esse tipo de literatura 

frutificou à margem do cânone justamente por responder ao gosto dos leitores da época, 

mesmo que não fosse bem visto pela crítica. Nesse mesmo capítulo, mostramos em que 

momento se iniciou uma efusão de estudos acerca do fantástico, no Brasil e no mundo, e 

o consequente resgate desta literatura que esteve marginalizada por cerca de um século. 

Ao fim desse capítulo, procuramos também apontar para a poética da emulação, conforme 

proposta por João Cezar de Castro Rocha (2013), como fator elucidativo para a ocorrência 

de contos fantásticos no Brasil entre nossos autores oitocentistas. 

No terceiro e quarto capítulos, passamos ao estudo do corpus selecionado para 

ilustrar algumas das características do fantástico no Brasil. No terceiro capítulo, 

contemplamos os procedimentos formais adotados; já no quarto, os sistemas temáticos. 

Cumpre ressaltar que nem todos os contos se utilizam dos mesmos procedimentos. Por 

isso, um conto a ser considerado num tópico poderá não ser contemplado noutro.  

Por fim, na conclusão, apresentamos a síntese de nossa pesquisa.  
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1 O FANTÁSTICO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E OUTRAS 

CONSIDERAÇÕES  

 

Maria Cristina Batalha (2011) defende que, ao se falar em fantástico, é necessário 

falar em “fantásticos”, dado, primeiro, à imprecisão teórica com que o termo é aplicado, 

assim como à proximidade do gênero com o maravilhoso e com o horror, por exemplo; 

e, segundo, à pluralidade desse tipo de ficção imaginativa. 

Para entendermos, no entanto, como o gênero fantástico tem se manifestado no 

Brasil, é imperativo primeiro entender como o termo fantástico foi aplicado durante o 

século XIX e início do século XX. Qualquer narrativa que não fosse realista poderia ser 

considerada fantástica antes desses séculos. Além do mais, o termo fantástico foi muitas 

vezes usado como sinônimo de excêntrico, mirabolante e exagerado (cf. Volobuef, 1999, 

p. 199), principalmente quando aplicado pela fortuna crítica de Álvares de Azevedo, por 

exemplo. 

Antes dos estudos de Todorov sobre o gênero, na década de 1970, “a crítica 

designava como fantástica toda narrativa de fatos que não pertenciam ao mundo real, 

contrariando a realidade que nos cerca” (Batalha, 2011, p.13), caracterização, pois, 

bastante abrangente, que englobava desde o onírico ao sobrenatural. Assim, o que não 

fosse realista podia ser enquadrado na condição de fantástico. Por isso, o termo foi, em 

alguns autores, tomado como equivalente à fantasia e vice-versa. Não há uma mesma 

realidade, com o mesmo valor cultural para todas as épocas. Portanto, seria um gravíssimo 

erro opor fantástico à realidade sem as implicações sociais, históricas e culturais. A 

realidade é uma construção complexa, cujos valores dependem de uma série de relações 

que envolvem tanto a religião, como a política, a língua, a arte e a ciência (cf. Oropeza, 

2009).  

O fantástico não é nem pretende ser antônimo de real. Paradoxalmente, parte-se 

dele para questionar o que se entende por realidade num dado momento histórico e 

cultural. Dessa forma, e de acordo com Jean Fabre, “o efeito de real não é um simples 

acessório estilístico” (Fabre apud Batalha, 2012, p. 499) do fantástico, mas elemento 

crucial para a irrupção do insólito e inexplicável. 

Há, ainda hoje, uma flutuação entre aquilo que se considera fantástico, haja vista 

os pontos de encontro entre o gênero fantástico e outros gêneros literários, tais como 

gótico e o realismo mágico, por exemplo (cf. Camarani, 2014). Os estudos do gênero em 

causa, desde Todorov, parecem seguir “duas tendências contrapostas” (Ceserani, 2006, p. 
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8, 9). A primeira limita o gênero a determinadas estratégias narrativas e temas e o localiza 

historicamente no século XIX. A segunda o alarga de tal modo a abranger não somente 

outros períodos históricos, como a abraçar outros gêneros com os quais se imbrica, como 

uma espécie de macro-gênero ou arquigênero. 

Flavio García (2013) amplia mais o leque de possibilidades ao aventar uma 

categoria ainda mais abrangente do que as noções de gênero e de modo: a categoria do 

“insólito”, ou seja, narrativas que tenham em comum uma estética que se contraponha ao 

modelo real-naturalista. Cabe aqui destacar o ponto de vista de Cristina Batalha sobre o 

binômio gênero/modo. Para a acadêmica, por mais adequada que seja a categoria do 

insólito cunhada por García, a distinção entre gênero e modo para o fantástico não lhe 

parece pertinente. Por isso, propõe que o entendimento do fantástico se coloque além da 

discussão sobre as categorias de modo e gênero, posto que sua essência jaz na 

“incompatibilidade entre estas duas ordens [a natural e a sobrenatural] que define um 

relato que se pode nomear de ‘fantástico’ em seu sentido restrito” (Batalha, 2012, p. 498). 

Enfim, o que se percebe é que o termo fantástico foi usado, e ainda é, para designar 

as mais diferentes manifestações literárias, às vezes de gêneros não afiliados entre si, 

dificuldade que remonta às diferentes concepções filosóficas do final do século XVIII 

que lhe atribuíram os mais diversos sentidos. Sem contar os problemas relacionados à 

tradução do termo de uma para outra língua europeia.  

Cristina Batalha (2011, 2012) argumenta que os românticos franceses ao se 

apropriarem do termo tentaram desvinculá-lo do gótico, gênero que dera à luz o fantástico 

(cf. Arán, 1999; Roas, 2006). Afirma Batalha: 

[...] aquilo que [Walter] Scott descreve criticamente como absurdo, 

inverossímil, o francês Jean-Jacques Ampère, tradutor e introdutor de 

E.T.A. Hoffmann na França, aponta como as marcas originais de um novo 

gênero que, graças a um modismo, invade rapidamente o campo da edição 

e tudo passa a ser adjetivado como “fantástico”. Na França, por volta de 

1830, quando os românticos se apropriaram do termo tentando desvinculá-

lo da tradição gótica, eles o reinvestem de um sentido radicalmente novo, 

ao mesmo tempo que o substantivam: a partir desta época para os 

românticos franceses estará ligado definitivamente ao nome de E.T.A. 

Hoffmann, embora não tenha sido ele o criador deste tipo de narrativa 

literária (Batalha, 2012, p. 484). 
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Aquele fazer literário, que para Walter Scott fora considerado inferior justamente 

por ser inverossímil, foi considerado, por Ampère, bem como por outros literatos patrícios 

seus, como Charles Nordier (1780-1844), Gérard de Nerval (1808-1855), Théophile 

Gautier (1811-1872) e Guy de Maupassant (1850-1893), como uma nova e ascendente 

modalidade literária (cf. Batalha, 2012; Camarani, 2014).  

Nordier, em ensaio pioneiro sobre o fantástico, “Du fantastique em literature” 

(1830), mostrou-se um grande precursor dos estudos do gênero ao intuir que ele surge 

imediatamente a partir do real. Ao contrário do maravilhoso ou dos contos de fadas, o 

mundo representado pela narrativa fantástica não é regido por leis diferentes do mundo 

empírico, mas por uma espécie de hiperbolização das leis positivas: “La fantasie [...] 

n’eut pour objet que de présenter sous un jour hyperbolique toutes les séductions du 

monde positif”1 (Nordier Apud Camarani, 2014, p. 15). Gautier, em artigo de 1836, 

também apontará para a questão, ao afirmar que o fantástico seria uma espécie de 

maravilhoso “que tem sempre um pé no real” (Gautier apud Batalha, 2012, p. 486), 

colocando-se entre a narrativa féerica e a narrativa realista. 

No prefácio Histoire d’Helène Gillet, de 1832, Nordier desenvolve sua teoria 

iniciada no ensaio de 1930 e aponta para a existência de três tipos de fantástico: (1) a 

história fantástica falsa, (2) a história fantástica vaga e (3) a história fantástica verdadeira, 

sendo essa última aquela que abala o coração profundamente sem custar sacrifícios à 

razão e que, por isso, propicia ao leitor compartilhar das angustias da personagem tal qual 

o espectador de uma cena de ilusões: 

Il y a l’histoire fantastique fausse, dont le charme résulte de la double 

crédulité du conteur et de l’auditoire, comme les Contes de fées de 

Perrault, le chef-d’oeuvre trop dédaigné du siècle des chefs-d’oeuvre. Il y 

a l’histoire fantastique vague, qui laisse l’âme suspendue dans un doute 

rêveur et mélancolique, l’endort comme une mélodie, et la berce comme 

un rêve. Il y a l’histoire fantastique vraie, qui est la première de toutes, 

parce qu’elle ébranle profondément le coeur sans coûter de sacrifices à la 

raison; et j’entends par l’histoire fantastique vraie, car une pareille 

alliance de mots vaut bien la peine d’être expliquée, la relation d’un fait 

tenu pour matériellement impossible qui s’est cependant accompli à la 

                                            
1 A fantasia [...] destinava-se apenas a apresentar numa jornada hiperbólica todas as seduções do mundo 

positivo (Nordier apud Camarani, 2014, p. 15, tradução nossa). 
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connaissance de tout le monde. Celle-ci est rare, à la vérité, si rare, si rare 

que je ne m’en rappelle aujourd’hui d’autre exemple que l’histoire 

d’Hélène Gillet. À une histoire vraie, le mérite du conteur est sans doute 

peu de chose. Si son imagination vient s’en mêler, la broderie risque fort 

de me gâter le canevas. Son principal artifice consiste à se cacher derrière 

son sujet. Quand on examine, il doit éclaircir; quand on discute, il doit 

prouver. Alors l’émotion va croissant, comme celle du spectateur d’une 

scène d’illusions, dont la main s’étend machinalement pour détourner un 

fantôme, et s’arrête, glacée d’horreur, sur un corps vivant qui palpite et 

crie [...] (Nordier, 1832, s/p).2 

A divisão proposta pelo francês antecipa o estruturalista Tzvetan Todorov que, em 

Introdução à literatura fantástica, apresentou uma divisão similar do gênero ao 

demonstrar sua flutuação entre dois outros gêneros vizinhos, o maravilhoso e o estranho. 

Ao referir-se à “história fantástica verdadeira” como aquela capaz de produzir fortes 

emoções, Nordier precede os teóricos que admitem uma relação do leitor com a narrativa, 

como é o caso não só de Todorov, como também do contemporâneo David Roas. 

Como é sabido, Todorov, com seu estudo a respeito do fantástico, tem o mérito 

de ser o primeiro a abordar o fantástico sob a perspectiva de gênero, o que deixa claro em 

sua introdução. Os estudos anteriores a ele fizeram tão somente uma abordagem filosófica 

de uma modalidade literária. Mesmo Charles Nodier, que parece ter aproximado o 

fantástico da noção de gênero, não o fez tão explicitamente como Todorov. Entretanto, 

apesar da orientação estruturalista do ensaio, o franco-búlgaro nos adverte de que “não 

há qualquer necessidade de que uma obra encarne fielmente seu gênero, há apenas uma 

probabilidade de que isso se dê. [...] Uma obra pode, por exemplo, manifestar mais de 

                                            
2 Há a história fantástica falsa, cujo charme resulta da dupla credulidade do contador de histórias e do 

público, como os contos de fadas de Perrault, a obra-prima também desdenhada no século das obras-primas. 

Há a história fantástica vaga, que deixa a alma suspensa em uma sonhadora e melancólica dúvida, como 

numa melodia e num sonho. Existe a história fantástica verdadeira, que é a principal delas, porque abala 

profundamente o coração sem custar sacrifícios à razão; e quero dizer com história de fantástica verdadeira, 

pois essa combinação de palavras vale a pena ser explicada, a relação de um fato considerado como 

materialmente impossível que, no entanto, foi realizado ao conhecimento de todos. Isso é raro, de fato, tão 

raro, tão raro que não me lembro de nenhum outro exemplo hoje do que a história de Hélène Gillet. Para 

uma história verdadeira, o mérito do contador de histórias provavelmente é pouco. e sua imaginação vem 

interferir, o bordado provavelmente estragará a tela. Seu principal truque é se esconder atrás de seu assunto. 

Quando se examina, ele deve esclarecer. Quando discutimos, ele tem que provar. Então a emoção cresce, 

como a do espectador de uma cena de ilusões, cuja mão se estende mecanicamente para desviar um 

fantasma e para, congelada de horror, em um corpo vivo que pulsa e grita [ ...] (Nordier, 1832, s/p. tradução 

nossa). 
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uma categoria, mais de um gênero” (Todorov, 2012, p. 26). Isso porque “o trabalho de 

conhecimento visa a uma verdade aproximativa, não a uma verdade absoluta” (Todorov, 

2012, p. 27).  

Carlos Reis, ao discutir as questões acerca dos conceitos de texto literário e 

arquitextualidade, fornece-nos ideias que vão ao encontro do estruturalista: 

Os gêneros podem, assim, ser encarados como hipercódigos que, tal como 

acontece com a generalidade dos códigos do polissistema literário, são 

sujeitos a erosão e susceptíveis de desaparecerem, envolvidos na dinâmica 

própria da evolução. Daqui se infere que diferentemente dos modos, os 

gêneros literários são por natureza instáveis e transitórios, sujeitos como 

se encontram ao devir da História, da Cultura e dos valores que os 

penetram e vivificam; [...] só por abstração inteiramente artificial se 

poderia pensar que o escritor consegue alhear-se por inteiro de uma 

relação, qualquer que ela seja, com os gêneros literários. Fazê-lo seria o 

mesmo que postular uma criação literária assepticamente impermeável à 

ressonância de ecos e vozes culturais emanadas do contexto que envolve a 

criação. [...]. Os gêneros literários são entidades mutáveis, não raro com 

limites algo difusos, [...] o momento em que certos gêneros iniciam ou 

encerram seu trajeto é difícil ou impossível estabelecer com precisão (Reis, 

1995, p. 247-249). 

Seguimos nesse mesmo ritmo em razão de entendermos que a narrativa não 

precisa se amoldar ao gênero perfeitamente, desde que apresente algumas de suas 

características, em especial aquelas que se relacionam ao período histórico e sociocultural 

de sua composição, já é possível falar-se em filiação genológica. Assim, ao falarmos em 

gênero fantástico, não estamos pensando numa forma fixa e imutável, como pensou 

Todorov, mas em algo maleável, com limites mais ou menos difusos.  

O gênero literário é mais do que um conjunto de preceitos e formas, é produto de 

uma enunciação e de uma interpretação, posto que a concretização da leitura é:  

[...] inseparável das imposições de gênero, isto é, as convenções históricas 

próprias ao gênero, ao qual o leitor imagina que o texto pertence, lhe 

permitem selecionar e limitar, dentre os recursos oferecidos pelo texto, 

aqueles que sua leitura atualizará. O gênero, como código literário, 

conjunto de normas, de regras do jogo, informa o leitor sobre a maneira 
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pela qual ele deverá abordar o texto, assegurando dessa forma sua 

compreensão (Compagnon, 2003, p. 158). 

Dessa forma, encontramo-nos junto àqueles estudiosos, apontados pelo italiano 

Remo Ceserani, que limitam o gênero fantástico a determinadas estratégias narrativas e 

temas e o localiza historicamente no século XIX. Não que não reconheçamos a 

sobrevivência de seus temas e procedimentos ao século XIX, mas, aqui, as considerações 

genológicas atreladas ao contexto histórico oitocentista fazem-se mister, uma vez que 

nossa hipótese é a de que houve uma profícua prática consciente do fantástico no Brasil 

na segunda metade daquele século.  

 

1.1 Hesitação: essência do fantástico 

 

Para Todorov, a essência do fantástico advém de um efeito decorrente de um 

acontecimento ambíguo, inexplicável pelas leis positivistas. Diante do sobrenatural ou do 

impossível, tanto personagem como leitor questionam-se sobre até que ponto aquilo é real 

ou imaginário, natural ou sobrenatural, sólito ou insólito. E hesitam:  

Aquele que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou 

se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse 

caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o acontecimento 

realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso esta 

realidade é regida por leis desconhecidas para nós (Todorov, 2012, p. 30). 

O gênero consistiria então num efeito advindo de três condições: (1) hesitação 

entre a explicação natural e a sobrenatural do leitor implícito; (2) hesitação da 

personagem; hesitação representada, com a qual o leitor, real ou implícito, poderá se 

identificar e, por fim, (3) a recusa a uma interpretação poética ou alegórica.  

O fantástico, portanto, implica a existência de acontecimentos aparentemente 

inexplicáveis e imprecisos, bem como a “possibilidade de fornecer duas explicações ao 

acontecimento sobrenatural e, em consequência, o fato de que alguém devesse escolher 

entre ambas” (Todorov, 2012, p. 32). Essa hesitação diante da apreciação de eventos 

ambíguos na narrativa seria a força motriz da narrativa fantástica, pois o efeito do gênero 

ocorreria justamente nesse momento de hesitação do narrador, da personagem e, em 

última instância, do leitor. Em outras palavras, mais do que a sobrenaturalidade misturada 

à realidade, é necessária a instauração da dúvida.  



20 

 

O gênero, para o franco-búlgaro, só se concretiza se tal hesitação não tiver 

solução, se a ambiguidade se mantiver para além do final da narrativa. Se produzida 

somente “durante uma parte da leitura”, haveria somente um “efeito fantástico” (Todorov, 

2012, p. 48), e não a configuração completa do gênero. A presença desse efeito em partes 

da narrativa funcionaria como um fator que o leva a considerá-la como de estatuto 

oscilante, transitando entre os gêneros estranho e maravilhoso. Para o teórico,  

o fantástico dura [...] apenas o tempo de uma hesitação: hesitação comum 

ao leitor e à personagem que devem decidir se o que percebem depende ou 

não da “realidade”, tal qual existe na opinião comum. No fim da narrativa, 

o leitor, quando não a personagem, toma, contudo, uma decisão, opta por 

uma ou outra solução, saindo desse modo do fantástico” (Todorov, 2012, 

p. 48). 

O estranho apresenta acontecimentos aparentemente sobrenaturais que, ao final 

da narrativa, recebem uma explicação natural, ainda que apresentem um caráter insólito, 

surreal. Quando puramente estranho, temos o real colocado sob um espectro que provoca 

uma reação de estranhamento ou de repugnância, tanto nos personagens quanto nos 

leitores. No maravilhoso, diferentemente, os acontecimentos comportam uma explicação 

propriamente sobrenatural, isto é, não podem ser entendidos a partir de leis físico-naturais 

e, ainda, “não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor 

implícito” (Todorov, 2012, p. 60).  

Assim, Todorov divide os três gêneros em cinco subcategorias: (1) o estranho-

puro, (2) o fantástico-estranho, (3) o fantástico-puro, (4) o fantástico-maravilhoso e o (5) 

maravilhoso-puro. O “fantástico puro” corresponderia àquele tipo de narrativa que Nodier 

chamou de “história fantástica verdadeira”, que pretende “fomentar a dúvida e deixar a 

alma em suspenso” (Nordier, 1832, s/p.). O fantástico puro todoroviano, assim como a 

“história fantástica verdadeira”, em Nordier, não fornecem respostas para a ambiguidade 

presente no texto, mantendo-se a hesitação gerada e, por conseguinte, a dúvida.  

Como vemos, a noção de hesitação é central para a configuração do gênero, ocorra 

ela em momentos da narrativa ou mantenha-se até o final desta. Citando Louis Vax, 

Todorov ressalta que “a arte fantástica ideal sabe se manter na indecisão” (Vax Apud 

Todorov, 2012, p.50). Assim como Nordier e Todorov, o francês Vax considera o 

fantástico como o gênero que visa a “perturbar o seu leitor” (Vax, 1972, p. 28), mas não 

completamente, somente em parte; “pela metade”, para usar seus termos. E adverte: “para 

que o estado de pseudo-crença se mantenha, é preciso que a natureza das visões 
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permaneça equívoca” (Vax, 1972, p. 28). No entanto, seu ponto de vista difere de autores 

que viriam após ele, como Todorov, por exemplo, que considera o bom texto fantástico 

como aquele que permanece inexplicável. Ana Luiza Silva Camarani comenta que, para 

Vax, “o fantástico convincente não acumula maravilhas: é discreto e se impõem 

combatendo a razão em seu próprio terreno” (Camarani, 2014, p. 47), o real. Nesse 

sentido, entendemos que, uma vez instaurada a dúvida, resolva-se ou não, o texto poderia 

ser considerado como sendo de cunho fantástico. 

Jean Bellemin-Nöel, por seu turno, propõe, no ensaio Notas sobre o fantástico, 

publicado em francês em 1972, que o fantástico é fruto de uma fórmula dupla: (1) uma 

forma de narrar assaz ambígua, a que ele denomina fantasmagórico e que (2) aparece 

estruturada como fantasma. O fantasmagórico seria um conjunto de procedimentos 

narrativos que caracterizam o gênero e os distinguem do discurso realista, do maravilhoso 

e da ficção científica (o francês não admite a existência do estranho, segundo postulado 

no estudo de seu antecessor, Todorov3). O fantasmagórico nos conduz aos fantasmas, ou 

seja, aos argumentos – conjunto dos eventos descritos em uma obra literária e a partir dos 

quais é desenvolvido. Mas, para não incorrer no que ele considera um erro em Todorov – 

a redução do fenômeno fantástico a uma lista de temas –, insiste em considerar o 

fantástico como sendo aquele um modo de narrar marcado por um conjunto de 

procedimentos formais; assim valoriza o discurso e não o evento narrado. Discordamos 

disso profundamente, haja vista que, mesmo que valorize a forma (a concretude de todo 

e qualquer gênero jaz nela), não podemos deixar de verificar que no gênero em causa há 

temas que lhe são recorrentes. A partir desses temas surge o evento insólito e, por 

conseguinte, a hesitação. 

Em suma, no que diz respeito ao fantasmagórico, 

se trata de una técnica que se distingue, primeiro, de lo “novelesco 

general”, siempre más o menos realista, que recurre a uma certa opinión 

común que consideraremos tener sobre la realidade del mundo exterior y 

sus formas de manifestación o percepción; segundo, de lo “maravilhoso”, 

em tanto que éste produce, la mayoría de las veces implicitamente, sus 

                                            
3 Ana Luiza Silva Camarani adverte-nos: “[...] Bellemin-Nöel mostra sua discordância a respeito da 

classificação que coloca o fantástico (“gênero sempre evanescente”) entre o estranho e o maravilhoso, isto 

é, na fronteira que separa as narrativas em que o sobrenatural é explicado, daquelas em que é aceito. Enfatiza 

que o estranho e o maravilhoso não estão no mesmo plano, pois não existe gênero estranho, o estranho não 

é uma categoria literária, nem uma categoria estética; isso levaria à impressão de que o fantástico se 

encontraria imobilizado entre o maravilhoso e o nada ou não importa o quê (o estranho) ali colocado por 

conveniência” (Camarani, 2014, p. 75).  
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próprias condiciones de funcionamento, apartado de toda consideración 

sobre lo real objetivo (el espacio de realidade de cuento es construído, de 

forma absoluta, por el cuentista a medida que su discurso se desarrolla); 

y terceiro, de lo que no general podemos denominar “ciência ficción”, la 

cual, a base de efectos de realidade, se esfuerza explicitamente em hacer 

passar por realidad uma construcción cuya coherencia obedece a las 

normas de nuestra racionalidade, pero cuyos elementos son extrapolados 

a partir de uma certa historicidadad. (Bellemin-Nöel, 2001, p. 108, 109).4 

Ainda para Bellemin-Nöel, a impossibilidade de o narrador, e com ele o leitor, 

optar por alguma das possibilidades fornecidas pelo texto é a força motriz do fantástico, 

porque essa é a própria base do fantasmagórico – conjunto de procedimentos narrativos 

que caracterizam o gênero fantástico: 

La irresolucíon, de la situacíon o del lector, es la base de lo 

fantasmagórico. Todorov la bautiza “vacilación” mientras que, por su 

parte, Freud habló de “incertidumbre intelectual” (Bellemin-Nöel, 2001, 

p. 109).5 

O teórico português Filipe Furtado, por sua vez, enfatiza: 

Só o fantástico confere sempre uma extrema duplicidade à ocorrência 

meta-empírica [...]. A ambiguidade resultante de elementos 

reciprocamente exclusivos nunca pode ser desfeita até ao termo da intriga, 

pois, se tal vem a acontecer, o discurso fugirá ao gênero mesmo que a 

narração use de todos os artifícios para nele a conservar (Furtado, 1980, p. 

35-36).  

Mantenha-se até o fim da narrativa ou não, o fato é que a hesitação é mais que 

apenas uma característica desse tipo de literatura, mas a sua principal condição. A 

capacidade de um texto de fazer com que seu leitor hesite diante dos acontecimentos 

                                            
4 Trata-se de uma técnica que se distingue, em primeiro lugar, do "romance geral", sempre mais ou menos 

realista, que recorre a uma opinião comum que consideraremos sobre a realidade do mundo externo e suas 

formas de manifestação ou percepção; Em segundo lugar, o "maravilhoso", como produz, na maioria das 

vezes implicitamente, suas próprias condições de operação, longe de qualquer consideração do objetivo 

real (o espaço real da história é construído, absolutamente, pelo contador de histórias à medida que seu 

discurso se desenvolve); e em terceiro lugar, do que geralmente não podemos chamar de "ciência da ficção", 

que, com base em efeitos reais, faz um esforço explícito para fazer a realidade passar por uma construção 

cuja coerência obedeça às normas de nossa racionalidade, mas cujos elementos são extrapolados a partir de 

uma certa historicidade (Bellemin-Nöel, 2001, p. 108, 109 – tradução nossa). 
5 A irresolução, da situação ou do leitor, é a base do fantasmagórico. Todorov a chama de "hesitação", 

enquanto, por outro lado, Freud falou de "incerteza intelectual" (Bellemin-Nöel, 2001, p. 109 – tradução 

nossa) 
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irreais, insólitos ou sobrenaturais da narrativa é o que define a fantasticidade6 do texto. E, 

de fato, assim o é, pois, mesmo que os estudiosos do gênero discordem quanto a 

considerarem o fantástico como gênero (Todorov, 2012; Furtado, 1980; Aran, 1999), 

modo (Bessière, 1974; Ceserani, 2006; Furtado, 2012), discurso (Bellemin-Nöel, 2001) 

ou categoria (Roas, 2014), parecem concordar que o fantástico implica a existência de 

acontecimentos aparentemente inexplicáveis e imprecisos, que fujam às leis lógicas da 

nossa realidade posta e que conduzam personagem e leitor a questionarem-se sobre a 

naturalidade e a realidade dos eventos narrados; e, não apenas isso, mas sobretudo que se 

mantenha a ambiguidade durante toda a narrativa. 

Filipe Furtado, por exemplo, apesar de a princípio parecer refutar o conceito de 

hesitação todoroviano, dele acaba se aproximando, “já que é pela ambiguidade instaurada 

pelo texto que as personagens e, por conseguinte, o leitor, hesitam” (Gama-Khalil, 2013, 

p. 23). Davi Roas, por outro lado, admite a hesitação, mas diferentemente de Todorov, 

não a considera como elemento definidor do fantástico, mas como um de seus elementos 

constituintes. (cf. Roas, 2001). 

Já Irène Bessière entende o fantástico como um fazer literário que privilegia o 

trabalho com a incerteza ao supor “uma lógica narrativa que é tanto formal quanto 

temática e que, surpreendente ou arbitrária para o leitor, reflete, sob o jogo aparente da 

invenção pura, as metamorfoses culturais da razão e do imaginário coletivo” (Bessière, 

2009, p. 186). Mesmo que não use o termo hesitação, no que tange ao conceito de 

incerteza, a autora, ao nosso ver, se aproxima timidamente do conceito todoroviano de 

hesitação posto que “essa incerteza é gerada por uma impossibilidade de decifração” 

(Gama-Khalil, 2013, p. 25). Mas, para ela, a dubiedade gerada pelo texto narrativo pode 

ou não se extinguir, pois, o relato fantástico permite uma multiplicidade infinita de 

respostas. 

Da mesma forma, entendemos que o fantástico, ao menos no período e em relação 

ao corpus eleito para o estudo nesta tese, surge a partir do movimento ambíguo da 

narrativa que engendra a hesitação comungada entre personagem e leitor, que pode ou 

não ser dissolvida ao fim da narrativa. Os autores que escolhemos como corpus de análise 

privilegiaram narrativas em que a anfibologia causada pelo irreal se desfaz no epílogo. 

                                            
6 Aqui cunhamos o termo em analogia ao termo literariedade. Para nós, fantasticidade diz respeito às 

características que um texto apresenta relacionadas ao fantástico, seja como gênero, seja como modo: 

motivos, temas, ambiências, ambiguidade, hesitação, etc.  
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Há dois tipos de hesitação, segundo a perspectiva todoroviana, uma que se 

formaliza na organização discursiva do texto – o que é defendido também por Filipe 

Furtado (1980) – e outra que se dá durante o ato pragmático de leitura (cf. Camarani, 

2014, p. 60). Para que a segunda ocorra, é necessário que as estratégias narrativas da 

primeira se desenvolvam de forma a manter a ambiguidade no plano do discurso e, assim, 

atingir o efeito desejado no plano da leitura.  

Dentre as estratégias empregadas estariam a presença de elementos vinculáveis ao 

sobrenatural e ao extraordinário, a intertextualidade com o discurso científico, a alusão 

ou invocação a figuras de autoridade (tanto no plano das personagens quanto no da 

formulação de documentos históricos ou geográficos, fazendo-se menção a personagens, 

fatos ou locais de fácil reconhecimento pelo leitor empírico ou real), a utilização de 

recursos discursivos modalizantes, como a aplicação de verbos no modo subjuntivo e nos 

tempos do imperfeito, o emprego de pontuação específica como pontos de interrogação e 

reticências e o uso dos topoi góticos – cenários amedrontadores, castelos em ruínas, noites 

de neblina, tempestades; heróis e heroínas em perigo, temas como a loucura; segredos de 

família, cartas, encontros secretos, embustes, traições; duelos entre os personagens 

antagônicos; cenas de terror, violência gratuita, o limite entre a vida e a morte, pesadelos, 

fantasmas, cadáveres, esqueletos e eventos sobrenaturais.  

Tratam-se de características comuns à literatura gótica, mas também à de cunho 

fantástico, posto que,  

La constituición del fantástico en la serie literária europea se vincula a la 

época de apogeo de la novela gótica (1780 – 1790), y aparece como 

experiência de lo insólito y de la existência de un ordine diferente, dando 

forma estética a imaginários legendarizados y enfatizando en forma 

deliberada e intencional la creación de mundos entrópicos y siniestros 

(Arán, 1999, p. 11).7 

Tais recursos discursivos propiciam a criação de uma atmosfera ideal para a 

instauração da dúvida. O italiano Remo Ceserani considera a atmosfera, o medo e o 

envolvimento do leitor como partes essenciais dos procedimentos narrativos da literatura 

fantástica. Diz ele: 

                                            
7 A constituição do fantástico na série literária europeia está ligada ao apogeu da novela gótica (1780-1790), 

e aparece como uma experiência do incomum e da existência de uma organização diferente, dando forma 

estética a imagens lendárias e enfatizando deliberada e intencionalmente a criação de mundos entrópicos e 

sinistros (Arán, 1999, p. 11 – tradução nossa). 
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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 (Ceresani, 2004, 

p. 71).8 

Lovecraft ainda ressalta que a “atmosfera é a coisa mais importante, pois o critério 

final de autenticidade não é a harmonização de um enredo, mas a criação de uma 

determinada reação” (Lovecraft, 2007, p. 17) no público leitor. Entendemos que o 

ficcionista norte-americano se referia às narrativas de horror sobrenatural, mas, ainda 

assim, cremos que a premissa seja válida também para o fantástico. Ademais, o norte-

americano adverte que não se deve confundir a literatura fantástica com a de horror, 

ambas filhas do mesmo pai, o gótico. Se esse se funda na produção de “medo físico" 

(Lovecraft, 2007, p. 16), aquela produz um tipo peculiar de medo, o “medo cósmico” 

(Lovecraft, 2007, p. 17), sentimento relacionado aos resquícios da primitiva consciência 

humana, suscetível a crenças em realidades obscuras e desconhecidas e à margem do que 

se entende por natural.  

Louis Vax já apontava para a produção do sentimento do medo tanto no plano da 

diegese quanto fora dele. Segundo o ensaísta, “as imagens fantásticas [...] inquietam-nos 

e ameaçam-nos sorrateiramente” (Vax, 1972, p. 25). A opinião de Vax se coaduna com a 

do contemporâneo David Roas que vê a narrativa fantástica como um tipo de texto que 

pretende justamente mexer com o leitor. Para ele,  

[...] toda narrativa fantástica (seja qual for a sua forma) tem sempre um 

mesmo objetivo, a abolição da nossa concepção do real e, produto disso, 

um mesmo efeito: inquietar o leitor. [...] E, além disso, o efeito buscado 

[...] é sempre o mesmo em ambas as formas [o fantástico tradicional e o 

neofantástico, na acepção de Jaime Alazraki]: atemorizar, inquietar o leitor 

com a possibilidade do impossível (Roas, 2012, p. 136, 137). 

Nesse caso, a hesitação necessária ao fantástico, ao nosso ver, funcionaria como 

um mecanismo de mobilização do leitor. Os sentimentos gerados pelos momentos de 

ambiguidade da narrativa impulsionariam o processo catártico no ato de leitura, isto é, a 

                                            
8 Ceserani abandona o leitor ideal e considera aqui o leitor empírico. 
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experimentação das sensações de medo e dúvida seria capaz de produzir um prazer 

peculiar ao que Aristóteles denominara catarse (cf. Aristóteles, 1966, p. 74), o que se 

relaciona à produção e à expurgação das emoções através da ficção, o que é de suma 

importância para a consideração dos efeitos de recepção nesse tipo de narrativa.  

O português Filipe Furtado já não admite a intervenção de um leitor, ou projeção 

de leitura, nesse tipo de narrativa, pois o gênero deveria, segundo ele, ser reconhecido 

pela modalização da linguagem e pela estrutura do texto, e não pelas idiossincrasias do 

leitor. Assim, para o português, a dúvida e a hesitação, que são indispensáveis para a 

caracterização do gênero, produzem-se na construção narrativa e não como decorrência 

de um efeito de leitura. Os personagens podem duvidar; os leitores, não, pois isso 

colocaria “as obras literárias em permanente flutuação entre vários gêneros sem alguma 

vez se permitir fixarem-se definitivamente num deles” (Furtado, 1980, p. 77). 

Para o teórico português, a hesitação diante da deflagração de acontecimentos 

insólitos na narrativa deve ser construída através das estruturas textuais características e 

representada por um narratário invocado, explícita ou implicitamente, pelo narrador, 

correspondendo a alguma personagem ou ao leitor virtual. Daí ser tão comum ao 

fantástico oitocentista a figura do contador de histórias, aquele que vai relatar algo que 

lhe ocorreu no passado, ou alguma experiência que ouviu de outrem. A esse respeito, 

cumpre citar novamente o italiano Remo Ceserani: 

É frequente no fantástico a utilização daqueles procedimentos narrativos 

da enunciação, em particular da narração em primeira pessoa, mas também 

a constante presença, no conto, de destinatários explícitos, como 

companheiros trocando cartas, semelhantes àqueles que se encontram no 

início de “O homem de areia”, de Hoffmann; ou os participantes de uma 

discussão como aqueles que se encontram no início de a “A casa deserta”, 

do próprio Hoffmann; ou os ouvintes diretos de um caso, como os 

incrédulos comentadores das novelinhas fantásticas de “Em frente ao 

caminho”, de Theodor Storm. Estes destinatários ativam e autenticam 

ao máximo a ficção narrativa e estimulam e facilitam o ato de 

identificação do leitor implícito como o leitor externo do texto [...] 

(Ceserani, 2006, p. 69, grifo nosso). 

 Diferentemente de Furtado, mas consonante Bellemin-Nöel e Remo Ceserani, 

Todorov admite a identificação empática do leitor com a personagem, e que, diante de 

acontecimentos incomuns, o leitor também oscile entre as possibilidades disponíveis, 
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hesitando e optando, em última instância, por uma saída (cf. Todorov, 2012, p.32). 

Pressupõe, desse modo, a necessidade da intervenção de um leitor que se integre à 

narração, e que, ao se identificar com a personagem, preencha os “vazios” (cf. Iser, 1996) 

da narrativa e hesite junto com a personagem quando diante do acontecimento insólito. 

 

1.2 O narratário, o leitor empírico e o leitor real: a identificação do leitor 

 

Os estudos literários do século XIX deram demasiada ênfase aos elementos autor 

e contexto. Outros, no século XX – a estilística, o formalismo, o new criticism e o 

estruturalismo –, tornaram autônoma a obra de arte, enfatizando a chamada “morte do 

autor” e valorizando demasiadamente a materialidade do texto. 

Michel Foucault (1992), no ensaio O que é um autor, comenta que, historicamente, 

os textos passaram a ter autores na medida em que os discursos se tornaram transgressões 

com origens passíveis de punições. Na Antiguidade, o anonimato não constituía nenhum 

problema. Heidegger (1992), entretanto, na introdução do ensaio A origem da obra de 

arte, diz que nenhum dos dois se sustenta sozinho, referindo-se ao artista e à obra.  

Roland Barthes (1977), no ensaio A morte do autor, enfatiza a questão da não 

existência do autor fora ou anterior à linguagem. Procurando apresentar a ideia do autor 

como sujeito social e historicamente constituído, o vê como um produto do ato de 

escrever. Para ele, um escritor será sempre o imitador de um gesto ou de uma palavra 

anteriores a ele, mas nunca originais, sendo seu único poder mesclar e sobrepor escritas. 

Barthes retira a ênfase de um sujeito onisciente e produtor da linguagem para libertar a 

escrita do despotismo da obra, a saber, o livro. Em outras palavras, para o ensaísta, a 

morte do autor é o nascimento do leitor.  

Inseridos nesse contexto de valorização da livre interpretação, muitas teorias foram 

articuladas visando às questões receptivas da obra literária, tais como a estética da 

recepção de Hans Robert Jauss ou a teoria do efeito estético de Wolfgang Iser, colocando-

se sobre o leitor o papel fundamental da (re)construção do sentido do texto. Entretanto,  

[...] as posições de Jauss e Iser não são, nem nunca foram, totalmente 

homólogas. Ao passo que Jauss está interessado na recepção da obra, na 

maneira como ela é (ou deveria ser) recebida, Iser concentra-se no efeito 

(Wirkung) que causa, o que vale dizer, na ponte que se estabelece entre um 

texto possuidor de tais propriedades — o texto literário, com sua ênfase 
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nos vazios, dotado pois de um horizonte aberto — e o leitor” (Lima, 1979, 

p. 25). 

Para Jean-Paul Sartre, por outro lado, o leitor será sempre coautor do texto que lê. 

O texto, sem o movimento de leitura de um leitor real, não passaria de rabiscos num papel, 

pois “ler implica prever, esperar, prever o fim da frase, a frase seguinte, a outra página 

[...]” (Sartre, 1989, p. 35), em um processo contínuo de coprodução autor-leitor. 

Uma das premissas teóricas de Iser reafirma esse aspecto fenomenológico da 

leitura, com o conceito de “leitor implícito”, leitor que só existe na medida em que o texto 

determina a sua existência através das estruturas imanentes. Apesar de não ter existência 

real, pressupõe uma leitura real: 

As perspectivas do texto visam certamente a um ponto comum de 

referências e assumem assim o caráter de instruções; o ponto comum de 

referências, no entanto, não é dado enquanto tal e deve por isso ser 

imaginado. É nesse ponto que o papel do leitor, delineado na estrutura do 

texto, ganha seu caráter efetivo [...]. O sentido do texto é apenas 

imaginável, pois ele não é dado explicitamente [...] (Iser, 1996, p. 75). 

Assim como Sartre, Iser admite a participação do leitor na (re)construção do 

sentido da obra através da leitura como ato estruturado. 

Umberto Eco, partindo de uma visão semiótica, publica em, 1961, Opera Aperta, 

um estudo de estética que tocava nas questões receptivas e interpretativas de uma obra 

literária. O ensaio abordou a dialética entre a problemática da liberdade de interpretação 

e a fidelidade ao texto, propondo um modelo teórico que visa a não negar o autor, como 

fez o estruturalismo, mas consciente de que o empirismo do leitor pode ser um potencial 

causador de problemas interpretativos. A propósito disso, é válido citarmos o comentário 

de Sandra Cavicchioli ao texto do italiano:  

questa dialettica si è manifestata nel coniugare la tradizione dello 

struturalismo e quella del pragmatismo de Peirce, con l’obiettivo di non 

chiudere troppo il testo su se stesso e al contempo non aprirlo 

illimitatamente a ogni tipo di istanza interpretativa (Cavicchioli, 2004, p. 

184).9 

                                            
9 Esta dialética se manifestou na combinação da tradição do estruturalismo e do pragmatismo de Peirce, 

com o objetivo de não fechar demais o texto sobre si mesmo e ao mesmo tempo não o abrir ilimitadamente 

a cada tipo de instância interpretativa (ECO, 2004, p. 184 – tradução nossa). 
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Para Eco, todo texto literário é uma “machina pigra”10 (Eco, 2007, p. 3) que 

sobrevive da valorização do sentido que o leitor ali introduz, contando sempre com o 

conhecimento de seus leitores para atualizá-lo. Por ser “pigra”, toda narrativa é muito 

lacunar e, quanto mais lacunar for, maiores serão os riscos de interpretações absurdas, 

como parece ocorrer em romances de cunho psicológico. Por exemplo, o romance 

epistolar Va dove ti porta il cure, de Suzanna Tamaro, conduz a uma leitura reflexiva 

sobre a condição humana, reflexão que pode conduzir o leitor a abandonar a materialidade 

do texto para adequá-lo aos seus ideais políticos, sociais ou psicológicos, uma condição, 

portanto, não ideal de leitura. Do mesmo modo, poder-se-ia ler O processo, de Kafka, 

como um romance policial, o que é viável, mas, textualmente, não surtiria bons efeitos.  

Outro exemplo desse movimento, de participação do leitor na construção da 

narrativa, visto sob um prisma positivo, são as narrativas de vanguarda, que, ao contrário 

das tradicionais, não procuram identificar e instruir seu leitor, mas são construídas de 

modo a frustrá-lo e surpreendê-lo, exigindo dele um trabalho maior no processo 

interpretativo. Preencher tais lacunas, ou “vazios”, se usarmos o termo de Iser, não 

significa construir outro texto diverso do inicial, mas aceitar o jogo proposto pela 

narrativa. Entretanto, tal afirmação reitera o pressuposto de que todo texto literário precisa 

de um leitor para concretizá-lo. 

Nesse sentido, o leitor é condição indispensável para a capacidade concreta da 

comunicação do texto e da sua potencialidade criativa: 

In un testo narrativo il lettore è costretto a ogni momento a compiere una 

scelta. Anzi, quest’obbligo della scelta si manifesta persino a livello di 

qualsiasi enunciato, almeno a ogni occorrenza di un verbo transitivo. 

Mentre il parlante si accinge a terminare la frase noi, sai pure 

inconsciamente, facciamo una scommessa, anticipiamo la sua scelta, o ci 

chiediamo angostiati quale scelta farà [...] (Eco, 2007, p. 7).11 

O leitor empírico, ao contrário do leitor modelo, não é compromissado com o 

texto, e, por isso, o usa a seu bel-prazer, produzindo os mais diversos sentidos. O leitor 

modelo, por sua vez, não é um leitor de carne e osso, como todos nós que lemos e fazemos 

                                            
10 Máquina pobre (ECO, 2007, p. 3 – tradução nossa). 
11 Em um texto narrativo, o leitor é forçado a cada momento a fazer uma escolha. Além, esta obrigação de 

escolha se manifesta através do nível de qualquer enunciado, pelo menos a cada ocorrência de um verbo 

transitivo. Enquanto o falante está prestes a terminar a frase, nós, mesmo que inconscientemente, fazemos 

uma aposta, antecipamos a sua escolha, ou nos sentimos angustiados em querer saber qual escolha ele fará. 

(ECO, 2007, p. 7 – tradução nossa). 
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as mais diversas suposições sobre a obra literária, é, na verdade, uma criação do próprio 

texto, efeito de suas estruturas narrativas. 

Para Eco, trata-se, portanto, de “un lettore-tipo che il testo non solo prevede come 

collaboradore, ma anche cerca di creare”12 (Eco, 2007, p. 11). Em outras palavras, o 

leitor modelo é aquele que pergunta: como é que esse texto precisa ser lido? E a resposta 

a essa pergunta está justamente no autor modelo, ou seja, na observação atenta das 

estratégias narrativas e das marcas próprias do gênero. 

O ensaísta diz, ainda, que seu leitor modelo é muito similar ao leitor implícito de 

Wolfgang Iser. No entanto, mesmo que, inicialmente, Iser coloque o leitor implícito como 

estrutura textual imanente ao texto, ele admite uma leitura real, como ato estruturado, fora 

do texto. Paola Pugliatti, ao comentar Iser, afirma que o ensaísta “assengna al lettore un 

privilegio che è stato considerato prerrogativa dei testi”13 (Pugliatti apud Eco, 2007, p. 

20). Digamos, então, que, para Iser, o leitor condiciona o texto, enquanto para Eco o texto 

condiciona o leitor. Por isso, o alessandrino assinala que fixa a sua atenção no que Iser 

chamou de leitor fictício retratado no texto, uma concepção bastante aproximada do leitor 

ideal todoroviano, o qual, em termos formalistas, é o leitor arquitetado pelo texto 

narrativo. Assim, é possível pensar toda leitura como um processo empírico, e a leitura 

modelo como uma idealização teórica. 

O texto literário, na sua generalidade, espelha a plasticidade humana, permitindo 

ao leitor visualizar aspectos e detalhes que assomam às palavras e configuram um quadro 

mental, imagético, pictórico, fruto do imaginário humano, pois “o que caracteriza a 

literatura é [justamente] a articulação organizada do fictício e do imaginário” (Iser, 1996 

p. 8), em que o imaginário emerge da realidade repetida na ficção. Por isso, o texto 

apresenta lacunas que se deslocam por sua estrutura e provocam o deslocamento do ponto 

de vista do leitor, requerendo o preenchimento destas pelo sujeito, num ato de construção 

participativa dos sentidos ali expressos. 

Ciente disso, “o escritor apela à liberdade do leitor para que esta colabore na 

produção da sua obra” (Sartre, 1989, p. 39). Porém, trata-se de uma liberdade vigiada, 

pois preencher as lacunas não significa construir outro texto diferente do inicial. O leitor 

                                            
12 Um leitor-tipo que o texto não somente prevê como colaborador, mas também procura criar. (ECO, 2007, 

p. 11 – tradução nossa). 
13 Atribui-se ao leitor um privilégio que foi considerado prerrogativa dos textos. (ECO, 2007, p. 20 – 

tradução nossa). 
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precisa respeitar as regras do jogo, conforme Eco sugere, agarrando-se à estrutura do texto 

e às pistas que ali são deixadas.  

O leitor de um texto fantástico, portanto, vivencia os acontecimentos narrados, e, 

através das pistas que os modalizadores da linguagem – o emprego do verbo no 

imperfeito, o uso do modo no subjuntivo, os advérbios de dúvida, o ponto de interrogação 

e as reticências (que suspendem a informação e criam um “vazio” a ser preenchido) – e 

os topoi góticos lhe deixam, participa, assim, ativamente da construção da narrativa. 

Assim como postulado por Todorov e, principalmente, por Lovecraft e Ceserani, 

David Roas cola o leitor à personagem: 

El lector, como los personajes de la novela, es enfrentado a unos 

fenómenos cuya presencia excede toda capacidad de comprensión, y ante 

los cuales no cabe otra reacción que la sorpresa, la duda y el temor. Y así, 

todo aquello que representaban esos seres sobrenaturales (que podemos 

resumir en el miedo a la muerte y a lo desconocido) se trasladará al mundo 

de la ficción, para seguir aterrorizando al hombre. Peró éste ya no será 

un terror creído, sino un terror, como dije antes, gozado (Roas, 2006, p. 

62, 63).14  

Ao perceber a presença do sobrenatural, do improvável, o leitor vê o fenômeno 

como uma transgressão à sua experiência coletiva da realidade, ao seu horizonte de 

expectativas a respeito do real. Por isso, compartilha da hesitação e do medo da 

personagem e, quando não explicitado na narrativa, é ele, o leitor, quem decidirá que 

solução dar ao acontecimento aparentemente sobrenatural; é ele quem preencherá o 

“vazio” da dúvida, articulando seu presente, fazendo conexões relevantes com sua 

história, com aquilo que entende por real para, por fim, tomar uma decisão sobre o sentido 

do texto. Roas ainda argumenta que mesmo que narrador e personagem não se inquietem 

diante do acontecimento insólito, o leitor, envolvido com o universo narrativo, não deixa 

de fazê-lo, visto que se depara com fenômenos que pretendem perturbar concepção do 

real (cf. Roas, 2001). 

Entretanto, esse leitor não goza de total liberdade ao construir o sentido da 

narrativa fantástica; é conduzido ou “engañado” (Bellemin-Nöel, 2001, p. 125) pelas 

                                            
14 O leitor, como os personagens do romance, se depara com um fenômeno cuja presença excede todo o 

poder de compreensão, e que não cabe outra reação que não a dúvida, a surpresa e o medo. E assim, tudo o 

que representou esses seres sobrenaturais (que cair no medo da morte e do desconhecido) vai passar para o 

mundo da ficção, para continuar aterrorizando o homem. Mas isso não é mais que um terror crido, mas um 

terror, como eu disse antes, gozado (Roas, 2006, p. 62,63 – tradução nossa). 
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estratégias narrativas do texto, pelos modalizadores da linguagem e, algumas vezes, pelas 

leituras anteriores de textos do mesmo gênero que compõem o seu repertório (cf. Iser, 

1996). Afinal, “a hesitação pode nascer no leitor” (Todorov, 2012, p. 94). 

O processo de leitura de um texto fantástico é, na verdade, um processo circular 

em que o leitor cria hipóteses a partir do seu horizonte de expectativas e do seu repertório, 

que devem ser confirmadas pelo texto e cujas partes interpretadas precisam convergir 

com o próprio texto, mesmo que se estabeleçam relações com o mundo extratextual do 

leitor. Embasamos tal hipótese em Umberto Eco: 

La lettura delle opere letterarie ci obbliga ad un esercizio della fedeltà e 

del rispetto nella libertà dell’interpretazione. C’è una pericolosa eresia 

critica, tipica dei nostri giorni, per cui di un’opera letteraria si può fare 

quello che si vuole, leggendovi quanto i nostri più incontrollabili impulsi 

ci suggeriscono. Non è vero. Le opere letterarie ci invitano alla libertà 

dell’interpretazione, perchè ci propongono di fronte alle ambiguità e del 

linguagio della vita. Ma per poter procedere in questo gioco, per cui ogni 

generazione legge le opere letterarie in modo diverso, ocorre essere mossi 

da un profondo rispetto verso quella que io ho altrove chiamato 

l’intenzione del testo (Eco, 2003, p. 11).15 

Ao dialogar com o universo do leitor, o fantástico solicita seu envolvimento com 

o universo narrativo para (re)construir os sentidos ali expressos. O leitor, portanto, parte 

de seu conhecimento de mundo, horizonte de expectativas e repertório para preencher os 

“vazios” da narrativa. Teme e se inquieta quando o inexplicável surge, mas o texto não 

fica à mercê de suas idiossicrasias, pois serão as estruturas narrativas e a modalização da 

linguagem que o conduzirão à decisão final.  

Partindo dessas premissas acerca do fantástico gênero, nossa escolha do corpus 

pautou-se justamente no grau de ambiguidade do texto e na força da hesitação por esse 

provocada, mantida ou não até o final ou para além da narrativa.  

                                            
15 A leitura das obras literárias nos obriga a um exercício de fidelidade e de respeito à liberdade de 

interpretação. Há uma perigosa heresia crítica, típica dos nossos dias, que de uma obra literária se pode 

fazer aquilo que se quer, lendo o que nossos mais incontroláveis impulsos nos sugerem. Não é verdade. As 

obras literárias nos convidam à liberdade de interpretação, porque nos propõem ficar diante das 

ambiguidades e da linguagem da vida. Mas, para poder proceder neste jogo, no qual cada geração lê as 

obras literárias de uma maneira diferente, ocorre ser movido por um profundo respeito por aquilo que 

através daquela que, em outro lugar, chamei de intenção do texto (ECO, 2003, p. 11 – tradução nossa). 
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2 ALGUNS CAMINHOS E (DES)CAMINHOS DO FANTÁSTICO NO BRASIL 

 

O jovem Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi sempre considerado um poeta 

genial. Sua prosa, no entanto, jamais gozou do mesmo espaço e prestígio dispensados à 

sua poesia porque era muito imaginativa, sendo considerada pejorativamente, no século 

de sua escritura, como fantástica (cf. Niels, 2013). Se a literatura fantástica de línguas 

alemã, inglesa e francesa foram, em algum momento, consideradas como de menor 

qualidade em relação a outros fazeres literários do mesmo período, aqui não seria 

diferente. A literatura de cunho fantástico, apesar de lida e conhecida pelos nossos 

literatos e pelo público leitor comum, foi “obstruída” pela estética real-naturalista 

ascendente (cf. Gabrielli, 2004).  

A prosa de cunho fantástico do jovem paulista Álvares de Azevedo, no entanto, 

tem sido objeto, na atualidade, de muitos artigos, ensaios, teses, dissertações e apreciações 

críticas diversas – um aumento considerável de estudos acadêmicos acerca dessa parte de 

sua produção literária. A maioria desses estudos consideram os contos de Noite na 

taverna como aqueles que inauguram uma produção de cunho fantástico em nossas 

Letras. Por exemplo, Maria Cristina Batalha, ao traçar o percurso de uma possível 

literatura fantástica brasileira, aponta o escritor em questão como o primeiro e mais 

representativo autor dessa vertente literária nacional. Para a acadêmica, os contos de Noite 

na taverna, junto ao drama Macário, inaugurariam, na literatura brasileira, uma espécie 

de “estética da incerteza” (Batalha, 2010, p. 4).  

Homero Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira (2010) também 

vislumbraram nos contos do jovem paulista o ponto de partida de uma produção do gênero 

fantástico no Brasil. Nesse sentido, ambos apontam uma série de emulações16 de Noite 

na taverna que, a nosso ver, serviriam como indicativo da presença do gênero nas Letras 

brasileiras, ainda no século XIX, e de sua continuidade no início do XX. Dentre elas, 

estão A confissão de um moribundo (1856), de Lindorf Ernesto F. França, Cartas-

romance (1859), de Américo Brasílio de Campos, Conto Misterioso (1860?), de Antonio 

L. Ramos Nogueira, Poverino (1861), de Américo Lobo, Ruínas da glória (1861), A 

                                            
16 O termo emulação aqui alude ao uso que faz Homero Pires (1931) e, especialmente, Jefferson Donizete 

de Oliveira (2010). Oliveira em sua dissertação de mestrado aponta para uma série de contos e romances 

que teriam emulado, seja no tema seja na forma, os contos de Noite na taverna. O termo ali surge com o 

sentido expresso de imitação e superação de um modelo anterior; nesse caso, os contos do jovem Azevedo. 

Posteriormente nesta tese, o leitor se defrontará com o conceito de poética da emulação conforme proposto 

por João Cezar de Castro Rocha (2013), este relacionado a prática pré-romântica da aemulatio e aplicado à 

produção machadiana.  
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guarida de pedra, crenças populares (1861), Esther (1861), Inak (1861), de Fagundes 

Varela, Conto à mesa de chá (1861), de Antônio Manuel dos Reis, Uma noite no 

cemitério (1861), de João Antônio de Barros Júnior, Gennesco: vida acadêmica (1862), 

de Teodomiro Alves Pereira, A Trindade Maldita: contos no botequim (1862), de Franklin 

Távora, Uma noite de vigília, romancete (1863), de Félix Xavier da Cunha, Dalmo, ou 

Mistérios da noite (1863), de Luís Ramos Figueira, D. Juan ou A prole de Saturno (1869), 

de Castro Alves, Favos e Travos (1872), de Rozendo Moniz Barreto, Meia-noite (1873), 

de João de Brito, Um esqueleto (1875), de Machado de Assis, D’ A Noite na taverna 

(1889) de Medeiros e Albuquerque, O esqueleto (1890), de Vítor Leal (pseudônimo de 

Pardal Mallet e Olavo Bilac), O medo (1890), de Vivaldo Coaracy, Meia-noite no cabaré 

(1901), de Leandro Barros, Misérias, contos fantásticos (1910), de Altamirando Requião, 

Misérias (1931), de Amadeu Nogueira e Os donos da caveira (1931), de Ernani Fornani.  

A essa listagem acrescentamos, ainda, não como exemplo de emulação dos contos 

do jovem paulista, mas como exemplo de uma produção de cunho fantástico no Brasil 

oitocentista, a novela Os invisíveis (1861), de Joaquim Felício dos Santos, que, nas 

palavras do historiador José Guilherme Merquior, seria um exemplo de “novela fantástica 

hoffmanniana” (Merquior, 1996, s/p). Além da obra, citamos juntamente A luneta Mágica 

(1869), de Joaquim Manuel de Macedo, também de clara inspiração hoffmanniana, As 

Bruxas (1861), de Fagundes Varela; Jacinto: conto fantástico (1861), de Bruno Seabra e 

os contos machadianos A vida eterna (1870), O capitão Mendonça (1870), Decadência 

de dois grandes homens (1873), Sem olhos (1876), O Imortal (1882), de Machado de 

Assis, A dança dos ossos (1871), Garganta do Inferno (1871), O pão de Ouro (1879), A 

ilha maldita: romance fantástico (1879), de Bernardo Guimarães, A mortalha de Alzira 

(1891), Os demônios (1891) e o Impenitente (1893), de Aluízio Azevedo, Acauã (1892), 

A feiticeira (1892) e Baile do Judeu (1892), de Inglês de Souza. 

A maior parte destes textos, assim como os contos de Noite na taverna, durante 

muitos anos estiveram à margem do cânone, configurando uma espécie de literatura 

marginal17. Infelizmente, nossas historiografias ainda omitem essa parte de nossa 

                                            
17 O termo marginal surge na década de 1970 para designar uma literatura que afronta o cânone por romper 

com qualquer modelo estético e cultural vigente. Muitas vezes o termo é usado simplesmente para qualificar 

o trabalho de artistas que, contrários às regras de produção e circulação da literatura, partem para uma 

produção e venda independente. No cenário contemporâneo o termo tem sido utilizado para qualificar a 

literatura produzida por autores das periferias das grandes cidades brasileiras e que abordam em seu 

discurso o universo do crime, da violência, das drogas e da miséria urbana (cf. Oliveira, 2011). Aqui, 

usamos o adjetivo marginal com um outro sentido, mais amplo, o de literatura que se faz à margem do 

cânone. Assim retroagimos o uso do termo ao século XIX e ao início do século XX. 
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produção literária. É como se esse fazer literário tivesse sido “expurgado dos cânones 

literários escolares, banido das antologias, e teve suas manifestações, sem excluir as mais 

exitosas, interditadas à reedições” (Souza, 2017, s/p). 

Até mesmo os contos fantásticos daquele que foi e é um dos nomes mais 

representativos da nossa literatura, Machado de Assis, permaneceram um tanto 

obscurecidos até a década de 1970, quando Raimundo Magalhães Júnior reuniu-os para 

publicação do título Contos Fantásticos de Machado de Assis, chamando, assim, atenção 

para essa vertente ficcional também praticada pelo Bruxo do Cosme Velho.  

Pouco se comentou sobre essa vertente literária machadiana até vir a lume a 

antologia de Magalhães Jr., talvez porque, como argumenta o próprio antologista, sua 

produção de cunho fantástico esteve diluída em diferentes títulos de sua obra publicada, 

fora os contos que só foram publicados em jornal, como expõe Ricardo Gomes da Silva 

em estudo posterior (cf. Silva, 2012). Além da omissão ou desconhecimento, por parte da 

crítica, desses contos fantásticos machadianos até aquele momento, houve ainda um certo 

juízo negativo à sua verve fantástica que, na nossa opinião, teria condicionado o 

esquecimento desses contos. O antologista, no prefácio do volume, chama atenção para o 

juízo nefasto de Sílvio Romero aos contos fantásticos de Machado: 

[...] num livro injusto e tendencioso sobre Machado de Assis (Estudo 

Comparativo de Literatura Brasileira), Sílvio Romero anotara, na página 

133, que o grande escritor “hoje tem veleidades de pensador, de filósofo, 

e entende que deve polvilhar os seus artefatos de humour e, às vezes, de 

cenas com pretensão ao horrível”. A isto acrescentava: “Quanto ao 

humour, prefiro o de Dickens e de Heine, que era natural e incoercível; 

quanto ao horrível, agrada-me muito mais o de Edgar Allan Poe, que era 

realmente um ébrio e louco de gênio, ou o de Baudelaire, que era de fato 

um devasso e epilético”. Achava Sílvio Romero incrível que um pacato 

diretor de Secretaria de Estado, no caso o Ministério da Viação e Obras 

Públicas, condecorado com a Ordem da Rosa, pudesse dar-se ao luxo de 

abordar o que chamou de horrível, como se um verdadeiro escritor não 

fosse capaz de dissociar sua vida cotidiana das criações de seu espírito. E 

disso ninguém foi mais capaz do que Machado de Assis, o cidadão 

perfeito, o burocrata exemplar, que era, no entanto, um escritor profundo, 

audacioso, irónico e, não raro, satírico e corrosivo. Foi, também, um cultor 

do fantástico. Às vezes, de um fantástico mitigado, que não ia além dos 
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sonhos que temos não só adormecidos como ainda acordados; outras 

vezes, de um macabro ostensivo e despejado. Excepcionalmente, ia buscar 

na realidade, mais arrojada do que a ficção, os temas de alguns desses 

contos macabros, como é o caso de Um Esqueleto (Magalhães Jr., 1973, 

p. 8). 

Romero é tão negativo no juízo que faz ao introdutor do gênero no Brasil, Álvares 

de Azevedo, quanto o foi com o autor de Memórias póstumas de Brás Cubas. Reconhece 

que o jovem paulista nos arrancou de vez da influência portuguesa por buscar sua 

inspiração e influência em outros países europeus (cf. Romero, 1888, p. 903). Ele, que foi 

um produto da academia brasileira, como afirma o historiador, influiu, mais tarde, em 

Portugal, fazendo o fluxo inverso: 

Há nele páginas de um objetivismo completo: “Pedro Ivo”, “Teresa”, 

Cantiga de sertanejo”, “Na minha terra”, “Crepúsculo do mar”, 

“Crepúsculo nas montanhas”, e muitas outras. Em “Glória moribunda”, 

“Cadáver de poeta”, “Sombra de D. Juan”, “Boêmias”, “Poema do Frade”, 

e no Conde Lopo, recentemente publicado, há muito desse satanismo, 

desse desprazer da vida em que veio acabar o romantismo. Há apenas mais 

talento do que em Baudelaire; porque, de envolta com os desalentas e 

extravagâncias do gênero, em Azevedo aparecem manifestações de lirismo 

que não possuía tão eloquentes o poeta francês. Essa parte da obra do poeta 

brasileiro. Neste sentido um dos precursores do desmantelo do romantismo 

veio a influir muito em Portugal, chegando até a Guerra Junqueiro, cuja 

“Morte de D. João” tem muita coisa que possui a sua inspiração primitiva 

em poesias do autor da “Noite na taverna” (Romero, 1888, p. 918). 

Mas, quando se trata de sua prosa, que, como dissemos, abriga características do 

gênero fantástico, não vê um Álvares de Azevedo tão genial quanto o poeta porque, como 

afirma, “o drama, o romance e o conto exigem muita observação, muita análise, muita 

tensão no espírito, a par de muita imaginação criadora. Não creio que aquelas qualidades 

predominassem no espírito do poeta” (Romero, 1888, p. 923). A produção em prosa, para 

o historiador e crítico, devia ser o resultado da observação e do registro documental de 

realidades naturais e sociais. A imaginação criadora, especialmente a fantasiosa, 

mirabolante, dada ao suspense, ao horror, ao escândalo e ao sobrenatural, não cabia ao 

drama, ao conto e ao romance. Por isso, Romero não se estende em seus comentários 
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sobre as extravagantes histórias de Noite na taverna, optando apenas por afirmar que 

Azevedo não gozava das qualidades necessárias à boa produção em prosa. 

Mesmo quando elogia a lírica de Azevedo, não deixa de imprimir uma crítica 

negativa àquela cuja temática se aproxima do fantástico, como Glória Moribunda, 

Cadáver de Poeta, Sombra de D. Juan, Boêmias, Poema do Frade e Conde Lopo, pois, 

antes de conclamar o paulista como um poeta superior a Baudelaire, acena para o fato de 

que nessa parcela de sua produção poética “há muito desse satanismo, desse desprazer 

pela vida em que veio acabar o romantismo” (Romero, 1888, p. 918). 

Os juízos negativos de Romero aos contos fantásticos de Machado de Assis e de 

Álvares de Azevedo nos servem de exemplo de como a crítica da época encarava esse 

tipo de literatura. O sombreio e o macabro, se foi bem visto na poesia da segunda geração 

romântica, não seria percebido de igual maneira na prosa. Tal juízo contaminaria outros 

historiadores, como José Veríssimo (1977), que, se não julgaram mal a produção 

fantástica desses literatos, se abstiveram de quaisquer julgamentos. Na impossibilidade 

de circunscrever tais narrativas em determinada escola ou corrente literária, a 

historiografia e a crítica especializada puseram-nas de lado, como se não fossem dignas 

de sua apreciação crítica.  

Outro exemplo desse movimento seria o dos contos fantásticos de Fagundes 

Varela, que quase desapareceram. Seus contos fantásticos somente contaram com 

republicação em meados do século seguinte. E que dizer ainda d’A Trindade Maldita, de 

Franklin Távora, que contou apenas com a edição folhetinesca que saiu pelo Correio 

Paulistano de 9 a 12 de abril de 1862, não gozando de publicação posterior em livro? 

Obras de dois autores canônicos, mas cuja produção fantástica foi completamente deixada 

à margem do cânone da literatura brasileira pela historiografia e pela crítica especializada 

de outrora. Nas histórias da literatura, Fagundes Varela é reverenciado pela sua poética; 

Franklin Távora por sua obra naturalista. Suas investidas no fantástico foram 

obscurecidas. Mas não por muito tempo.  

Entre as décadas de 1950 e 1970 surgem os primeiros estudos de peso sobre o 

gênero fantástico: Le conte fantastique (1951), de Castex, o prólogo a Anthologie du 

fantastique (1958), De la féerie à la sience-fiction e A couer du fantastique (1965), de 

Callois, além de L’art et La Littérature fantastiques, de Louis Vax (1960), cuja edição 

traduzida para o português seria publicada e editada pela editora Arcádia de Lisboa, em 

1972. 
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No Brasil, os estudos acerca do gênero são inflamados pelo lançamento de As 

estruturas narrativas (1969) e Introdução à literatura fantástica (1975), traduções, 

respectivamente de Pour une Theorie du Recit (1969) e Indroduction à la littérature 

fantastique (1970), de Tzvetan Todorov. A despeito das lacunas e dos problemas 

conceituais da obra do estruturalista, seus estudos propiciaram uma grande efusão no 

Brasil. Foi graças principalmente ao ensaio de Todorov que a academia se voltou para 

essa vertente que aqui andava um tanto esquecida. Após essas décadas, começam a surgir 

inúmeros estudos acadêmicos sobre o fantástico em nossas Letras: artigos, ensaios, 

dissertações e teses que paulatinamente redirecionaram a visão sobre essa vertente 

literária a priori renegada. 

A partir dos anos 50 do século XX empreendeu-se, portanto, um grande esforço 

no resgate dessa parte da literatura brasileira que se manteve oculta por tanto tempo, à 

margem do cânone. Tal esforço resultou, além do resgate dos contos fantásticos de 

Machado de Assis por Magalhães Jr., na década de 1970, na reunião de contos de natureza 

fantástica de autores de diversos momentos literários em coletâneas ou antologias como 

O conto fantástico, oitavo volume da coleção Panorama do conto brasileiro, de 1959, 

organizada por Jerônimo Monteiro, Maravilhas do conto fantástico – antologia de contos 

estrangeiros, que contém três narrativas brasileiras –, de 1960, organizado por Fernando 

Correia da Silva e José Paulo Paes, Obras primas do conto fantástico – antologia de 

contos estrangeiros que traz cinco narrativas nacionais –, de 1961, organizado por Jacob 

Penteado, Histórias fantásticas – antologia que abriga contos de Lima Barreto, Moacyr 

Scliar, Murilo Rubião e Modesto Carone junto a nomes como Edgar Allan Poe e Franz 

Kafka –, de 1996, organizado por José Paulo Paes, Páginas de Sombras: contos 

fantásticos brasileiros, de 2003, organizado por Bráulio Tavares, Os melhores contos 

fantásticos – antologia de contos nacionais e estrangeiros (alguns até então inéditos em 

português) que traz seis contos de brasileiros –, de 2006, organizada por Flávio Moreira 

da Costa e prefaciada por Flávio Carneiro, Contos Macabros: 13 histórias sinistras da 

literatura brasileira, de 2010, organizado por Lainister de Oliveira Esteves, e, por fim, O 

fantástico brasileiro: contos esquecidos, de 2011, organizado por Maria Cristina Batalha, 

e Páginas Perversas: narrativas brasileiras esquecidas, também organizado por Maria 

Cristina Batalha juntamente com Júlio França e Daniel Augusto P. Silva, de 2017, que 

procuraram reunir contos não contemplados nas antologias anteriores. Um esforço que 

certamente tem contribuído para o aumento do interesse dos pesquisadores brasileiros, 

bem como dos leitores, na literatura que explora temas sobrenaturais. 
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É imperativo ainda ressaltar o pioneirismo de Jerônimo Monteiro ao organizar a 

primeira antologia de contos fantásticos brasileiros, lançada apenas oito anos após a 

publicação do ensaio de Castex e um ano após o prólogo de Callois na França. Ao 

organizar o volume, Monteiro se colocou diante de uma complicada empresa pois, como 

comenta na introdução, deparou-se com grandes dificuldades para encontrar e ter acesso 

a contos de autores brasileiros que incursionaram pelo fantástico. Dificuldades que, nos 

casos dos textos ainda não reeditados, perduram18.  

Diante das dificuldades encontradas na reunião dos contos que comporiam o 

volume, o antologista arrazoa que o que se lê desse gênero no Brasil é, senão, literatura 

traduzida, especialmente do inglês. Seu argumento é o de que a literatura inglesa e norte-

americana forneceriam aquilo que não se tem na realidade. O homem precisa dos horrores 

ficcionais para ajudá-lo a suportar os horrores da vida real, assim como a criança precisa 

do conto de fadas para desenvolver-se cognitivamente. O imaginário humano se apodera 

de elementos sobrenaturais, polêmicos e destrutivos e transforma-os em ferramentas que 

desmantelam esses mesmos elementos, provocando instabilidade e incerteza quanto às 

realidades que o cercam. Para Monteiro (1959), portanto, é interessante que numa cultura 

como a nossa, em que as superstições, as lendas e as crendices são tão afloradas, a 

produção de uma literatura de cunho fantástico tenha sido, até aquele momento, tão 

improfícua. De acordo com a sua lógica, deveríamos gozar de uma produção de literatura 

fantástica ainda maior que os ingleses e os norte-americanos, pois teríamos ainda mais 

material a explorar. Lainister Esteves (2010), organizador da antepenúltima antologia 

mencionada, parece certamente concordar com isso.   

De fato, era difícil pensar em fantástico e gêneros correlatos, como horror e gótico, 

no Brasil oitocentista, pois, além dos motivos já expostos acima, o gênero só se 

consolidaria entre nós em meados do século subsequente. Mas o fato é que, apesar de 

marginalizado pela crítica do século XIX e início do século XX, preocupada com a “cor 

local” – expressão de origem francesa usada no Brasil do XIX para designar o projeto de 

criação literária de características nacionais –, houve brasileiros que “se dedicaram a 

construir textos em prosa, recheados de situações sinistras, capazes de inquietar o mais 

cético dos leitores” (Oliveira, 2010, p. 9). 

 

                                            
18 Por exemplo, a primeira parte de A trindade maldita, de Franklin Távora não é possível localizar; nem 

mesmo na Biblioteca Nacional, onde encontram-se facilmente todas as outras partes do folhetim. Por isso, 

optamos por não trabalhar com o texto de Távora neste momento.  
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2.1 O fantástico frente à estética real-naturalista 

 

Lucia Miguel-Pereira (1973) argumenta, ao nosso ver equivocadamente, que 

somos pouco imaginativos e pouco dados a abstrações, o que explicaria a nossa predileção 

pelo realismo. Os poucos títulos fantásticos, de aventura, de horror ou mesmo novelas 

policiais seriam um sintoma, segundo a historiadora, de uma literatura marcada pelo 

desejo não só de trazer a realidade para dentro da ficção, como também de se fazer um 

registro documental de um lugar, de uma época ou de uma sociedade através do texto 

ficcional.  

Ora, a nossa literatura, como sistema (cf. Candido, 2013), surge num momento 

em que precisávamos nos afirmar como nação independente. Uma independência que não 

queria ser só política, mas também cultural. Como adolescentes mimados que se rebelam 

contra os ensinos dos pais, nos rebelamos contra Portugal, renegando a herança cultural 

herdada. O movimento de independência política durante o século XIX firmaria, portanto, 

o compromisso de, por meio da literatura, afirmar essa identidade brasileira e, em 

consequência, inventariar nosso passado cultural através da expressão de nossa “cor 

local” – a natureza, o índio, a sociedade. De fato, no incipiente panorama intelectual do I 

Império, homens que eram simultaneamente literatos, políticos e historiadores 

ocasionavam uma fusão entre questões literárias e políticas. Os protagonistas da cena que 

conduziu à emancipação política brasileira foram também os desbravadores de um 

movimento a favor de uma literatura brasileira autêntica, que se consolidaria durante o 

nosso Romantismo – uma literatura que significaria, ao menos representativamente, nossa 

emancipação cultural de Portugal. 

Dentro de tal perspectiva, a escola romântica será, então, a responsável por uma 

produção expressiva em que o termo “nacionalismo” assumirá um caráter duplo: a 

afirmação das particularidades do país e o esforço obrigatório de libertação cultural de 

Portugal. Assim, a vontade de negar a tradição lusitana em nome da criação de uma 

identidade própria resultou no abandono inconsciente da tradição de uma literatura mais 

imaginativa, a que Carlos Fuentes (2000) denominou “Tradição de La Mancha”, que se 

inicia com Cervantes e trabalha a ficção com o fim de fundar uma realidade outra através 

da imaginação, da estruturação da linguagem, da ironia e da mistura de gêneros. Nós, 

naquele momento, como toda a América Latina, seguimos uma outra tradição, a de 

“Waterloo”, corrente realista cujas obras baseiam-se sobretudo no relato da experiência e 

na representação de realidades.  
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Devido a essa tendência, durante muitos anos, a literatura que não era pautada na 

realidade teria sido, de certo modo, marginalizada pela crítica e pela historiografia 

brasileiras, fazendo parecer que não tivemos a prática de outro tipo de literatura que não 

a realista. Por isso, segundo Pereira (1973), temas fantásticos só teriam se refletido em 

um único título – Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Mas isso não é uma verdade, 

haja vista que, após os contos do jovem paulista, tivemos um bom fluxo ininterrupto de 

contos fantásticos e de gêneros correlatos, para além das emulações de que falam Homero 

Pires (1931) e Jefferson Donizete de Oliveira (2010).  

O fato é que sempre houve público para a literatura de cunho fantástico, portanto, 

seria de se esperar que também houvesse a sua profusão. Os contos de Noite na taverna, 

apesar de não contarem com boa receptividade da crítica da época, tiveram boa 

receptividade do público leitor, o que parece ter condicionado tal contínua produção de 

contos fantásticos nas Letras brasileiras. Sobre sua recepção ainda no século XIX, o 

historiador José Veríssimo relata que os “meninos de colégio [do Colégio Pedro II] [...] 

saturavam-se dos horrores de Bertram e Solfieiri”, mesmo que se tratasse de uma prosa 

“que certamente não merece o apreço e sobretudo a estima, que [esses jovens] lhe deram” 

(Veríssimo, 1977, p. 26-32). O testemunho de Veríssimo nos assegura o gosto de parte 

do público leitor da época por esse tipo de literatura. 

O mesmo Veríssimo atesta ainda que, na década de 1870, apenas quinze anos 

após a publicação do segundo volume das Obras Completas (1855), “fizeram-se várias 

edições separadas [de Noite na taverna], muito mais do que da Lira dos vinte anos” 

(Veríssimo, 1977, p. 26-32). Edições, devemos enfatizar, vendidas a um preço tão em 

conta quanto os grandes romances de José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo – 

300$000 (Niels, 2013) –, perdendo somente para o grande best-seller da época, Diva – 

“pequeno romance editado pela Garnier, que acertou logo duas edições, ao preço 

250$000 cada” (Machado, 2010, p. 99).  

Para o historiador, os contos do jovem Azevedo teriam influenciado, mesmo que 

indiretamente, alguns nomes da literatura nacional, pois os horrores relatados pelos 

boêmios da taverna entretiveram os estudantes “dados à poesia e às Letras” (Veríssimo, 

1977, p. 26-32) antes do surgimento da escola naturalista. O que o crítico e historiógrafo 

não podia saber é que o tipo de literatura proposta por Azevedo frutificaria à margem do 

cânone mesmo após a escola naturalista, proporcionando o mesmo prazer estético 

peculiar aos leitores brasileiros dos séculos XX e XXI que os contos da taverna 

proporcionaram aos jovens do XIX.  
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Outro grande exemplo do gosto do público brasileiro pela ficção de cunho 

fantástico, imaginativo e insólito ainda no século XIX, é a tiragem de mil exemplares de 

A luneta mágica (1862), de Joaquim Manuel de Macedo, já em sua primeira edição (cf. 

Machado, 2010, p. 98). Claro que se tratava de um autor que, assim como José de 

Alencar, já havia se consagrado, mas uma tiragem de mil exemplares era bastante 

significativa para a época, principalmente tratando-se de um romance de cunho 

fantástico.  

Passadas apenas três décadas, a segunda edição de A mortalha de Alzira (1885), 

de Aluísio Azevedo, terá uma tiragem de dez mil exemplares, posto que os mil 

exemplares da primeira edição (1884) se esgotaram rapidamente. Vale destacar que era 

uma tiragem certamente bastante acima dos padrões da época (cf. Esteves, 2014, p. 5)! 

Aliás, seria por causa desse gosto popular que o típico representante de nossa 

vertente real-naturalista, Aluísio Azevedo, teria produzido uma ficção menos 

preocupada com as denúncias político-sociais e mais dada ao folhetinesco. Segundo 

consta, Azevedo dependia financeiramente do ofício de escritor, daí o surgimento desde 

romances melodramáticos a narrativas fantásticas e detetivescas que agradariam à massa 

de leitores (cf. Bosi, 2006, p. 188; Mérian, 1988, p. 436; Menón, 2011, p. 7). 

Essa predileção pela narrativa fantástica, como também por toda narrativa 

sombria, perversa e obscura, é atestada também por Marlyse Mayer em seu estudo sobre 

a introdução e evolução do folhetim no Brasil. Para a pesquisadora, um escritor que soube 

trabalhar com esse veio literário teria sido, também, Machado de Assis. Diz ela:  

[...] o apologista da “elevação moral da família” não hesita em confrontar 

suas gentis leitoras com o tenebroso do ser e do folhetim. E acredito que 

se as ditas gentis leitoras e seus respectivos cônjuges puderam enfrentar 

galhardamente o minucioso horror da descrição clínica do episódio central 

de “A causa secreta” (tema que também está em “Conto Alexandrino”), é 

que havia muito deviam ter estômago arrimado, e aguçado o gosto pelo 

deleitável das situações-limite, ao ler e ouvir ler, entre outras tantas cenas 

do mesmo jaez [...] (Meyer, 1996, p. 391).  

Gosto que também se revela pela presença em nossas bibliotecas e gabinetes de 

leitura de títulos de literatura gótica e fantástica, traduzidos ou não, com especial destaque 

para a tradução francesa dos contos de Hoffmann, Contes fantastiques (Anexo I), de 1844, 

e o título Nevroses: Hoffmann, Quincey, Edgar Poe, G. de Nerval (Anexo  II), tradução 
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francesa de 1898, que pertenceu à biblioteca pessoal de João do Rio e hoje se encontram 

disponíveis no Real Gabinete de leitura do Rio de Janeiro.  

No que diz respeito ao alemão E. T. A. Hoffmann, sua presença e influência sobre 

autores brasileiros oitocentistas foram fartas e abundantes. Apesar de ter sido um artista 

multivocacional – foi jurista, compositor, desenhista, escreveu óperas, novelas, romances, 

contos – seus contos fantásticos foram os que lhe deram maior destaque, tanto na 

Alemanha, quanto em outros cantos da Europa, como a França. Foi um dos autores mais 

lido e traduzido de seu tempo e, talvez por isso, influiu em praticamente “todos os 

novelistas franceses, de Nerval e Balzac até Maupassant (“Le Horla”); Poe e Baudelaire; 

Puchkin, Gogol e Dostoiévski; Bécquer e Karen Blixen; os escritores russos de 1920 que 

chamavam seu clube de “Irmãos Serapião”; Lovecraft, em nossos dias; e Kafka” 

(Carpeaux, 2013, p. 110). Aqui, em terras brasileiras, seu nome chega atrelado aos seus 

contos e, por conseguinte, à literatura fantástica, uma vez que, na própria França, a 

narrativa do alemão teria sido introduzida por Jean-Jacques Ampère, associada ao 

adjetivo fantástico (cf. Batalha, 2012; Camarani, 2014). 

Apesar de não se saber precisamente de que maneira autores como Álvares de 

Azevedo, Fagundes Varela, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, dentre 

outros, tiveram contato com a obra do alemão, pois não há relatos de que nenhum deles 

fosse fluente na língua de Goethe, é possível afirmar, com base nas citações de Hoffmann, 

que esses fazem em sua seara literária, que tiveram algum contato com os contos 

fantásticos do alemão. Dentre os nossos românticos, parece que só Gonçalves Dias sabia 

o idioma, haja vista a tradução que fez de Die Braut von Messina (1803), de Friedrich 

Schiller. Álvares de Azevedo certamente não lia, como o próprio lamenta em nota ao O 

livro de Fra. Gondicário: “Se soubesse o Alemão, eu não resistiria ao desejo de dar uma 

tradução dessa soberana invocação de Faust. Fazê-la pelo molde de um pálido reflexo de 

uma tradução francesa fora um sacrilégio...” (Azevedo, 2000, p. 629). Por isso, 

acreditamos que a obra hoffmaniana tenha circulado no Brasil do século XIX por meio 

de traduções, em sua maioria, francesas, língua franca naquele século.  

Hélio Lopes, em artigo sobre a literatura fantástica no Brasil, afirma que 

possivelmente a primeira obra do alemão aqui publicada tenha sido “O Morgado, na 

‘Biblioteca Brasílica’ da revista Minerva Brasiliense (1843-1845)” (Lopes apud 

Volobuef, 2002, p. 2), mas não desconsidera a possibilidade de seus contos terem sido 

publicados antes “em nossa imprensa periódica” (Lopes apud Volobuef, 2002, p. 2).  



44 

 

O introdutor do gênero fantástico no Brasil, Álvares de Azevedo, sofreu influência 

de E. T. A. Hoffmann, como também de nomes como Lord Byron, autor que bebeu das 

mesmas fontes góticas que Hoffmann bebera, como é atestado não só pela sua fortuna 

crítica, como também pelas cartas por ele deixadas e pelas alusões ao alemão em seus 

textos.  

No poema Ideias íntimas, alude-se a Hoffmann como o “Phantastico alemão, 

poeta ardente/ Que ilumina o clarão das gotas pálidas/ do nobre Johannisberg! [...]” 

(Azevedo, 2000, p. 203). No conto de abertura de Noite na Taverna, “Uma noite do 

século”, novamente citar-se-á o alemão de Johannisberg e seus “contos fantásticos” 

(Azevedo, 2000, p. 567). 

Em O livro Fra. Gondicário, o jovem paulista faz nova menção aos contos 

fantásticos de Hoffmann:  

Nunca lhe sorriste sequer depois de uma das ideias ébrias de Byron, ao 

fechar de um dos cantos Voltarianos de Beppo – ao volver da página da 

ode fatídica do Inglês a seu tálamo dos amores - sequer após de um dos 

romances de George Sand, a mulher de fronte febril e de coração 

meridional, ou num desses contos de Hoffmann, o Alemão, concebidos no 

acesso de seu fantasiar estranho, ao luzir doirado do Johannisberg nos 

cristais verdes – em uma das criações, que são como sombras doiradas 

pelos manchados escuros dos clarões de um palácio encantado (Azevedo, 

2000, p. 620)? 

E, por fim, no “Puff”, de Macário, dá-nos indícios de dois contos do alemão que 

certamente teriam sido lidos pelo autor. Referindo-se ao próprio Macário, chama-o de: 

[...] um filho pálido dessas fantasias que se apoderam do crânio e inspiram 

a Tempestade, a Shakespeare, Beppo e o IX Canto de D. Juan a Byron; que 

fazem escrever Annunziata e O canto de Antonia a quem é Hoffmann ou 

Fantasio ao poeta de Namouna (Azevedo, 2000, P. 509). 

Karin Volobuef (2002) chama atenção para o fato de que Annunziata e O canto 

de Antonia citados nesse trecho serem no original, respectivamente, Doge und Dogaresse 

e Rat Krespel, contos que compõem a coletânea Die Serapions-Büder, de 1819. 

No entanto, a influência hoffmaniana não se restringiu somente ao jovem paulista, 

mas a diversos de nossos autores oitocentistas. Machado de Assis e Fagundes Varela, por 

exemplo, também aludem, direta ou indiretamente, ao alemão em sua seara fantástica.  

 



45 

 

Lindorf França, autor romântico menor que teria emulado o jovem Álvares de 

Azevedo, também cita o alemão Hoffmann. No conto “Confissão de Moribundo”, de 

1856, lemos: “Nunca porém pude conseguir um olhar dessa donzela, meiga e vaporosa – 

como um sonho de Hoffmann” (França, 2017, p. 45). 

Ainda noutros literatos não identificados com a prática do fantástico, é possível 

perceber marcas da influência do alemão em terras tupiniquins. Karin Volobuef (2002) 

vê ainda traços do conto de fadas Klein Zaches genannt Zinnober em Inocência, do 

Visconde de Taunay, e nos romances Til e Sonhos d’ouro de José de Alencar, além de 

n’A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães:  

[...] percebemos que Der goldne Topf e Klein Zaches gennat Zinnober 

haviam também aportado em terras brasileiras. Mas mesmo esses dois 

contos foram lidos pelo prisma do elemento transgressor, deformado, 

exótico. No caso de Klein Zaches, pergunto-me o quanto a sua leitura não 

deu um matiz diferenciado ao anão Tico (Inocência do Visconde de 

Taunay), ao bronco moleque Brás (Til, de José de Alencar) e ao jardineiro 

Belchior (A escrava Isaura, Bernardo Guimarães – três, primos, sem 

dúvida, do Quasímodo de Victor Hugo. Ainda pensando em Klein Zaches, 

lembro que o narrador em dado momento (segundo capítulo), quando o 

personagem se aproxima montado a cavalo compara-o “a uma maçã 

espetada em um garfo, na qual alguém tivesse talhado uma careta”. Talvez 

seja apenas coincidência, mas o narrador de Alencar em Sonhos d’ouro 

(coincidentemente também no segundo capítulo), compara um 

personagem (um português) passando numa mula com “uma salsicha 

assada num espeto”. Aliás, parece-me haver vários elementos coincidentes 

entre o Klein Zaches e Sonhos d’ouro (por exemplo, nomes de 

personagens, uma certa perspectiva perante a natureza, crítica aos 

bajuladores, que conseguem fazer carreira junto ao governo) (Volobuef, 

2002, p. 9). 

O Bruxo do Cosme Velho, em crônica de 29 de dezembro de 1861, parafraseia 

brevemente a seus leitores a categorização do protagonista de Klein Zaches gennat 

Zinnober comparando-o ao então presidente do Estado de Mato Grosso:  

Conta Hoffmann de um anão que, protegido por uma fada que se 

compadecera dele, elevou-se às mais altas posições do Estado. Cinabre, 

era seu nome, recebeu de sua madrinha a faculdade de fazer passar as suas 



46 

 

inconveniências e defeitos físicos e morais para os outros, recebendo dos 

outros, todas as boas qualidades, já do corpo, já do espírito. Graças a esta 

troca obtinha tudo e não havia concorrência com ele. Não creio que a 

fortuna do presidente provenha deste milagre; mas a julgar pelas 

aparências faz crer que é assim (Machado de Assis, 1938, s/p). 

De fato, os escritos de E.T.A Hoffmann, em especial a parcela fantástica de sua 

literatura, tiveram um enorme impacto no Brasil do século XIX. Ele que foi uma das bases 

do Romantismo alemão, tornou-se, aqui, alicerce ao erguimento dos pilares que 

formariam aquela que então se institucionalizava como literatura brasileira. Seja na 

chamada literatura séria, seja naquela de entretenimento, sua influência é flagrante. 

Apesar de não ter sido o alemão o criador do gênero, o termo “fantástico” foi, por 

um erro de tradução, a ele associado pelos franceses (cf. Batalha, 2012; Silva, 2014). Cabe 

lembrar que os franceses foram bastante influenciados por Hoffmann em sua produção 

fantástica atrelada ao Romantismo, e nós, por conseguinte, pelos franceses. 

Posteriormente, a grande influência entre os franceses teria sido o americano Edgar Allan 

Poe. Embora o americano não seja entre nós tão fartamente citado quanto o alemão, 

também exerceria influência entre nós, possivelmente via traduções francesas.  

Se Machado de Assis traduziu O corvo, de Poe, não teria ele tido contato com os 

Contos do grotesco e arabesco (1840), se não no original, na tradução para o francês por 

Charles Baudelaire? 

Ao discorrer sobre a recepção de Allan Poe na literatura brasileira, Carlos 

Daghlian afirmará que Machado e contemporâneos liam em inglês e, portanto, teriam tido 

a oportunidade de ler o americano “antes do surgimento das traduções de Baudelaire do 

Tales of Grotesque and Arabesque em francês” (Daghlian, 1999, p. 8). Magalhães Júnior 

e Jean-Michel Massa, por outro lado, defendem a hipótese de que a tradução machadiana 

de O corvo teria sido feita a partir de uma tradução francesa, possivelmente a de 

Baudelaire (cf. Magalhães Jr., 1998; Massa, 2008). No caso específico machadiano, tenha 

tido contato com a literatura poeana no original ou traduzida para o francês, o fato é que 

em seus contos é perceptível um estreito diálogo com o americano Poe, conforme atestado 

por Daghlian (1999), por Greicy Bellin (2015) e por Bianca Karam (2018). 

Fortemente influenciados por Edgar Allan Poe, os escritores franceses do gênero 

do último quartel do século XIX produziram narrativas cuja necessidade de resolver o 

fantástico e a evocação psicológica do elemento fantástico por meio da sugestão são 

bastante evidentes (cf. Batalha, 2012) – características que os distanciam do fantástico-



47 

 

puro todoroviano e da história fantástica verdadeira, de Nordier. Essa racionalização do 

evento sobrenatural que configura o fantástico também parece ocorrer em grande parte 

dos contos nacionais considerados como de cunho fantástico, principalmente se 

considerarmos aqueles do mesmo período. E é preciso lembrar que a solução da 

ambiguidade não elimina a hesitação expressa pelo texto e comungada por narrador, 

personagem e leitor19.  

Em “Solfieire”, de Álvares de Azevedo, a questão da sobrevida é explicitada 

cientificamente; uma catalepsia. Em “As ruínas da Glória”, de Fagundes Varela, se 

permite uma leitura pela via da alucinação e da loucura; o narrador estaria louco e toda a 

sobrenaturalidade por ele presenciada seria fruto de sua fértil imaginação. Em 

“Decadência de dois grandes homens”, de Machado de Assis, o elemento macabro se 

desfaz quando o narrador atribui toda a história ao consumo de charutos opiados. Em 

“Demônios”, de Aluísio Azevedo, a sucessão de acontecimentos insólitos não passou de 

alguns capítulos escritos em uma noite de insônia. 

Posteriormente, os próprios franceses nos influenciariam de fato. Aluísio 

Azevedo, no prefácio a A mortalha de Alzira, afirma ter aquele romance saído diretamente 

de “La Morte amoureuse”, conto de Théophile Gauthier: 

[...] o que separa principalmente às duas obras e dá-lhes caracter bem 

diverso, é que   La Morte amoureuse tem a sua razão na lenda do vampiro; 

em quanto que a Mortalha de Alzira substitúe o truc' maravilhoso do 

vampirismo pelos fenômenos náturaes que podem apresentar certas crises 

hystericas de um nevropatha (Azevedo, 1894, p. 28). 

É imperativo ressaltar que muitos romances ingleses e alemães chegavam através 

de tradução francesa. O país teria sido o mediador dos produtos culturais ingleses e 

alemães que aqui circularam durante o período, posto que, “desde meados do século 

XVIII, a presença de livros franceses era forte no Brasil, como atestam os pedidos de 

autorização para entrada de livros no Rio de Janeiro entre meados do século XVIII e início 

do XIX” (Abreu at all, s/a, p. 15), assim como a presença maciça de autores estrangeiros 

e sobretudo franceses nos catálogos das livrarias Garnier, por exemplo (cf. Queiroz, 

2008).  

Se se importavam livros antes e após a independência política, é fato que havia 

aqui ávidos leitores dos romances europeus. Assim, é de se esperar que nossos escritores 

                                            
19 Sobre a hesitação e a identificação com o leitor ver o capítulo 1. 
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tivessem tido contato com a literatura fantástica que se produzia na Europa. Isso, em 

consonância com a produção de literatura fantástica que tivemos, nos permite entrever 

que esses autores estavam a par da literatura de seu tempo, aqui, na América e em todo 

além-mar.  

Produziu-se, assim, uma literatura que não abria mão da universalidade e de seu 

passado híbrido, matizado, múltiplo. A esse respeito, Antonio Candido, em comentário a 

determinadas obras do período, chama-as de “excêntricas”, por exprimirem “as diversas 

tendências da ficção romântica para o fantástico, para o poético, o quotidiano, o pitoresco, 

o humorístico” (Candido, 2013, p. 531). E, complementando o argumento, fornece-nos 

como exemplo o realismo de Memórias de um Sargento de Milícias e o “satanismo d’A 

noite na Taverna”. Obras que não se afastam e nem se opõem ao projeto literário do 

período, mas que “apenas decantam alguns de seus aspectos” (Candido, 2013, p. 531), 

uma literatura que variou entre o cômico, o sentimental e o subjetivo, valorizou o índio e 

contrapôs o rural e o urbano brasileiros. Uma literatura mais distante do “projeto 

romântico nacional”, mas, ainda assim, nacionalista na sua singularidade e 

universalidade.  

O pensamento crítico de Machado de Assis encarou o fato e procurou rever o 

princípio romântico da chamada “cor local”, “argumentando que o caráter nacional das 

manifestações literárias não se define por evidências exteriores [...], como, por exemplo, 

a figuração de paisagens típicas, mas por qualidades por assim dizer mais entranhadas e 

por isso de alcance universal” (Souza, 2007, p. 39).  

Para o autor de Memórias póstumas de Brás Cubas, como pontua José Luís 

Jobim, uma literatura nacional, sobretudo uma literatura nascente como a brasileira, 

deveria não só “alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região” (Jobim, 2013, p. 

110), mas buscar beber de outras fontes, no passado e no presente. A busca excessiva 

por assuntos locais, segundo o Bruxo do Cosme Velho, “limitaria muito os cabedais da 

nossa literatura” (Machado de Assis, 2004, p. 803), posto que fazer da chamada “cor 

local” uma doutrina absoluta seria correr o risco de empobrecer essa mesma literatura. 

Na verdade, toda literatura, de fato, guarda consigo resquícios de tudo que se produzira 

anteriormente, dentro de sua própria nação, como também fora dela, pois “somos parte 

de uma cultura mais ampla, da qual participamos como variedade cultural. E que, ao 

contrário do que supunham por vezes ingenuamente nossos avós, é uma ilusão falar em 

supressão de contatos em influências” (Candido, 1989, p. 153). A literatura brasileira é 

fruto de uma cultura híbrida: 
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A maior parte da população popular de Lisboa, na época dos 

Descobrimentos era de origem moura. Eram regiões culturalmente 

híbridas, para onde confluíam muitas culturas da bacia cultural 

mediterrânea, na perspectiva de um campo que se organiza em rede, 

constitui um nó multívoco, pelos cruzamentos históricos culturais entre a 

Europa, África e Ásia. No processo de colonização das Américas, seu 

repertório híbrido e polissêmico veio a misturar-se ainda mais pelas 

interações com os povos ameríndios e africanos (Abdala Jr., 2013, p. 388). 

Posteriormente, o contato com as culturas francesa, alemã e inglesa tornaria 

nosso repertório cultural ainda mais matizado, propiciando o cadinho ideal para a criação 

de uma literatura como a de cunho fantástico. 

O próprio Machado só se tornou o Machado que conhecemos hoje, o criador do 

Brás Cubas, quando se engajou num projeto literário que João Cezar de Castro Rocha 

(2013) chamou de poética da emulação, um resgate deliberadamente anacrônico da 

prática pré-romântica da aemulatio. Na sua segunda fase, o autor apropria-se 

deliberadamente de práticas discursivas de autores canônicos da literatura ocidental, uma 

apropriação sistemática e seletiva que pretende enriquecer seu próprio fazer literário. 

Observe-se que a prática da emulação não é uma pura e simples cópia, nem se trata de 

uma influência passiva. Nela, a apropriação de textos alheios surge com o fim de usá-los 

como modelos para sua criação. A repetição, unida à diferença, transformaram o autor 

de Iaiá Garcia no autor de Brás Cubas:  

Machado vira habilmente o feitiço contra o feiticeiro. Apesar da defesa 

da estética da criação e do elogio do gênio como demiurgo de si mesmo, 

os próprios românticos teriam recorrido aos mesmos procedimentos que 

se encontram na base da poética da emulação; fator especialmente 

verdadeiro no caso da poesia romântica brasileira. Assim, se as formas 

literárias precisam ser renovadas, porque não fazê-la através de um gesto 

conhecido do leitor: buscar rejuvenescer algumas formas arcaicas? 

Torção tipicamente machadiana, o romantismo é visto como inesperada 

contrafação do sistema literário que os valores românticos relegaram ao 

ostracismo (Rocha, 2013, p.233). 

 O autor não é mais um demiurgo de si mesmo, como via o Romantismo, mas vê-

se imerso num sistema cultural amplo e complexo. No caso brasileiro, um sistema que 
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sofrera muitos influxos. Nada mais natural que nossos literatos se alimentassem não 

apenas do que oferecia a nação, mas, sobretudo, de alguma literatura que lhe era anterior, 

e assim emulá-la e, quiçá, superá-la.  

A esse procedimento criativo, que vê a leitura como ato iminentemente inventivo 

e criativo, João Cezar de Castro Rocha chamará de poética da emulação:  

[...] a prática da emulação implica uma ideia particular de sistema literário, 

privilegiando o ato de leitura como gesto eminentemente inventivo. Afinal, 

partindo-se da imitação de um modelo considerado autoridade num 

determinado gênero, busca-se emular esse modelo, produzindo uma 

diferença em relação a ele (Rocha, 2013, p. 12).  

Cunhada e aplicada a Machado de Assis por Castro Rocha (2013), aqui 

estendemos a prática ao demais autores de nosso corpus, posto que entendemos que a 

poética da emulação está estritamente ligada à própria construção do fantástico no âmbito 

brasileiro. É evidente, no entanto, que a emulação não ocorre exclusivamente no caso 

brasileiro. Reconhecer que há todo um fazer literário que antecede a produção de uma 

época não é exclusivo de nossos autores. No entanto, num contexto em que a 

originalidade e a “cor local” eram as cartas da vez, tomar a prática da emulação como 

uma prática deliberada e consciente do processo criativo era de fato inovador.  

 

2.2 Manifestações do fantástico no Brasil oitocentista: o fantástico ultrarromântico 

de Azevedo e Varela 

 

A crítica, ao longo dos anos, tem estudado a prosa de ficção de Álvares de 

Azevedo ora como expressão do seu individualismo, ora como manifestação do gênero 

fantástico em nossas Letras. A segunda vertente cada vez mais tem procurado demonstrar 

seus vínculos com o gênero fantástico. E, se o próprio autor de Noite na taverna alude ao 

caráter sobrenatural e aterrorizante de seus contos, é pertinente o estudo da presença das 

características do gênero em causa.  

A despeito do subtítulo da edição portuguesa de 1878 e da edição brasileira de 

1902 de Noite na taverna – “Contos Phantasticos” –, bem como das menções feitas nos 

contos a autores como Byron, Edgar Allan Poe e, principalmente, Hoffmann, a obra não 

fincou raízes no gênero fantástico, ao menos no século da sua escritura, porque a crítica 

da época, uma crítica voltada para o biografismo de Sainte-Beuve, procurou, 
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exaustivamente, relacionar o texto aos hábitos soturnos da Sociedade Epicureia20 e à 

personalidade ficcionalizada de seu autor.  

Entretanto, o subtítulo assinalou os aspectos fantásticos da obra, assim como a 

alusão do próprio autor a Hoffmann no primeiro conto, que trouxe à tona a singularidade 

da obra e propiciou que os estudos literários, em alguns momentos, destacassem seu lado 

macabro e sombrio, bem como sua vertente fantástica, consagrando-a como uma narrativa 

pertencente ao gênero fantástico (cf. Niels, 2013).  

Embora a crítica e a historiografia literárias nos tenham negado essa categorização 

de narrativa de gênero fantástico para Noite na Taverna, sabemos que nem todos os seus 

contos correspondem plenamente à concepção desenvolvida por Tzvetan Todorov, 

exposta na sua Introdução à literatura fantástica. É justamente o que postula Roberto de 

Souza Causo ao afirmar que a obra não se encaixaria estruturalmente nesse modelo 

teórico. Para o autor, ela se amoldaria melhor ao entendimento de H. P. Lovecraft, para 

quem a atmosfera, o medo e a intensidade emocional provocados são fatores essenciais 

ao fantástico (cf. Causo, 2003). A atmosfera construída por Azevedo – uma taverna, Paris, 

Roma, homens bêbados relatando histórias recheadas de promiscuidade, sexo ilícito, 

antropofagia, necrofilia, sequestro, assassinatos bárbaros, ambientes lutuosos – parece 

não apresentar quaisquer acontecimentos inexplicáveis, imprecisos, em que personagem 

e leitor hesitem diante da ambiguidade dos lances do enredo, elementos essenciais para 

que seja considerada como pertencente ao gênero fantástico. Causo, portanto, argumenta 

que apenas o segundo conto, “Solfieri”, estaria adequado à concepção todoroviana do 

fantástico, pois seria o único a apresentar a ambiguidade definidora do gênero (cf. Causo, 

2003, p.104).  

Discordamos parcialmente de Causo, pois, apesar de a maioria dos contos de Noite 

na taverna não se adequar à perspectiva todoroviana, é possível vislumbrar como 

fantásticos outros contos além de “Solfieire”, como é o caso, por exemplo, do conto 

“Gennaro”. Se entendermos que a hesitação proposta por Todorov pode ocorrer apenas 

durante uma parte da narrativa para que haja fantástico, a leitura se amplia. 

Ademais, a forma como Azevedo trabalhou suas narrativas, com uso de temas 

bastante chocantes para a época (e certamente também para a atualidade), configura a 

                                            
20 A Sociedade Epicureia foi um grupo criado em 1845, composto por estudantes da Faculdade de Direito 

de São Paulo. Era liderado pelos seus fundadores, Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães. Segundo Couto 

de Magalhães, “tinha ela por fim realizar os sonhos de Byron” (Magalhães, 1859, p. 264). Nas suas reuniões, 

segundo alguns relatos duvidosos, praticavam-se orgias e outras depravações inspiradas na literatura 

byroniana. 
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ambiência lúgubre, soturna e sombria geral da obra, aproximando-a não só do romance 

gótico inglês, como também do romance fantástico que dele nasceu. Além do mais, ao 

explorá-los, inscreve-se entre as obras fantásticas que se dedicaram ao enfrentamento dos 

tabus e da exploração do lado irracional do homem e da sociedade (cf. Todorov, 2012; 

Niels, 2013).  

Fagundes Varela, apesar de cronologicamente estar entre os escritores da terceira 

geração romântica, tem sido apontado nos manuais didáticos como autor ultrarromântico 

ao lado do paulista Azevedo, justamente, por causa da temática soturna e melancólica de 

sua obra. Notoriamente, consagrou-se entre nós como poeta, não como prosador. 

Contudo, aquele que seria considerado um nome da lírica ultrarromântica brasileira 

publicou, sob a forma de folhetim, no Correio Paulistano, cinco contos: “As ruínas da 

Glória”, de 9 a 3 de outubro, “Esther”, de 16 a 19 de outubro, “Inak”, de 20 a 22 de 

outubro, “As bruxas”, de 26 a 29 de outubro, e, por fim, “A guarida de pedra”, de 30 de 

outubro a 5 de novembro. Contos que se perderam. 

Nem mesmo sua obra completa editada pela Garnier e publicada em 1892, bem 

como as edições posteriores, contavam com a sua produção em prosa. A historiografia e 

a crítica oitocentistas, de certa forma, obscureceram essa parte de sua produção talvez 

porque o prosador Varela, em sua prosa, tenha se distanciado das temáticas valorizadas 

pelo projeto romântico nacional. Cremos que esse apagamento de sua prosa de cunho 

fantástico não se deu por críticas negativas como no caso de Álvares de Azevedo, 

Machado de Assis e Aluízio Azevedo, mas pelo simples esquecimento desses contos. Em 

nossa pesquisa, não conseguimos encontrar referências aos contos de Varela ainda no 

século de sua escritura. Será somente no século subsequente que, com o resgate de sua 

prosa, encontraremos comentários críticos acerca de seus contos fantásticos. Sobre “As 

ruínas da Glória”, Homero Pires, em 1932, tece o seguinte comentário:  

As ruínas da Glória, conto fantástico, escrito por Fagundes Varela em 

1862 [sic.]21, em São Paulo, saem direta e imediatamente da criação de 

Álvares de Azevedo, no gosto das coisas horríveis e macabras, nas 

imagens, na língua [...] (Pires, 1931, p. 358). 

O conto mencionado por Homero Pires, por exemplo, só foi resgatado cem anos 

após a primeira publicação, em 1961, quando selecionado por Edgar Cavalheiro e Mário 

de Silva Brito, para compor o segundo volume do Panorama do conto Brasileiro, O conto 

                                            
21 Os contos são de 1861. 
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romântico. Segundo Edgar Cavalheiro o conto faria parte, junto com os contos “A 

Guarida de Pedra” e “As Bruxas”, de uma obra cíclica que se chamaria Crenças 

Populares; um projeto parecido ao que foi o Lendas e romances, de Bernardo Guimarães, 

e os Contos Amazônicos, de Inglês de Souza (cf. Cavalheiro, s/a, p. 93). 

“A guarida de pedra” já havia sido republicada anos antes, em 195322. O conto 

“As Bruxas” só viria a ser republicado quase dois séculos depois, em 2011, quando 

resgatado por Maria Cristina Batalha para compor a antologia Fantástico Brasileiro: 

Contos Esquecidos.  

 

2.3 Manifestações do fantástico no Brasil oitocentista: A verve fantástica de 

Machado e Aluísio de Azevedo  

 

Falar em fantástico em relação a Machado de Assis pode, à primeira vista, parecer 

assaz estranho. Ora, o Bruxo do Cosme Velho tem sido apontado pelas historiografias 

literárias e pelos manuais didáticos como o principal nome da escola realista brasileira, 

cujo romance Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), junto ao O Mulato (1881), de 

Aluízio Azevedo, teria dado início à escola real-naturalista no Brasil. É no mínimo 

estranho pensar que um romance narrado por um defunto-autor (ou auor-defunto) e de 

estrutura tão lacunar seja de matriz realista, o que tem sido posto em xeque pela academia 

já há alguns anos. Basta perceber o crescente número de artigos, ensaios, dissertações e 

teses que questionam esse rótulo de romance realista para as Memórias. Aliás, não seria 

nesse mesmo romance dito fundador do realismo no Brasil que aparecem críticas 

contundentes à tal escola? Não seria esse mesmo romance a resposta ficcional de 

Machado de Assis ao Primo Brasílio de Eça de Queiroz (cf. Bernardo, 2011; Rocha, 

2013)? Ademais, José Veríssimo teria se referido a Machado como aquele que jamais 

pertencera “a escola alguma, e através de todas manteve isenta a sua singular 

personalidade literária” (Veríssimo, s/a, p. 142).  

A esse respeito, cabe lembrar o livro publicado em 2011 por Gustavo Bernardo, 

O problema do realismo de Machado de Assis. No título, o ensaísta defende a tese de que 

Machado de Assis não é realista. E vai mais além ao demonstrar que “o escritor brasileiro 

                                            
22 O conto “A guarida de pedra” está entre os contos selecionados pelos pesquisadores Maria Cristina 

Batalha, Júlio França e Daniel Augusto P. Silva para compor a antologia “Páginas perversas: narrativas 

brasileiras esquecidas” (2017). 
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é ainda o adversário mais veemente e mais qualificado do realismo em qualquer época” 

(Bernardo, 2011, p. 13). 

No terceiro capítulo desse livro de Bernardo, “Se o realismo não é bom”, 

problematiza-se a contradição imanente ao próprio termo realismo: “a literatura que se 

quer realista se esforça desesperadamente para não ser o que não pode deixar de ser, isto 

é, literatura. Por isso, nem todos concordam com aquelas duas teses de Lukács: o realismo 

é o ideal a ser seguido por todos; logo, escritores não realistas como Kafka são escritores 

menores” (Bernardo, 2011, p. 49), posto ter sido um grande crítico do realismo escola e 

do positivismo.  

Wanderlei Barreiro Lemos (2014), num ensaio bastante provocativo, aproxima 

dois escritores brasileiros ao escritor tcheco Franz Kafka, a saber, Machado de Assis e 

Murilo Rubião. A partir das reflexões de Jorge Luís Borges e Antonio Candido, Lemos 

defende a possibilidade de um parentesco literário entre os três autores. A narrativa 

machadiana, ressalta, estaria bem próxima à kafkiana, seja no estilo, seja no tema. Assim, 

considera o Bruxo do Cosme Velho “um percussor23” de Kafka e, por extensão, de Murilo 

Rubião.  

Considerar Lemos Machado como um percussor de Kafka se dá, justamente, não 

por causa do caráter fantástico de alguns de seus contos, como também pelo caráter mais 

imaginativo de romances como Memórias, em que um defunto figura como narrador. 

Sendo assim, ao se aproximar a obra machadiana à escola real-naturalista, taxando-a de 

realista, se nega não somente sua obra, como, principalmente, “seu combate explícito e 

simbólico ao realismo”. (Bernardo, 2011, p. 50). Em praticamente toda a sua obra, 

literária ou não, Machado brinca com as fórmulas e clichês da escola realista, como 

também o fez com a escola anterior. Conforme apontam Antonio Candido (2013) e João 

Cezar de Castro Rocha (2013, 2016), o autor de Esaú e Jacó “se embebeu 

                                            
23 Lemos usa o termo precursor com o mesmo sentido que fora utilizado por Borges. Explicita ele: “Em 

“Kafka e seus precursores” [...] Borges faz um registro dos textos e autores de diversas literaturas e de 

diversas épocas – dentre os quais inclui desde um apólogo de Han Yu, prosador chinês do século IX, aos 

escritos do filósofo dinamarquês Kierkegaard – em que acredita ter reconhecido a voz ou os hábitos de 

Kafka. Já quase perto de finalizar seu ensaio, em seu último parágrafo, o autor de Ficções diz que, ainda 

que as peças pareçam heterogêneas enumeradas se pareçam com Kafka, nem todas se parecem entre si, e 

reflete: “este último fato é o mais significativo”, pois se, em grau maior ou menor, em cada uma dessas 

escritas habita “a idiossincrasia de Kafka”, se Kafka não houvesse escrito, nós leitores, não a perceberíamos, 

isto é, ela não existiria. Após isso, Borges arremata seu ensaio com a ideia que mais me interessa, e da qual 

me aproprio: “no vocabulário crítico, a palavra precursor é indispensável, mas seria preciso purifica-la de 

toda a conotação de polêmica ou rivalidade. O fato é que cada escritor cria seus precursores. Seu trabalho 

modifica nossa concepção do passado assim como há de modificar o futuro. Nessa correlação, nada importa 

a identidade ou a pluralidade dos homens. (Borges, 2007, p. 130)” (Lemos, 2014, p. 50) 
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meticulosamente dos seus predecessores” para superá-los. Sebastião Rios Jr. é ainda mais 

categórico nesse quesito ao afirmar que nosso bruxo era “desafeto do realismo escola” 

(Rios Jr. apud Bernardo, 2011, p. 64). O próprio Machado se manifesta, direta ou 

indiretamente, contra a escola real-naturalista, algumas vezes pela voz de seus narradores, 

outras, pela voz de seus personagens (cf. Bernardo, 2011, p. 75). 

 Se Machado problematizou, nos romances anteriores ao Memórias (1881), o 

romantismo, e, nos romances escritos após Memórias (1881), o real-naturalismo, por que 

não o teria feito o mesmo em seus contos e problematizado o próprio gênero fantástico? 

É o que parece acontecer em seus contos desse gênero. Ele, que era leitor de Allan Poe e 

certamente de outros contistas fantásticos como Hoffmann, parece também ter escrito 

contos do gênero para questionar ou problematizar seus temas, fórmulas e clichês. 

Ricardo Gomes da Silva (2012) aventou a hipótese de que os contos fantásticos 

machadianos são um exercício crítico de seu autor acerca dessa vertente literária 

oitocentista. Em sua dissertação de mestrado, Silva procura provar tal pressuposto através 

da aplicação do conceito de paródia ao conto machadiano “Um esqueleto”. Aqui, 

estendemos a ideia a alguns dos contos reunidos por Raimundo Magalhães Júnior na 

ocasião da edição de Contos fantásticos de Machado de Assis (1973), a saber: “Vida 

Eterna” (1870), “Capitão Mendonça” (1870), “Decadência de dois grandes homens” 

(1873), “Sem olhos” (1876) e “O Imortal” (1882). No entanto, discordamos de Gomes da 

Silva e trazemos para nossa análise apenas os contos em que há o surgimento, explicado 

ou não, do evento sobrenatural e a consequente hesitação frente à apreciação deste. O que 

parece não ocorrer no conto por ele eleito para exemplificar sua hipótese. Assim, aqueles 

contos em que a metáfora e a alegoria parecem ter suplantado a estrutura do gênero em 

causa foram por nós desconsiderados. 

Se é inusitado falar-se em fantástico em Machado de Assis, pode parecer ainda 

mais estranho falar-se em fantástico em Aluízio Azevedo. Se, no caso do Bruxo do Cosme 

Velho, a afiliação ao realismo ou a qualquer outra escola é discutível, no caso do 

maranhense, a afiliação ao naturalismo é consensual entre os estudiosos, haja vista a 

valorização das obras de caráter estritamente documental, como O mulato (1881), Casa 

de pensão (1883), O homem (1887) e O cortiço (1890), em detrimento aos chamados 

romances-folhetins como Uma Lágrima de Mulher (1879), Memórias de um condenado 

(1882), Mistérios da Tijuca (1882) e A Mortalha de Alzira (1891).  

Sobre seus romances-folhetins, o historiador Jean-Yves Mérian dirá que o 

maranhense se violentava ao levar em conta “o gosto dos leitores e as condições do 
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mercado do livro no Brasil [...] em razão de sua situação financeira” (Mérian, 1988, p. 

436) ao produzir um tipo de literatura que se desviava do projeto naturalista.  

José Veríssimo, quando fala da produção de Azevedo, não faz quaisquer menções 

nem aos folhetins “pastelões” (cf. Bosi, 2006, p. 188) nem à sua produção de cunho 

fantástico, como Mortalha de Alzira, “O Impenitente”, “Demônios” ou ao romance 

policial Mattos, Malta ou Matta?24. Sobre eles, dirá somente serem de “pura inspiração 

industrial” e, por isso, de valor inferior àquela produção que “trouxe à nossa ficção o mais 

justo sentimento da realidade, arte mais perfeita da sua figuração, maior interesse 

humano, inteligência mais clara dos fenômenos sociais e da alma individual, expressão 

mais apurada, em suma uma representação menos defeituosa da nossa vida, que pretendia 

definir” (Veríssimo, s/a, p.142). 

Trata-se de juízos nada levianos, uma vez que apenas reproduzem o que o próprio 

Azevedo dissera aos seus leitores no prefácio da edição em livro de 1894 de A mortalha 

de Alzira: 

Vou explicar aqui a razão de ser deste livro, porque isso pode interessar às 

poucas pessoas que conhecem minha obra literária e acompanham, desde 

1880, o evolucionário movimento artístico do Naturalismo no Brasil. É 

uma satisfação que dou aos homens de letras que me tomam a sério. A 

Gazeta de Notícias precisava de um romance e encomendou-o, 

determinando logo, já se vê, o caráter literário que ele devia ter. Não fazia 

questão de mais ou menos enredo, contanto que a obra, longe de ser 

naturalista, fosse bem romântica e bem phantasiosa; obra enfim que 

pudesse convir ao paladar da grande massa de leitores sentimentais de que 

na maior parte se alimenta aquela folha, mas que ao mesmo tempo não 

caísse no completo desagrado daqueles que não admitem obra sem arte, 

sem verdade. Como veem, a tarefa não era das mais fáceis. O trabalho, 

porém, seria bem remunerado, ficando-me ainda a propriedade do 

romance/e o direito consequente de publicá-lo em volume (Azevedo, 1894, 

p.20). 

Ele aceitou o desafio, pois precisava “repousar um pouco o espírito num romance 

de phantasia” (Azevedo, 1894, p. 20) e criar para si mesmo um adversário literário. Mas 

a condição imposta à Gazeta de Notícias foi que não assinasse a obra. Usaria o 

                                            
24 Reeditado pela Fundação Casa de Rui Barbosa, em 1985, cerca de cem anos após a sua publicação e 

folhetim, atribuindo a sua autoria ao autor de O mulato. 
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pseudônimo Vitor Leal, nome outrora utilizado por Pardal Mallet e Olavo Bilac na 

publicação do conto “O esqueleto”, poucos anos antes, em 1890. No entanto, Valentim 

Magalhães, em artigo publicado no Paiz, acaba por revelar verdadeira identidade do autor 

de A mortalha de Alzira, Aluísio Azevedo; conduzindo o autor a, enfim, assumir a autoria 

na edição em livro do romance. 

Não podemos saber se, de fato, era somente a questão mercadológica que movia 

o autor a produzir uma literatura distante da escola naturalista ou se o prefácio seria uma 

forma de justificar-se perante à crítica. Entrementes, Azevedo tenta deixar claro no 

prefácio de A mortalha de Alzira que esse era um projeto paralelo ao projeto naturalista 

por ele empreendido. 

Entretanto, cabe perguntar: não seria outra a explicação do “desnível” da produção 

do autor? Não teria ele emulado não apenas Émile Zola e Eça de Queiroz, mas, assim 

como Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Machado de Assis, bebido também de 

Hoffmann, Allan Poe e de outros nomes da ficção fantástica?  

Júlio França e Marina Sena acreditam que “Aluísio teria sim dado vazão a um 

modo de escrita que, além de não ser estranho à sua formação como leitor, oferecia uma 

forma adequada de expressão de sua visão de mundo: a prosa romântica, sobretudo de 

influxos góticos” (França; Sena, 2014, p. 97). 

O romance A mortalha de Alzira (1881), por exemplo, “é indubitavelmente uma 

‘releitura’ de A morta amorosa de Gautier que, por sua vez, foi gerado da semente deixada 

por Lewis” (Menon, 2011, p. 7) através do romance gótico The Monk (1796). O conto “O 

impenitente” (1893), no que lhe concerne, trata-se de uma reelaboração do mesmo tema. 

O que nos permite inferir que o autor teve contato com esse tipo de literatura e emulá-la 

não seria um defeito, mas parte de um projeto literário em curso, mesmo que paralelo ao 

seu projeto naturalista. 

 

2.4 Manifestações do fantástico no Brasil oitocentista: mitos, lendas e o fantástico 

em Inglês de Souza 

 

O regionalismo iniciado por José de Alencar com romances como O Tronco do 

Ipê, Til, e O Gaúcho frutificou entre nós e ultrapassou as escolas literárias, gerando várias 

formas e cores para denunciar um “Brasil rural, provinciano e arcaico” (Bosi, 2006, p. 

141). Diferentemente do que ocorre com seu antecessor, Inglês de Souza alimentou seu 

regionalismo com os mitos e as lendas que lhe forneceu a região norte do país, em especial 
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a Amazônia. Foram os “causos”, isto é, as narrativas orais das localidades que lhe 

serviram de matéria-prima para sua literatura “documental”. A narrativa oral é, sobretudo, 

imaginativa e recheada de sobrenaturalidades. É a partir das narrativas orais que muitos 

dos temas tomados de empréstimo pelo gótico e, por conseguinte, pelo fantástico, 

surgiram. Em sua seara fantástica veremos que o paraense fará o mesmo. 

Herculano Marcos Inglês de Souza publica seus primeiros romances pouco antes 

do que se pode chamar de início da escola real-naturalista. Em 1876, publica O Cauculista 

e História de um pescador e, em 1877, O Coronel Sangrado, sob o pseudônimo de Luís 

Dolzani. Mas esses não tiveram grande repercussão. Seria somente com O Missionário 

(1888) e Contos Amazônicos (1993), esses já editados em seu nome, que se tornaria 

conhecido como autor regionalista.  

Lúcia Miguel Pereira (1973) e Alfredo Bosi (2006) vislumbram em Souza um 

precursor do próprio Aluísio Azevedo. Se seus primeiros romances o fazem 

contemporâneo dos regionalistas Visconde de Taunay e Franklin Távora, sua composição 

analítica à maneira de Zola revela um Naturalismo “repuxado até o limite” (Bosi, p. 193, 

2006), que o aproxima do naturalismo azevediano. No entanto, seu último título, Contos 

Amazônicos, cria uma literatura não só regionalista e naturalista, mas também universal:  

A questão de se criar uma literatura não só regionalista, mas universal é 

evidenciada como fator importante na obra do autor de Contos 

amazônicos, sobretudo no que concerne às condições sociológicas do lugar 

em que, de acordo com Antonio Candido (1975, p. 114), a prosa brasileira 

surgiu “regionalista e de costumes”. Pode-se dizer que havia um grande 

desejo de retratar a topografia e de “externar” literariamente o espaço 

geográfico do país, sua paisagem, como uma representação de um cenário 

em que a vegetação exuberante e os animais aparecessem personificados, 

ativos e agentes, sem considerar como relevante a geografia física, 

responsável pelo realismo presente na obra (Freitas, 2013, p. 20). 

De fato, nos Contos amazônicos, realismo e imaginação convivem de forma a 

gerar uma literatura que não somente documenta a memória de um povo, como relê as 

lendas e mitos que a engendram, além de se estabelecer um diálogo com o imaginário 

ocidental do qual também fazemos parte. 
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3 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA FICÇÃO FANTÁSTICA BRASILEIRA 

OITOCENTISTA: PROCEDIMENTOS FORMAIS 

 

 Tzvetan Todorov postula, a partir de uma perspectiva estruturalista, que “todo 

texto literário funciona como um sistema” (Todorov, 2012, p. 84) em que as diversas 

partes do texto se correlacionam de modo a formar o todo. O estudo das partes, por sua 

vez, propiciaria o entendimento do todo: 

Curvier, lembramo-nos, tinha suscitado a admiração de seus 

contemporâneos, reconstituindo a imagem de um animal a partir de uma 

única vértebra de que dispunha. Conhecendo a estrutura da obra literária, 

deveríamos poder, a partir do conhecimento de um só traço, reconstruir 

todos os outros. A analogia é aliás válida precisamente ao nível do gênero: 

Cuvier, também ele, pretendia definir a espécie, não o animal individual 

(Todorov, 2012, p. 84). 

A narrativa fantástica brasileira oitocentista se utiliza de determinados 

procedimentos do gênero fantástico que também foram utilizados pelos auctorictas25 do 

gênero fantástico. A utilização desses procedimentos, além de servirem como forma de 

situar o leitor no gênero narrativo, é indicativo de que aqueles que incursionaram pelo 

fantástico conheciam os mecanismos do gênero.  

 É evidente que os procedimentos formais utilizados pelo gênero fantástico durante 

o século XIX foram mais do que os aqui apresentados. No entanto, a escolha dos que 

trazemos se dá com base na recorrência desses procedimentos em nosso corpus.  

 

3.1 Os “efeitos fantásticos” 

 

 Um efeito fantástico, para Tzvetan Todorov (2012), é o momento de hesitação que 

se esvai quando, ao fim da narrativa, se oferece uma solução, natural ou sobrenatural, 

para o acontecimento insólito deflagrado na narrativa. Aqui, referimo-nos a efeito 

fantástico não com o uso conferido por Todorov, mas como o utilizado por Jean Bellemin-

Nöel (2001).  

                                            
25 Termo da retórica clássica que se refere àquele que é visto como autoridade em dado assunto. 

Transportando o conceito para a literatura, trazemos um exemplo arrolado por João Cezar de Castro Rocha: 

“Para gênero épico, Homero sempre foi auctorictas incontornável. Na cultura latina, submeter-se às 

prescrições desse gênero significava no mínimo principiar pela imitação da Ilíada e da Odisséia; quem não 

fizesse inepto e, como tal, desconsiderado como poeta” (ROCHA, 2013, p. 179).  
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 Em “Notas sobre lo fantástico”, o teórico francês aborda o conjunto de 

procedimentos formais que constituem o texto fantástico, que chama de fantasmagórico. 

Dentre esses, estariam os efeitos fantásticos, a saber, “la mise en abyme”, “el efecto de 

espejo”, “el efecto fantástico propriamente dicho”, “el efecto de cita” e “autorreferencia 

implicita” (Bellemin-Nöel, 2001). Abordaremos somente o mise en abyme, “el efecto 

fantástico propriamente dicho” e “el efecto de cita”. 

 

3.1.1 A narração em mise en abyme 

 

Dentre os “efeitos fantásticos” relacionados por Bellemin-Nöel (2001), está o mise 

en abyme – termo em francês que alude a narrativas que contêm outras dentro de si, 

narrativas que se encaixam umas nas outras. O procedimento, apesar de bastante comum 

ao gênero fantástico, não lhe é específico. Quando pensamos em literatura em moldura, 

somos logo conduzidos a pensar em As mil e uma noites, cuja tradução para o francês por 

Antoine Galland introduziu no mundo ocidental a série de contos narrados por Xerazade 

ao rei Xariar.  

O texto fantástico rememora a contação de histórias – os chamados “causos”, 

narrativas em que o narrador conta aos seus ouvintes algo que lhe ocorreu no passado ou 

mesmo uma experiência ouvida de outrem. Assim, a estrutura em mise en abyme lhe vem 

a calhar. No entanto, é imprescindível destacar, que, apesar de esse tipo de narração ter 

sido bastante explorada por autores que praticaram o fantástico – Heine26, Hoffmann27, 

Edgar Allan Poe, Álvares de Azevedo, Machado de Assis, Fagundes Varela, dentre outros 

–, não se trata de uma estrutura engessada. 

Adelaide Caramuru Cezar (2013) aborda esse tipo de estrutura narrativa. Ela 

considera a narrativa em mise en abyme como narrativa encaixada e encaixante. A 

primeira seria aquela que serve de moldura às narrativas subsequentes, e a segunda, 

aquelas que nascem da primeira. A nomenclatura encaixada e encaixante, sugerida pela 

pesquisadora, nos faz lembrar de um brinquedo de criança que, como metáfora, nos ajuda 

a compreender o funcionamento desse tipo de narrativa: o quebra-cabeça progressivo. No 

brinquedo, a imagem do quebra cabeça maior, cede espaço a imagens menores, que se 

inter-relacionam com a primeira.  

                                            
26 Florentinische Nächte (1833). 
27 Der goldne topf (1814). 
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O encaixe serve também para causar desequilíbrio e contribuir a construção da 

ambiguidade. As narrativas que se encaixam podem ser vistas não somente como peças 

de um quebra-cabeça, mas, também, como caixas que se abrem e se fecham diante do 

leitor (re)velando novos acontecimentos.  

A narrativa em mise en abyme, portanto, confere ao fantástico um certo grau de 

dúvida que colabora imediatamente à conflagração da hesitação frente à contemplação do 

acontecimento insólito justamente porque nos remete à figura do contador de histórias, o 

que pode tornar seu relato pouco confiável e, por extensão, ambíguo, porque 

comprometido com a história. Este narrador sabe tanto quanto o protagonista e, por 

extensão, tanto quanto o leitor, 

Esto lleva a considerar una forma muy particular de la “mise en abyme”, 

aquella que comprende el reflejo explícito de la instancia narrativa em 

calidad del nível de enunciación: el cuentista aparece como autor de un 

escrito o como aquél que cuenta de viva voz, por lo que nos encontromos 

de nuevo com el problema ya estudiado del narrador fantástico 

(Bellemin_Nöel, 2001, p. 135).28 

Por outro lado,  

[...] a narrativa em moldura serve também como procedimento retórico que 

empresta um caráter mais intenso, uma verossimilhança ao narrado, além 

de estabelecer uma provocação à curiosidade do leitor. Este, estimulado 

pela introdução de uma moldura particularmente verossímel, logo se 

tornaria refém, e, hipnotizado pela situação, ficaria apregoado à narrativa 

[...] (Medeiros, 2012, p. 3). 

Geralmente, esse tipo de narrativa pressupõe a figura do narratário – por exemplo, 

o rei Xariar de As mil e uma noites. Não devemos confundir a entidade narrativa do 

narratário com o leitor real ou mesmo com o leitor implícito, sendo que esse pode ser 

criado “para que o leitor real, identificando-se com ele encontre um par no mundo de 

papel e sinta-se integrante desse mundo” (Gama-Khalil, 2013, p. 22). A estrutura de mise 

en abyme, ao encaixar narrativas umas nas outras, reduplica as funções de narrador e 

                                            
28 Isso nos leva a considerar uma forma muito particular da "mise en abyme", que inclui o reflexo explícito 

da instância narrativa na qualidade do nível de enunciação: o contador de histórias aparece como o autor 

de uma escrita ou como alguém que conta de viva voz, então nos encontramos novamente com o problema 

já estudado do narrador fantástico (Bellemin_Nöel, 2001, p. 135). 
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narratário e favorece ainda mais a possibilidade de identificação do leitor com a 

personagem, tornando-o refém da narrativa, conforme afirma Medeiros na citação acima.  

Em O Castelo de Otranto (1764), apontando por muitos como um dos romances 

inaugurais do gótico, pai do fantástico, Horace Wapole simulou tratar-se de um 

manuscrito italiano medieval, do século XVI, de autoria desconhecida. Apesar de esse 

não apresentar a estrutura clássica de um mise en abyme, trata-se de um prefácio ficcional 

que serve de preâmbulo à narrativa. Ademais, serve-nos aqui para exemplificar a 

necessidade do fantástico de, por meio de artifícios que conferem a autoria das histórias 

a outrem ou ao passado, tornar o que seria totalmente fantasioso em algo mais verossímil. 

Para ficar mais claro: assim como o “era uma vez” dos contos de fadas, nos coloca no 

mundo da fantasia; o rememorar de um passado, seja vivenciado ou não pelo narrador, 

nos coloca no âmbito do fantástico. 

Esse rememorar o passado se dará, no caso do fantástico, não somente através da 

compilação de um manuscrito, mas, ainda, pela recuperação das tradições orais, da 

contação de “causos”, do relatar algo ouvido ou vivenciado pelo narrador. Para que se 

alcance essa verossimilhança, é preciso mais que a lembrança do passado, precisa-se da 

criação de um preâmbulo que coloque narrador e personagens em um espaço e tempo 

mais próximos do leitor. Assim, com o surgimento de outras narrativas, esses serão 

conduzidos ao passado, onde deflagrarão ações que perturbarão seu conceito de real e 

realidade. 

Esse tipo de narração requer a existência de narradores-personagens. Um narrador 

em 3ª pessoa é mais confiável que um narrador-personagem, uma vez que ao narrador 

não é permitido mentir ao leitor. A personagem, por sua vez, já não assume esse 

compromisso com aquele que lê. Deixar que uma personagem cumpra a função de 

narrador é um expediente peculiar ao gênero fantástico porque potencializa o efeito da 

dúvida e, por conseguinte, o da hesitação, justamente porque o narrador está 

comprometido com a história (cf. Todorov, 2012, p. 91, p. 93). 

Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, segue fidedignamente essa estrutura. 

As ações do primeiro e do último conto emolduram os demais. A taverna escura e libertina 

é o cenário onde cinco dos convivas – Solfieri, Bertram, Gennaro, Claudius Hermann, 

Johann – narrarão suas histórias. 

O primeiro e o último contos – respectivamente, “Uma noite do século” e “Último 

beijo de amor” – são narrados por um narrador em 3ª pessoa, mas não onisciente, que, 

após o segundo conto, praticamente desaparece, dando voz aos outros narradores. O conto 
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que abre o livro será aquele a preparar o leitor para o que encontrará a seguir: espectros, 

necrofilia, antropofagia, incesto, fraticídio etc. O que se evidencia na fala de Archibald, 

quando propõe aos convivas na taverna:  

[...] entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças 

queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os 

braços do carneiro no cepo gotejante, o que nos cabe é uma história 

sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos – como Hoffmann os 

delirava ao clarão dourado de Johannisberg (Azevedo, 2000, p. 567). 

Bertram, Archibald, Solfieri, Johann, Arnold e os outros companheiros que estão 

na taverna dialogam sobre os mais diversos assuntos relativos ao homem libertino e às 

suas loucuras noturnas, enquanto mulheres libidinosas e ébrias dormem sobre as mesas 

ou jogadas pelo chão. Falam das noites de juventude passadas em embriaguez e orgia. 

Solfieri questiona-os a respeito da imortalidade da alma, parecendo não crer nela. Por 

isso, Archibald o censura e posteriormente propõe aos convivas que contem suas histórias 

“sanguinolentas”, “fantásticas” e “medonhas” (Azevedo, 2000, p. 567).  

Solfieri, em resposta a Archibald, introduz o segundo conto dizendo aos convivas 

que lhes contará uma história que fará com que suem “a frio grossas bagas de terror” 

(Azevedo, 2000, p. 567). Ressalta que o que contará não é uma simples história, mas 

“uma lembrança do passado” (Azevedo, 2000, p. 567), artifício que confere maior 

verossimilhança ao conto e busca envolver seus ouvintes ficcionais, bem como o leitor, 

fazendo-os crer naquilo que é narrado. 

Em “A guarida de pedra”, a narração do que acontece em torno da guarida de 

pedra só surge depois de uma espécie de preâmbulo, similar ao conto abertura de Noite 

na taverna. O narrador ouviu a história de um pescador conhecido como “excelente 

narrador de legendas” (Varela, 1953, p. 293) e, como afirma no epílogo, “entre uma 

chicara [sic] de café e a prosa escrevi-a como ahi está” (Varela, 1953, p. 293). É um 

formato narrativo que, a princípio, elimina qualquer possibilidade de leitura pelo viés do 

gênero fantástico, posto que não haveria hesitação; a dúvida se esvai, uma vez que se trata 

de uma lenda ou de uma história de pescador. No entanto, o velho, quando principia sua 

narração, confere voz de verdade ao relato ao afirmar que ele foi testemunha do que irá 

contar. Isso não deixa de ser, também, problemático, haja vista que, como diz, era muito 

pequeno, uma criança ainda, quando ouviu o estrondo que produziu o acontecimento 

narrado.  
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 A memória tende a ser falha e seletiva. O fato de a história ser uma lembrança de 

uma criança potencializa esse fato. A criança, em geral, é bastante dada à imaginação. 

Por isso, é difícil encontrar um conto de cunho fantástico cujo narrador seja uma criança, 

já que não se poderia crer em seu relato como fidedigno. O uso do artifício de pôr essa 

criança em idade adulta rememorando o passado, por um lado, confere ao relato maior 

credibilidade, por outro, a distância entre o acontecimento e o momento do relato o coloca 

mais uma vez em xeque. 

Outro conto de Varela que apresenta um modelo narrativo semelhante é “Ruínas 

da Glória”. O conto divide-se em três momentos narrativos, cada qual com seu momento 

de hesitação, que são levados até o fim da narrativa. O primeiro sugere a ambiguidade em 

relação à figura do habitante das ruínas; o segundo se dá com relação ao relato de Alberto 

sobre a noiva cadáver, e, por fim, quando o narrador encontra o homem das ruínas no 

hospício dos alienados de São Paulo, provoca uma confusão na mente do leitor, que hesita 

diante de toda a narração anterior; seria tudo aquilo uma alucinação de um louco ou 

realmente uma sucessão de eventos sobrenaturais passíveis de ocorrer no mundo real em 

que habitamos?  

Cabe salientar que, dentro da história que nos conta o narrador-personagem, há 

também a narração de seu amigo moribundo, Alberto, que contará detalhadamente tudo 

que lhe ocorrera quando dentro das ruínas da Glória. Ao narrador em 1ª pessoa não se 

permite saber tudo o que acontece. Os eventos sobrenaturais por que passara seu amigo 

só lhe são revelados no momento exato em que também se revelam ao leitor, por meio da 

narração, em discurso direto, de Alberto. 

Machado de Assis foi outro literato que se valeu da estrutura em mise en abyme 

em sua seara fantástica. Uma parte de seus contos de cunho fantástico foram estruturados 

de tal forma, tais como “Sem olhos”, “O imortal”, “Um esqueleto”, “Decadência de dois 

grandes homens”.  

“Sem olhos”, por exemplo, inicia narrado em terceira pessoa, momento em que o 

leitor se depara com os personagens que tomam um chá na casa do casal Vasconcelos, a 

saber, o Sr. Bento Soares, sua esposa Maria do Céu, cujos olhos, quando se moviam, 

conferiam à dona um ar demoníaco, o bacharel Antunes e o desembargador Cruz. Em 

meio ao diálogo empreendido por esses, surge a segunda narração, a do desembargador 

Cruz, em primeira pessoa, que é intercalada ainda por uma terceira, a narração de um 

antigo vizinho do desembargador chamado Damasceno.  
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Durante o chá, enquanto conversam sobre os mais diversos assuntos, a conversa 

se encaminha para temas sobrenaturais. “Bento Soares dizia que o desembargador mofava 

da razão, afiançando acreditar em almas do outro mundo; e o desembargador insistia em 

que a existência dos fantasmas era coisa que absolutamente se pudesse negar” (Machado 

de Assis, 1998, p. 19). A própria afirmação da personagem Bento Soares, que aqui 

destacamos, mostra o embate entre real e sobrenatural que ocorrerá a seguir. 

Enquanto o desembargador Cruz defende a existência dos espectros, Bento Soares 

afirma serem ilusões infantis às quais nenhum homem feito deveria dar crédito, o bacharel 

Antunes os vê como frutos da imaginação e Maria do Céu, como “fruto do medo” 

(Machado de Assis, p. 20). Como argumento a seu favor, Cruz dirá que, se tivessem 

presenciado o que ele presenciou alguns anos antes, certamente compartilhariam de sua 

opinião. Atiça-se, assim, a curiosidade da assistência que agora insistia, mesmo que o 

desembargador resistisse, que relatasse sua história. Assim, o narrador em 3ª pessoa sai 

de cena e dá voz ao desembargador Cruz.  

No conto machadiano “A decadência de dois grandes homens”, vemos que o 

Bruxo do Cosme Velho leva essa estrutura narrativa a outro patamar. Ao invés de um 

proêmio, como é de se esperar, o narrador já nos coloca no espaço do Café Carceler e nos 

apresenta a figura de Jaime, um “tipo bastante singular”, que despertará a curiosidade do 

narrador e será o motivo da história a ser contada. Trata-se de uma narrativa breve, pois, 

após poucos parágrafos, somos conduzidos à casa de Jaime, local onde sucederá a 

segunda narração. Mas o leitor é enganado, porque acredita estar ainda diante da primeira 

narração. É somente quando ao fim da narrativa, quando o leitor é informado que tudo o 

que presenciara o narrador seria apenas fruto de uma alucinação ou de um pesadelo. 

Sendo assim, a narração desse pesadelo seria a narrativa que se encaixa na singela história 

de um tipo estranho que o narrador conheceu num café numa de suas viagens. 

Em “A feiticeira”, de Inglês de Souza, apenas duas frases emolduram a narrativa, 

dando ao leitor a ideia de que o narrador se encontra em meio a uma roda de conversa 

como a dos boêmios de Álvares de Azevedo. Abrindo o conto, lemos: “Chegou a vez do 

velho Estêvão, que falou assim” (Souza, 2005, p. 37). Fechando-o: “Uma gargalhada 

nervosa do dr. Silveira interrompeu o velho Estêvão nesse ponto da narrativa” (Souza, 

2005, p. 46). 

Em Aluísio Azevedo, no conto “Demônios”, já vemos uma narrativa emoldurada 

às avessas. O leitor somente percebe que se encontra diante de uma narrativa em moldura 
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quando, no epílogo, o narrador explica ao seu leitor que tudo não passara de rabiscos de 

uma noite de insônia (Azevedo, 1893, p. 21). 

 

3.1.2 Efeito fantástico propriamente dito  

 

O terceiro efeito fantástico mencionado por Bellemin-Nöel, que foi bastante 

utilizado pelos nossos ficcionistas oitocentistas, foi o “efecto fantástico propriamente 

dicho” (Bellemin-Nöel, 2001, p. 136). Em poucas palavras, trata-se da inclusão do termo 

fantástico, seja no título ou subtítulo, seja ao longo do texto. Como exemplo do primeiro, 

vale citar os títulos Noite na taverna: contos fantásticos (1855), de Álvares de Azevedo; 

Jacinto: conto fantástico (1861), de Bruno Seabra; A ilha maldita: romance fantástico 

(1879), de Bernardo Guimarães; Misérias, contos fantásticos (1910), de Altamirano 

Requião.  

Sobre o título do jovem Azevedo, cabe aqui um adendo. Noite na taverna foi 

publicado postumamente, em 1855, no segundo volume das obras completas. Na primeira 

edição não constava o subtítulo “contos fantásticos”. Foi somente anos mais tarde, 

primeiro na edição portuguesa de 1878, publicada pela J. H. Verde (Anexo III), e 

posteriormente na edição brasileira de 1902, editada pela H. Garnier (Anexo IV), que se 

inseriu o subtítulo “Contos Phantasticos”. Não é possível fazer afirmativas categóricas, 

mas talvez a inserção tenha sido motivada pelos efeitos fantásticos – propriamente dito e 

de citação – que aparecem ao longo dos contos (cf. Niels, 2013, p. 20).  

Em “Os óculos de Pedro Antão”, de Machado de Assis, lemos: “[...] e aqui começa 

o fantástico” (Machado de Assis, 1998, p. 78). A oração indica que, naquele momento da 

narrativa, em que o narrador e seu amigo Mendonça estão a examinar os cômodos da casa 

de Pedro Antão, principiaria a sucessão de eventos insólitos aos moldes de uma narrativa 

fantástica. 

Em “Sem Olhos”, também do Bruxo do Cosme Velho, o desembargador Cruz ao 

descrever seu vizinho dirá que “[...] tudo fazia dele um personagem fantástico” (Machado 

de Assis, 1998, p. 21). 

No conto “Capitão Mendonça”, o narrador Machadiano dirá que a criação do 

Capitão, a moça Augusta, “[...] tinha efetivamente um aspecto fantástico” (Machado de 

Assis, 1998, p. 182). 

No conto vareliano “As bruxas”, quando os marinheiros chegam a “terra das 

feiticeiras” e se deparam com uma construção de dimensões colossais e de arquitetura 
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indiana, a descrevem como sendo “[...] todo de mármore preto, coberto de torreões, 

sacadas douradas, cornijas e arabescos fantásticos” (Varela, 2011, p. 56).  

O adjetivo fantástico nesses trechos, mais do que qualificar os substantivos que o 

acompanham, serve como forma de acionar o repertório do leitor e informá-lo de que se 

encontra no âmbito de uma narrativa do gênero fantástico.  

Em “Demônios”, de Aluísio Azevedo, o narrador, ao descrever o rápido 

crescimento da vegetação que modificava a aparência da cidade sob trevas, dirá ser 

“horrível senti-los crescer fantasticamente” (Azevedo, 1893, p. 61). O advérbio 

escolhido, derivado por sufixação do adjetivo fantástico, indica muito mais do que o modo 

como aquela vegetação crescia. Assim como nos exemplos anteriores, o advérbio 

utilizado pelo narrador azevediano funciona como ponto de ancoragem do conto no 

gênero fantástico. 

 

3.1.3 Efeito de citação 

  

Hoffmann foi manifestadamente lido pelos autores cujos contos aqui analisamos 

através das alusões e citações que fazem ao seu nome ou à sua obra. Esse tipo de citação 

não seria gratuita, haja vista que, também, é uma das características do gênero em causa, 

ou melhor, um de seus efeitos, segundo Bellemin-Nöel (2001).  

É evidente que, assim como os prefácios dos romances do século XVIII e XIX, a 

citação vem a serviço de uma orientação de leitura. O leitor, ao deparar-se com um nome 

que, aqui, aportara conhecido por sua obra de cunho fantástico, certamente se prepararia 

para confrontar-se com um texto de mesmo gênero, cores e matizes.  

No entanto, tendo em vista o diálogo que se estabelece com textos anteriores do 

mesmo gênero, nos permite entrever a citação direta e explícita a um auctorictas do 

gênero, como também uma prática da chamada poética da emulação (cf. Rocha, 2013), 

pois, em certa medida, procura-se emular o citado ou o tipo de literatura com a qual esse 

trabalhou. 

Vejamos, a seguir, alguns exemplos de efeito de citação. No conto de abertura de 

Noite na taverna, de Álvares de Azevedo, um dos convivas, Archibald, propõe aos demais 

que narrem “um daqueles contos fantásticos – como Hoffmann os delirava ao clarão 

dourado de Johannisberg” (Azevedo, 2000, p. 567). 

Ao introduzir o conto “As bruxas”, Varela evocará vários nomes da literatura 

ocidental, dentre eles, o alemão: 
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Foi assim que Fausto e Mefistófoles as encontraram; que Shakespeare as 

pintou na desvairada tragédia de Macbeth; que Hoffmann as apresentou, 

a desoras entre a chuva e a tempestade, aos lacrimosos olhos da triste 

amante de Anselmo, o louco, no conto doentio que denominou o - vaso de 

ouro [...] (Varela, 2011, 53 – grifo nosso). 

Em “As ruínas da Glória”, um dos personagens dirá, a respeito do estranho 

habitante das ruínas, que este se parece, por sua singularidade, a “uma dessas personagens 

“hoffmânicas”, que prometem um belo romance” (Varela, 1961, p. 135)!  

Em “Os óculos de Pedro Antão”, o narrador machadiano alude ao escritor ao 

descrever “um cachimbo alemão, que, necessariamente, devia ter pertencido ao 

cavalheiro Teodoro [sic] Hoffmann, pois sua forma era de todo fantástica” (Machado de 

Assis, 1998, p. 77). 

Já em “O esqueleto”, o nome do alemão surge metaforicamente: “Batia justamente 

meia-noite, a noite, como disse, era escura; o mar batia funebremente na praia. Estava em 

pleno Hoffmann” (Machado de Assis, p. 154). 

Em “Capitão Mendonça”, conto cuja inspiração hoffmaniana salta aos olhos, 

posto que o conto é quase que tirado diretamente de “Der Sandman”, o narrador nos dirá 

ter lhe ocorrido “um conto fantástico de Hoffmann” (Machado de Assis, 180) quando em 

confronto com o acontecimento insólito. 

Citar Hoffmann, ou reler um de seus contos, como fez Machado, seria reconhecer 

no alemão a autoridade no gênero. Apesar de o autor de “Das öde Haus” não ter sido o 

criador do gênero, seu nome foi a ele atrelado pelos românticos franceses e, por extensão, 

também pelos brasileiros. Citá-lo seria, portanto, uma forma de localizar os eventuais 

leitores no gênero fantástico.  

 

3.2 A narração polifônica 

 

Se a narrativa fantástica se estrutura através de narrativas em encaixe, o mise en 

abyme, seria de se esperar que esse tipo de relato literário apresentasse mais de uma voz 

narrativa, mais de um ponto de vista. 

Julio Jeha (1983), ao analisar a narrativa de Claudius Hermann em Noite na 

taverna, afirma que, embora o conto não se enquadre às tradicionais descrições do gênero, 

é possível encontrar traços característicos do fantástico. A partir dos apontamentos de 

Bellemin-Nöel (1972) em “Notes sur le fantastique”, Jeha propõe que o fantástico se 
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instaura, no caso desse conto específico, a partir da maneira por que é narrado. A oscilação 

das pessoas do narrador, ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa, causa, ao 

narratário, bem como ao leitor, uma incerteza quanto à realidade factual, dentro e fora da 

diegese, daquilo que se narra (cf. Jeha, 1983, p. 124 -134). Essa incerteza seria 

comparável àquela que a personagem experimenta quando diante de um acontecimento 

insólito.  

Lembremo-nos de que Noite na taverna se estrutura em mise en abyme. O narrador 

do primeiro e último contos da obra não desaparece completamente quando os convivas 

da taverna começam a narrar suas venturas e desventuras. Ele reaparece em alguns 

momentos: na introdução de alguns dos contos, durante a narrativa de “Bertram”, 

“Claudius Hermann” e, depois, para encerrar o conjunto, no último conto. Assim como 

ocorre na narrativa de “Johann”, cujas ações conduzem ao conto que fecha a moldura 

criada por Álvares de Azevedo.  

Em “Claudius Hermann”, quando o narrador, atordoado por suas lembranças, 

baixa a cabeça e interrompe a narrativa, surge uma nova personagem na taverna que a 

conclui, apresentando assim um novo ponto de vista à narração.  

Arnold, que até então ficara alheio à conversa, pede a palavra e termina o conto, 

dizendo que, um dia, Claudius, ao chegar à estalagem, encontrou: 

[...] o leito ensopado de sangue e num recanto escuro da alcova um doido 

abraçado com um cadáver. O cadáver era o de Eleonora, o doido nem o 

pudéreis conhecer tanto a agonia o desfigurara! Era uma cabeça hirta e 

desgrenhada, uma tez esverdeada, uns olhos fundos e baços onde o lume 

da insânia cintilava a furto como a emanação luminosa dos pauis entre as 

trevas... Mas ele o conheceu... Era o Duque Maffio...” (Azevedo, 2000, p. 

600). 

Em “O imortal”, de Machado, também se observa uma constante oscilação de 

vozes narrativas. O narrador em terceira pessoa cede voz ao Dr. Leão para que este conte 

a história de seu pai. Leão, por sua vez, em seu relato, cederá a voz ao pai. 

Trata-se de um longo conto dividido em seis partes. A primeira parte é narrada em 

primeira pessoa. A voz do Dr. Leão é, nesse preâmbulo, enunciada em discurso direto e 

mediada pela voz de um narrador em terceira pessoa. Na segunda parte, o Dr. Leão já 

figura como narrador principal. Na terceira e quarta partes, a narração do Dr. Leão volta 

a ocorrer em discurso direto, mediada pelo narrador em terceira pessoa. Entretanto, na 

quarta parte, surge uma terceira voz, a do próprio pai do Dr. Leão, protagonista da história 
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contada pelo “médico e homeopata” (Machado de Assis, 1998, p. 35). Na quinta e sexta 

partes do conto, retorna-se à narração do Dr. Leão, mediada pela figura do narrador em 

terceira pessoa.  

Outra característica do conto fantástico já mencionada é o fato de rememorar a 

narração de eventos passados, nos moldes da contação de histórias, de “causos”. Esse tipo 

de narração geralmente se apresenta sob o ponto de vista de um narrador-testemunha. Na 

tradição dos estudos literários, o mediador apresenta-se, basicamente, sob a forma de 

narrador-observador ou narrador-personagem; este, usando a primeira pessoa do discurso, 

e aquele, a terceira pessoa.  

Entrementes, essa classificação pode mostrar-se insatisfatória, principalmente no 

que tange ao fantástico, posto que, mesmo que o narrador se apresente na terceira pessoa 

do discurso, pode apresentar o ponto de vista narrativo de uma das personagens, 

geralmente o protagonista:  

El narrador puede aparecer tambíen como idêntico al protagonista: la 

misma instância, la misma voz, pero más tarde, uma vez llegado el 

sosiego; em otras palavras, se trata del mismo sujeto del discorso después 

de sucedido el acontecimento y lejos de éste. Esse es el caso más frecuente 

em Gautier, donde uma pizca de “self-humor” colorea el relato: en um 

momento diferido, con un desenfado recobrado, el protagonista 

convertido em narrador se toma el tempo necesario para contar su 

historia y sonreír mientras nos hace estremecer (véase “Omphale” o “El 

pie de momia”). Y podríamos decir que, según tengamos dos personas o 

dos momentos de la misma el tono del relato cambia [...] (Bellemin-Nöel, 

2001, p. 125, 126)29  

Em comentário à questão da polifonia fantástica, conforme abordado por 

Bellemin-Nöel, Ana Luiza Camarani dirá: 

[...] já que há um narrador a narrativa é de algum modo mediatizada, 

estabelecendo mesmo um diálogo se levarmos em conta a cisão do sujeito, 

                                            
29 O narrador também pode aparecer como idêntico ao protagonista: a mesma instituição, a mesma voz, 

mas mais tarde, uma vez atingida a tranquilidade; em outras palavras, se trata do mesmo sujeito do discurso 

após o evento acontecer e longe disse. Esse é o caso mais frequente em Gautier, onde um pouco de "auto-

humor" colore a história: em um momento diferente, com a autoconfiança recuperada, o protagonista torna-

se o narrador e toma o tempo necessário para contar sua história e sorrir enquanto nos faz estremecer (veja 

"Omphale" ou "O pé da múmia"). E podemos dizer que, mesmo que tenhamos duas pessoas ou duas 

histórias, o tom da história muda [...] (Bellemin-Nöel, 2001, p. 125, 126 – tradução nossa 

). 
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que justapõem ou mistura os discursos, que justapões ou mistura os dois 

discursos. Com frequência o narrador-testemunha cede expressamente a 

palavra ao herói narrador, graças a artifícios formais como a confidência 

oral ou escrita ou a descoberta de documentos pessoais. Quando o próprio 

herói é narrador durante todo o texto, nota-se que ele cede a palavra por 

sua vez a testemunhas que tem a missão de informar e de passar uma 

versão sensata e ou objetiva dos eventos insólitos. Há, assim, uma espécie 

de técnica polifônica da narração fantástica, considerando que constitui 

uma mensagem a duas vozes (Camarani, 2014, p. 76). 

O fantástico retoma o passado para trazer a lume um tema perturbador. O 

acontecimento insólito geralmente não ocorre no presente, e, sim, no passado. Esse 

retorno gera uma narrativa não linear, recortada por outras falas, por outros pontos de 

vista oriundos das lembranças rememoradas tanto pelo narrador quanto por outras 

personagens. O que, aliás, como comentado por Camarani na citação acima, ilumina a 

figura do narratário.  

O conto de Inglês de Souza, “A feiticeira”, é narrado em terceira pessoa. Apesar 

de aparentar um narrador onisciente, traz para dentro da narrativa não apenas o ponto de 

vista do protagonista, tenente Souza, como também a visão de uma coletividade popular.  

Ao dizer quem era Maria Mucoim, insere em meio ao período um aposto para 

justificar não se tratar de sua opinião, mas da do povo da região: “[...] segundo dizem as 

más línguas (que eu nada afirmo nem desejo afirmar, pois só desejo dizer a verdade para 

o bem-estar de minha alma) [...]” (Souza, 2005, p. 40). Além disso, há uma tentativa de 

tornar a narrativa mais verossímil e documental, quando o narrador ratifica seu 

compromisso com a verdade, posto que só deseja dizer a verdade. Por isso, aquilo que 

escapa à razão não é a ele imputado, mas às “más línguas” do povo.  

 

3.3 A modalização da linguagem 

 

O fantástico carece da ambiguidade e da dúvida para que haja hesitação, seja 

durante uma parte da narrativa, seja durante toda ela. Todorov aponta a modalização como 

fator constituinte do texto fantástico; procedimento adotado por Mérimée, Nordier, 

Maupassant e outros contistas fantásticos: “este procedimento não é absolutamente 

exclusivo de Merimée, encontra-se em quase todos os autores do fantástico” (Todorov, 

2012, p. 88, 89).  
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Para que se consiga o efeito esperado, a ambiguidade e a consequente hesitação 

advinda dessa, é necessário o uso do pretérito imperfeito do indicativo e dos tempos do 

subjuntivo como forma de instauração da incerteza narrativa, além do uso de 

determinados advérbios como “talvez”, “provavelmente”, “possivelmente”, 

“certamente”, além dos conectivos que introduzem orações subordinadas adverbiais 

comparativas. Isso porque o narrador nunca está certo do que narra, posto que duvida de 

seus cinco sentidos. Desse modo, quer se apresente na primeira pessoa do discurso, quer 

na terceira pessoa, o narrador veicula somente impressões subjetivas acerca da 

contemplação do acontecimento insólito.  

No conto “Gennaro”, de Álvares de Azevedo, por exemplo, vemos: 

[...] um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me, e chorei 

lágrimas ardentes. Confessei tudo: parecia-me que era ela que o mandava, 

que era Laura que se erguia de entre os lençóis de seu leito, e me acendia 

o remorso, e no remorso me rasgava o peito (Azevedo, 2000, p. 585). 

Como é possível observar no trecho acima, o uso do verbo “parecer” sugere o 

surgimento do evento sobrenatural, ao se insinuar a influência do fantasma de Laura sobre 

seu pai e sobre o narrador. O uso do verbo “parecer” no pretérito imperfeito do indicativo 

subentende um aspecto indutivo e “introduz uma distância entre a personagem e o 

narrador” (Todorov, 2012, p. 44), mesmo se tratando de um narrador-personagem. 

Portanto, a modalização propicia a sugestão do sobrenatural e pede a intervenção de leitor 

empírico para que preencha a lacuna ali deixada, como postula Ceserani (2004). O tempo 

verbal utilizado introduz uma sugestão que não se aprofunda ao decorrer do conto, 

fazendo-se necessário que o leitor participe na construção do sentido daquilo que lhe é 

sugerido. 

Para um leitor cético, a sugestão passa por alto, e a leitura encaminha-se para a 

solução natural. Já um leitor com determinadas crenças metafísicas provavelmente 

direcionará sua leitura para uma solução sobrenatural. Caberia, portanto, ao leitor 

preencher esse vazio. Trata-se, pois, de uma ação participativa do leitor, que, como vimos, 

não é admitida claramente por Todorov e negada por Furtado, mas, mesmo assim, prevista 

por outros teóricos como Roas e Ceserani. Diz Roas: 

El lector, como los personajes de la novela, es enfrentado a unos 

fenómenos cuya presencia excede toda capacidad de comprensión, y ante 

los cuales no cabe otra reacción que la sorpresa, la duda y el temor. Y así, 

todo aquello que representaban esos seres sobrenaturales (que podemos 
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resumir en el miedo a la muerte ya lo desconocido) se trasladará al mundo 

de la ficción, para seguir aterrorizando al hombre. Peró éste ya no será 

un terror creído, sino un terror, como dije antes, gozado. (Roas, 2006, p. 

62,63).30  

O leitor compartilha da hesitação e do medo da personagem e, quando não 

explicitado na narrativa, é ele quem decide que solução dar ao acontecimento 

aparentemente sobrenatural; será ele, o leitor, aquele a preencher o “vazio” da dúvida. 

Para isso, articula seu presente, faz conexões relevantes com sua história e toma uma 

decisão sobre o sentido do texto. Entretanto, entendemos que esse leitor não goza de total 

liberdade ao construir o sentido da narrativa fantástica. Ele é conduzido por essa 

linguagem modalizante e pelas leituras anteriores que compõem o seu repertório (cf. Iser, 

1996)31. 

O mesmo ocorre no conto de Inglês de Souza, “A feiticeira”, onde vemos 

aplicação similar do verbo parecer no pretérito imperfeito do indicativo em “parecia-lhe 

que se moviam os ossos humanos, amontoados a um canto, e que das cuiambucas [sic] 

corria sangue vivo” (Souza, 2005, p. 44). O verbo parecer no conto do paraense, assim 

como no conto alvarozevediano, apenas sugere a possibilidade do sobrenatural e 

amplifica o momento ambíguo da narrativa. Estavam de fato os ossos a se mexer e o 

sangue a escorrer das cambucas ou era apenas impressão do protagonista já perturbado 

pelo espaço escuro e amedrontador em que se encontrava? A dúvida permanece posto que 

a sequência narrativa não clarifica ao leitor se aquilo que parecia, de fato era. 

No conto machadiano “Sem olhos”, o uso do advérbio de modo “insensivelmente” 

(Machado de Assis, 1998, p. 32) indica que o narrador olhou sem demostrar quaisquer 

sentimentos ou emoções acerca daquilo que Damasceno lhe contava ou mostrava. Se ele 

acreditava que Damasceno era somenos um louco, mesmo que lhe tenha narrado a história 

de Lucinda com perfeita lucidez, não cria que pudesse de fato estar contemplando seu 

espectro naquele momento. O polo racional, nesse caso, falou mais alto. A modalização 

funciona como forma de manutenção da ambiguidade narrativa e, por conseguinte, 

prenúncio do momento de hesitação que surgirá posteriormente. 

                                            
30 O leitor, assim como os personagens do romance, depara-se com um fenômeno cuja presença excede sua 

compreensão, e não lhe cabe outra reação que não a dúvida, a surpresa e o medo. E assim, tudo o foi 

representado por esses seres sobrenaturais (que podemos resumir no medo da morte e do desconhecido) vai 

passar para o mundo da ficção, para continuar aterrorizando o homem. Mas isso não é mais que um terror 

em que se crê, mas um terror, como eu disse antes, gozado. (Roas, 2006, p. 62,63 – tradução nossa).  
31 Ver capítulo 2. 
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– Vai-te! Exclamou ele aflito. Vai-te! ainda não!...Olhe! Lá está ela! Lá 

está ela! O dedo magro e trêmulo apontava alguma coisa no ar, enquanto 

os olhos mortalmente fixos resumiam todo o terror. Insensivelmente olhei 

para o lugar que ele indicava... (Machado de Assis, 1998, p. 32). 

Observe-se que, a princípio, Cruz não cria na história do velho ou, ao menos, que 

esse via o espectro da morta, pois, ao ser chamado a olhar para onde o moribundo 

indicava, olhou “insensivelmente”. No entanto, o olhar, mesmo que insensível e, por 

extensão, incrédulo, viu “de pé, junto à parede, [...] uma mulher lívida, a mesma do 

retrato, com os cabelos soltos, e os olhos... Os olhos, esses eram duas cavidades vazias e 

ensanguentadas” (Machado de Assis, 1998, p. 32). Nesse momento, trêmulo e gelado de 

tanto medo, o narrador perdeu os sentidos e, quando deu acordo de si, já não estava mais 

nos aposentos de Damasceno, que a esta altura já havia morrido, mas nos seus e 

acompanhado de dois de seus amigos. 

 

3.4 O não dito  

 

 O gênero fantástico se configura não só pela deflagração de acontecimentos 

insólitos na narrativa, como também pela possibilidade de hesitação entre duas ou mais 

explicações para dado acontecimento. Entretanto, para que ocorra hesitação, é necessária 

uma série de estratégias narrativas que possibilitem ao leitor identificar-se com o 

protagonista e, assim, hesitar junto a ele. Sobre este ponto, dirá Bellemin-Nöel: 

Objeto o momento central de la aventura, es por definición indescriptibile. 

Una representación irrepresentable. Sin embargo, el relato se ve obligado 

a ponerlo en escena. Una retórica particular se pone, entonces, em 

funcionamento para evocarlo, para sugerirlo, para imponer su 

‘presencia’ mediante las palavras, y más allá de éstas. Pero las palavras 

no tienen um más allá. [...] El autor fantástico debe obligarlas, sin 

embargo, durante un cierto momento, a producir um ‘aún no dicho’, a 

significar un indesignable [...] (Bellemin-Nöel, 2001, p. 111).32 

                                            
32 Objeto ou momento central da aventura, é por definição indescritível. Uma representação irrepresentável. 

No entanto, o relato se vê forçado a coloca-la em cena. Uma retórica particular é então colocada em ação 

para evocá-la, sugeri-la, impor sua "presença" através das palavras e, além disso, e mais além dessas. Mas 

as palavras não têm mais além. [...] O autor fantástico deve obrigá-las, no entanto, durante um determinado 

momento, a produzir um 'ainda não dito', para significar um indesignável [...] (Bellemin-Nöel, 2001, p. 111 

– tradução nossa) 
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O francês, após o trecho que citamos, dará, como exemplos de não dito, 

procedimentos de escolha linguística e lexical de modalização da linguagem como os aqui 

já abordados. Nós cremos que, para provocar essa sensação de estar diante de algo 

indescritível, por vezes, o narrador se valerá de um uso bastante peculiar da pontuação. 

O emprego das reticências, por exemplo, funciona como um forte recurso do texto 

fantástico porque interrompe a narrativa, cria lacunas, vazios, enfim, instala a hesitação 

através daquilo que vinha sendo dito.  

O recurso é usado por Varela em “As ruínas da Glória” primeiro, quando o 

habitante das ruínas fala dos muitos mortos que ali habitam e, depois, no momento em 

que o narrador e o médico de Alberto pressentem a presença da noiva cadáver. Em “A 

guarida de pedra” o uso das reticências como recurso do não dizer também surge durante 

a narração do soldado André acerca do seu encontro com a procissão de espectros: “... 

Oh! meu Deus! era horrível o que eu!...” (Varela, 1953, p. 295). 

Aluísio Azevedo também lança mão do recurso brevemente no conto “Os 

demônios” no momento da narrativa em que o narrador se questiona quanto tempo haveria 

passado em meio àquela escuridão. Naquele momento, o narrador ainda se encontra 

consternado diante da insólita escuridão que presencia. Assim, a pontuação lacunar 

funciona como a reposta ideal para o que não há resposta: “Mas, afinal, que horas 

seriam?... [...] Que horas seriam?... Se eu ouvisse algum relógio da vizinhança! Ouvir?... 

Mas se em torno de mim tudo parecia entorpecido e morto?...” (Azevedo, 1893, p. 17-

18). 

 Já em Álvares de Azevedo, o recurso foi bastante explorado, em especial, nos 

contos “Gennaro” e “Bertram”. Se, no primeiro, o não dizer parece se assemelhar ao 

soluçar de choro, no segundo, o horror da contemplação de um terrível crime roubará a 

voz do narrador. Assim como no conto machadiano “Sem olhos”, em que o uso das 

reticências apontará para o horror da cena presenciada por Damasceno diante de Lucinda, 

cujos olhos foram arrancados das órbitas.  

 

3.5 A construção do espaço e do tempo ficcionais  

 

O fantástico se configura a partir da hesitação comungada entre personagem e leitor 

acerca de naturalidade de um dado acontecimento narrativo e da manutenção da 

ambiguidade narrativa. Nas palavras do teórico português Filipe Furtado, a narrativa 

fantástica seria a encenação da: 
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manifestação meta-empírica conferindo-lhe um grau de verossimilhança 

tão elevado quanto possível, enquanto deixa a porta entreaberta para uma 

explicação racional que quase conduza à sua reintegração na natureza 

conhecida. Simultaneamente procura manter essa situação dúbia até o fim 

da intriga e transmitir ao destinatário do discurso a indefinição dela 

decorrente (Furtado, 1980, p. 119). 

Para que tal hesitação seja alcançada, é necessária uma série de estratégias 

narrativas, em que a principal, a nosso ver, seria justamente a ambiência, que confere à 

construção do espaço ficcional crucial importância para a deflagração do gênero.  

Marisa Martins Gama-Khalil comenta que o americano Edgar Allan Poe “valoriza 

o espaço ficcional como base do efeito desencadeado pelo texto literário” (Gama-Khalil, 

2012, p.31). De fato, Flavio García, a partir de citação de Filipe Furtado, ratifica que o 

grande legado do gótico ao fantástico foram justamente os “aspectos de ordem espaço-

temporal” (García, 2017, p. 100). Todavia, esse espaço precisa ser criado e descrito de 

forma a fazer o leitor duvidar de sua realidade frente à apreciação do evento dubio. Daí a 

importância de um espaço verossímil, engendrado a partir da estética realista, mas sem 

exageros. Diferentemente do discurso realista, o discurso fantástico não pode abusar da 

descrição física dos espaços sob o risco de se perder a tão necessária ambiguidade. 

A verossimilhança é imprescindível para que o leitor se envolva de tal forma na 

leitura que, diante da apreciação do acontecimento ambíguo, hesite junto à personagem 

(cf. Todorov, 2012) sobre a natureza daquilo que é narrado e, em última instância, decida 

acerca da natureza do acontecimento dúbio. Em outras palavras, para que a concepção do 

leitor seja abolida, é necessária a criação de uma certa atmosfera, dentro desse espaço 

verossímil, que o envolva a fim de conduzi-lo, junto à personagem, a hesitar acerca da 

natureza do evento narrado.  

Dessa forma, entendemos o espaço como o principal elemento para a configuração 

do fantástico, pois contribui diretamente para a conflagração daquilo que Todorov 

chamou de “efeito fantástico” – momento de hesitação da personagem (e/ ou leitor) diante 

do acontecimento ambíguo. Por isso, o espaço de uma narrativa de cunho fantástico 

precisa ser pensado, construído e descrito de forma a ampliar as dúvidas que o texto 

engendra. Ao mesmo tempo, não pode ser excessivamente descrito e encenado sob o risco 

de ou cairmos no terreno do maravilhoso, ou no terreno do estranho. 

Por isso, Filipe Furtado fala do espaço desse tipo de narrativa como essencialmente 

híbrido, oscilando entre dois tipos: (1) realista e (2) alucinante. No primeiro, enfatizam-
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se os traços e aspectos do mundo tal qual conhecemos; no segundo, a desfiguração do 

cenário anterior. A conjugação de ambos resulta em algo “teatral e ilusório, o que 

corresponde, aliás, ao teor geral da narrativa fantástica”. (Furtado, 1980, p. 121) Trata-se, 

então, “de um espaço híbrido, descontínuo, formado por associação forçada de elementos 

dissonantes e reciprocamente exclusivos, que constitua o fundo adequado à incerteza e 

indefinição da história” (Furtado, 1980, 125). 

Para Louis Vax, essa hibridez tem a ver com uma espécie de jogo entre os espaços 

externos e internos que tornam o espaço fantástico “descontínuo, individual ou 

quadridimensional” (Vax, 1972, p. 43). Um jogo que, nas palavras de Gaston Barchelar, 

não é e nem pretende ser “equilibrado”. (Barchelard Apud Gama-Khalil, 2012, p. 32). Já 

Marisa Gama-Khalil diz que “ele [o espaço] não é constituído de unidades, porém de 

dimensões movediças. O espaço do fantástico é essencialmente rizomático, seja por sua 

multiplicidade significativa seja pela conexão alegórica que opera em relação ao mundo” 

(Gama-Khalil, 2012, p. 37). Esses conceitos esbarram com a noção de teatralidade 

proposta pelo italiano Remo Ceserani ao dizer que se difundem no fantástico: 

[...] a tendência de utilizar, no âmbito narrativo, procedimentos sugeridos 

pela técnica e pela prática teatral; isso ocorre evidentemente por um gosto 

pelo espetáculo, que vai até a fantasmagoria, e por uma necessidade de 

criar no leitor um efeito de “ilusão”, que também é um tipo cênico 

(Ceserani, 2006, p. 75). 

O autor de um texto fantástico constrói seu espaço como o cenógrafo constrói o 

cenário de um espetáculo teatral, ou seja, pensando nos efeitos que se pretende infligir ao 

receptor da mensagem. Segundo Nelson José Urssi, em A linguagem cenográfica, o 

espetáculo teatral constrói um ambiente que, a partir do cenário, iluminação, figurinos, 

gestos e falas, pretende estreitar a ponte entre espetáculo e espectador, porque o 

espetáculo só encontra a sua real dimensão quando em contato com o espectador (cf. 

Urssi, 2006, p. 79). Da mesma forma, o texto literário só se concretiza quando deflagra 

no leitor algum efeito. Na narrativa de horror, por exemplo, é o medo; no texto de cunho 

fantástico, a inquietude diante da ambiguidade narrativa e do evento insólito. Daí a 

necessidade da hibridez dos espaços e da descontinuidade dos mesmos. 

Furtado lembra que os elementos do cenário alucinante se desenvolveram a partir 

do romance gótico do século XVIII: o gosto pelos “locais delimitados ou fechados, os 

ambientes interiores”, mansões, labirintos, caves, criptas e túmulos, geralmente 

localizados em locais isolados de difícil acesso à urbe e em meio à natureza selvagem.  
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Cesarani (2006) pontua, consonante com o estudioso português, que tudo aparece 

imiscuído em um cenário ausente de “luz e cor” (Furtado, 1980, p. 124), isto é, escuro e 

soturno. 

A ambientação gótica surge, portanto, a serviço da ambiguidade narrativa e da 

formulação da hesitação necessária à configuração do gênero fantástico. Daí a recorrência 

nesse tipo de narrativa fantástica de ruínas, cemitérios, casas velhas, matas, ou ruas 

escuras e desertas.  

 

3.5.1 Espaços Interiores 

 

Como exemplo de espaço interior, observamos a casa antiga e velha do capitão 

Mendonça, personagem de conto homônimo, de Machado de Assis. Nesse, o narrador, 

Amaral, conhece, entre o intervalo dos atos de um espetáculo no Teatro de São Pedro, o 

Capitão Mendonça, um antigo companheiro de serviço militar de seu pai, que o convida 

a jantar em casa sua.  

Ao chegar à residência, o narrador sente-se desconfortável ao observar, ainda à 

entrada, a “casa velha e escura” (Machado de Assis, 1998, p. 172). A porta abrira 

rangendo e conduzindo a um “corredor escuro e úmido” (Machado de Assis, 1998, p. 

172) e a uma sala mobiliada com móveis antiquados, decorada com animais empalhados 

pendurados pelas paredes, com destaque para uma coruja, cujos olhos de vidro verde 

“apesar de fixos pareciam acompanhar todos os movimentos que a gente fazia”, 

(Machado de Assis, 1998, p. 175) de tão vívidos que pareciam.  

Amaral teve uma primeira impressão terrível da casa, o que o fez tremer de medo. 

Mas, de um medo ainda real, medo da possibilidade de ter sido levado para a armadilha 

de um possível bandido. E comentou com o próprio anfitrião que aquela entrada mais se 

parecia com o corredor do inferno. “Sim; não é o inferno, mas o purgatório” (Machado 

de Assis, 1998, p. 172), corrigiu o próprio Mendonça.  

O acrescentar dessas palavras só contribuíram para a criação de uma ambiência 

bastante propícia à deflagração do fantástico. A comparação do espaço ao purgatório fazia 

com que o narrador não só estremecesse de terror como começasse a duvidar da sanidade 

mental de seu anfitrião; “a singularidade da figura do capitão, a singularidade da casa, 

tudo se acumulava para encher-me de terror” (Machado de Assis, 1998, p. 172). Em um 

dado momento, o narrador reafirmaria o seu desconforto diante da casa ao dizer que tudo 
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ali lhe parecia “fantástico” (Machado de Assis, 1998, p. 175), de modo que já não mais 

duvidava do caráter purgatorial da casa, que lhe fora indicado pelo capitão.  

Em “A feiticeira”, de Inglês de Souza, a descrição que se faz da casa de Maria 

Mucoim merece especial destaque, pois é sua descrição, não a que se faz dos cacauais, 

que potencializará os efeitos advindos da deflagração do evento insólito posterior. O 

narrador, antes de introduzir a descrição, já adverte, trata-se de “um sítio horrendo” 

(Souza, 2005, p. 42): 

A casa, pequena e negra, compõe-se de duas peças separadas por uma meia 

parede, servindo de porta interior uma abertura redonda, tapada com um 

tope velho. A porta exterior é de japá, o teto de pindoba gasta pelo tempo, 

os esteios e caibros estão cheios de casas de cupim e de cabas (Souza, 2005, 

p. 42). 

Uma casa simples, humilde, em meio aos cacauais que, à primeira vista (ou à 

primeira leitura), nada haveria que se temer. Apenas simplicidade e pobreza parece 

revelar; a porta de japá, palavra indígena para esteira feita de folhas de palmeira, o telhado 

cujos caibros e esteios eram habitados por cupins e maribondos, haja vista serem de 

madeira macia. Note-se então que estamos no campo da descrição realista.  

O tenente Souza, mais corajoso que o narrador machadiano, interessado em provar 

que a temida feiticeira era uma farsa, adentrou a cabana, mesmo diante da taxativa 

negativa da mulher. É nesse momento que a descrição se torna sombria e medonha e 

adentra o campo alucinante: 

Antônio arrancou a esteira que fechava a porta e penetrou no aposento, 

seguido da velha, de rastros, pronunciando palavras por entre seu dente 

negro em um riso convulso e asqueroso. Era um quarto singular o quarto 

de dormir de Maria Mucoim. Ao fundo da rede rota e suja; a um canto um 

montão de ossos humanos; pousada nos punhos da rede uma coruja, branca 

como algodão, parecia dormir; e ao pé dela um gato preto descansava em 

uma cama de palhas de milho. Sobre um banco rústico estavam várias 

panelas de forma estranha, e das traves do teto pendiam cuiambucas [sic] 

rachadas, donde escorria um líquido vermelho parecendo sangue. Um 

enorme urubu, preso por uma embira ao esteio central do quarto, tentava 

picar um grande bode, preto e barbado, passeava solto como se fora o dono 

da casa (Souza, 2005, p. 44). 
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Os ossos, os animais, as panelas e as cumbucas penduradas ao teto, conferem ao 

cômodo um ar aterrorizante que chega a amedrontar o incrédulo tenente Souza. Ademais, 

todos os animais ali mencionados carregam consigo uma carga supersticiosa que os liga 

ao diabo e, por conseguinte, ao mal.  

A coruja, apesar de estar ligada à sabedoria, também pode representar o mal, a 

morte e os maus agouros. Da mesma forma, o gato preto também seria uma representação 

do mal. Ambos foram bastante utilizados pelo fantástico brasileiro; Fagundes Varela e 

Álvares de Azevedo aludem ao pio lúgubre da coruja, Machado de Assis recupera a figura 

do gato negro, que também fora utilizada pelo americano Allan Poe. O urubu, ave negra 

comedora de carniça, também é uma representação da morte, e, por fim, o bode, a 

representação do próprio diabo. Estarem esses animais coabitando o mesmo espaço que 

a mulher funciona como índice de que se tratava mesmo de uma bruxa, alguém que 

houvera feito pacto com o demônio.  

 

3.5.2 Espaços Exteriores 

 

Em “Acauã”, de Inglês de Souza, o espaço privilegiado é a floresta. Mesmo que 

Vitória e Aninha sofram a metamorfose dentro da igreja, vale lembrar que Faro era um 

triste e abandonado povoado do vale do Amazonas (cf. Souza, 2005, p. 57), portanto, 

imerso na mata. 

A floresta nesse caso é equivalente à mata europeia no romance gótico, mas ainda 

mais perigosa, uma vez que é densa, escura e úmida, haja vista tratar-se de uma floresta 

tropical. Ademais, é preciso lembrar também do exotismo ligado à região amazônica, 

especialmente no século XIX, o que potencializa o medo do desconhecido.  

Como andava disperso em seus pensamentos devido ao luto por sua esposa, o 

capitão Jerônimo perdeu-se quando retornava à casa de uma caçada. A noite ia escura e 

sem estrelas, e o capitão caminhava cabisbaixo por entre a densa floresta, “por baixo do 

arvoredo”, e “não notara que o tempo se transtornava” (Souza, 2005, p. 58), aguardando 

uma grande tempestade. Como é sabido, a região amazônica é uma região de precipitação 

intensa, especialmente nos meses de verão, em que é comum a ocorrência de chuvas 

torrenciais, cujos raios conseguiriam pôr ao chão “cedros grandes, velhos de cem anos” 

(Souza, 2005, p. 59). É diante desse cenário que se principiará o insólito, quando, do 

fundo do rio Nhamundá, o capitão ouvir os gritos da “colossal surucuji” (Souza, 2005, p. 

59) em laborioso parto.  
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O espaço de “Demônios”, de Aluízio Azevedo, é a própria cidade do Rio de Janeiro. 

A despeito da descrição minuciosa que o narrador faz do sobrado em que morava no início 

do conto, o espaço que acompanha toda a narrativa, e que é responsável pela 

potencialização do medo, hesitação e até repulsa, é a própria urbe. Mas não se reconheceu 

a cidade no conto, pois o que se descreve é uma cidade apocalíptica. 

Quando o narrador decide ir até o encontro de sua noiva, Laura, para saber se ela 

também estava morta como os demais, se depara com uma rua demasiadamente escura, 

silenciosa, fria. Segundo França e Sena (2014), a cidade figura nesse conto como um 

genuíno locus horribilis, tomado por trevas e lama, assemelhando-se a um labirinto que 

o narrador precisa percorrer para encontrar a casa de Laura. Vejamos como o narrador 

descreve essa urbe: 

Saí. Lá for, na rua, o meu primeiro impulso foi olhar para o espaço. Estava 

tão negro e tão mudo como a terra. A luz dos lampiões apagara-se de todo, 

e no céu já não havia o mais tênue vestígio de uma estrela. Treva! Treva! 

Treva! Dispus-me a partir, tenteando [sic] o chaõ com os pés, sem 

despregar das paredes as minhas duas maõs abertas na altura do rosto. 

Passo a passo venci até a primeira esquina. Esbarrei com um cadáver 

encostado às grades de um jardim; apalpei-o: era um polícia. Naõ me 

detive; segui adiante, dobrando para a rua transversal. Começava a sentir 

frio. Uma densa umidade saía da terra, tornando aquela maldita noite ainda 

mais dolorosa. Mas naõ desanimei, prossegui pacientemente, medindo o 

meu caminho, palmo a palmo, e procurando reconhecer pelo tato o lugar 

em que me achava. E seguia, seguia lentamente. Já me naõ abalavam os 

cadáveres com que eu topava pelas calçadas. Todo o meu sentido se me 

concentrava nas maõs; a minha única preocupaçaõ era me naõ desorientar 

e perder na viagem. E lá ia, lá ia, arrastando-me de porta em porta, de casa 

em casa, de rua em rua, com a silenciosa resignaçaõ dos cegos 

desamparados. De vez em quando, era preciso deter-me um instante, para 

respirar mais à vontade. Doíam- me os braços de os ter continuamente 

erguidos. Secava-se-me a boca. Um enorme cansaço invadia-me o corpo 

inteiro. Há quanto tempo durava já esta tortura? Naõ sei; apenas sentia 

claramente que, pelas paredes, o bolor principiava a formar altas camadas 

de uma vegetaçaõ aquosa, e que meus pés se encharcavam cada vez mais 

no lodo que o solo ressumbrava (Azevedo, 1893, p. 37, 38). 
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Não que fosse de fato labiríntico, mas a dificuldade de locomoção por causa da 

ausência de iluminação, dos cadáveres espalhados pelas vias e da vegetação lodosa se 

assemelha a sensação de se estar dentro de um labirinto sem conseguir achar a saída. O 

caminhar por entre aquela vegetação, em que o pé afunda e quase imobiliza as pernas, é 

ainda dificultado pela total escuridão, sem lampiões nas ruas e sequer estrelas brilhando 

no céu para guiar o narrador em seu caminho, e pelos corpos espalhados pelas vias. 

À medida que o narrador e sua noiva se metamorfoseavam, o espaço também se 

modificava, paulatinamente, tornando-se cada vez mais escuro, silencioso e lodoso, 

parecendo, inclusive, adquirir vida:  

Já́ não tateávamos o caminho, nem era preciso, porque não havia que 

recear o menor choque. Por entre a densa vegetação do mofo, nasciam 

agora a direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes 

cogumelos e fungões, penugentos e veludados, contra os quais 

escorregávamos como por sobre arminhos podres. Àquela absoluta 

ausência do sol e do calor, formavam-se e cresciam esses monstros da 

treva, disformes seres úmidos e moles; tortulhos gigantescos, cujas polpas 

esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam 

abarcar. Era horrível senti-los crescer assim fantasticamente, inchando ao 

lado e defronte uns dos outros como se toda a atividade molecular e toda a 

força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas, viessem 

concentrar-se neles, para neles resumir a vida inteira. Era horrível essa 

fungosa e peganhenta família de gordos agáricos de todos os feitios e 

dimensões, já bojudos e abaulados; já côncavos e chatos; já piramidais, 

afunilados, redondos, calvos e cabeludos. Era horrível senti-los crescer 

assim fantasticamente, inchando ao lado e defronte uns dos outros como 

se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que 

povoava a terra, os céus e as águas, viesse concentrar-se neles, para neles 

resumir a vida inteira. Era horrível, para nós, que nada mais ouvíamos, 

senti-los inspirar e respirar, como animais sorvendo gulosamente o 

oxigênio daquela infindável noite (Azevedo, 1893, p. 60).  

Assim como a floresta densa e escura que encontramos em Inglês de Souza, no 

conto azevediano, a urbe transforma-se também numa floresta tão sombria quanto aquela, 

uma floresta de bolor, mofo e lodo. A obscuridade do cenário e a sensação de impotência 
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perante ele potencializam os efeitos estéticos produzidos pelo texto fantástico, a saber, a 

dúvida, a incerteza e o medo. 

 

3.5.3 Espaços Híbridos 

 

Fagundes Varela, em “As ruínas da Glória”, se valerá da hibridez dos espaços para 

conduzir, paulatinamente, personagens e leitores a hesitar acerca dos acontecimentos 

insólitos que presenciam dentro e fora das ruínas da Glória.  

Trata-se da história de três amigos que, durante uma noite chuvosa, bebem em um 

pequeno botequim numa estrada que vai de São Paulo a Santos. A taverna em que se 

encontram é descrita tal qual a taverna de Álvares de Azevedo, escura, lúgubre e soturna. 

Por ser à beira de uma estrada que no século XIX, não era tão movimentada como é hoje. 

O leitor já consegue imaginar o que se há de encontrar num lugar como o descrito pelo 

narrador.  

Lá, os amigos ficam curiosos acerca da figura sinistra de um sujeito que adentra o 

recinto – um homem alto, magro, de rosto macilento, pálido, olhos fundos. Sua presença 

e olhar “derramava uma sensação inexplicável” (Varela, 1961, p. 136) sobre o narrador.  

Apesar do desconforto e, talvez, medo, que o narrador sentira diante da presença 

daquele homem de características tão peculiares, os três amigos demonstram uma certa 

curiosidade sobre aquele sujeito. Por isso, questionam o dono do estabelecimento a 

respeito do desconhecido. Ao saber que habitava as ruínas da Glória, é aguçada sua 

curiosidade. Os três convivas resolvem, então, visitar as ruínas e investigar tal homem. 

Saem em direção às ruínas; a chuva cessa, mas o céu permanece sombrio, e a noite escura 

e densa. Um cenário que propicia o surgimento do fantástico.  

Ao chegarem, os três amigos param a uma certa distância das ruínas, contemplam 

a torre que se ergue “muda e silenciosa como um imenso fantasma” e os “vultos confusos 

das árvores que desenhavam-se por detrás dela agitando-se ao vento da tempestade” 

(Varela, 1961, p. 137). O narrador, diante desse cenário tenebroso das ruínas 

contempladas de fora, fica impressionado, e sua emoção aumenta – um misto de medo e 

euforia –, não se sabe se causado pela curiosidade ou pela bebida. Lembra-se das lendas 

dos “Lutins e Farfadets” (Varela, 1961, p. 137) – gnomos e duendes, o que o deixa ainda 

mais perturbado. 
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Já dentro do edifício em ruínas, “O chão era úmido e escorregadio, o ar estava 

prenhe de um aroma estranho, um cheiro de ruínas, um odor de sombria antiguidade” 

(Varela, 1961, 139). O que seria um “cheiro de ruínas, um odor de sombria antiguidade? 

Talvez cheiro de mofo dado à umidade do lugar. Ora, ruínas remetem ao caos, à destruição 

e ao abandono. É ao mesmo tempo espaço aberto e fechado. Visitá-las à noite torna ainda 

mais complicada a visualização dos cômodos destruídos pelo tempo e tomados pela 

vegetação. 

Observe-se que se Varela é econômico na descrição que faz do botequim, a 

descrição que faz das ruínas é minuciosa e sinestésica. E, assim, descreve 

meticulosamente esse segundo espaço justamente porque será ali, em meio às ruínas, que 

surgirá o evento promotor da hesitação fantástica. Sem a escuridão, o chão úmido, o pio 

da coruja, o labirinto não se produziria o efeito fantástico desejado.  

Alberto entra e se separa de seus amigos. Eles o seguem. Chamam por Alberto, 

que nada responde. Ouvem, então, um gemido surdo, abafado e doloroso quando, 

repentinamente, surge uma fraca luz que lhes permite ver um vulto cuja presença, 

associada à luminosidade e ao gemido, aumenta-lhes o medo que sentiam: “Parecia-me 

que as trevas se condensavam em torno de nós”, diz o narrador. 

O vulto – o homem que viram antes no botequim – os adverte de que não deveriam 

estar ali, pois, naquele local, às noites, se reproduzia um drama de “lágrimas e sangue” 

(Varela, 1961, p. 141).  

Mesmo apavorados, seguem aquela figura sinistra, que os conduzirá até o amigo 

Alberto. Ouve-se um trovão.  

– Vedes? murmurou o velho, a tempestade principia a sua orquestra, em 

breve tempo os acordarão para cantar a monodia dos túmulos!... 

Muitos são os que repousam aqui! muitos!... entre eles há vinte anos que 

minha filha dorme no seu leito de pedra vestida ainda com as suas 

roupagens de noiva e a sua coroa de ciprestes! Tenho chorado lágrimas de 

sangue, tenho me arrebentado em soluços há dez anos sobre os ladrilhos 

de sua sepultura, para que ela me diga uma dessas palavras ternas e doces 

que repetia outrora nos braços de seu noivo, para que ela me perdoe! 

Porém, tudo é baldado (Varela, 1961, p.141)! 

Caminham por uns quinze minutos, errando pelos aposentos, quando ouvem 

novamente um gemido, agora mais pungente, “como partido de um leito de morte” 

(Varela, 1961, p. 142). “É do leito dela que saiu aquele gemido!” (Varela, 1961, p. 142), 
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diz o homem que os guia. Ele refere-se à sua filha, cujo túmulo ficava naquelas ruínas. O 

medo aumenta. Finalmente encontram Alberto desmaiado, de bruços; está febril e com a 

respiração fraca. 

O cenário que emoldura as cenas do conto é nada menos do que a cidade de São 

Paulo. As ruínas visitadas pelos três amigos, apesar de não serem reais, são descritas de 

tal modo e precisão que certamente confundiria o leitor daquele tempo. Usar de um 

cenário familiar para o leitor, a estrada São Paulo-Santos, funciona como um artifício que 

valida a verossimilhança dos contos e propicia que o leitor se identifique com a 

personagem. Isso porque “quanto mais próximo do leitor, mais crível, e quanto mais 

crível, maior será o efeito psicológico produzido pela irrupção do efeito insólito” (Roas, 

2014, p. 115). Assim, quando do surgimento do acontecimento sobrenatural, a hesitação 

torna-se mais contundente, porque o leitor é levado a duvidar e acreditar no relato 

concomitantemente.  

As ações do conto a “Guarida de pedra”, também de Varela, giram em torno de 

uma guarida, no forte de São João Bertioga. Essa ficava ao fim da muralha e era esculpida 

em uma só pedra. Contudo, havia nela algo mais extraordinário que o fato arquitetônico. 

Os soldados tinham pavor de montar guarda naquele posto, pois, por algum motivo não 

especificado pelo narrador, à meia-noite, uma procissão de espectros por ali passava. 

A guarida é um espaço interior, mas o que importa aqui é sua localização e relação 

com o exterior, o mar, pois é dele que sairá a procissão. Há uma conjugação entre esses 

dois espaços. Não há uma descrição detalhada e minuciosa dessa guarida, mas de um 

cenário escuro e sombrio: uma noite negra e tempestuosa e de um mar revolto. A 

velocidade e o barulho do vento aumentam à medida que se aproxima o evento insólito, 

o encontro de Jorge com os espectros.  

Outro espaço híbrido que trazemos para nossa análise é o cemitério. Assim como 

as ruínas, trata-se de um espaço que é, ao mesmo tempo, interior e exterior, e também 

labiríntico. Ademais, cemitérios, além de remontarem diretamente à morte, são lugares, 

em geral, escuros e sombrios; achar-se a sós e à noite em um lugar como esse é capaz de 

gerar desconforto e medo não só ao narrador, mas também àqueles que o ouvem. 

Em “Solfieiri”, de Álvares de Azevedo, o cemitério é escolhido como espaço para 

a deflagração do evento fantástico. É nesse espaço que o narrador se verá só após seguir 

um vulto feminino, provavelmente, um espectro: 
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labirinto das ruas [...] Aqui, ali, além eram cruzes que se erguiam de entre 

o cervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar: em torno dela passavam as 

aves da noite. Não sei se adormeci, sei apenas que quando amanheceu 

achei-me a sós no cemitério (Azevedo, 2000, p. 568).  

Nesse ponto, começa a ser criada a atmosfera ideal ao fantástico. A metáfora do 

labirinto para as ruas por que passara Solfieire vem a calhar. O labirinto é confuso, perder-

se nele pode ser aterrorizador. O “labirinto das ruas” o levará a outro labirinto, o 

cemitério, lugar de pequenas ruelas, entre mausoléus e tumbas, cuja relação com a morte 

eleva os efeitos estéticos produzidos pelo texto.  

Sobre as narrativas de Inglês de Souza, cabe aqui um adendo. Há nelas uma 

oscilação entre espaços narrativos exteriores e interiores que nos permite também falar 

sobre uma hibridização de espaços. Em “A feiticeira”, de Souza, logo de início o leitor é 

alertado acerca dos “cacauais de Paranamiri” que “comunicam entre si por uma vereda 

mal determinada” (Souza, 2005, p. 40). A casa de Maria Mucoim situava-se “entre terras 

incultas nos confins dos cacauais da margem esquerda” (Souza, 2005, p. 42). O cacaueiro 

é uma árvore originária da bacia do amazonas e, como pertencente à densa floresta dessa 

região, é um espécime alto e de grande copa. Na natureza, pode atingir até vinte metros; 

nas plantações, com as podas frequentes, fica em torno de cinco a seis metros. Sendo 

assim, ficar a cabana da mulher localizada nos “confins dos cacauais” é como estar em 

meio a uma densa e escura floresta, como a que é ambientada o conto “Acauã”.  

É certo que, em “Acauã, o Capitão Jerônimo encontra Vitória na floresta em uma 

noite de tempestade, mas a metamorfose dessa e de sua filha legítima, Aninha, dar-se-á 

dentro da igreja. Apesar de o narrador não dar nenhum destaque à descrição da igreja, não 

se pode desconsiderar a oscilação entre os espaços externo e interno e, principalmente, a 

carga simbólica que esse espaço religioso carrega. 

Outro conto em que a oscilação entre espaços aberto e fechado é digna de nota é 

“O impenitente”, de Aluísio Azevedo – primeiro o mosteiro, depois as ruas e becos até 

por fim chegarem à casa de Leonília. O narrador, nesse conto, não confere muita atenção 

à descrição dos espaços; a aclimatação do fantástico será conferida propriamente pela 

ambientação noturna do conto.  
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3.5.4 A ambientação noturna 

 

Para o Romantismo, em especial para a narrativa fantástica, a dicotomia noite e 

dia, escuridão e claridade desempenha um papel importante para a construção do 

imaginário das cenas, geralmente conferindo-lhes um ar onírico. August Schlegel vê a 

noite como um “véu benévolo” que une duas faces: a humana e a monstruosa, a iluminada 

e a obscura, etc. Diz ele: 

A luz do sol é a razão enquanto moralidade aplicada à vida ativa, na qual 

somos dependentes das circunstâncias da realidade. A noite, todavia, 

envolve-a com véu benévolo e, por outro lado, através dos astros, dá-nos 

uma visão das dimensões do possível; ela é o tempo dos sonhos. [...] a 

noite é a mãe de todas as coisas, reitera-se na vida de cada pessoa: a partir 

do caos original e por intermédio do amor e do ódio, da simpatia e da 

antipatia, o mundo vai adquirindo forma para ela (Schlegel Apud 

Ponciano, 2003, p. 73). 

A narrativa fantástica oitocentista, romântica e pós-romântica, portanto, será 

aquela a privilegiar um cenário soturno, pouco iluminado e acinzentado; por isso, os 

sistemas temáticos que apontam para a noite, para a escuridão e para o mundo obscuro 

tornam-se elementos próprios de uma ambientação que serve ao fantástico como ponto 

de partida para o desenvolvimento da ambiguidade narrativa e, por conseguinte, do evento 

dúbio que propiciará que personagem e leitor hesitem (cf. Ceserani, 2006, p.77). 

É a noite em que o mal se evidencia, que os espectros aparecem, que as superstições 

se tornam mais afloradas e a percepção turva. Sem iluminação que permita ver claramente 

o que acontece, a imaginação humana torna mais suscetível a aceitação do sobrenatural. 

Sendo assim, a ambientação noturna torna-se essencial. 

A atmosfera lúgubre e soturna da taverna e dos contos de A noite na taverna, por 

exemplo, confere-lhe uma ambiência comum ao fantástico romântico. Foi justamente à 

noite que o “anjo do cemitério” (Azevedo, 2000, p. 569), de Solfieri, lhe apareceu, e era 

durante a noite que Laura “se erguia de entre os lençóis” (Azevedo, 2000, p. 585), 

influenciava o seu pai e acendia o remorso de Gennaro. 

Nos contos machadianos, a ambientação noturna também parece ser regra, apesar 

de seus narradores darem pouca importância à descrição dos cenários notívagos. Quando 

o narrador machadiano de “Sem olhos” vê o espectro de Lucinda, a noite é já adiantada, 

e esse fato amedronta quase ao ponto de se perder a razão: “Naquela meia-luz da alcova, 
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e no alto e uma casa sem gente, a semelhante hora, entre um louco e uma estranha 

aparição, confesso que senti esvaí-me as forças e quase a razão” (Machado de Assis, 1998, 

p. 32). Em “A vida eterna”, “Decadência de Dois Grandes homens” e “O Capitão 

Mendonça”, todo o insólito ocorrerá após a ceia, ou seja, já em plena madrugada.  

Em “Acauã”, de Inglês de Souza, é numa noite de tempestade que o Capitão 

Jerônimo Ferreira encontra Vitória. É no auge da noite, “às 11h da noite, quando mais 

animado ia o baile” (Souza, 2005, p. 85), que principia o surgimento do insólito em “O 

baile do Judeu”. Em “A feiticeira”, apesar de o tenente procurar pela casa de Maria 

Mucoim ainda durante o dia, 18h, era um fim de tarde escuro e nebuloso, por causa de 

uma tempestade que se formava: 

A tarde ia feia. Nuvens cor de chumbo cobriam quase todo o céu. Um vento 

muito forte soprava do lado de cima, e o rio corria com velocidade, 

arrastando velhos troncos de cedro e periantã enormes onde as jaçanãs 

soltavam pios de aflição. As aningas esguias curvavam-se sobre as 

ribanceiras. Os galhos secos estalavam, e uma multidão de folhas 

despregava-se das árvores, para voar ao sabor do vento. Os carneiros 

aproximavam-se do abrigo, o gado mugia no curral, bandos de periquitos 

e papagaios cruzavam-se nos ares em grande algazarra. De vemz em 

quando, dentre os trêmulos aningais saía a voz solene do unicórnio. 

Procurando aninhar-se, as fétidas ciganas aumentavam com o grasnar 

corvino a grande agitação do rio, do campo e da floresta (Souza, 2005, p. 

44). 

Mesmo que, naquela região, às 18h ainda seja dia claro, tanto que o narrador dirá 

que a “tarde ia feia”, estar o céu coberto de “nuvens cor de chumbo” conferem à 

ambiência do conto um clima soturno e sombrio. Quando se aproxima uma grande 

tempestade, o dia escurece rapidamente, chegando a parecer noite. Em meio aos cacauais, 

distante do povoado, a ausência de luz e cor do ambiente torna-se ainda mais impactante, 

principalmente porque os animais se agitavam em procura de abrigo.  

Como era fim de tarde, logo a noite cairia, e, com ela, a tempestade anunciada. 

Noite e chuva chegam no momento em que o tenente se põe a correr pelos cacauais para 

fugir de seu medo e dos animais que o perseguiam. Nesse momento, a “noite era escura”, 

iluminada apenas pela “luz intermitente dos relâmpagos” (Souza, 2005, p. 45), 

potencializando a sensação de medo do protagonista frente à contemplação do insólito. 
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Em “Demônios”, de Aluísio Azevedo, toda a narrativa se passa em meio à 

escuridão de uma noite sem fim; aliás, ao nosso ver, esse é o ponto central nesta narrativa 

– o cataclismo do mundo que não amanhecera. O narrador acorda no meio da noite com 

a sensação de que dormira mais do que o previsto, mas, ao acordar, percebe que o dia 

ainda não amanheceu, apesar da sensação de quem dormiu demais e passou da hora. Aos 

poucos, percebe que luz e sons vão desaparecendo paulatinamente, até a luz da vela 

bruxuleia fracamente:  

E só então notei que a luz da vela, à semelhança do som do tímpano, 

também não era intensa como de ordinário e parecia oprimida por uma 

atmosfera de catacumbas (Azevedo, 1893, p. 18). 

[...] a miserável chama, depois de espreguiçar-se um instante, foi 

contraindo, a tremer, a tremer, bruxuleando, até sumir-se de todo, como o 

extremo lampejo do olhar de um moribundo. E fez-se então a mais 

completa e a mais cerrada escuridão que é possível conceber. Era a treva 

absoluta; treva de morte, treva de caos; treva que só compreende quem 

tiver os olhos arrancados e as órbitas completamente vazias; treva, como 

devia ter sido de existir no firmamento a primeira nebulosa 

(Azevedo,1893, p. 35). 

Aquela escuridão inexplicável aterrorizava o narrador. E não apenas por causa da 

ausência de claridade, mas também pela impossibilidade de contar o tempo. Sem o nascer 

e pôr-do-sol, como lidar com a passagem do tempo? Como saber se passou um, dois ou 

três ou mais dias? 

Ó meu Deus! Se continuasse pra sempre aquela incompreensível noite, 

como poderia eu saber os dias que se passavam?... Como poderia marcar 

as semanas e os meses?... o tempo é o sol; se o sol nunca mais voltasse o 

tempo deixaria de existir; só haveria eternidade! (Azevedo, 1893, p. 33) 

Aquela escuridão não somente lhe privava do sentido da visão, como também da 

possibilidade de controlar o tempo, um processo de involução da humanidade paralelo ao 

processo involutivo de que sofreriam as personagens.  

É durante uma “noite silenciosa” que o “Impenitente” Frei Álvaro, do conto 

azevediano, avistará “uma mulher, uma mulher toda de branco, com a cabeça nua e os 

longos cabelos negros derramados” (Azevedo, 2018, s/p), que julga ser Leonília, sua 

amante. A escuridão da noite silenciosa é cortada por um faixo de luz vindo de um 

cômodo da casa. Ao entrar e avistar o cadáver da mulher, as tochas que iluminavam a sala 
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onde se encontrava o esquife “apagaram-se e fez completa a escuridão [...] lá fora, a noite 

se tinha feito também negra e os ventos se tinham desencadeado em fúria, ameaçando 

tempestade” (Azevedo, 2018, s/p).  

Vai-se de uma noite silenciosa a uma noite escura e tempestuosa. A escuridão e a 

tempestade aumentam o medo sentido pelo monge ao ver que o cadáver naquela sala era 

de sua outrora amante. Seu desespero é tamanho que sai correndo temeroso que o 

fantasma da morta o perseguisse.  

 

3.6 A personagem de autoridade 

 

Um outro artifício utilizado pelo gênero fantástico é o de trazer para dentro da 

narrativa uma figura de autoridade. Tal personagem, representada por uma profissão de 

relevo para o positivismo, como um médico, um advogado, um professor, funcionaria 

como forma de se fazer a narrativa oscilar entre as duas ou mais possibilidades expressas 

pelo texto. Enquanto o protagonista é levado a sucumbir às explicações sobrenaturais, a 

personagem de autoridade seria aquela que a conduziria a racionalização dos eventos 

insólitos. Sobre tal expediente, a partir da leitura de Lovecraft, Bellemin-Nöel dirá: 

El universo lovecraftiano está lleno de esos viejos professores de 

universidad que son unos profissionales del positivismo científico y que no 

costaria identificar com unos representantes del princípio de realidad. 

Estos muchas veces manifestan (em vano) su autoridade mediante avisos 

o mediante reproches del estilo “te lo había advertido”. Sus interdiciones 

son producidas para causar tanto la angustia del protagonista como la del 

lector, y para provocar uma transgresíon. Porque al mismo tempo que se 

constituyen em modelos positivos o em protectores, se muestran 

fascinados por el protagonista, a quien estudian e refieren los sinsabores 

deseables según las leyes del doble juego; como se suele decir, participan 
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em su aventura “hasta um certo punto”, um punto que extremamente 

ambiguo (Bellemin-Nöel, 2001, p. 131).33  

Não é apenas no americano de Providence, mencionado por Bellemin-Nöel, que 

veremos o uso desse artifício. Na primeira versão de um dos mais conhecidos contos 

fantásticos do francês Guy de Maupassant, “O Horla”, também é possível percebê-lo 

através da figura do Dr. Marrande, um médico alienista. No caso d’“Horla”, essa figura 

se reduplica, porque o Dr., narratário de primeiro plano e figura de autoridade, convoca 

três médicos e quatro sábios para ouvirem o relato, como narratários de segundo plano e, 

também, figuras de autoridade. Será então a essa junta médica que o narrador contará sua 

vivência insólita. 

Em “As ruínas da Glória”, de Fagundes Varela, após três dias depois de o narrador 

e seus amigos visitarem as ruínas, Alberto se encontra em casa convalescendo, delirante 

e febril. O narrador conversa com um médico acerca do ocorrido. A narração do que 

ocorrera nas ruínas, a partir da descrição detalhada dos aspectos sombrios, prepara o 

ambiente para a hesitação que experimentará o leitor junto ao narrador: 

– Bem, doutor, disse-lhe eu, depois de haver ainda uma vez contado a 

história da noite nas ruínas; dizei-me francamente o vosso modo de pensar 

a respeito disso, não julgais que em todo este drama há alguma coisa de 

além-túmulo?  

– Quem sabe? murmurou o doutor limpando amorosamente o vidro dos 

óculos com o lenço de assoar, quem sabe? ...  

– Porém, dizei-me, a aparição dos espíritos não repugna a razão não é 

contrária a ideia de bondade e justiça que depositamos em Deus? (Varela, 

1961, p. 146). 

O polo racional, por outro lado, o conduz, e ao leitor, consigo, a racionalizar os 

fatos. O que se evidencia na cena da conversa entre o médico e o narrador, momento em 

que ambos tentam encontrar uma explicação natural para o que acontecera nas ruínas. 

Ademais, a própria figura do médico já nos coloca no polo do real, enquanto todos os 

                                            
33 O universo Lovecraftiano está cheio de antigos professores universitários, profissionais do positivismo 

científico e que não podem se identificar com alguns representantes do princípio da realidade. Muitas vezes, 

manifestam (em vão) a sua autoridade por meio de advertências ou por meio de censuras do tipo "Eu tinha 

avisado você". Suas interdições são produzidas para causar a angústia do protagonista e do leitor, e para 

provocar uma transgressão. Porque, ao mesmo tempo em que são constituídos em modelos positivos, são 

fascinados pelo protagonista, a quem estudam e encaminham as decepções desejáveis de acordo com as leis 

do duplo jogo; como eles dizem, eles participam de sua aventura "até certo ponto", um ponto que é 

extremamente ambíguo (Bellemin-Nöel, 2001, p. 131 – tradução nossa). 
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outros elementos da narrativa nos encaminham ao sobrenatural. E é esse todo o objetivo 

da narrativa fantástica: o embate entre o que se concebe como real e aquilo que se supõe 

irreal.  

É interessante que, em “Sem olhos”, de Machado de Assis, tanto narrador como 

narratários são personagens de autoridade. O narrador é um Desembargador que conta 

sua experiência fantástica a dois casais da alta sociedade e ao bacharel Antunes, pessoas 

que não seriam dadas às superstições e crenças infantis, como argumenta o Sr. Bento 

Soares:  

Pela minha parte, disse o Sr. Bento Soares, nunca pude compreender como 

o espírito humano pôde inventar tanta tolice e crer no invento. Vá que uma 

ou outra criança dê crédito às suas próprias ilusões; para isso mesmo é que 

são crianças. Mas, que um homem feito ...” (Machado de Assis, 1998, 

p.18). 

Note-se que a conversa transcorre entre pessoas notórias, não entre bêbados, como 

ocorre, por exemplo, em Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Tal aspecto, de certa 

forma, conferirá maior credibilidade ao que narrará o desembargador Cruz em seguida. 

Trata-se de um artifício usado para que o leitor abdique de sua descrença (cf. Corleridge 

Apud Eco, 2007). 

Esse é um expediente comum às narrativas fantásticas machadianas. Em “O 

imortal”, o narrador também é uma personagem de autoridade - um médico e homeopata. 

Já em “A vida eterna”, essa aparece representada pelo amigo do narrador, o Dr. Vaz. Em 

“Decadência de dois grandes homens”, o narrador é um doutor em Medicina, que vinha 

de Minas ao Rio para tratar de assuntos políticos. 

No conto de Inglês de Souza, “A feiticeira”, parece haver um sutil embate entre a 

crendice popular e a racionalidade, através da presença de personagens de autoridade. O 

narrador já principia a história comentando acerca da incredulidade do tenente Souza, 

homem que “costumava dizer que isso de almas de outro mundo eram uma grande 

mentira, que só os tolos temem lobisomens e feiticeiras. Jurava ser capaz de dormir uma 

noite inteira dentro do cemitério, e até passear às 10 horas pela frente da casa do judeu, 

em sexta-feira maior” (Souza, 2005, p. 37).  

O episódio entre o tenente e Maria Mucoim, assim como a morte consequente do 

rapaz, seria como uma lição para aquele que não cria no sobrenatural. No entanto, ao fim 

da história, o narrador é interrompido por uma gargalhada do Dr. Silveira, nova figura de 

autoridade introduzida na narrativa e cuja menção e riso pretende questionar se o “causo” 
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narrado ocorrera de fato ou não. Teria sido Mucoim a causadora da enxurrada e da morte 

do protagonista ou teria tudo aquilo sido mero acaso? A história, ao ser interrompida, 

propicia ao narrador inglesiano deixar a dúvida em aberto, preservando a ambiguidade 

narrativa. 

Observe-se que em Machado de Assis e em Inglês de Souza há inovação em 

termos de estratégia narrativa. Se, geralmente, no gênero fantástico, a figura de autoridade 

ocupa a posição de narratário, em Machado, o próprio narrador vem ocupar essa posição, 

assim como em Souza, cujo protagonista ocorre como figura de autoridade. 

Em “Demônios”, de Aluísio Azevedo, a figura de autoridade aparece de maneira 

muito rápida. Em meio ao desespero em que se encontrava, o narrador, diante da 

constatação de que estava numa noite eterna, desce do terceiro andar da Casa de pensão 

em que morava e vai à procura de seu vizinho. “No segundo andar morava um médico; 

resolvi bater de preferência à porta dele” (Azevedo, 1893ª, p. 26). 

Por que preferia o narrador bater à porta do médico do que à porta de qualquer 

outro vizinho seu? Certamente, esperava encontrar com esse uma resposta racional para 

o que acontecia. Infelizmente, sua tentativa é frustrada, o homem estava morto! É após 

essa constatação, de que aquele que podia lhe dar uma explicação científica para os fatos 

já estava em estado de decomposição, que um medo incompreensível se apodera do 

narrador. 
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4 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA FICÇÃO FANTÁSTICA BRASILEIRA 

OITOCENTISTA: SISTEMAS TEMÁTICOS  

 

“O fantástico se define como uma percepção particular dos acontecimentos 

estranhos” (Todorov, 2012, p. 100). Sem esses acontecimentos, não há história a ser 

narrada, muito menos fantástico. Outros, antes do franco-búlgaro, se dedicaram ao 

levantamento e estudo dos temas recorrentes ao texto fantástico. É o caso de Penzoldt, 

Vax e Caillois. A partir das considerações desses, Todorov propõe o estudo de alguns 

temas nos capítulos 7 e 8 de a Introdução à literatura fantástica – “Os temas do Eu” e 

“Os temas do Tu”, respectivamente. Aqui, reunimos os dois grupos temáticos, porém 

trazendo para nossa análise somente aqueles temas que foram fartamente utilizados por 

nossos autores e acrescentando outros não considerados por Todorov nesses capítulos. 

 

4.1 A evocação do the corpse bride e outras lendas 

 

N’As ruínas da Glória, Varela se vale de um tema caro tanto ao Romantismo 

gótico quanto ao gênero que dele nasceu, o fantástico, o the corpse bride, ou lenda da 

noiva cadáver. Reza a lenda, pertencente ao imaginário germânico e russo, que, após um 

noivo colocar uma aliança e proceder os rituais de um casamento judeu em torno de um 

graveto parecido aos ossos de um dedo humano, um cadáver vestido de noiva – que 

outrora havia morrido de maneira trágica a caminho de seu próprio casamento –, 

segurando um buquê de flores vermelhas, revive e sai da terra reivindicando seus direitos 

de noiva.  

A temática da amada morta é comum a esse tipo de narrativa. Surge 

sistematicamente no americano Edgar Allan Poe em contos como “Berenice”, “Retrato 

Oval”, “Ligeia” e a “Queda da casa de Usher”; no conto do francês Theóphile Gautier, 

“A morta amorosa” e metaforicamente no alemão Hoffmann, em “o Homem de areia”, 

através do autômato Olímpia. Nesse, quando Natanael se aproxima da boneca para beijá-

la e sente a frieza de seus lábios, “sentiu o coração tomado de terror, a lenda da noiva 

morta lhe invadiu repentinamente o pensamento” (Hoffmann, 2004, p. 73, grifo nosso). 

Alberto, coadjuvante do conto valeriano, teria se encontrado com uma noiva 

cadáver que o chama ao matrimônio, e a morte o leva, por fim, ao seu encontro. Na 

releitura de Varela, esse encontro se dá por acaso, quando a curiosidade leva Alberto, o 
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narrador e mais um amigo às ruínas da Glória. Será nessas ruínas, sepultura da noiva, que 

ocorrerá o primeiro encontro do espectro da mulher com Alberto. 

Três dias após o insólito encontro entre o rapaz e o fantasma da mulher, Alberto 

encontra-se em casa febril e convalescente de uma misteriosa doença, provavelmente 

resultado daquele encontro. Em um momento de alucinação, geme, levanta suavemente 

o tronco, estende os braços e chama: “Vem! Vem!” (Varela, 1961, p. 144). O narrador e 

o médico que o acompanhava observam o momento de delírio do doente e continuam a 

conversa quando o narrador sente um calafrio e ouve um ruído de passos ao fundo do 

quarto. O médico, que se encontrava, no recinto nada ouve. O ruído se repete e o som é 

então ouvido pelos dois. De posse de uma vela, vão verificar o fundo do quarto, mas nada 

há ali.  

O fato é que até esse momento não é do conhecimento nem do narrador nem do 

leitor o que ocorrera a Alberto, que o deixara em estado de saúde tão lastimável. A demora 

em revelar o ocorrido é fator que potencializa o efeito da hesitação, pois serve à 

manutenção da ambiguidade narrativa. É somente quanto já está à beira da morte que 

Alberto chama a si o narrador e conta-lhe o que lhe acontecera nas ruínas: 

– Naquela noite em que fomos às ruínas afastei-me de ti e de José, bem te 

lembras: enfiei-me pelos corredores e aposentos e depois de errar alguns 

momentos, senti uma curiosidade irresistível, uma atração insuperável 

chamar-me para um ponto das ruínas, caminhei; de repente uma espécie 

de harmonia misteriosa, doce, baixinha chegou-me aos ouvidos e um 

clarão tépido e brando veio de longe ferir-me os olhos, adiantei-me mais, 

então divisei um vulto de mulher que me estendia os braços. Oh! ela era 

bela como um anjo de Deus; seus longos cabelos de reflexos dourados 

escapavam em ondas de uma grinalda de ciprestes que tinha na cabeça, 

seus olhos eram puros e meigos, sua tez branca como a neve, de um lado 

do seio suas alvas roupagens estavam caídas, e uma onda negra de 

espumoso sangue corria em borbotões de uma larga ferida, e ensopava-lhe 

a vestimenta (Varela, 1961, p. 146). 

Imóvel, Alberto observava a figura da noiva cadáver que, lânguida, se aproximou 

dele, beijou-lhe e disse: “–Vem!” (Varela, 1961, p. 147). Alberto, hipnotizado, estende 

os braços, mas ao dar um passo à frente para abraça-la, a imagem desaparece e ele cai 

desmaiado. Após esse insólito encontro, Alberto é encontrado febril e desmaiado por seus 
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dois amigos, José e o narrador, que o levaram a casa. Agonizou por alguns dias. Durante 

esses dias de febre e delírio, via em seu quarto a imagem da noiva que o chamava, até que 

a morte, por fim, o levou, provavelmente ao encontro dessa.  

Muito antes de leitor e narrador saberem desse encontro, nos é contado pelo pai 

da moça, o singular habitante das ruínas, a maneira trágica por que morrera sua jovem 

filha, assassinada pelo próprio pai no dia de seu matrimônio. Por isso, ele se penitencia 

vivendo naquelas ruínas à espera de que ela lhe perdoe o mal feito. 

O tema, em terras tupiniquins, surge primeiro em Álvares de Azevedo, no conto 

“Gennaro”. Aliás, é por causa da retomada da mesma lenda, bem como da ambiência 

soturna, que Homero Pires (1931) afirma ter sido o conto valeriano emulado do jovem 

paulista. Evidentemente, a ambientação noturna, convivas que bebem em um pequeno 

botequim, a morte e a sobrevida, a releitura da lenda da noiva cadáver, a alucinação e a 

loucura são elementos que certamente aproximam a obra do fluminense à do paulista.  

No quarto conto de Noite na taverna, “Gennaro”, o narrador homônimo contará 

aos seus amigos de copo como engravidara a filha do seu senhorio e mestre, Godofredo 

Walsh. Ao se ver grávida, desamparada e não correspondida pelo narrador, a menina 

provoca um aborto e adoece profundamente. Em delírios, em seu leito de morte, a jovem 

confessa que matou o filho ainda por nascer e perdoa aquele que a desgraçara: 

Gennaro, eu te perdôo: eu te perdôo tudo... Eras te perdôo tudo... Eras 

infame... Morrerei... Fui uma louca... Morrerei... por tua causa... teu filho... 

o meu... vou vê-lo ainda... mas no céu... Meu filho que matei... antes de 

nascer... (Azevedo, 2000, p. 584). 

No entanto, apesar de sua disposição em perdoá-lo pelo mal feito, a menina parece 

retornar da morte para buscar Gennaro, seu algoz e amado. Tal qual a noiva da lenda, a 

virgem corrompida no conto de Azevedo retorna do mundo dos mortos para levar com 

ela seu noivo. Mas diferente do que ocorre em Varela, Gennaro não vê o espectro da 

morta, somente sente sua presença e sente que seria ela a influenciar seu pai a vingar seu 

falecimento com o assassinato de Gennaro.  

Em “Sem olhos”, de Machado, há também uma moça que volta para buscar seu 

amado. Nesse caso, não uma noiva virgem, mas a amante morta pelo ciúme do marido 

que retorna para buscar aquele que teria sido estopim de sua trágica morte –  ter seus 

olhos friamente arrancados das órbitas por ter olhado para outro homem que não seu 

esposo. 
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Ao contar a trágica ocorrência ao Desembargador Cruz, Damasceno, o enfermo, 

olha para a parede à frente e vê a morta Lucinda lhe chamar. Aponta com o dedo magro, 

o narrador também olha na mesma direção e não crê que também vê a cena terrífica da 

mulher de olhos ensanguentados chamando por seu amante. Ele reluta: “–Vai-te! 

Exclamou ele aflito. Vai-te! ainda não!... Olhe! Lá está ela! Lá está ela!” (Machado de 

Assis, 1998, p. 32). 

Repete-se a cena do conto Valeriano, a jovem morta volta do além-túmulo para 

levar seu amado moribundo para o mundo dos mortos, pois é exatamente após a visão 

que narrador e vizinho têm do espectro da mulher sem olhos que Dasmasceno dá seu 

último suspiro e morre.  

 

4.1.2 Outras lendas 

 

As lendas têm alimentando o gênero fantástico há muito tempo. Se o gênero se 

coloca entre o natural e o sobrenatural, é de se esperar que as crendices de um povo sirvam 

de matéria prima para esse embate travado entre polos opostos.  

Em “as Bruxas”, de Fagundes Varela, ocorre um movimento intertextual entre as 

lendas ameríndias e ocidentais, passando pelas sereias, pela Moura Encantada e pela Iara, 

que virão convergir com a figura germânica da feiticeira.  

Esse conto de Varela se afasta ligeiramente da estética fantástica todoroviana 

aproximando-se mais do maravilhoso. Nesse, diferentemente do que ocorre no gênero 

fantástico, os acontecimentos apresentam uma explicação propriamente sobrenatural, isto 

é, não podem (ou não precisam) ser entendidos a partir de leis físico-naturais, e ainda 

“não provocam qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implícito” 

(Todorov, 2012, p. 60). É o mesmo que ocorre nas lendas e nos contos de fada: o mundo, 

as personagens e os eventos sobrenaturais não são questionados nem pelo narrador nem 

pelo leitor. Entende-se a sobrenaturalidade do conto de fada, por exemplo, como natural, 

haja vista que naquele mundo de fantasia não há elemento que transgrida as leis que o 

regem. Ao dizer ao leitor: “eis uma das lendas mais conhecidas” (Varela, 2011, p. 53), 

antes de principiar a narração dos acontecimentos, acaba com qualquer possibilidade de 

hesitação, tal qual o “era uma vez” do conto de fadas. A hesitação, a dúvida ou 

ambiguidade, a partir desse ponto, ocorrerão única e exclusivamente no plano narrativo, 

em meio às personagens. No plano da leitura já não há possibilidade de hesitação já que, 

como alertado ao leitor, estamos diante de uma lenda. 
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Como o título prenuncia, o conto vareliano se presta a abordar personagens 

advindas do conto popular – as feiticeiras. A narração principia com um diálogo 

estabelecido pelo autor com obras clássicas da literatura europeia que versaram sobre o 

tema, uma forma de introduzir o leitor brasileiro oitocentista no universo da bruxaria do 

folclore europeu. Faz referência ao Fausto, de Goethe, ao Macbeth, de Shakespeare, ao 

Vaso de ouro, de Hoffmann. Alude ainda a Walter Scott, Emílio Souvestre e Paulo Feval.  

A seguir contrapõe a feiticeira, retirada dos clássicos da literatura, ao universo 

folclórico ou, como dirá o narrador, às “nossas tradições” e às “superstições do Minho e 

da Extremadura” (Varela, 2011, p. 53), a saber, Portugal, pois as bruxas da história que 

há de contar-nos, essas da nossa tradição luso-brasileira, não aparecem revestidas dos 

sublimes horrores que as fazem tão temidas nas campinas da Bretanha, nas montanhas da 

Escócia, ou nas Planícies da Alemanha, ou, ainda, como a feiticeira de Inglês de Souza. 

Surgem belas, faceiras e sedutoras. 

Parecendo retomar um conto popular quebequense do início do século XIX, La 

chasse-galerie34, o narrador conta a história de como um navio, aportado em costa 

brasileira, e parte de sua tripulação, foi levado por feiticeiras a uma distante terra exótica 

em apenas uma noite.  

Em uma noite enluarada, quando o capitão e grande parte da tripulação estavam 

em terra, um dos marinheiros, Pedro, viu subirem a bordo do navio, sem bote ou lancha, 

“uma multidão de mulheres velhas e medonhas, que entravam uma atrás das outras, 

pulando e saltando, a cavalo em cabos de vassoura” (Varela, 2011, p. 54). Assustado com 

a turba sinistra, correu e chamou os outros quatro marinheiros a bordo. “Os marinheiros 

correram para proa e viram em vez das megeras que Pedro enxergara, um bando de moças 

brancas como a neve e coroadas de rosas” (Varela, 2011, p. 54). Os homens ficaram 

enfeitiçados pela beleza daquelas mulheres que se riam e diziam coisas que eles não 

compreendiam - uma clara alusão ao mito das sereias. O leitor, a par da caracterização 

grotesca das bruxas, haja vista as referências que se oferece logo nos primeiros parágrafos 

do conto, hesita diante da inusitada transformação de horrendas senhoras em belas moças. 

                                            
34 Na lenda quebequense caçadores isolados numa cabana em meio à neve fazem um pacto com o diabo 

para pode ir à cidade ver suas famílias. Será então através de uma canoa voadora, La Chasse-Galerie, que 

farão a inusitada viagem. A versão mais popular da lenda é a que fora copilada pelo escritor franco-

canadense Marie-Louis Honoré Beaugrand em 1892. Fagundes Varela falece em 1875, portanto, muito 

antes da publicação da copilação das lendas canadenses por Honoré Beaugrand. Sendo assim, não é possível 

afirmar se de fato Fagundes Varela teve ou não contato com a lenda quebequense e por que meio. No 

entanto, o que percebemos é que se estabelece entre o conto popular e o conto Valeriano algumas relações, 

como, principalmente, o transporte marítimo voador e a presença das figuras demoníacas do diabo, em La 

Chasse-Galerie, e das feiticeiras (adoradoras do demo), em “As Bruxas”.  
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As bruxas possuem uma “sombria monomania” (Varela, 2011, p. 53), como 

adverte o próprio narrador vareliano, “que invejosas dos encantos e venturas da mocidade 

pactuam com o Diabo, e recebem dele um poder infernal” (Varela, 2011, p. 53). A beleza, 

nesse caso, funcionaria como uma espécie de simulacro de falsa aparência, como ocorre 

com o canto das sereias35 para seduzir os marinheiros e levá-los consigo. Feiura e beleza, 

grotesco e sublime funcionam na diegese do conto “como índices que potencializam o 

caráter insólito da obra” (Cordeiro; Batista, 2013, p. 116). 

A embarcação alça voo e é levada a terras desconhecidas numa jornada fantástica. 

Ao aportar, as bruxas, agora metamorfoseadas em belas moças, caminham pelas águas 

até a margem, os marinheiros as seguem num bote: “Os “marsouins” ficaram estáticos e 

perplexos alguns minutos, porém, como “marinheiro é capaz de desembestar até o quinto 

inferno, e palestrar com o próprio Satã, soltaram os escaleres e remaram para a praia” 

(Varela, 2011, p. 56).  

Mal chegaram à terra, ouviram ruídos e, à medida que prosseguiam, sentiam um 

“perfume voluptuoso e sensual” (Varela, 2011, p. 56). Conforme se aproximavam, “o 

ruído tornava-se mais pronunciado, e um clarão imenso e avermelhado começara a 

refletir, bruxuleando bizarramente nas folhagens das árvores” (Varela, 2011, p. 56). 

Deram então de cara com um edifício de arquitetura oriental, fora dele havia um vasto 

terreiro onde homens e mulheres de feições também orientais dançavam ao redor de uma 

fogueira junto às belas moças, as feiticeiras. Essas dançavam com aqueles tão 

sensualmente que enfeitiçaram os marinheiros que as observavam. “É a terra das 

feiticeiras!” (Varela, 2011, p. 57), murmuram entre si, sem ainda saber o que acontecia. 

O narrador esclarece que a cena observada pelos marinheiros seria um ritual de “Sabbath” 

(Varela, 2011, p. 53).  

                                            
35 Sobre a lenda da sereira diz Câmara Cascudo: “A forma peixe-mulher, como a Sereia aparece no fabulário 

ibérico do século XV, é uma confusão entre Oceânides e Sereias. O corpo da primeira com a voz da segunda. 

Faltam as ofertas tentadoras. Mas Portugal possuiu outros elementos mítico de extrema popularidade 

sentimental. Foram as Mouras Encantadas. Eram filhas de Reis ou de príncipes mouros, reféns de soberanos 

cristãos, deixadas na terra portuguesa para vigiar tesouros escondidos até que voltassem a dominar. 

Cantavam as Mouras nas ameias sinistras dos castelos em ruínas, e, em sua maioria, nas fontes tímidas, nos 

rios e regatos, pedindo que um homem de coragem lhes quebrasse o encanto secular. Animais terríveis 

guardam-nas. Quem vencesse, teria fortunas incríveis e a Moura, tonada mulher, seria a esposa doce e fiel. 

O canto das Mouras era uma longa alusão ao ouro, pedrarias e armas espelhantes que dormem dentro de 

rochas ou de torreões esborcinados. As Mouras dormiam encantadas ou estavam sob formas apavorantes. 

Quase sempre serpentes enormes. O Alentejo era a região das Mouras tentadoras. Seguia-se o Minho, 

depois Trás-os-Montes também, até as Beiras. Uma vez por ano deixavam a forma de animais ferozes e 

cantavam, oferecendo tudo para quem as libertasse da magia. A Moura do Algoso, em Trás-os-Montes 

também, até as Beiras. Uma vez por ano deixavam a forma de animais ferozes e cantavam, oferecendo tudo 

para quem as libertasse da magia. A Moura do Algoso, em Trás-os-Montes, saía da pele de uma serpente e 

cantava até o amanhecer. Essa noite era a véspera de São João, 23 de junho” (Cascudo, 2002, p. 149). 
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A menção ao Sabbath dialoga com a Noite de Valpurgis ou Noite de Santa 

Walpurga – festa europeia, sobretudo de tradição germânica, celebrada na noite de 30 de 

abril para 1º de maio36 que é ilustrada no Fausto, de Goethe, quando Mefistófeles leva 

Fausto ao monte Brocken para assistir à celebração. O diálogo com a festividade, aliás, 

surge em obras de outros de nossos românticos que enveredaram pelo gênero fantástico, 

como, por exemplo, em Macário, de Álvares de Azevedo, e no poema “A orgia dos 

duendes”, de Bernardo Guimarães. 

As feiticeiras, ricamente adornadas e suntuosamente vestidas, se aproximam deles 

e partem de volta ao navio. Os marinheiros hipnotizados as seguem. Assim como elas os 

levaram, devolvem-nos ao cais do porto sem nenhuma explicação. As mulheres voltam, 

então, à sua forma original e partem montadas em suas vassouras. Ao relatar o ocorrido 

ao Capitão, mostrando-lhe as plantas que colheram pelo caminho, somente lhe diz: “– 

Pois estivestes na Índia [...] não há dúvida, por artimanhas do diabo em menos de uma 

noite fostes à Índia e voltastes!” (Varela, 2011, p. 58). 

A não solução da ambiguidade, a ausência de respostas para quem eram as 

mulheres misteriosas ou como foram os marinheiros da costa brasileira às Índias em uma 

noite, retira-nos do campo do maravilhoso e coloca-nos imediatamente no campo do 

fantástico. O artifício da lenda utilizado ao início do conto cai por terra. A ausência de 

respostas para o incidente narrado permite que haja hesitação tanto no plano da diegese 

quanto no plano da leitura. 

O conto “O impenitente”, de Aluízio Azevedo, apesar de guardar estreitíssima 

relação com o conto de Gautier, “La morte Amoureuse”, é praticamente uma compilação 

de uma lenda que rondava pelo Recife de outrora. Em Assombrações do Recife Velho, 

Gilberto Freyre recupera inúmeras narrativas provenientes da cultura oral do povo 

daquele estado, como a história de um frade e uma prostituta que parece ser a de Frei 

Álvaro e Leonília:  

Pois o Recife antigo teve uma rua chamada do Encantamento. Era uma rua 

por trás da do Vigário. Sua história, contada por outro velho cronista da 

cidade – Pereira da Costa – é das que mais enchem de sobrenatural o 

                                            
36 A celebração foi acusada pela Igreja de ser dedicada à magia e ao culto do diabo, por causa da crença de 

que, durante a noite de 30 de abril, demônios e bruxas reuniam-se ao diabo nas montanhas de Harz, na 

Alemanha, para celebrarem o seu sabbath. Reza a lenda que, por obra do diabo, a Santa de Walpurgis – 

abadessa do convento beneditino de Heidenheim, cuja celebração cristã em sua homenagem é em 1º de 

maio – teria sido conduzida a essa montanha para conhecer de perto as práticas que tanto combatia. Ao 

chegar lá, pregou com tanto fervor que por pouco não converteu o próprio diabo! Em Goethe, Fausto é 

conduzido por Mefistófeles à mesma festividade.  
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passado recifense. É história em que entra frade e aparece casa mal-

assombrada. Um frade que costumava deixar à noite, disfarçado, o 

convento, para dar o seu passeio, ver as moças, talvez as mulatas, matar a 

fome de mulher. Uma noite, encontrou uma mulher que lhe pareceu de 

“uma beleza encantadora”. Seguiu-a e depois de algumas voltas subiu as 

escadas de um sobrado que ficava na tal rua. A sala estava às escuras. 

Sentaram-se, a mulher e o frade libertino, este procurando descobrir quem 

era mulher tão bela. De repente, conta o cronista que a sala ficou 

iluminada. Apareceu no centro um esquife contendo um corpo humano. E 

a mulher bonita, esta desaparecera. O frade deve ter se assombrado, mas 

teve a calma necessária para dependurar em um prego o relicário que trazia 

ao pescoço. Desceu as escadas do sobrado; e da rua olhou para a sala. 

Estava outra vez às escuras. Voltou ao convento e contou a aventura aos 

outros frades. No dia seguinte, muito cedo, voltou com alguns deles à casa 

mal-assombrada: “e com o maior espanto verificaram que só havia ali o 

relicário que ele tinha deixado como sinal” (Freyre, 1987, p. 33, 34). 

Apesar de não se saber ao certo em que século circulara tal lenda na cidade de 

Recife, ou mesmo se ela viajou pelas regiões e pelos estados brasileiros, não se pode 

desconsiderar a estreita semelhança entre a crônica e o conto azevediano. Dois padres 

libertinos que seguem um fantasma crendo ser uma mulher sedutora e que por fim 

deparam-se com um cadáver preparado para ser velado e enterrado.  

Azevedo não mudou praticamente nada, apenas inseriu mais dados à narrativa: o 

nome da mulher; a relação que o Frei e ela mantiveram quando essa ainda era viva. 

Conforme Azevedo, a alucinação teria sido motivada pela “força de pensar nela, [e] foi 

tal o seu desassossego de corpo e alma, que o frade não pôde rezar, nem pôde dormir, 

nem pôde ler, nem pôde fazer nada. Com os olhos fechados ou abertos, tinha-a defronte 

deles, linda de amor, a enlouquecê-lo de saudade e de desejo” (Azevedo, 1983b, s/p).  

Até mesmo o símbolo religioso deixado na casa da morta não foi esquecido. Se o 

frade da lenda esquecera um relicário, o Frei Álvaro deixara um crucifixo:  

Em seguida, olhou em derredor de si, desconfiado e tímido e, como não 

houvesse na sala uma só imagem sagrada em companhia da morta, 

desprendeu do pescoço o crucifixo e foi piedosamente dependurá-lo na 

parede, à cabeceira dela (Azevedo, 1983b, s/p). 
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A relação entre o conto e a lenda faz da narrativa do maranhense muito mais 

próxima de uma “cor local” brasileira do que nos contos de Álvares de Azevedo, 

Fagundes Varela e Machado de Assis por usar como fonte de criação uma lenda regional, 

mesmo que não localize a narração num espaço e tempo reconhecíveis pelo leitor, como 

faz, por exemplo, o jovem Varela em “As ruínas da Glória”.  

No entanto, não será somente o diplomata aquele a se apropriar de lendas locais 

para composição de seus contos fantásticos. Inglês de Souza também fará o mesmo. Em 

o “Baile do Judeu”, surge outro personagem lendário que figura entre os mitos brasileiros, 

o boto.  

Havia, numa dada cidade ribeirinha da região amazônica, um certo comerciante 

judeu que decidiu dar um baile em sua residência, mas que não convidara “o vigário, o 

sacristão, nem o andador de almas, e menos ainda o juiz de direito” (Souza, 2005, p. 83). 

Personagens de autoridade que, por estarem ausentes do baile seriam, talvez, a causa do 

surgimento do acontecimento insólito e do comportamento que se quer interditar. 

A festa ocorre no período de cheia dos rios, tornando o cenário mais ameaçador 

por causa da formação de ribanceiras, “abismo de vinte pés de profundidade” (Souza, 

2005, p. 84). Essa informação, aparentemente desnecessária, torna-se crucial para a 

compreensão do que ocorrerá após o baile do judeu.  

Quando já havia três horas da festa transcorrida, por volta das onze horas da noite, 

adentra o salão um tipo peculiar, que chama a atenção dos presentes: “Um sujeito baixo, 

feio, de casacão comprido e chapéu desabado, que não deixava ver o rosto, escondido 

também pela gola do casaco. Foi direto a dona Mariquinhas, deu-lhe a mão, tirando-a para 

uma contradança que ia começar” (Souza, 2005, p. 85). 

O homem misterioso dança com a jovem senhora que retirara para dançar durante 

toda a noite e desperta as mais variadas reações nos presentes. Quem seria aquele homem? 

Por que não tirava o chapéu? Uns acharam que fosse Lulu Valente, antigo pretendente da 

moça; outros, um imediato português de um vapor que acabara de chegar à cidade; ainda 

outros, Manduca, o Alfaiate. 

O estranho sujeito dança efusivamente a Varsoviana, rodopiando pelo salão com 

a dama, ao ponto de todos se retirarem e deixarem o salão livre para o casal. O frenesi da 

dança é tamanho que o chapéu do rapaz cai deixando entrever “que o tal sujeito tinha a 

cabeça furada. E em vez de homem era um boto, sim, um grande boto ou o demônio por 

ele, mas um senhor boto que afetava, como por maior escárnio, uma vaga semelhança 

com Lulu Valente” (Souza, 2005, p. 87).  Nessa narrativa, como se pode ver, o 
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paraense de Óbidos recupera a lenda do Boto, “o conquistador feliz de milhares de moças, 

o progenitor natural de várias centenas de piás” (Cascudo, 2002, p. 163).  

O delfim, seja o boto, seja o golfinho, desde a Grécia antiga, simboliza 

sensualidade, luxuria e lascívia. Tanto que o animal “está em quase todas as 

representações de Vênus” (Cascudo, 2002, p. 163). Segundo Câmara Cascudo, o formato 

de sua cabeça e os movimentos de seu nado, furando as águas, assemelham-se aos 

movimentos de inoculação do membro fálico no canal vaginal.  

Aqui em terras tupiniquins, o boto se transforma em homem e sai dos rios a fim 

de conquistar donzelas. “Arrebata-as das margens e leva-as para o noivado efêmero no 

fundo do triste rio. Não mata sua vítima amorosa, mas se desinteressa pela prole resultante 

do estranho conúbio” (Cascudo, 2002, p. 163). Não se trata de um duplo. Não há uma 

face boto, uma face humana. O boto se transforma, se metamorfoseia em um ser humano, 

tal qual as Mouras Encantadas. “Torna-se um caboclo alegre, forte, atirado, afoito, 

dançando bem e com uma sede incontentável. Não há melhor par nem mais simpático 

cavalheiro num baile. Apenas não tira o chapéu para que não vejam o orifício por onde 

respira” (Cascudo, 2002, p. 165, 166). 

Ao que parece, Inglês de Souza teria trazido ipsis litteris a lenda para dentro de 

sua narrativa. Então, onde estaria o elemento fantástico? Lembremo-nos de que, logo no 

início da narrativa, o narrador nos adverte que era junho, mês de cheia dos rios. A 

ribanceira formava um “abismo de 20 pés de profundidade” que ameaçava “os incautos 

transeuntes” que dali se aproximavam (Souza, 2005, p. 84).  

Na lenda, o boto seduz e leva as moças para o rio, mas não as mata. O misterioso 

dançarino leva Dona Mariquinhas consigo não se sabe se para ter relações com ela ou se 

para lhe dar um fim trágico. Vinte pés seriam equivalentes a pouco mais de seis metros. 

Cair de uma ribanceira dessa altura, com o rio na cheia, com fortes corredeiras, se não 

fosse fatal, ilesa ela não sairia. A narrativa termina sem sabermos se de fato  era um boto 

ou Lulu Valente e o que acontecera à moça. Apenas fecha-se a narrativa com o alerta do 

narrador: “‘Des dessa vez’ ninguém quis voltar aos bailes do judeu” (Souza, 2005, p. 87).  

 

4.2 O monstro e outras monstruosidades 

 

A figura do monstro, segundo Julio Jeha (2007), é a corporificação de todos os 

nossos medos e males. Um sentimento que, se não nos imobiliza, nos permite voar nas 

asas da imaginação. Assim é o medo do mal.  
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O monstro na narrativa ficcional corporifica esse tipo de medo; o medo de um mal 

que não se pode compreender porque é um mistério indecifrável, impenetrável; algo que 

“nenhum pensamento consegue objetivar” (Jeha, 2007, p. 7). Pode-se, sim, através da 

literatura, falar dele, do mal, e pintar-lhe um esboço mal feito de seu retrato. Um esboço 

daquilo que imaginamos ser o mal, mas que nunca será seu retrato fidedigno.  

Compreender o mal que nos rodeia não é tarefa fácil. Durante séculos, a 

humanidade tenta entender suas origens e mecanismos através da religião, da filosofia, 

da psicanálise. Fala-se de seus efeitos como se dele falasse. Por isso, conforme nos mostra 

Jeha, criamos, através do texto ficcional, “referências metafóricas, relacionando um ser 

ou um acontecimento a algo que existe em um plano diferente” (Jeha, 2007, p. 19). 

Criamos um quadro mental pictórico que ultrapassa o sentido expresso pelas palavras e 

eleva a imaginação humana à contemplação de algo jamais visto pelo homem, mas que, 

ao menos no plano do discurso, faz-se presente, fazendo até mesmo com que o leitor 

aceite a possibilidade de que aquele ser, às vezes indescritível, com que se depara no 

texto, possa residir em seu mundo. O monstro pode estar ao seu lado ou ser ele mesmo: 

Como maravilhas do discurso, as metáforas têm sua contraparte nos 

monstros, as maravilhas da natureza. “Algo monstruoso espreita” dentro 

das metáforas, diz Paul de Man. As metáforas podem parecer perigosas até 

monstruosas, porque “são capazes de inventar as entidades mais 

fantásticas por causa do poder posicional inerente à linguagem. Elas 

podem desmembrar a tessitura da realidade e entrelaça-la de novo de 

maneiras as mais caprichosas, emparelhando homem e mulher ou ser 

humano com fera, nas formas mais antinaturais”. Daí a adequação de 

monstros e metáforas para representar o mal (Jeha, 2007, p. 19). 

Jeffrey Jerome Cohen considera que os monstros, reais ou literários, como o 

vampiro, o lobisomem ou mesmo o Cthulhu, de Lovecraft, são engendrados a partir dos 

medos do homem em uma determinada época e cultura. Trata-se da “corporificação de 

um certo momento cultural” (Cohen, 2000, p. 23-60), que guarda consigo medos ocultos 

de um mal irrepresentável, mas real. O monstro representa, portanto, os medos 

internalizados de uma comunidade. Medos que podem perpassar épocas e culturas, 

permitindo que seus monstros sobrevivam para nascer e renascer outra vez, assombrando 

gerações a fio. Isso porque o monstro habita “o intervalo entre o momento da convulsão 
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que o criou e o momento no qual ele é recebido – para nascer outra vez” (Cohen, 2000, 

p. 23-60) em outra época, em outra cultura. 

Por exemplo, numa de suas teses, Cohen postula que “o monstro é a diferença 

feita carne, um constructo da alteridade que habita entre nós” (Cohen, 2000, p 23-60). 

Seria ele a exageração da aberração cultural, social ou mesmo natural que se torna 

monstruosa. É o caso da descrição dos cananeus bíblicos, dos mouros na França medieval 

ou a dos judeus na Alemanha nazista. Descrições que deram à luz monstros que 

justificaram massacres e genocídios. “A própria história torna-se um monstro: 

desfigurante, autodesconstrutiva, sempre sob o risco de expor as suturas que mantêm 

costurados seus separados elementos em um corpo único e pouco natural” (Cohen, 2000, 

p. 23-60). O homem tende a criar seus monstros a partir da diferença, pois é ela, a 

alteridade, que gera o medo do outro, do mal que eu acho que o outro pode me fazer ou 

trazer. 

Mas não é só de alteridades que vivem os monstros, eles habitam também o espaço 

do proibido, do impenetrável, do inviolável. O mal nem sempre vem do outro, mas pode 

vir de si próprio. Daí monstros como o vampiro, que exploram a sexualidade e mostram 

ao homem os riscos de cruzar os muros da proibição. Tanto o monstro como a 

monstruosidade constituem-se “um estratagema para rotular tudo o que infringe esses 

limites culturais” (Jeha, 2007, p. 20), através de uma narrativa que representa a repulsão 

de uma época e cultura a determinado comportamento considerado perigoso. Assim, esse 

segundo tipo de monstro, seja dentro, seja fora da literatura, funciona como um 

“mantenedor das regras sociais” (Jeha, 2007, p. 20).  

O monstro e a metáfora têm o poder de revelar ao homem o que lhe acontecerá ao 

cruzar as barreiras do socialmente e moralmente aceitável para determinada época e 

cultura. A monstruosidade se imiscui à narrativa na tentativa de chamar atenção “para 

aqueles comportamentos e atitudes que o texto está preocupado em interditar” (Cohen, 

2000, p. 23-60). Trata-se, portanto, de uma pedagogia do mal ou, nas palavras de Cohen, 

uma pedagogia dos monstros, que ensina o homem a não violar as regras sociais e morais  

que fazem dele um ser humano. 

Assim, na narrativa fantástica, o monstro assumirá diversas formas, desde bruxas 

e outras figuras lendárias a homens e mulheres que, por suas ações maldosas, e por 

conseguinte, monstruosas, cumprem o papel de monstro na narrativa.  
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4.2.1 A metamorfose 

 

A metamorfose é uma das formas pelas quais a monstruosidade é inserida na 

narrativa fantástica: um ser ambivalente, que ora representa o bem, ora o mal, ora é belo, 

ora é grotesco. Assim, traz em si a própria essência dicotômica do gênero. Segundo Cohen 

esse ser: 

resiste a qualquer classificação construída com base em uma hierarquia ou 

em uma oposição meramente binária, exigindo, em vez disso, um 

“sistema” que permita a polifonia, a reação mista (diferença na mesmice, 

repulsão na atração) e a resistência à integração – eu permita que aquilo 

que Hogle (1988, p. 161) chamou de um jogo mais profundo de diferenças, 

um polimorfismo não-binário na base da natureza humana (Cohen, 2000, 

p. 23-60). 

Diante de tal ser, que não é nem homem nem monstro, “a análise científica e sua 

ordenada racionalidade se desintegram” (Cohen, 2000, p. 23-60). E isso é ameaçador! A 

conflagração do monstro na narrativa, seja ele qual for, gera uma contradição entre o 

natural e o sobrenatural, que inquieta o leitor que se vê diante de um ser que não é possível 

ser concebido pelas leis naturais conhecidas. 

Ao falarmos em metamorfose na narrativa de cunho fantástico, uma das primeiras 

narrativas que nos vem à mente é um grande ícone do romance gótico, O médico e o 

monstro. Nesse, o protagonista se vê estranhamente dividido entre duas personalidades, 

uma recatada e outra monstruosa, a saber, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A face monstruosa do 

Dr. Jekyll é apenas índice do seu duplo. Na verdade, cabe enfatizar, a metamorfose é 

também um duplo, posto que o monstro em que o ser se transforma é “um constructo da 

alteridade que habita entre nós” (2000, p 23-60).  

A metamorfose, no entanto, é tema ainda mais antigo na cultura ocidental, 

antecedendo as narrativas góticas e fantásticas. Na literatura ocidental, podemos voltar 

até Metamorfoses, de Ovídeo, de onde vieram figuras lendárias como o lobisomem – ser 

metamorfo, que no ocidente tornou-se ícone dessa dicotomia entre o humano e 

monstruoso.  

Apesar de a lenda do lobisomem ter servido de base para muitas releituras 

contemporâneas do homem lobo37, na literatura brasileira oitocentista, o monstro canídeo 

                                            
37 Rubens Figueiredo resgata, reconstrói e remodela a lenda do lobisomem para mostrar que cada um de 

nós pode libertar a fera adormecida dentro de si. Para tal ele recorta trecho d’As Metamorfoses, de Ovídio, 
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parece não ter sido retomado por nossos autores que se embrenharam pelas sendas do 

fantástico38. A metamorfose surgiria em nossa seara fantástica através do resgate de outras 

mitologias e de outros monstros.  

Em “Acauã”, de Inglês de Souza, ao fim da narrativa, o leitor se depara com a 

seguinte descrição: 

De pé, à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma cabeleira 

feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua 

filha adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de demônio, olhar 

frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. A boca entreaberta 

mostrava a língua fina, bipartida como língua de serpente. Um leve fumo 

azulado saía-lhe da boca e ia subindo até o teto da igreja. Era um espetáculo 

sem nome (Souza, 2005, p. 63)! 

A menina, quando aparece no casamento da irmã, “na ocasião em que o vigário 

lhe perguntava se casava por gosto” (Souza, 2005, p. 63), surge já metamorfoseada em 

um ser antropomórfico que une elementos de Górgona grega e Boiuna brasileira. A 

primeira, entidade feminina monstruosa com dentes enormes, garras de bronze e cabeleira 

de serpentes; a segunda, grande serpente fluvial de verde-escuro a negro brilhante capaz 

de virar embarcações e atrair náufragos ao fundo dos rios.  

A despeito da descrição de sua aparência monstruosa após a metamorfose, é 

possível rastrear indícios de sua monstruosidade desde o início da narrativa, quando é 

encontrada, ainda bebê, pelo capitão Jerônimo Ferreira. O capitão voltava de uma caçada; 

como era noite e caia uma tempestade, o povo de Faro estava recolhido em suas casas. 

Nada se ouvia, nada se via. “Faro parecia morta” (Souza, 2005, p. 58). De repente, o 

capitão ouve, vindo do fundo do rio, um ruído alto e irreconhecível, que o narrador dirá 

ser “a voz da cobra grande, da colossal sucuriju, que reside no fundo dos rios de dos lagos. 

Eram os lamentos do monstro em laborioso parto” (Souza, 2005, p. 58).  

A serpente foi bastante representativa nas várias mitologias, tanto nas Américas, 

quanto noutros continentes. Na mitologia cristã, o ofídio é símbolo e encarnação do mal 

e do opositor de Deus, Satanás. Todavia, “nas religiões do México e Peru [...] os deuses 

                                            
da Bíblia, da República, de Platão e outros textos para falar de seu lobo, ou melhor, do seu lobisomem, 

Simão. Braulio Tavares, anos mais tarde, publica Sete monstro brasileiros, uma antologia de contos com 

sete contos que pretendem reler algumas das lendas que circulam pelo Brasil. É justamente o primeiro 

conto, “A sétima filha”, aquele a resgatar a lenda do lobisomem. 
38 Não conseguimos rastrear narrativas fantásticas do século XIX, no Brasil, em que o lobisomem, ou uma 

releitura dele, figurasse entre as personagens. 
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atmosféricos eram adorados em corpos de cobras”, geralmente aquáticas (Cascudo, 2002, 

p. 160). Na cultura chibcha, oriunda da região onde hoje se encontra a Colômbia, temos 

Bachué, a mãe da humanidade, vivendo com seu filho e esposo sob as águas e convertida 

numa grande serpente (cf. López, 2006, p. 42).  

Já na mitologia africana, essa que obviamente também contribuiu para o nosso 

imaginário cultural,  

as serpentes figuravam, representando fenômenos meteorológicos ou 

forças subterrâneas, misteriosas ou forças subterrâneas, misteriosas e 

identificadas como sendo o “espírito da morte”. Mesmo os gênios bons, 

guia dos homens, ensinadores dos caminhos certos, tomam a forma da 

serpente [...] (Cascudo, 2002, p. 293, 294). 

A mitologia Fon, por exemplo, fala de Aido-Wedo, uma enorme serpente que teria 

nascido no princípio dos tempos, criada diretamente por Mawu para lhe auxiliar na 

criação do mundo. Ao concluir a construção da Terra, Mawu percebeu que o globo pesava 

demais com tantas árvores e animais, de modo que teria solicitado a Aido-Wedo que se 

enroscasse, na forma de um Oroboro39, e ficasse embaixo da terra para sustentá-la. Como 

não gostasse do calor da terra, Mawu fez os mares e oceanos para refrescá-la. Outros 

mitos ainda falam de uma segunda Aido-Wedo, gêmea da primeira, que ficaria acima do 

globo da terra (cf. Philip, 2013, p. 88).  

Não é somente nas Américas e na África que o ofídio figura quer como Deus, quer 

como monstro. Por exemplo, as Mouras Encantadas dos portugueses eram “quase sempre 

serpentes enormes” que habitavam os oceanos e mares (Cascudo, 2002, 149).  

Para o ameríndio, em especial para o indígena brasileiro, no entanto, o monstro 

antropomorfo não existia; o monstro era sempre um grande e feroz animal apenas. A 

antropomorfização, bem como a metamorfose, surgiria em nossa cultura após o contato 

com os mitos europeus e africanos (cf. Cascudo, 2002, p. 293). Por isso, entendemos que 

a surucuji que clamava em parto laborioso, na narrativa de Inglês de Souza, seria a cobra-

grande, uma grande serpente, conforme o mito original, que guarda os rios e lagos e, tal 

qual monstro marinho, aterrorizava os navegadores. 

Câmara Cascudo comenta que para o indígena brasileiro tudo na natureza deve ter 

uma mãe, a Ci. Desse modo, a Cobra-grande e a Boiuna seriam representações de uma 

mãe das águas para o folclorista. Acompanhando esse imaginário cultural, na narrativa, 

                                            
39 Símbolo que representa o ciclo da vida na forma circular de e uma serpente que engole a própria cauda. 
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essa grande serpente mitológica teria parido uma criança, a menina adotada pelo capitão 

Jerônimo. Uma clara inversão da lenda que circula pelo Pará, a Cobra-Norato – rapaz que 

nascera encantado, de dia habitava o fundo do rio na forma de uma enorme serpente, à 

noite deixava sua pele ofídica às margens do rio e, de dentro dela, saia um belo homem 

que circulava à noite pelos vilarejos e cidadelas.  

Há, pelo menos, duas versões acerca de como Honorato teria vindo ao mundo. Na 

catalogada por Luís Câmara Cascudo, fala-se que Honorato teria sido enfeitiçado por uma 

Iara; daí, começou a passar os dias como serpente e as noites como homem (cf. Cascudo, 

2002, p 294, 295). Entretanto, a mais corrente é a que narra o surgimento do homem-

serpente a partir de uma concepção não explicada (cf. Cascudo, 2002, p. 296). 

Vitória, assim como numa das versões da lenda da Cobra-Norato, nascera da 

serpente. Nada na narrativa afirma esse parto, mas ter o capitão encontrado a menina à 

beira do rio logo após ouvir os gritos da Cobra-grande é um indício desse nascimento, 

assim como o é ela ter se metamorfoseado num ser de feições ofídicas e de cabelos de 

cobras. O próprio capitão, diante da contemplação do monstro em que se transformou 

Vitória, lembrar-se-ia “da noite em que encontrara a estranha criança” (Souza, 2005, p. 

63).  

Ao longo da narrativa nos é apresentada a caracterização da personagem de 

Vitória como uma menina alta, magra, de “tez morena, quase escura, as sobrancelhas 

negras e arqueadas; o queixo, fino e pontudo; as narinas dilatadas; os olhos, rasgados, de 

um brilho estranho” (Souza, 2005, p. 60). A moça, apesar de descrita como bela e 

formosa, apresenta feições ofídicas; prenúncio do que há de vir, sua metamorfose. 

Outro ponto a ser considerado é a sua relação com a irmã Aninha, filha legítima 

do capitão. Ela estava sempre demasiadamente próxima à irmã, fazendo-a servir-lhe e 

tratando-a com aspereza. Quando Vitoria ausentava-se, o que acontecia com frequência, 

Aninha adoecia. Cada vez “mais fraca e abatida [...] a ponto de impressionar seriamente 

o capitão Jerônimo e toda a gente da vila” (Souza, 2005, p. 62). Era como se Vitória ou 

estivesse sugando a força vital de Aninha ou lhe envenenando como uma cobra 

peçonhenta.  

Após aparecer à toda vila já metamorfoseada, Vitória logo desaparece, e Aninha 

começa a se contorcer em sucessivas convulsões, até que ela mesma passa a se 

metamorfosear. Arqueia os braços para trás como um pássaro e começa a gritar como o 

Acauã, com tal semelhança que é respondida por um. 
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O canto dessa ave, segundo crendices, traria maus agouros, assim como o pio do 

murucututu que surge ao início da narrativa. Ora, no momento em que o capitão Jerônimo 

encontrava a menina, ouvia-se não apenas o grito da cobra-grande, como também o pio 

agourento de ambas as aves. Esse grito será ouvido no fim da narrativa, confirmando a 

má sorte. 

Vale ainda notar que tal ave é predadora de algumas espécies de ofídios. Ter 

Aninha cantado como a acauã, indicando ali uma possível transformação da menina em 

ave, é não apenas indício da má sorte, como também possibilidade do fim do monstro 

Vitória.  

A insistência do pai em casar Ana é o fio condutor de toda a desgraça, desde o 

adoecimento de Ana até o surgimento do monstro Vitória na igreja. A menina Ana havia 

aceitado de bom grado seu primeiro pretendente, “um filho de um fazendeiro de Salé” 

(Souza, 2005, p. 61), mas, de repente, desfizera o noivado sem maiores explicações. 

Apenas disse ao pai que não queria casar-se. No ano seguinte, quando o coletor, seu 

Ribeirinho, apareceu querendo desposá-la, deu-se o mesmo. Primeiro, aceitou o 

casamento, depois, apareceu dizendo não querer mais o casório. 

Diante da confirmação do casamento, “a agitação de Vitória era extrema” (Souza, 

2005, p. 62). Entrava e saía do quarto da irmã de criação a todo momento, parecia sempre 

irada, sumia de casa por horas seguidas, vivia a dar gargalhadas assustadoras e já não 

falava mais com o pai adotivo. O desfecho da narrativa, portanto, indica que essa relação 

das duas moças de alguma forma era encarada como algo ruim e perigoso. Por isso, o fim 

trágico de ambas. Uma espécie de interdição ao comportamento tido àquela época, em 

especial numa pequena e isolada vila, como anormal. 

Nossas lendas serviram amplamente para a representação do monstro na literatura 

fantástica, no entanto, não apenas as mitologias serviram de inspiração para essa criação. 

Aluísio Azevedo, autor bastante empenhado com a estética naturalista, criaria seus 

monstros metamorfos a partir de uma escrita ainda mais imaginativa, algo que poderíamos 

considerar como um esboço para um romance de ficção científica.  

Em “Demônios”, observamos o narrador e sua noiva Laura passarem por um 

processo de metamorfose involutiva, indo do animal ao vegetal e, por fim, ao mineral. A 

metamorfose no conto do naturalista apresenta-se menos monstruosa que em Inglês de 

Souza, apesar da sensação de repulsa que pode imprimir em seu leitor.  

Primeiro, houve uma mudança no modo de se comunicarem. “Não falávamos, 

apenas movíamos com os lábios” (Azevedo, 1893, p. 52). Paulatinamente, tornaram-se 
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telepatas, até que os seus pensamentos e os de sua companheira começaram a escassear. 

É nesse momento que principia a metamorfose. 

Tornaram-se hercúleos, criaram pelagem em seus corpos, seus maxilares 

dilataram-se, presas cresceram e passaram a caminhar, ou melhor, a galopar a quatro 

patas. O uivo era sua nova forma de comunicação.  

Não sabemos quanto tempo se passara e um novo processo metamórfico ocorre. 

Seus pés irradiaram-se “em longos e ávidos tentáculos de pólipo; e seus filamentos e as 

suas radículas minhocaram pelo lodo fresco do chão, procurando sôfregos internar-se bem 

na terra, para ir lá dentro beber-lhes o húmus azotado e nutriente” (Azevedo, 1893, p. 

74,75). Enraizaram-se, estavam agora tomando a forma vegetal. Caíram-lhe os pelos, o 

sangue tornou-se uma “seiva linfática e fria” (Azevedo, 1893, p. 76), os dedos das mãos 

multiplicavam-se em galhos e folhagens. Transformavam-se em vegetais 

Num terceiro momento de mutação, foram “perdendo gradualmente a natureza 

orgânica para assumirmos os caracteres do mineral” (Azevedo, 1893, p. 79), até, por fim, 

chegarem ao estado gasoso “a percorrer o firmamento” (Azevedo, 1893, p. 81).  

Em Machado, o tema já surge de maneira mais irreverente e bem menos 

monstruosa. O narrador-personagem machadiano de “Decadência de dois grandes 

homens” está na casa de Jaime, um sujeito peculiar que conhecera no Café Carceler. Em 

sua biblioteca, Miranda lê o título dos livros arrumados na estante. Um, em especial, lhe 

chama a atenção: “metempsicose” (Machado, 1998, 144). Curioso, o narrador pergunta: 

“acredita na metempsicose?” (Machado, 1998, 144). O misterioso homem então lhe conta 

sua mirabolante história: ele seria a reencarnação de Bruto, e seu gato, a reencarnação de 

Júlio César. Como castigo dos Deuses, pelos “idos de março”, mais especificamente 15 

de março40, o Bruto, em corpo de Jaime, se transformaria em um rato e seria devorado 

pelo gato César.  

Apesar de Miranda julgar seu interlocutor louco, parece crer em sua fantasia e 

condiciona seu leitor também a nela crer. E de forma bastante machadiana, o narrador 

dirá ao leitor do Jornal das famílias41: “Por mais extravagante que estas palavras pareçam 

ao frio leitor, confesso que me causaram profunda sensação” (Machado, 1998, p. 145). 

Esta sensação é aumentada quando, em meio à continuação da narração de Jaime, um 

                                            
40 Foi justamente em 15 de março de 44 a.C que o imperador romano Júlio Cesar fora assassinado por 

Marco Junio Bruto e Caio Longino Cássio. Por isso, a narrativa transcorre também num 15 de março, 

embora não se faça referência ao ano. 
41 Jornal onde originalmente fora publicado o conto, em 1873. 
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“enorme trovão rolou nos ares e pareceu abalar a casa até os alicerces” (Machado, 1998, 

p. 146).  

Jantaram, beberam, fumaram charutos opiados e continuaram a prosa. Estendido 

no sofá, nosso narrador continuava a pasmar diante das narrações de seu Jaime-Bruto (cf. 

Machado, 1998, p. 149). Passadas as dez horas da noite, é chegado o momento ápice da 

narrativa: 

O meu anfitrião, sentado na cadeira de couro, olhava pra mim, abrindo dois 

grandes olhos e eis que estes começaram a crescer lentamente, e já ao fim 

de alguns minutos pareciam no tamanho e na cor as lanternas dos bondes 

de Botafogo. Depois começaram a diminuir até ficarem abaixo do tamanho 

natural. A cara foi-se-lhe alongando e tomando proporções de focinho; 

caíram as barbas; achatou-se o nariz; diminuiu o corpo, assim como as 

mãos; as roupas desapareceram; as carnes tomaram uma cor escura; saiu-

lhe uma extensa cauda, e eis o ilustre Bruto, a saltar sobre a mesa, com a 

forma e as visagens de um rato (Machado, 1998, p. 150). 

Ao assistir a tal metamorfose, o narrador, já completamente crédulo, diz ter 

sentido medo, e seu corpo demostrava isso; cabelos eriçados, batimentos cardíacos 

acelerados e corpo trêmulo. De fato, o protagonista se amedronta diante da contemplação 

do impossível. Mas havia ainda muito mais a deixar o Doutor Miranda perplexo e 

apavorado, pois, após presenciar a metamorfose de Jaime-Bruto em um rato, presenciaria 

o gato Júlio persegui-lo, matá-lo e degluti-lo com todos os requintes de crueldade 

característicos a um felino: “Apenas comeu o rato, caiu trêmulo, miou alguns minutos e 

faleceu” (Machado, 1998, p. 151), e, por fim, a ascensão dos “dois homens ilustres ao 

céu” (Machado, 1998, p. 151), na forma de duas pequenas luzes azuis que iriam compor 

o “firmamento estrelado” (Machado, 1998, p. 151). 

Após essa cena, Machado parece fazer troça de seu leitor, que a essa altura já 

aceitou o pacto ficcional fantástico, suspendeu sua descrença (cf. Coleridge apud Eco, 

2007) e, agora, acredita estar diante de um texto do mesmo gênero de Hoffmann e Poe. 

Sendo assim, o lerá e interpretará como tal, recorrendo, se for o caso, ao seu repertório de 

leitura anterior acerca do gênero, que direcionará seu horizonte de expectativa (cf. Jauss, 

1994).  

No parágrafo que se segue, o narrador titubeia pelas ruas seguindo as luzes que 

ascendiam ao céu e, nesse momento, sente seu próprio nariz mudar de forma. Primeiro, 

assume a forma de um chapéu, depois, de um revolver e, a seguir, de uma jabuticaba. 
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Continua errando pelas ruas e retorna à casa de Jaime, encontrando-a vazia. Passa a noite 

ali, em claro. 

Um nariz autônomo, tomando livres formas ao seu bel-prazer nos faz lembrar do 

conto fantástico de cunho humorístico e alegórico de Nikolai Vassilievitch Gogol, “O 

nariz”. No conto de Gogol, o nariz do Major Kovalióv se descola de seu rosto e assume 

uma vida autônoma, passando-se, inclusive, por Conselheiro de Estado do Departamento 

de Instrução. Da mesma forma que o nariz se desprende e some pelas ruas de Petersburgo, 

reaparece e volta ao seu lugar, “entre as duas bochechas do major Kovalióv” (Gogol, 

2004, p. 209), sem quaisquer explicações.  

 

4.2.2 A monstruosidade de Ângela  

 

As atitudes animalescas e cruéis que o ser humano pode ser capaz de executar o 

tornam também um monstro. Esse é representado na narrativa sem os floreios do duplo 

ou da metamorfose. O monstro está ali e se manifesta. É o caso da personagem 

alvarozevediana, Ângela que, motivada pela paixão, assassina cruelmente seu marido e 

filho. A descrição fria e sanguinolenta da cena impressiona e destaca a monstruosa relação 

entre o amor e a morte, como se o primeiro conduzisse necessariamente ao segundo: 

Era alta a noite: eu esperava ver passar nas cortinas brancas a sombra do 

anjo. Quando passei uma voz chamou-me. Entrei – Ângela com os pés nus, 

o vestido solto, o cabelo desgrenhado e os olhos ardentes tomou-me pela 

mão... Senti-lhe a mão úmida.... Era escura a escada que subimos: passei a 

minha mão molhada pela dela por meus lábios – Tinha saibo de sangue.  

[...] 

Ela foi buscar uma luz, e deixou-me no escuro. Procurei, tateando, um 

lugar para assentar-me: toquei numa mesa. Mas ao passar-lhe a mão senti-

a banhada de umidade: além senti uma cabeça fria como a neve e molhada 

de um líquido espesso e meio coagulado. Era sangue... 

Quando Ângela veio com a luz, eu vi... era horrível!...O marido estava 

degolado.  

Era uma estátua de gesso lavada de sangue... Sobre o peito do assassinado 

estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos... Estava morta 

também: o sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com 

o do pai (Azevedo, 2000, p. 573)! 
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Um demônio em pele de anjo que resolve presentear o seu amante com o crime, 

com a morte e o sangue daqueles que, por uma ironia do destino, eram o principal 

obstáculo à plenitude daquele amor, antes imoral e proibido, agora, monstruoso. Era esse 

o seu presente, “negro embora”, como ela mesma dirá ao amante, mas que permite que 

ela seja sua e somente sua. Diferente da mulher vista por Macário, personagem de drama 

homônimo também de Álvares de Azevedo, que embalava “nu e macilento no seu peito” 

(Azevedo, 2000, p. 539) o cadáver do filho, não era dor o que Ângela sentia ao ver o 

sangre e o cadáver do filho que assassinara, mas um louco prazer.  

A sequência de reticências entre as frases demonstra a hesitação do narrador em 

continuar sua narração até que, finalmente, conclui com o detalhe mais grotesco da cena: 

“o sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai!” (Azevedo, 

2000, p. 573). A descrição é tão vívida, que podemos não só imaginar, como ver o sangue 

vermelho e quente escorrendo pela mesa e espalhando-se pelo chão. É possível até sentir 

o cheiro de sangue fresco empesteando o lugar.  

A atitude dessa mulher transgride não só o sexto mandamento bíblico – não deves 

assassinar –, como adentra os limites do socialmente considerado monstruoso, ao matar 

o próprio filho pelo prazer de um homem. No entanto, não falamos de uma repulsa física, 

como a que é possível observar em filmes contemporâneos como Jogos mortais, mas de 

uma repulsa moral, que viola tabus morais e sociais. É justamente a produção desse efeito 

que a personagem azevediana parece produzir.   

No conto do jovem Azevedo, não há quaisquer acontecimentos insólitos que nos 

permitam considerá-lo como fantástico no sentido genolôgico. No entanto, o efeito 

estético que esta produz no contexto de uma sociedade patriarcal oitocentista, em que da 

mulher esperava-se somenos a postura de boa esposa e mãe, situa o texto dentre aqueles, 

como os do americano Allan Poe, que trazem à tona toda a animalidade do ser humano e, 

por conseguinte, questionam a sociedade de sua época.  

 

4.2.3 O cientista 

 

O tema do cientista que pretende (re)criar a vida surge em dois ícones da literatura 

fantástica e gótica, “Der sandman” (1817), de E.T.A. Hoffmann, e Frankenstein ou o 

moderno prometeu (1831), de Mary Shelley. Esse, um romance epistolar em que o capitão 

Robert Walton narra à sua irmã a insólita história que ouvira do moribundo doutor Victor 

Frankenstein, de como criara um “ser-humano”. Aquele, um dos mais citados contos 
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fantásticos de Hoffmann, também de característica epistolar, em que o protagonista 

Natanael se apaixona pela filha do professor Spallanzani, Olímpia. Assim como Augusta, 

em Machado, Olímpia era uma criatura de Spallanzani, um autômato construído pelo 

professor e pelo vendedor de barômetros Giuseppe Coppola. Um fizera o mecanismo. O 

outro, os olhos. 

Tanto o tema do autômato, quanto o da criação da vida são temas recorrentes ao 

fantástico. Apesar de o tema da criação da vida não ser o mote principal do conto 

hoffmaniano, surge ali como mais um elemento que levará Natanael à loucura e ao 

suicídio. Para nós, comparando as narrativas, o monstro não é a criatura, mas o criador.  

Como dissemos, Machado, em “Capitão Mendonça”, dialoga diretamente com o 

conto alemão. Se, nesse, Olímpia é uma boneca de madeira, cuja engrenagem que a move 

foi feita por Spalazani e olhos por Coppola, naquele, Augusta é um produto químico, 

criação do capitão: 

– Augusta é a minha obra prima. É um produto químico; gastei três anos 

para dar ao mundo aquele milagre; mas a perseverança vence tudo, e eu 

sou dotado de um caráter tenaz. Os primeiros ensaios foram maus; três 

vezes saiu a pequena dos meus alambiques sempre imperfeita. A quarta 

foi esforço de ciência. Quando aquela perfeição apareceu caí-lhe aos pés. 

O criador admirava a criatura (Machado de Assis, 1998, p. 182)! 

Ao explicar a composição de Augusta, Mendonça afirmará que “o homem é um 

composto de moléculas e corpos químicos: quem os souber reunir tem alcançado tudo” 

(Machado de Assis, 1998, p. 182). O que parecia ser um gênio, mostra-se, senão um 

louco, um monstro. Ele propõe, ao narrador, que a essa altura estava enamorado de 

Augusta, casar-se com sua filha, ou melhor, sua criatura. Mas, para fazê-lo, o Capitão e a 

filha estabeleceram uma condição que lhe causou grande pavor: permitir ao pai da moça 

realizar uma cirurgia em seu cérebro, que, segundo ele, o transformaria num gênio digno 

de desposar sua criatura. 

Seria uma cobaia para mais um experimento do capitão: injetar-lhe éter em seu 

cérebro. Uma operação que o narrador considerava “simples e puro assassinato” 

(Machado de Assis, 1998, p. 188). O desejo de ocupar o lugar de um criador transforma 

o Capitão numa espécie de monstro que fará todo o possível para alcançar seus objetivos.  

Durante o experimento proposto por Mendonça, o narrador compara tudo o que 

passara à tortura, porque “via e ouvia tudo sem poder articular uma palavra nem fazer um 

gesto” (Machado de Assis, 1998, p. 189). O uso do substantivo tortura pelo narrador para 
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descrever o que vivenciou é indicativo da monstruosidade do ato e de quem o pratica e, 

por conseguinte, faz do sujeito da ação um monstro.   

 

4.3 O além-túmulo e as histórias de fantasmas 

 

As narrativas que recuperam a lenda da noiva cadáver abordam histórias de além-

túmulo. Mesmo que se dê à narrativa uma explicação natural, como é o caso do conto 

alvarozevediano “Solfieire”, a sensação tétrica experimentada por uma história de 

fantasmas é obviamente patente de se observar. 

 Em “A guarida de pedra”, de Fagundes Varela, lemos a história de um soldado de 

nome André, que, certa noite, foi escalado para montar guarda na última guarida do forte. 

Implorou sem sucesso ao seu Tenente para que o dispensasse, mas, diante das negativas 

do superior, resignou-se e foi. Quando da troca de guarda, o soldado foi encontrado “de 

bruços, lívido e sem sentido, a espingarda e o capote lançados a um lado” (Varela, 1953, 

p. 294). Foi encaminhado à enfermaria e, lá, inquirido pelo comandante sobre o que teria 

acontecido. A princípio, reluta um pouco em contar. Diz apenas que “o susto” quase o 

matou! Mas o que teria acontecido? Toma coragem e fala: 

Eu estava encostado à guarida com minha espingarda ao lado, e assoviava 

para distrair-me do medo que se tinha apoderado de mim. Sem uma estrela 

acordada, o céo era negro como uma furna, o vento corria desesperado, e 

o mar empolado batia com tal fúria sobre as pedras que até fazia a escuma 

entrar pelas janelinhas da guarida. De repente o relógio principiou a tocar; 

contei até onze pancadas, quando chegou as doze, ouvi uma gargalhada 

tão estridente, tão medonha que os cabelos se me arrepiarão na cabeça e a 

espingarda caiu de minhas mãos trêmulas; a gargalhada tinha soado perto, 

bem perto, à quatro passos de mim!...Nossa Senhora agora mesmo parece 

que ainda a tenho nos ouvidos!... (Varela, 1953, p. 295). 

 O jovem soldado se interrompe, ainda movido pelo medo, e seus colegas, que o 

ouviam junto ao comandante, se benzem antes que ele continue: 

[...] eu escutei um som lúgubre e funerário, era toque lento e compassado 

como o que anuncia um enterro. O suor corria-me em bagas pela testa, 

meus dentes rangiam com força e minhas pernas tremiam como varas 

verdes ... Oh! meu Deus! era horrível o que eu!... (Varela, 1953, p. 295). 
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 Ele se interrompe novamente, o que aumenta a intensidade emocional da narração. 

Gagueja como se temesse relembrar: 

[...] eu vi uma figura sombria e medonha! Era um frade; cobria-lhe a 

cabeça, e lá dentro, à luz amarelenta de um círio que trazia na mão, divisei 

um rosto lívido e esverdeado como o de um cadáver, e dois olhos que 

ardentes e inflamados me faziam correr calafrios nas vêas. Atrás dele 

vinham quatro vultos todos mais alvos do que a neve, e seguravam com a 

mão um chicote fumarento, enquanto a outra sustinha um caixão 

mortuário. Eles caminhavam lentos que parecia gastar uma hora para 

mover um pé; e cantavam com voz trêmula e cavernosa a encomendação 

dos defuntos. Um vento gelado e furioso corria por todos os lados, as aves 

da morte piavam desoladamente, as ondas exalavam soluços frenéticos, 

batendo-se umas às outras. O frade que ia na frente estava já perto, e 

estendia seu braço de esqueleto para me agarrar (Varela, 1952, p. 296). 

Jorge, um dos soldados que ouvira o que contou André, se ofereceu, destemido e 

impetuoso, para montar guarda naquela guarida com o fim de provar que nada de estranho 

ou sobrenatural havia ali. Eram apenas histórias, fruto de uma imaginação inflamada pelo 

medo. Os outros, porém, achavam que era loucura “tentar ele combater com espíritos” 

(Varela, 1952, p. 297). 

 Na noite em que monta guarda, o cenário é o mesmo, ou, talvez, mais sombrio: 

uma noite escura, tempestuosa, ventos rugindo, mar agitado, trovões e relâmpagos. 

Quando se aproximava da meia noite, mais o vento rugia, à meia noite sentiu uma 

ventania avassaladora passar. Nesse momento, ouviu a procissão de mortos de que falara 

André, mas racionaliza o que ouve, afirmando ser somente os ventos da tempestade: 

“Entretanto, o toque aproximava-se cada vez mais, e o coro medonhamente solene 

estrugia abafando o bramido das vagas” (Varela, 1952, p. 297). Jorge não admitia temer. 

Por isso, saiu da guarida para ver e se deparou com a mesma cena descrita pelo primeiro 

soldado. Ameaça atirar contra a procissão de espectros que se aproxima, mas, “nesse 

momento um vento glacial e empestado passou-lhe pela fronte e tomou-lhe a respiração; 

o soldado sentio como se sentisse o peito despedaçar-se debaixo de garras de bronze” 

(Varela, 1952, p. 297).  

 Os demais soldados ouvem o estampido de um tiro, mas estavam tão apavorados 

que se abstiveram de ir conferir. Esperaram amanhecer. No dia seguinte, a guarida estava 
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vazia. Nas grades das janelinhas que davam para o mar, encontraram “fragmentos de 

roupa ensanguentada e carne humana” (Varela, 1952, p. 295); no chão, “um capote militar 

ensopado de sangue escuro e coalhado pelos frios da noite” (Varela, 1952, p. 295), e, ao 

lado, a espingarda do soldado, “com o cano torcido como se fosse de cêra” (Varela, 1952, 

p. 295). 

 A narrativa termina sem que haja quaisquer posicionamentos ou do narrador 

primeiro, aquele que ouve a história e a transcreve, ou do narrador segundo, o velho 

pescador que a conta deixando ao leitor o benefício (ou o malefício) da dúvida. Em “A 

guarida de pedra”, o fantástico surge “permeado pela relação entre o caráter lendário com 

que se apresenta a história e o narrador que a copila” (Silva, 2013, p. 94), mas o fato de 

não se oferecerem indícios que conduzam o leitor à solução da dúvida permite-se que se 

oscile entre a possibilidade ou não do acontecimento sobrenatural. A não explicação do 

que teria acontecido com o soldado reforça a ambiguidade narrativa e ratifica a 

fantasticidade do conto.  

Na primeira versão de “Demônios”, de 1891, quando o narrador e Laura saem a 

caminho do mar tropeçando trôpegos por entre cadáveres e lodos, sentem a presença de 

almas sofredoras aprisionadas naquelas flores de fungo, bolor e lodo:  

E continuamos a caminhar por entre aqueles monturos vivos, oprimidos 

pelo aflitivo resfolegar de almas cansadas. De repente, Laura tremeu toda 

e cingiu-me medrosa contra o meu corpo. 

– Que tens tu, minha pobre flor?... 

Ela me respondeu que dentre o respirar daqueles monstros, distinguia um 

gemido de dor. 

– Um gemido? E era humano? 

– Sim, sim! Disse ela, sem falar. E, nesse instante, outro longo e doloroso 

gemido veio confirmar as palavras da minha companheira (Azevedo, 1891, 

s/p). 

À medida que conversam com essas vozes, descobrem que estão ali aprisionados 

pelos seus maus feitos em vida, seu castigo eterno. A despeito do cunho moralizante do 

trecho, a imagens grotescas despertadas pela descrição servem à narrativa como forma de 

potencializar seu efeito receptivo. Estavam em meio a um cataclismo em que apenas 

narrador e a noiva pareciam ser sobreviventes dos que morreram, pecadores condenados 
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a passar a eternidade presas num purgatório terrestre, que os sobreviventes precisavam 

atravessar: 

[...] continuamos a derivar penosamente por aquele tenebroso labirinto de 

lodo soluçante. Aqui, era alguém que chorava as mortes por ele próprio 

cometidas; ali, já outro, carpia lágrimas alheias que os seus feitos perversos 

provocaram; [...] E afinal tudo era já um clamor aflitivo de agonizantes, 

envenenados pelo próprio coração; um convulso e revolto estortegar de 

almas desesperadas, que se estrangulavam, curtindo as próprias fezes. [...] 

E as falas e os soluços subterrâneos não se calavam; e as palavras 

borbulhavam à flor do lodo, fervilhando como se viessem expelidas por 

um vulcão de cóleras humanas. (Azevedo, 1891, s/p) 

Se, na segunda e terceira versão do conto, a palavra labirinto não é utilizada por 

Azevedo em nenhum momento para descrever aquele cenário apocalítico em que se 

tornara a cidade do Rio de Janeiro, na primeira versão, ele o utiliza para descrever o 

cenário que formavam aquelas almas presas ao lodo, justamente porque, enquanto 

passavam, as vozes daqueles fantasmas os iam chamando, os fazendo desviar o caminho. 

Tudo o que desejava Laura era fugir depressa daquele lugar e daquelas vozes fantasmas.  

 

4.4 A loucura, a alucinação e o sonho 

 

O fantástico oitocentista se explica, muitas vezes, pela loucura, pela alucinação ou 

pelo sonho. Tal expediente foi usado por Hoffmann, Poe, Gautier, Maupassant, dentre 

outros que vieram a ser considerados autoridade no gênero. Apesar dos avanços dos 

estudos de Philippe Pinel no campo da psiquiatria e das perturbações mentais ainda no 

século XVIII, no século XIX os mistérios da mente humana ainda não haviam sido 

clarificados pelo pensamento freudiano. A Psicologia, como disciplina, por exemplo, 

surgira durante o século das luzes, contudo, seus estudos ainda pareciam arraigados ao 

pensamento teológico e a tentativa de se desvendar a alma humana, não a mente. Assim, 

como campo ainda não desvendado pelo homem, a literatura, não apenas a de cunho 

fantástico,  se encarrega de explorar.  

O conto valeriano “As ruínas da Glória” apresenta-nos um duplo desfecho, que 

nos faz lembrar de outro ícone da literatura fantástica, O Horla, de Guy de Maupassant, 

em sua primeira versão, de 1887, ou seja, posterior ao conto Valeriano. O narrador, o Dr. 

Marrande, um alienista, convoca “a três de seus colegas e a quatro sábios” (Maupasant, 
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2008, p. 71) para ouvir a história de um acontecimento insólito que um de seus pacientes 

teria presenciado – a presença de um ser invisível que se alimentaria da respiração 

humana, de água e leite. Ao fim do conto, percebe-se que a explicação que se sugere ao 

leitor tende ao real, apesar de deixar-se a certeza em suspenso, porque o que se percebe é 

que ali se trata da narração de um louco a uma junta médica que trata de seu caso. Já a 

segunda versão é escrita em forma de diário, em que se apresenta apenas o ponto de vista 

do narrador, não deixando dúvidas acerca da sobrenaturalidade dos eventos.  

Da mesma maneira, o primeiro final de “As ruínas da Glória” não deixa dúvidas 

quanto ao encontro de Alberto com o espectro da noiva cadáver e de esse ter retornado 

dos mortos para buscá-lo. No segundo, ao epílogo, sugere-se a loucura do narrador como 

explicação para o acontecimento insólito: 

Dois anos tinham-se passado; de meus antigos companheiros um dormia à 

sombra dos ciprestes do cemitério, outro tinha partido para onde não o 

sabia eu. Por uma tarde de estio eu tinha ido passear ao hospício de 

alienados de São Paulo. Entre os desgraçados que aí viviam deparei com 

um cujo aspecto causou-me uma impressão extraordinária. Seu olhar era 

sinistro e medonho, seus dentes cerrados continuamente, rangiam como os 

de um animal feroz.  

– Quem é este homem? Perguntei a um guarda que me seguia. 

– É um ente estranho, respondeu‐me o guarda, dizem que em um acesso 

de furor dera uma facada em uma filha jovem véspera de casar-se. 

Principiou a sua loucura por fugir dos homens e da sociedade, morou há 

três anos em as ruínas da Glória... 

– Ah! esperai, clamei eu contemplando fixamente o louco.  

Era o desconhecido; sim, era o hóspede das ruínas, porém horrivelmente 

mudado. Ao conhece-lo, todo o drama sombrio do passado passou‐me pela 

cabeça, as lágrimas rebentaram-me aos olhos e eu escapei‐me correndo 

como um doido do hospício dos doidos (Varela, 1961, p. 150). 

Que o misterioso habitante das ruínas estava louco, era patente desde o início da 

narrativa. Talvez o remorso pelo assassinato de sua filha o tenha feito perder a razão. No 

entanto, há alguns detalhes acerca do narrador que precisamos observar. Por que ele era 

seguido por um guarda? O que ele fazia em um hospício? Seria o narrador um alienado e 

tudo que nos contara fruto de sua fértil imaginação? Ou teria enlouquecido após 

presenciar seu amigo ser levado pela noiva cadáver?  
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Tanto os dois finais em Varela quanto as duas versões em Maupassant ratificam 

uma característica peculiar do conto fantástico, a de titubear entre os polos real e 

sobrenatural e, assim, manter-se na ambiguidade. O primeiro final, pende ao sobrenatural; 

o segundo, ao natural através da possibilidade da insanidade do narrador.  

O tema, aliás, mais do que motivou narrativas do fantástico. Por exemplo, 

Machado, n’O alienista, parece usar o mote em boa parte da obra. Não seria diferente, 

obviamente, em seus contos fantásticos. Se, em alguns contos, a explicação do fato 

sobrenatural se dará a partir da possibilidade do desvario, noutros, é, propriamente, uma 

das personagens que é vista como louca pelo narrador, implantando a dúvida. 

Em “Sem olhos”, de Machado, o narrador acredita ser seu vizinho um “pobre 

velho alienado” (Machado de Assis, 1998, p. 27). Após descrevê-lo com uma feição um 

tanto cadavérica, que fazia dele “um personagem fantástico” (Machado, 1998, p. 21), 

acrescenta matizes que intensificam a singularidade da personagem e sua possível 

loucura, como “algumas velhas o supunham ligado ao diabo” (Machado, 1998, p. 23), ou 

seu riso, um riso que conferia ao personagem um “gesto diabólico”, uma “risada sardônica 

e gelada” (Machado, 1998, p. 23 e 24). 

Mas, diferente do que ocorre em “Decadência de dois grandes homens”, por 

exemplo, o narrador começa a ver seu vizinho com outros olhos, ao ponto de admirar “a 

perfeita lucidez com que ele [lhe] [...] referia aquelas coisas, a comoção da palavra que 

nada tinha do vago e do desalinho da palavra dos loucos” (Machado, 1998, p. 31).  

No entanto, apesar da lucidez com que aquele homem conta detalhes sobre 

Lucinda e sobre como essa morrera após ter seus olhos friamente arrancados de suas 

órbitas, o desfecho ratifica a primeira impressão do narrador, que o tivera por doido, 

porque o narrador descobre que Damasceno jamais estivera na Bahia e que a moça do 

retrato não era apenas “uma sobrinha sua, morta solteira” (Machado, 1998, p. 34). 

Como então o narrador teria visto também o espectro da mulher sem olhos? 

Alguns atribuíram sua visão a um pesadelo ou a um desvario, mas, sarcasticamente, 

afirma que de fato a vira, concluindo: “Os mestres da ciência, os observadores da natureza 

humana lhe explicarão isso” (Machado, 1998, p. 34). 

No conto “Capitão Mendonça”, a personagem homônima é descrita como: 

[...] um homem de boa presença, gesto militar, olhar um tanto vago, barba 

de fonte a fonte, passando por baixo do queixo, como convém a um militar 

que se respeita. A roupa era toda nova, e o velho capitão mostrava estar 

acima das necessidades da vida. A expressão da cara não era má; mas o 
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olhar vago e as sobrancelhas espessas e salientes transtornavam o 

rosto (Machado, 1998, p.170 – grifo nosso).  

Observe-se que a descrição que Amaral faz do Capitão é, a princípio, bastante 

positiva. No entanto, dá ao leitor um pequeno indício do que deve esperar daquela 

personagem, posto que, apesar da boa aparência, tinha “um olhar vago” e “sobrancelhas 

espessa e salientes”, que lhe “transtornavam o rosto” (Machado, 1998, p. 170). A 

descrição, durante a narrativa, será acrescida de outros elementos que mudarão a visão 

inicial que o leitor fizera da personagem: 

“[...] tinha não sei o quê no gesto e nos olhos que me parecia excêntrico e 

original” (Machado, 1998, p. 171). 

“[...] surgiu-me no espírito a suspeita de que o pretendido amigo de meu 

pai não fosse mais que um ladrão, e aquilo uma ratoeira armada aos 

néscios” (Machado, 1998, p. 172). 

“[...] seu olhar era sempre vesgo [...]” (Machado, 1998, p. 172). 

“[...] suspeitei que o capitão estivesse doido” (Machado, 1998, p. 173). 

“[...] homem tão singular [...]” (Machado, 1998, p. 173). 

O capitão Mendonça convida o narrador a sair do teatro e acompanhá-lo à ceia em 

casa sua. E, como estava ali no teatro somente para passar o tempo, e o espetáculo não o 

interessava, aceitou ir com aquele que lhe inspirava algum desconforto, dada a sua 

excentricidade, e, posteriormente, a possibilidade da loucura.  

Quando já na sala de jantar, um ambiente mais claro e menos amedrontador que o 

vestíbulo da casa, se sente mais confortável diante da presença da filha do Capitão, a 

jovem Augusta, uma moça esguia, pálida e dotada de lindos olhos verdes como os da 

coruja empalhada que ornava a entrada. Sua presença, segundo o narrador, “indicava que 

o capitão, se era doido [...] ao menos era um doido manso” (Machado, 1998, p. 173), já 

que parecia temer mais a possível loucura do capitão do que os aspectos sombrios de sua 

casa.  

Em “Decadência de dois grandes homens”, um tipo singular desperta a 

curiosidade do narrador. “Ninguém conhecia o velho; era mais uma razão para conhecê-

lo” (Machado, 1998, p. 141). O interesse do narrador por aquele sujeito excêntrico o 

motiva a segui-lo, porém, acaba desistindo. No dia seguinte, o narrador torna a rever o 

mesmo sujeito no Café Carceler e resolve se aproximar daquele “tipo singular”.  

Durante a conversa, o narrador chama a atenção para o sorriso infernal, sombrio 

e lúgubre de seu interlocutor. Característica que, conjugada à descrição inicial, contribui 
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para a configuração da ambiência fantástica nessa narrativa que gira em torno, justamente, 

dessa personagem singular chamada Jaime. No entanto, a sensação de fantasticidade será 

por vezes quebrada quando o doutor em medicina se refere ao seu interlocutor como 

possivelmente louco: 

“Seria um doido, mas conversava com muito juízo” (Machado, 1998, p. 

143). 

“Era evidentemente um doido; e ninguém discute com homem doido” 

(Machado, 1998, p. 144). 

“Era impossível que não estivesse próximo a um acesso de loucura; mas o 

olhar do homem conservava a mesma inteligência e serenidade [...] é um 

doido manso, pensei eu [...]” (Machado, 1998, p. 148). 

“Procurava um homem original e achei um maluco” (Machado, 1998, 152) 

Se a loucura funciona como forma de se trazer a narrativa para o polo real, a 

alucinação e o sonho também cumprem a mesma função. No epílogo de “Decadência de 

dois grandes homens”, toda a inusitada sucessão de metamorfoses presenciada pelo 

narrador será atribuída ao consumo de charutos opiados pelo narrador e seu sinistro 

anfitrião. “Teve belos sonhos, não?” (Machado, 1998, 152), pergunta Jaime, que, ao 

almoço, lhe oferece um novo charuto, recusado pelo narrador com a desculpa de já ter 

tido sonhos terríveis na noite anterior. 

Em “Demônios”, de Aluísio de Azevedo, tudo também se explica pela via da 

alucinação No epílogo, o narrador simplesmente nos dirá que tudo não passara de 

“capítulos desenxabidos”, “páginas e páginas” escritas numa noite de insônia: 

Ora aí fica, leitor paciente, nessa dúzia de capítulos desenxabidos, o que 

eu, naquela maldita noite de insônia, escrevi no meu quarto de rapaz 

solteiro, esperando que Sua Alteza, o Sol, se dignasse de abrir sua 

audiência matutina com os pássaros e as flores (Azevedo, 1893, p. 21). 

Um leitor atento perceberá que a expressão “naquela”, em retomada anafórica, o 

leva à cena do segundo capítulo, em que o narrador, tomado por uma “febre de 

concepção” e numa segunda ausência de consciência (Azevedo, 1893, p. 21), escreve 

“páginas e páginas” delirantes. 

O procedimento usado pelo autor de O Cortiço também fora utilizado por 

Machado de Assis em “A vida eterna”, quando o narrador atribui o acontecimento insólito 

que vivenciara a um sonho, e o Dr. Vaz, seu ouvinte, sugere-lhe que escreva o sonho para 

o Jornal da Famílias, veículo onde o próprio Machado publicou seus contos fantásticos: 
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“Porque não escreves o teu sonho para o Jornal das Famílias? [...] pois escreve, que eu 

o mando ao Garnier” (Machado de Assis, 1998, p. 102). 

Apesar de parecer, em ambos os casos, “haver a intenção de se alternar a escrita e 

os temas românticos com a mentalidade racionalista de final de século” (Menon, 2007, p. 

158) é imperativo observar que, no epílogo desses contos surge uma “estranheza” 

comparável àquela que emana das narrativas de Noite na taverna, que confere ao leitor a 

impressão de estar diante de “um mundo improvável, regido por uma casualidade 

estranhamente caprichosa” (Gabrielli, 2004, p.68). Ademais, cabe ratificar que a 

racionalização do elemento sobrenatural é característica do conto fantástico francês 

finissecular (cf. Batalha, 2012). O que de maneira alguma elimina o efeito de 

estranhamento e hesitação causado pela contemplação do evento insólito.  

A opção por uma saída pela via do desvario e do onírico , mesmo que enverede 

pelo racional, traz à tona algo que, assim como a morte e a sobrevida, era  àquela época 

um mistério para o homem, a mente.   

 

4.5 Os olhos e a autonomia das partes do corpo 

 

Desde “Der Sandman” (1817), de Hoffmann, os olhos são um expediente bastante 

explorado pela narrativa fantástica, seja na forma abordada pelo alemão através das 

simbologias das lentes e óculos, seja na ênfase que se dá ao olhar como, por exemplo, 

ocorre em La morte Amoureuse (1836), de Gautier. 

Edgar Allan Poe também se vale de tal expediente em “Gato preto”, conto em que 

o narrador possuía um gato todo negro, do qual arrancou um dos olhos durante um 

momento de embriaguez e fúria. Uma violência contra o animal que desencadeará todo o 

insólito da narrativa. 

Os olhos, tanto na narrativa fantástica, quanto na obra Machadiana, funcionam 

como espelho para o incognoscível. Tal expediente foi explorado ao máximo tanto em 

contos como “Decadência de dois grandes homens”, “O Capitão Mendonça” e “Sem 

olhos”, quanto naquele que tem sido o mais comentado de seus romances, Dom 

Casmurro42.  

Em “Decadência de dois grandes homens”, quando Miranda encontra novamente 

o sujeito objeto de sua curiosidade e resolve dele se aproximar a fim de conhecê-lo, chama 

                                            
42 Para mais informações sobre os olhos e olhares em Machado de Assis, ver O enigma do olhar (2007), de 

Alfredo Bosi. 
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a atenção do leitor para os olhos da personagem. Se, na primeira apreciação do homem, 

Miranda fala de seus olhos encovados; na segunda, enfatiza que a expressão desses olhos, 

“que de ordinário era morta e triste, nessa ocasião tinha um quê de terror” (Machado, 

1998, 142). 

No conto “Capitão Mendonça”, a personagem homônima ao perceber que o 

convidado está encantado com os olhos de sua filha, estranhamente pergunta a Amaral se 

não gostaria de que lhos desse e, antes que pudesse esboçar qualquer reação, retirou, com 

naturalidade, os olhos das cavidades oculares da menina e os mostrou em suas mãos. O 

horror diante da contemplação da bela Augusta sem olhos lhe causou consternação e 

horror: 

Olhei para Augusta Era horrível. Tinha no lugar dos olhos dois grandes 

buracos como uma caveira. Desisto de descrever o que senti; não pude dar 

um grito; fiquei gelado. A cabeça da moça era o que mais hediondo pode 

criar a imaginação humana; imaginem uma caveira viva, falando, sorrindo, 

fitando em mim os dois buracos vazios, onde pouco antes nadavam os mais 

belos olhos do mundo. Os buracos pareciam ver-me; a moça contemplava 

meu espanto com um sorriso angélico. [...]. Olhei para os olhos que o velho 

tinha na mão. Aqui foi pior; os dois olhos estavam fitos em mim, pareciam 

compreender-me tanto quanto os buracos vazios do rosto da moça; 

separados no rosto, não os abandonara a vida; a retina tinha a mesma luz e 

os mesmos reflexos. Daquele modo as das mãos do velho olhavam para 

mim como se fossem um rosto (Machado, 1998, p. 176). 

Como seria possível alguém retirar os olhos de outrem sem dor, sangue e, talvez, 

morte? Ora, o capitão explica ao seu convidado que Augusta não era sua filha natural, 

mas sua criação, “um produto químico” por ele criado. A sua quarta tentativa de criação 

de vida humana. A cena, assim como a própria ideia da criação de Augusta, causou-lhe 

tamanho espanto que, de volta à casa, não conseguiu conciliar o sono: 

Foi-me impossível conciliar o sono A cada instante via o meu capitão com 

os olhos de Augusta nas mãos, e a imagem da moça flutuava entre o 

nevoeiro da minha imaginação como uma criatura de Ossian. Quem era 

aquele homem e aquela menina? A menina era realmente um produto 

químico do velho? Ambos mo haviam afirmado, e até certo ponto tive a 

prova disso. Podia supô-los, mas o episódio dos olhos desvanecia essa 
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ideia. Estaria eu no mundo dos vivos, ou começara já a entrar na região 

dos sonhos e do desconhecido” (Machado, 1998, p. 179)? 

Aqui se estabelece um diálogo explícito com “Der Sandman” (1817), de E.T.A. 

Hoffmann. Primeiro, quando Natanael recorda de eventos que o aterrorizaram na infância 

envolvendo a lenda do homem da areia, e, segundo, quando presencia os criadores de 

Olímpia brigando pelo seu corpo e contempla sua face sem os olhos:  

Natanael ficou estupefato. Tinha visto claramente que, em vez de olhos, 

havia duas negras cavidades no pálido rosto de cera de Olímpia; era uma 

boneca sem vida. Spallanzani continuava se esponjando no chão, os cacos 

de vidro haviam lhe retalhado a cabeça, o peito e o braço, o sangue jorrava 

aos borbotões. Mas ele conseguiu reunir forças. “Atrás dele, atrás dele! 

Que estás esperando? Coppelius... Coppelius... Ele roubou meu melhor 

autômato... Vinte anos de trabalho... Eu me dediquei de corpo e alma... O 

maquinismo, a fala o andar... tudo é meu. Os olhos... os olhos, eu os roubei 

de ti... maldito... desgraçado... Atrás dele! Vai buscar a minha Olímpia. 

Aqui estão os olhos” Então Natanael avistou o sanguento par de olhos 

jogado no chão, olhando fixamente para ele; Spallazani os pegou com mão 

ilesa e jogou-os na sua direção, atingindo-o no peito. Foi nesse momento 

que a demência arrebatou o pobre Natanael com garras de fogo e, 

penetrando-lhe o espírito, destroçou-lhe o juízo e a razão (Hoffmann, 

2004, p. 77). 

Mesmo que o sangue que envolve os olhos não fosse de Olímpia, mas do 

professor, a cena causa enorme consternação em Natanael, como causou em Amaral 

quando contemplou Augusta com as orbitas oculares completamente vazias, e seus olhos 

nas mãos de seu criador. Entretanto, a cena acaba por nos remeter a outro conto 

machadiano, “Sem olhos”. Cabe ainda observar que as relações que se podem estabelecer 

entre o conto machadiano e o hoffmanniano são tantas, que o próprio Machado indica 

isso quando o narrador, durante uma noite de insônia, se questiona e pondera sobre tudo 

de insólito que ele presenciava na casa do Capitão: 

Quem sabe eu não podia conciliar tudo? Lembrei-me de todas as 

pretensões da Química e da alquimia. Ocorreu-me um conto fantástico 

de Hoffmann em que um alquimista pretende ter alcançado o segredo de 

produzir criaturas humanas. A criação romântica de ontem não podia ser a 
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realidade de hoje? E se o capitão tinha razão não era para mim grande 

glória denunciá-lo ao mundo (Machado, 1998, p. 180, grifo nosso)? 

A alusão a Hoffmann funciona como mais uma estratégia que pretende localizar 

seu leitor no gênero do conto, o fantástico. Amaral, a essa altura, já estava apaixonado 

por Augusta, de modo que “estava disposto a crer na origem química de Augusta, mas 

hesitava ouvindo os pormenores da composição” (Machado de Assis, 1998, p. 181).  

Em “Sem olhos”, de Machado, o título já nos sugere que os olhos terão papel 

especial nessa narrativa. O narrador conta uma história sobre um vizinho singular que 

teve na juventude, chamado Damasceno que, certo dia, adoecera, e o narrador prontificou-

se a cuidar dele. Nesse momento, o doente aconselha o rapaz a que jamais olhe para a 

mulher do próximo. Dito isso, solicitou a Cruz que pegasse uma pequena caixinha de 

couro onde havia um maço de “papeis de família” e um retrato de mulher e o fez jurar 

que no caso de sua morte os queimaria. Promessa feita, embrulho guardado, o moribundo 

resolve contar sua triste história.  

Damasceno era jovem, no interior da Bahia, quando conheceu outra jovem, de 

nome Lucinda, casada com um médico, com quem travou relações profissionais. A esposa 

era linda, o marido ciumento. A moça jamais olhara para Damasceno, até o dia em que 

seus olhares se cruzaram despertando a cólera do “Dr. Adr...”.  

Passadas algumas semanas, Damasceno retorna a Jeremoabo, pensando em 

Lucinda e no que poderia ter-lhe ocorrido, se o marido a havia assassinado, se havia se 

suicidado etc. Então, foi ter com o médico que, para sua surpresa, o recebeu contente e 

disse que fizera bem em ir vê-lo,  

que Lucinda estava viva, mas podia morrer no dia seguinte; que depois de 

cogitar na punição que daria ao olhar da moça resolvera castigar-lhe 

simplesmente os olhos ... Não entendi nada; tinha as pernas trêmulas e o 

coração batia-me apressado. Não o acompanharia decerto, se ele, 

apertando-me o pulso com a mão de ferro, não me arrastasse até uma sala 

interior... Ali chegando... vi... oh! É horrível! Vi, sobre uma cama, o corpo 

imóvel de Lucinda, que gemia de modo a cortar o coração. “Vê, disse ele, 

- só lhe castiguei os olhos”. O espetáculo que se me revelou então, nunca, 

nunca mais esquecerei! Os olhos da pobre moça tinham desaparecido; ele 

os vazara, na véspera, com um ferro em brasa... Recuei espavorido. O 

médico apertou-se os pulsos clamando com toda a raiva concentrada em 
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seu coração: “Os olhos delinquiram, os olhos pagaram” (Machado, 1998, 

p. 32)! 

 

4.6 A necrofilia, a antropofagia e outros tabus 

 

Assim como em Allan Poe, a prosa do jovem Álvares de Azevedo apoiou-se no 

fantástico das exacerbações da natureza e do ser humano. Por isso, causou nos leitores, 

tanto do seu próprio século quanto dos subsequentes, um impacto semelhante àquele 

determinado por uma narrativa genuinamente fantástica, segundo o modelo todoroviano, 

produzindo, assim, uma experiência de leitura que impulsiona o processo catártico. Ao 

explorar temas tabus, como a necrofilia e o canibalismo, inscreveu-se entre as obras 

fantásticas herdeiras do gótico que se dedicaram ao enfrentamento dos tabus e da 

exploração do lado irracional do homem e da sociedade.  

Heloá Pimentel afirma que:  

[...] a literatura fantástica possui outros elementos que mudam 

radicalmente o conceito de belo artístico [...]. O gênero fantástico, 

desenvolvido através do estilo romântico, busca a sensação de mistério, a 

exaltação do noturno, o cultivo da morbidez, o gosto pelas ruínas, 

desenvolvendo uma verdadeira estética do feio. Associando duas 

tipicidades do romantismo – amor e morte –, o enredo culmina no desejo 

sexual que, pela temática do fantástico, é explorado em suas formas mais 

repugnantes (Pimentel, 2001, p. 196).  

Para Todorov, “as cenas de crueldade, o gozo no mal, o assassinato [...] provocam 

o mesmo efeito” (Todorov, 2012, p. 55) de um evento aparentemente sobrenatural, efeito 

que advém de um sentimento de estranheza que temas como esses são capazes de 

provocar.  

A “estranheza” que emana das narrativas de Noite na taverna pode ser comparável 

à dos acontecimentos de “A queda da casa de Usher”, de Allan Poe, posto que “a 

impressão resultante é a de um mundo improvável, regido por uma casualidade 

estranhamente caprichosa” (Gabrielli, 2004, p.68). 

Os escritores góticos do XVIII trabalharam com temas controvertidos antes 

daqueles que se dedicaram ou perpassaram pelo fantástico, em especial os que envolviam 

morte e sexualidade. Seus finais, no entanto, eram, geralmente, moralizantes e adequados 

aos chamados “bons princípios da fé cristã”. Os gêneros que deles se desdobraram, o 
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fantástico e o horror, por exemplo, ao aparecerem num momento bastante particular da 

civilização europeia – a ascensão da burguesia e a queda da aristocracia, as revoluções, 

enfim, o Iluminismo e o positivismo – foram mais além, promovendo uma profunda 

exploração de tais temas. Por isso, a literatura resultante desse tempo dedicou-se 

exaustivamente à exploração dos tabus e da irracionalidade humana. 

O gênero fantástico, no Oitocentos, atravessou duas fases distintas. Na passagem 

do século XVIII para o XIX, quando do seu surgimento, exigia a presença do 

sobrenatural, como no caso das narrativas do alemão Hoffmann e do francês Maupassant, 

que aqui aportaram. Já em meados do século XIX, em que se consolidou, passou a 

explorar mais o psicológico humano, inserindo, nas narrativas, temas como a loucura, 

alucinações e pesadelos, como é característico das narrativas do americano  Allan Poe. 

Apesar de cada um dos temas tabus em Azevedo ser abordado sob uma 

perspectiva romântica, em que cada violação moral é descrita com linguajar apto a 

amenizar o horror das ações narradas, ao abordá-los numa sociedade patriarcal, como a 

brasileira do século XIX, o jovem paulista conseguiu um efeito muito semelhante às 

narrativas de Poe, cujos epílogos efetivamente não são nada moralizantes.  

Ademais, cabe salientar que o fantástico, no século XIX, buscava, via de regra, a 

explicação racional, em detrimento da sobrenatural – herança imediata dos romances 

góticos radclifinianos. Lembremo-nos de que o século XIX foi o século do cientificismo 

e, mesmo no gênero que pretende questionar a filosofia positivista, é possível observar a 

marca do racional que se faz presente: 

Esse tipo de fórmula narrativa constitui o enredo central da maioria dos 

romances góticos. Os banditti são punidos, os mortos enterrados, os 

amantes celebrados e o sobrenatural explicado pelas propriedades da 

razão e da realidade. Ao final do romance, no paladar do leitor, pode até 

ficar a impressão de que muita aventura aconteceu, até ilusórios momentos 

fantásticos, mas nunca se saiu da realidade de fato [...] são momentos 

dentro da narrativa nos quais ocorrem desafios da racionalidade pelo 

sobrenatural (Sá, 2010, p. 75; grifo nosso). 

O jovem paulista dialogou com a tradição romântica em que se encontrava imerso. 

Tendo em vista a ampla circulação de literatura estrangeira, inclusive fantástica, no Brasil 

do século XIX, era de se esperar tal movimento intextertual. Os textos de Noite na taverna 

misturam estéticas tanto fantásticas, quanto góticas. Daí a abordagem de temas 

controvertidos como a necrofilia e a antropofagia. O sentimento de fantástico nos contos 
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da taverna surge da exploração de temas transgressores que tanto promovem a incerteza 

e ambiguidade, quanto questionam a realidade e a veracidade daquilo que o homem 

conhece acerca do mundo que o cerceia.  

 

4.6.1 Necrofilia 

 

“Em Solfieiri”, de Azevedo, o narrador homônimo contará aos seus companheiros 

de copo sobre algo que lhe ocorrera numa noite escura e chuvosa em Roma. Ele havia 

avistado uma sombra de mulher e ouvido seu choro, o que lhe despertou a curiosidade 

decidindo, assim, segui-la até um cemitério. 

De longe, observou-a ajoelhar-se e soluçar “junto a uma cruz” (Azevedo, 2000, p. 

34). Passou ali toda a noite acordado, mas, ao amanhecer, a dama sumira sem explicações, 

“Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão – as urzes, as cicutas do campo-santo 

estavam quebradas junto a uma cruz” (Azevedo, 2000, p.34). 

Um ano depois a esse episódio, o narrador retorna ao mesmo sítio e, numa noite, 

caminha fora de si pelas ruas até o mesmo cemitério, ao encontro de um caixão 

entreaberto. Ao abri-lo, reconhece “o branco da mortalha e as grinaldas da morte” em sua 

fronte; era o seu “anjo do cemitério”, à sombra que ele seguira no ano anterior (Azevedo, 

2000, p. 569). Retira-a de dentro do caixão, beija-a e despe-a. Sua amante era como uma 

estátua. O que se segue parece sugerir uma relação necrófila. A partir desse momento, o 

leitor, bem como os ouvintes de Solfieri, têm a impressão de que a morta revive a partir 

da volúpia causada pela “paixão” do protagonista. 

A cena fantástica é naturalizada quando, retoricamente, o narrador-personagem 

pergunta aos amigos boêmios: “Nunca ouvistes falar em catalepsia?” (Azevedo, 2000, p. 

569).43 É resolvida, portanto, a questão da hesitação ao se apresentar uma solução natural 

para o fato. Ao mesmo tempo, a escolha dessa solução ameniza a questão moral e social 

da necrofilia.  

Assinale-se que a exploração de temas ligados à morte e à necrofilia é patente 

nesse tipo de literatura. Ao analisar La morte amoureuse, de Théophile Gautier, Todorov 

afirma que “na literatura fantástica, [a] necrofilia toma pelo general [sic] a forma de um 

amor com vampiros ou com mortos que voltaram a habitar entre os vivos” (Todorov, 

                                            
43 Essa pergunta subentende o horror que o relato deve ter causado aos interlocutores de Solfieire, como 

também demonstra o conhecimento do autor sobre o impacto que a cena poderia suscitar no seu público-

alvo. 
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2012, p. 72). Se Aluísio Azevedo, em “O Impenitente”, estabelece um estreito diálogo 

com o Gautier, de La morte amoureuse, através da recuperação do frade e da prostituta, 

o jovem paulista o faz através da abordagem do sexo. 

Observe-se que, apesar de repulsivo, o tema é tratado sob uma ótica romântica que 

quase o naturaliza. A cena, ambientada dentro de uma igreja, cria a imagem da donzela 

adormecida, da virgem intocada e idealizada própria do ultrarromantismo: 

Preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim: rasguei-lhe o sudário, 

despi-lhe o véu e a capela como o noivo os despe a noiva. Era uma forma 

puríssima; meus sonhos nunca tinham evocado uma estátua tão perfeita. 

Era mesmo uma estátua: tão branca ela era. A luz dos tocheiros dava-lhe 

aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos (Azevedo, 2000, 

p. 569). 

O ultrarromântico não só se ocupa com os temas conexos à morte e à necrofilia, 

mas o faz com certo erotismo. Um erotismo que permite que a cena não chegue a chocar 

tanto quanto chocaria se o corpo já estivesse em estado de putrefação e se a situação não 

fosse amenizada pela explicação natural que se fornece após o ato, a catalepsia da moça. 

Esses são fatores que, no entanto, não neutralizam a tendência necrófila do protagonista, 

posta em evidência quando ele enterra a mulher sob seu leito, rememorando “A queda da 

casa de Usher” do mestre Poe. 

O mesmo tema é retomado de forma mais sutil e com abordagem mais 

romantizada pelo maranhense Aluísio Azevedo. Em “Demônios”, quando o narrador vai 

até a residência de sua noiva para verificar se esta havia ou não sobrevivido ao cataclismo, 

encontra-a em estado letárgico, “tão fria e inanimada como os outros” (Azevedo, 1893, 

p. 46). Nesse momento, “ajoelha-se ao lado de sua cama e beija-a profundamente 

cingindo-a contra seus braços: [...] se tua alma impaciente não esperou por minha alma, 

teu corpo será na morte o companheiro inseparável do meu corpo” (Azevedo, 1893, p. 

48). 

O que parece ser apenas uma insinuação de uma relação sexual na segunda versão 

do conto azevediano, trazia ares de luxúria e volúpia na primeira versão: 

Compreendia divinal e suprema volúpia do noivado de dous espíritos que 

se unem para sempre. Compreendi o dulcíssimo enlevo de Eloísa; 

compreendi o êxtase das virginais esposas de Jesus, quando, queimadas 

em vida, sorriam tranquilamente para o céu (Azevedo, 1891, s/p). 
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É importante ressaltar que, apesar de nos dois Azevedos haver uma tentativa de 

amenização da cena necrófila pelo desmentido da morte, em “Solfieire”, pela catalepsia, 

em “Demônios”, pelo desmaio, isso não minimiza o efeito moralmente repulsivo de 

ambas as passagens. 

 

4.6.2 Antropofagia 

 

No conto “Bertram”, também de Álvares de Azevedo, o narrador sofre um 

naufrágio. Sobrevivem e ficam à deriva em uma pequena jangada somente cinco pessoas: 

o narrador, o comandante e sua mulher e mais dois marinheiros. Passados dois dias, 

restavam apenas o narrador, o comandante e a mulher. A comida que tinham a bordo 

havia acabado, os dois marinheiros, morrido. As “três figuras macilentas como 

cadáveres” (Azevedo, 2000, p. 580) se entreolham com olhos injetados de sangue, e algo 

fica claro: um deles deve morrer para alimentar os outros. Bertram e o comandante lutam 

entre si até o desfalecimento do comandante.  

O narrador se explica alegando ser a antropofagia “um fato velho e batido, uma 

prática do mar, uma lei do naufrágio” (Azevedo, 2000, p. 580), no intuito de justificar a 

prática como recurso extremo para garantir a sobrevivência. No entanto, em uma cena 

posterior, relata que, depois de alguns dias, as aves baixavam para partilhar sua “presa” 

(Azevedo, 2000, p. 581). Ao se referir ao corpo do comandante como uma presa, o 

narrador alude à ferocidade humana diante de situações extremas, ressaltando muito mais 

a monstruosidade do ato do que a necessidade da sobrevivência.  

Ainda à deriva, o desespero do casal toma proporções maiores, e a mulher propõe 

ao narrador morrerem juntos. Bertram concorda, e o pacto é selado com uma relação 

sexual que ultrapassa os limites da sanidade: um delírio tão intenso que leva a mulher 

beber da água do mar – um erotismo aliado à perspectiva da morte. No auge da loucura, 

Bertram a mata sufocando-a em um abraço. Nesse momento, o narrador está prestes a 

fazer sua nova presa, sugerindo uma nova ação antropofágica. No entanto, ele não 

consegue se alimentar dela porque uma onda a arrebata dele, levando embora sua presa: 

Então ela propôs-me morrer comigo. – Eu disse-lhe que sim. Esse dia foi 

a última agonia do amor que nos queimava: gastamo-lo em convulsões 

para sentir ainda mais o mel fresco da voluptuosidade banhar-nos os 

lábios... Era o gozo febril que podem ter duas criaturas em delírio de morte. 

Quando soltei-me dos braços dela a fraqueza a fazia desvairar. O delírio 
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tornava-se mais longo, mais longo: debriçava-se nas ondas e bebia água 

salgada, e oferecia-me [sic] nas mãos pálidas, dizendo que era vinho. As 

gargalhadas frias vinham mais de entuviada ... Estava louca. Não dormi – 

não podia dormir: uma modorra ardente me fervia nas pálpebras: o hálito 

de meu peito parecia fogo: meus lábios secos e estalados se orvalhavam de 

sangue. Tinha febre no cérebro – e meu estômago tinha fome. Tinha fome 

como uma fera. Apertei-a nos meus braços, oprimi-lhe nos beiços a minha 

boca em fogo: apertei-a convulsivo – sufoquei-a. Ela era ainda tão bela! 

Não sei que delírio estranho se apoderou de mim. Uma vertigem me 

rodeava. O mar parecia rir de mim, e rodava em torno, escumante e 

esverdeado, como um sorvedoiro. As nuvens pairavam correndo e 

pareciam filtrar sangue negro. O vento que me passava nos cabelos 

murmurava uma lembrança. De repente senti-me só. Uma onda me 

arrebatava o cadáver [...] (Azevedo, 2000, p. 581, 582). 

A deglutição e digestão de carne humana, associada ao sexo, é um expediente já 

utilizado pela narrativa tanto gótica, quanto fantástica. É o caso das narrativas 

vampirescas como Dracula, de Bram Stoker, ou La morte amoureuse, de Gautier. A 

mordida e a troca de fluidos, nesse caso, o sangue, serviriam como uma alegoria da 

relação sexual. Comer o outro seria tê-lo dentro de si e para si. Saliente-se que a relação 

que se estabelece com Gautier na narrativa de Bertam é ainda mais estreita. A vampira, 

no conto do francês, necessita do sangue do frade para manter-se “viva”, assim como 

Bertram, para sobreviver, necessita da carne de sua amada.  

A antropofagia também será tema a ser abordado por Machado de Assis em sua 

seara fantástica. “Vida eterna” é narrado por um narrador intradiegético, um senhor de 

setenta anos, Dr. Camilo da Anunciação. Ele e o Dr. Vaz estão, após uma lauta ceia, 

conversando em seu quarto quando entram num estado “comparável àquele que nem é 

sono nem vigília” (Machado de Assis, 1998, p. 90). Nesse momento de relaxamento, o 

narrador ouve baterem à porta. Ao abrir, deparou-se com um sujeito singular: alto, magro 

e vestido inadequadamente para o século em que estavam, o XIX. Para ele, devia ser 

algum doido, dado que parecia vir do hospício localizado à Praia Vermelha:  

Era um sujeito alto e magro, embrulhado [sic] em um capote [...]; ao 

sentar-se, abriu-se lhe o capote, e vi que o homem calçava umas botas de 

couro branco, vestia calça de pano amarelo e um colete verde, cores estas 

que, se estão bem numa bandeira, não se pode com justiça dizer que 
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adornem e aformoseie o corpo humano (Machado de Assis, 1998, p.90, 

91). 

A descrição das feições do sujeito acentua a introdução do insólito na narrativa: 

As feições eram mais estranhas que o vestuário: tinha os olhos vesgos, um 

grande bigode, um nariz à moda de César, boca rasgada, queixo saliente e 

beiços roxos. As sobrancelhas eram fartas, as pestanas longas, a testa 

estreita, coroando tudo uns cabelos grisalhos e em desordem (Machado de 

Assis, 1998, p. 91). 

A forma como é descrito o desconhecido, apesar de potencializar toda a 

singularidade do homem, não é tão desconcertante quanto o motivo que o leva à casa de 

Camilo. O homem espera levá-lo, naquela mesma noite e sem demora, para casar-se com 

sua filha Eusébia, uma menina de apenas vinte e dois anos. O desconhecido diz-lhe que 

está perto da morte e que antes de morrer deseja casá-lo com sua filha. E, para tal, oferece-

lhe uma boa quantia em dinheiro e adverte-o de que, no caso de recusa, matá-lo-ia: “o 

que eu quero é que se case com Eusébia, e hoje mesmo. Se recusa, mato-o” (Machado de 

Assis, 1998, p. 91). 

Diante ameaça do sujeito, que se chamava Tobias, resolve obedecê-lo na 

esperança ou de acordar o amigo Vaz para ajudá-lo a expulsar o doido ou de, no caminho, 

deparar-se com a polícia e desvencilhar-se do velho alienado. Entretanto, Tobias não o 

permite chamar seu amigo que dormia e, ao chegar à porta de casa, vê que um carro os 

esperava, de modo que a alternativa de encontrar a polícia no caminho também estava 

descartada.  

Chegam à casa do velho louco, e Camilo a descreve como um “verdadeiro 

palácio”, onde tudo “era estranho e magnífico” (Machado de Assis, 1998, p. 94) e bem 

representava a riqueza de seu dono. Na sala, aguardavam alguns convidados para o 

casório. Todos já idosos como o anfitrião e o noivo. Camilo conta que, em meio aos 

comprimentos amistosos de todos os presentes, achava-se ansioso por conhecer sua noiva, 

posto que, apesar do estranho da situação, já se acostumava a ela. O tempo passava e sua 

ansiedade aumentava, mas nada da noiva, nem do pai. 

De repente, surge na sala o seu amigo Dr. Vaz. Tobias havia deixado uma carta 

convidando-o ao casamento. O narrador entende então o motivo de não o ter deixado 

acordar o amigo, pois talvez quisesse fazer-lhe uma surpresa.  

É somente quando bate a meia-noite que a menina Eusébia surge no salão. Dona 

de uma beleza incomparável, fascina o noivo, que afirma que, ao fim de dois minutos, já 
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estava cegamente apaixonado, bem aos moldes da narrativa ultrarromântica. Seguem, 

então, para a capela onde o aguardam o padre e o sacristão, “ambos velhos como toda a 

gente que havia na casa, exceto Eusébia” (Machado de Assis, p. 98). Casam-se, festejam, 

e o casal sobe enfim ao quarto para as núpcias.  

É, quando se encontram a sós no quarto, que a moça lhe confessará o maligno 

plano de que Camilo é vítima: 

[...] se lhe ocultasse seria cúmplice perante Deus, e Deus sabe que eu sou 

apenas um instrumento passivo nas mãos de todos esses homens. Escute. 

O senhor é o meu quinto marido; todos os anos, no mesmo dia e à mesma 

hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois, todos 

me trazem para aqui com o meu noivo, o qual... (Machado de Assis, 1998, 

p. 99). 

Retira o que parece ser um pergaminho da cômoda e o entrega a Camilo. Esse 

reza:  

Elixir da eternidade, encontrado numa ruína do Egito, no ano de 402. Em 

nome da águia preta e dos sete meninos do Setentrião, salve. Quando se 

juntarem vinte pessoas e quiserem gozar do inapreciável privilégio de uma 

vida eterna, devem organizar uma associação secreta, e cear todos os anos 

no dia de S. Batorlomeu, um velho maior de sessenta anos de idade, assado 

no forno, e beber vinho puro por cima (Machado de Assis, 1998, p. 99). 

Ao compreender o que acontecia e, por conseguinte, sua iminente morte, Camilo 

hesita diante de tão esdrúxula situação:  

Era a morte que eu tinha diante de mim, a morte infalível, a morte dolorosa. 

Ao mesmo tempo era tão singular tudo quanto eu acabava de saber parecia-

me tão absurdo o meio de comprar a eternidade com um festim de 

antropófagos, que o meu espírito pairava entre a dúvida e o receio, 

acreditava e não acreditava, tinha medo e perguntava por quê (Machado 

de Assis, 1998, p. 99)? 

O mais insólito surge quando Camilo já está morto, mas sua consciência se 

mantém entre os vivos, fazendo com que consiga observar e ouvir os que estão ao redor 

de seu corpo falecido. De modo que o narrador-defunto (ou defunto-narrador) pode contar 

ao leitor detalhes de seu esquartejamento.  

O trabalho com temas tabus como a antropofagia, apesar do desconforto que possa 

gerar no leitor, mantém a narrativa no polo real. A possibilidade de se comer carne 



136 

 

humana é deveras aterradora para o homem ocidental e, apesar de não ser um tema do 

campo sobrenatural, provoca no leitor um efeito que advém de um sentimento de 

estranheza que somente temas tabus como esses são capazes de provocar.  

É claro que, na narrativa machadiana, o grande eixo de hesitação não é a 

antropofagia, mas a possibilidade de vida eterna. A morte sempre foi a grande questão da 

humanidade – tanto entendê-la, quanto superá-la. A esse respeito, o desejo de viver para 

sempre se faz pertinente, apesar de impossível cientificamente. A deglutição de carne 

humana seria o grande elixir da vida eterna.  
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

Não pretendemos, com este trabalho, provar que houve produção de cunho 

fantástico no Brasil e que essa fora obstruída pela crítica e historiográfica brasileiras. Isso 

já foi estudado exaustivamente antes de nós. De fato, partimos dessa premissa, numa 

tentativa de demonstrar como se deu essa produção no Brasil e como autores canônicos 

utilizaram temas e formas recorrentes nesse tipo de literatura sem abdicar de um projeto 

literário de uma literatura nacional.  

Álvares de Azevedo e Fagundes Varela não deixaram de lado a melancolia 

romântica da segunda geração. Machado de Assis não deixou a ironia e a abordagem 

social que lhe são características. Machado, inclusive em seus textos fantásticos, abordou, 

a partir do insólito, o social e o caráter humano. Aluísio Azevedo, mesmo na sua literatura 

chamada mercadológica, não abriu mão do cientificismo e doutras marcas de sua 

literatura naturalista. Inglês de Souza, ao partir de lendas e mitos locais para a construção 

de seus contos fantásticos, não deixou de ser, ao mesmo tempo, regionalista, posto que, 

ainda assim, escrutinou o imaginário coletivo do norte brasileiro.  

Ao mesmo tempo, não queremos atrelar a essa produção uma simples influência 

externa, como se nossos literatos daquele século, românticos ou real-naturalistas, 

tivessem sido absolutamente passivos em sua produção. Em dois artigos de 1858, “Ideias 

sobre o teatro” e “O passado, o presente e o futuro da literatura”, Machado de Assis já via 

com maus olhos a influência estrangeira que sofríamos. Não que essa fosse por si só ruim, 

mas o fato é que a “importação passiva e irrefletida dos modelos europeus” (Bellin, 2016, 

p. 55) parecia lhe incomodar por estarem na contramão de um verdadeiro nacionalismo. 

Desse modo, se afirmássemos que o Bruxo teria sido simplesmente influenciado por Poe 

e Hoffmann, isso seria por demais leviano. 

O pensamento machadiano amadurece, mas não muda, posto que, em “Notícia da 

atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”, de 1873, veremos que Machado 

ainda se incomoda com a influência externa, sobretudo francesa, mas reconhece que a 

verdadeira literatura nacional se faz também universal. A partir do exemplo de 

Shakeaspeare, que, além de “um gênio universal”, é, também, “poeta essencialmente 

inglês” (Machado de Assis, 2004, p. 804), Machado defenderá que uma jovem literatura 

como a brasileira, apesar do dever nutrir-se do que “lhe oferece sua região”, carece 

sobretudo de um “sentimento íntimo” do artista que o torne um “homem do seu tempo e 
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país ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no e no espaço” (Machado de 

Assis, 2004, p. 804). 

O pensamento machadiano se coaduna com o do jovem Álvares de Azevedo que, 

anos antes de Machado, apresentou visão similar sobre a literatura nacional. No ensaio 

Literatura e civilização em Portugal, o autor de Noite na taverna permite entrever que a 

literatura parte de um conjunto de relações pátrias: “Mudai as relações do país e a 

literatura muda” (Azevedo, 2000, p. 708). De fato, a literatura nacional parte de um 

conjunto de relações de um povo; relações internas, mas também externas, que propiciam 

a essa uma variedade de fontes, temas e imagens: “Desse variegado de matérias deve 

nascer a originalidade, o caráter” (Azevedo, 2000, p. 708), de uma literatura nacional, que 

estão para além das vertentes indianista e regionalista. 

As identidades nacionais não são absolutas e autossuficientes, nem a da ex-

colônia, nem a da ex-metrópole. Toda identidade cultural se forma pela fusão de culturas 

diversas, passadas e presentes. Uma lógica que põe em xeque a ideia de que, “no período 

colonial, a literatura brasileira teria primeiramente imitado a literatura portuguesa; depois, 

com a independência e com o Romantismo, teria passado a desenvolver uma dicção 

própria, ‘autônoma’, ‘individual’ etc.” (Jobim, 2013, p. 25). Antes e depois, sempre 

estivemos imersos num contínuo processo de trocas com a Europa. A percepção disso é 

o que conferiria a singularidade, ou seja, “a originalidade, o caráter" (Azevedo, 2000, p. 

708) da literatura nacional. 

Ora, é preciso lembrar que toda a obra alvarozevediana foi publicada 

postumamente. O jovem sequer teve tempo de revisá-la, quiçá, amadurecer sua prática. 

Tivesse tido mais tempo em vida, talvez tivesse levado a cabo seu projeto que vemos 

apenas esboçado em “Literatura e civilização em Portugual”. De fato, a prosa do jovem 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo acabou atrelada ao byronismo e ao epicurismo, 

tendo sido muitas vezes acusada de não apresentar a “cor local” tão necessária à 

emancipação cultural brasileira. Uma acusação nefasta que não consegue enxergar a 

originalidade e genialidade do jovem poeta e o caráter mais universal de sua produção. 

No entanto, a despeito do julgamento que sofreu, essa mesma prosa tem o mérito de ter 

ensejado uma produção ininterrupta de literatura de cunho fantástico nas Letras nacionais.  

Machado de Assis, diferentemente, parece ter levado seu projeto literário ao fim 

e ao cabo. Em seus sessenta e nove anos, viveu o suficiente para amadurecer seu 

pensamento e sua obra. A ideia de sentimento íntimo, que apresenta em “Instinto de 

nacionalidade”, é indício de sua visão acerca de cópia, emulação e identidade que mais 
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do que um instinto irracional, trata-se de uma consciência sã acerca do nacional cuja 

prática não pretende enveredar “pelo nacionalismo ufanista dos românticos ou considerar 

a cor local como a única possibilidade de representação literária em uma nação que nutria 

relações de dependência cultural com o estrangeiro” (Bellin, 2016, p. 58). 

A prática da emulação, segundo João Cesar de Castro Rocha, constitui um 

processo criativo que se pauta no ato de leitura como processo inventivo. A partir do 

reconhecimento da “autoridade num determinado gênero, busca-se emular esse modelo, 

produzindo uma diferença em relação a ele” (Rocha, 2013, p. 12). Ou seja, a apropriação 

de estratégias e temas não constitui mera influência passiva, mas, sobretudo, parte de um 

processo criativo. 

Nesse sentido, teria Machado ocasionado uma fusão de práticas literárias pré e 

pós-românticas, que exigem muito mais do leitor, posto que deviam acionar seu 

repertório, um repertório que, é preciso lembrar, lhes era comum e lhes permitia resolver 

os “curtos-circuitos” (Rocha, 2013, p. 298) ocasionados pelo texto. Isso porque as 

afirmativas feitas num ponto da narrativa serão postas em “suspeição” noutros:  

No plano do conto, o que se afirma num parágrafo é posto em suspeição 

em outros. No plano do romance, os capítulos se transformam em 

armadilhas: este puxa o tapete daquele; o capítulo Y desmente o prometido 

no X, e assim sucessivamente. Em tal circunstância, o leitor passa a 

desempenhar papel central na constituição do sentido; papel que ultrapassa 

o sentido metafórico, pois demanda uma autêntica técnica de montagem 

das diversas instâncias textuais (Rocha, 2013, p. 292). 

É justamente essa capacidade de “puxar o tapete” do leitor que propicia ao texto 

a manutenção de sua ambiguidade; o que, no caso do texto fantástico, o torna 

extremamente profícuo. O dizer e o não dizer, o mostrar e não mostrar, o fazer parecer 

são estratégias da narrativa fantástica, que se manifestam sobretudo pela modalização da 

linguagem, mas também pela escolha dos temas e assuntos a serem abordados. E não 

necessita também o texto fantástico da identificação do leitor e de sua participação para 

a montagem do quebra-cabeça proposto pelo texto? Sendo assim, por que não 

estendermos a prática utilizada pelo Bruxo do Cosme Velho ao demais literatos aqui 

abordados?  

Apesar de Castro Rocha aplicar a poética da emulação à segunda fase machadiana, 

percebemos que mesmo nos contos anteriores a 1881 podemos vislumbrar a ocorrência 

desse processo de criação, assim como nos demais autores cujos contos aqui analisamos. 
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A escolha pela expressão que intitula essa tese não foi fortuita, portanto. Ao 

optarmos por fantástico à brasileira e não por fantástico brasileiro deixamos subjacente a 

ideia de que o fazer literário de cunho fantástico que aqui se empreendeu, deu-se, não 

apenas pela apropriação e emulação de procedimentos narrativos e temáticos do gênero 

que se praticava além-mar, mas, também, pelo uso do material que esta terra, o Brasil, 

fornecia aos seus literatos. Não se trata apenas de uma literatura fantástica escrita por 

brasileiros e publicada em território nacional, como a segunda expressão poderia nos levar 

a pensar; refere-se a um fantástico acrescido de motivos brasileiros e trabalhado ao feitio 

de seus autores. 

O que percebemos é que, desde o jovem Álvares de Azevedo, houve uma fusão 

entre a arte fantástica que se praticava na Europa e a literatura que aqui se firmava. Uma 

fusão não pautada pelo atraso, mas muitas vezes concomitante, como ocorre em Varela, 

cuja narrativa se assemelha a de Guy Maupassant, autor francês que viria após o 

brasileiro. Também não fora diferente com Inglês de Souza e Aluísio Azevedo, posto que 

o diálogo que esses estabeleceram não só com autores do fantástico, mas com a cultura 

ocidental, rememora a prática pré-romântica da emulação a nosso ver. 

  O que não vemos em Álvares de Azevedo vemos, paulatinamente, amadurecer 

nos autores que vieram após ele. Se os contos do jovem paulista são ambientados numa 

Europa soturna, quase medieval, e se seus personagens são também europeus; em 

Fagundes Varela isso se modificará. Nos contos de Varela, encontraremos personagens 

cujos nomes são portugueses e cenários brasileiros reconhecíveis de um público leitor 

daquela época. Mas ainda assim, somenos uma aclimatação do fantástico europeu ao 

cenário brasileiro.  

 Machado de Assis e Aluísio Azevedo também ocasionaram a aclimatação do 

fantástico ao Brasil, seus cenários privilegiam a cidade do Rio de Janeiro, capital 

brasileira naquele século. Inglês de Souza, por seu turno, ambientará suas narrativas em 

nossa Amazônia, além de alimentar-se dos mitos e lendas que habitavam o imaginário 

daquela região. Entrementes, é a partir do Bruxo do Cosme Velho que é possível notarmos 

elementos que diferenciarão o fantástico brasileiro do fantástico europeu. 

Machado, além de fazer o elemento insólito emergir a partir de situações 

cotidianas, modifica procedimentos formais desse tipo de narrativa, como, por exemplo, 

ao pôr o narrador como personagem de autoridade e não o narratário como era praxe a 

produção oitocentista do gênero fantástico. Aluísio Azevedo, Inglês de Souza e até o 

Varela de “As bruxas” inovaram ao abordarem em sua seara fantástica as lendas e os 
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mitos que permeavam o imaginário nordestino e nortista brasileiros. O que demonstra o 

quanto equivocado estava Jerônimo Monteiro (1959), organizador de uma das primeira 

antologia de contos fantásticos brasileiros, ao lamentar que nossa literatura pouco se 

alimentou do que nossa cultura oral e popular nos fornece. Ao contrário, como 

procuramos demonstrar houve nesses autores um profícuo diálogo com os mitos e lendas 

que habitam nosso imaginário. 

O maranhense Azevedo vai ainda mais longe em sua experimentação fantástica 

ao, em “Demônios”, unir o cientificismo da teoria evolucionista “Darwiniana” e o onírico 

do fantástico esboçando um tipo de ficção que poderíamos considerar como a narrativa 

precursora da ficção científica no âmbito brasileiro. 

Enfim, o que podemos concluir com nossos estudos é que os autores por nós 

abordados, no conjunto de textos selecionados, utilizaram-se magistralmente dos 

principais expedientes fantásticos para a composição de seus contos, além de dialogarem 

com autoridades no gênero, como E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe e Theóphile 

Gautier. Mas é imperativo observar que, a despeito do uso intertextual de procedimentos 

formais e temáticos do fantástico oitocentista que se praticava além-mar, nossos autores 

trouxeram, para o que se produzira aqui em terra tupiniquins, elementos nossos, cheios 

de “cor local”, o que conferiu a esse fazer literário uma característica própria, que não o 

afasta nem do fantástico europeu, nem das aspirações nacionalistas brasileiras. Produziu-

se, assim, um fantástico único, peculiar e propriamente brasileiro, ao mesmo tempo que 

universal, que em nada deixa a desejar ao modelo europeu. Ao contrário disso, um 

fantástico que se retroalimentou com novos matizes e cores.  
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