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INTRODUÇÃO: 

Este projeto de pesquisa tem o objetivo de estudar o gênero do “conto fantástico” a partir da análise de uma 

seleção de contos escritos por Machado de Assis. Utilizando como base as definições de “fantástico” dadas por Todorov 

e Calvino para embasar um aparato teórico e crítico, busca-se situar Machado de Assis como um escritor alinhado às 

várias tendências literárias de seu tempo. Com o aprofundamento teórico em relação ao fantástico tanto como gênero 

quanto como modo narrativo, foi realizada uma análise interpretativa com o intuito de classificar os contos do corpus, 

partindo não só da forma como subvertem a ideia de fantástico, mas também de como a ampliam. 

 

METODOLOGIA: 

O foco desta pesquisa são os contos de Machado de Assis que se encaixariam em uma visão geral de conto 

fantástico e/ou em visões mais específicas de conto “estranho”, “insólito” ou “de horror”. Especificamos 23 narrativas 

preliminarmente: “O país das quimeras (Conto fantástico)” (1862), “O anjo das donzelas” (1864), “Uma excursão 

milagrosa” (1866), “O anjo Rafael” (1869), “Vida eterna” (1870), “O capitão Mendonça” (1870), “Rui de Leão” (1872), 

“A decadência de dois grandes homens” (1873), “Óculos de Pedro Antão” (1874), “A chinela turca” (1875), “Um 

esqueleto” (1875), “Sem Olhos” (1876), “A mulher pálida” (1881), “Uma visita de Alcibíades” (1882), “O imortal” 

(1882), “Conto Alexandrino” (1883), “A igreja do diabo” (1884), “O enfermeiro” (1884), “A segunda vida” (1884), 

“As academias de Sião” (1884), “A causa secreta” (1885), “Um sonho e outro sonho” (1892) e “Pai contra mãe” (1906). 

Durante revisão bibliográfica, outros contos foram sugeridos pela orientadora para integrar o corpus da pesquisa: “Três 

tesouros perdidos” (1858), “Filosofia de um par de botas” (1878), “Na arca” (1878), “A sonâmbula” (1878), “Um cão 

de lata ao rabo” (1878), “O bote de rapé” (1878), “O califa de platina” (1878) e “Antes da missa” (1878). Ainda, devido 

a menções em estudos do conto fantástico machadiano, foi acrescentado o texto “Mariana”, de 1871. O resultado foi 

um corpus final com 32 contos de Machado de Assis, publicados entre os anos de 1858 e 1906, período que abarca 

praticamente toda a sua carreira de ficcionista. 

Os objetivos desta pesquisa são: definir as características desses contos fantásticos; contribuir para um conheci-

mento renovado da obra de Machado de Assis e de sua figura autoral; entender a circulação desses textos nos periódicos 

da época; e estudar a reação dos leitores e da crítica, buscando compreender se foram ou não bem recebidos, se geraram 

assunto, se reverberaram em outros periódicos etc. Com o aprofundamento teórico, a ideia de definir Machado como 

uma figura autoral do fantástico foi ganhando contornos mais precisos, em detrimento do estudo da recepção e da 

circulação desses contos, um tema mais complexo e que pode ser objeto de trabalhos futuros. 

Machado de Assis produziu ao menos duzentos contos ao longo de sua carreira (GLEDSON, 2006), sendo que 

poucos foram relançados por ele nas coletâneas que organizou. O corpus desta pesquisa representa uma parcela consi-

derável dessa produção (16%) e, ainda que poucos tenham sido republicados por Machado em vida, indicam que o 

fantástico era um conceito permanente na obra do autor. 

Ler e analisar contos machadianos ditos “fantásticos” possibilita relacionar, entre outras coisas, contextos de 

produção, materialidade, experimentação e posicionamentos dentro da produção nacional. Esses tópicos levam, por um 

lado, a considerar Machado de Assis como um escritor de contos “fantásticos”, “insólitos” ou de “horror” e como ele 
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trabalhou esse tipo de narrativa à sua maneira; por outro lado, incitam ao questionamento de como sua agência como 

autor modifica e acrescenta novos procedimentos e nuances ao debate geral da literatura “fantástica”, que ainda é um 

campo de intensa discussão. Essa abertura para debate dentro da literatura fantástica deriva do fato de que, apesar da 

grande quantidade de estudos teóricos sobre o fantástico, “há certa flutuação no que se considera como narrativa fan-

tástica no sentido estrito do termo, isto é, uma modalidade literária muito bem definida” (CAMARANI, 2014, p. 7). 

Devido às características comuns ao romance gótico, à narrativa fantástica e às de realismo mágico, modalidades nas 

quais há uma construção discursiva que envolve o real/irreal, com a manifestação do sobrenatural (CAMARANI, 2014), 

a literatura fantástica se revela ainda um campo de disputas teóricas. O percurso teórico desta pesquisa revela as discre-

pâncias e similaridades entre diversas abordagens do fantástico. 

O ponto de partida é a clássica definição elaborada por Tzvetan Todorov, que caracteriza o “fantástico” na 

literatura como o assombro, o espanto, a perplexidade diante de um acontecimento aparentemente inexplicável, resul-

tando em uma hesitação do personagem para encontrar uma explicação racional para tal ou aceitar seu caráter sobrena-

tural (TODOROV, 2010). Já para Italo Calvino, o fantástico passou por dois momentos distintos no século XIX 

(CALVINO, 2011), tendo, na primeira metade do século XIX, contos em que a “imaginação romântica cria em torno 

de si um espaço povoado de aparições visionárias”, o que ele chama de “fantástico visionário” (CALVINO, 2011, p. 

13), e, partir da segunda metade do mesmo século, textos nos quais “o sobrenatural permanece invisível, é mais ‘sentido’ 

do que ‘visto’, participando de uma dimensão interior, como estado de ânimo ou conjectura” (Idem), ou seja, um estilo 

de narrativa em que os aspectos psicológicos são privilegiados, mas sem abdicar dos elementos fantásticos; seriam esses 

os contos do “fantástico cotidiano”. É desta nomenclatura que deriva o subtítulo deste projeto. 

Filipe Furtado define o fantástico na literatura como a encenação de “fenómenos (sic) ou seres inexplicáveis e, 

na aparência, sobrenaturais” (FURTADO, 1980, p. 19). Furtado prefere o termo “meta-empírico” a “sobrenatural” para 

designar uma fenomenologia que ultrapassa o que é “verificável ou cognoscível a partir da experiência, tanto por inter-

médio dos sentidos ou das potencialidades cognitivas da mente humana, como através de quaisquer aparelhos que au-

xiliem, desenvolvam ou supram essas faculdades” (Ibid., p. 20). O “sobrenatural” pode ser tanto o que entra em choque 

com a realidade como a percebemos, quanto os fenômenos que são passíveis de explicação científica, mas ainda desco-

nhecidos. Todavia, é em Remo Ceserani que temos uma definição de fantástico mais interessante para este projeto, uma 

vez que o teórico italiano classifica o fantástico como uma forma de “organizar a estrutura fundamental da 

representação” na literatura “para transmitir de maneira forte e original experiências inquietantes à mente do leitor” 

(CESERANI, 2006, p. 12). Ou seja, o fantástico seria um “modo”, um conjunto de procedimentos, estratégias e tradições 

narrativas e retóricas que, empregados ao longo da história literária e organizadas de maneira típica, lidam com aquilo 

que é inquietante, estranho, insólito, sobrenatural e assustador. 

Como “modo”, o fantástico se torna elemento narrativo que pode ser expresso, representado e manipulado em 

diversos outros gêneros literários, e não uma característica definidora de determinados textos. Assim, a ideia de fantás-

tico como gênero seria limitante em relação a seu objeto, enquanto a ideia de modo fantástico se mostra mais abrangente, 

mais elástica. Por meio dessa maneira de encarar o fantástico, a abordagem dos contos machadianos se torna muito mais 

atraente. Uma forma de exemplificar como a análise dos contos fantásticos machadianos por meio da ideia de “modo” 

é mais interessante é mostrar como certos procedimentos narrativos e retóricos do fantástico (CESERANI, 2006) são 

identificáveis, por exemplo, no conto “Uma visita de Alcibíades”. Neste conto, escrito como uma carta, o desembarga-

dor X conta ao chefe de polícia da Corte como, por meio de uma invocação espírita, o grego Alcibíades foi transportado 

para seu apartamento e, devido a um choque cultural, teve uma síncope e morreu. 

Segundo Ceserani, o modo fantástico carrega elementos que o caracterizam (ainda que não sejam exclusivos do 

fantástico), que o especificam pela maneira particular como se combinam. São dez os procedimentos narrativos e retó-

ricos do fantástico: 1) Posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da narração; 2) A narração em 

primeira pessoa; 3) Um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da linguagem; 4) Envolvimento do leitor: 

surpresa, terror, humor; 5) Passagem de limite e de fronteira; 6) O objeto mediador; 7) As elipses; 8) A teatralidade; 9) 

A figuratividade; e 10) O detalhe (CESERANI, 2006). 

Em nosso exemplo, alguns procedimentos já são facilmente identificáveis: “Uma visita de Alcibíades” é narrado 

em 1º pessoa; causa o envolvimento do leitor pela situação inusitada, pelo toque irônico que Machado injeta na trama; 

traz certa teatralidade na maneira como o narrador monta toda uma sequência de fatos para explicar a presença de um 
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corpo dentro de sua casa; e traz um detalhamento na maneira como o desembargador X se preocupa em especificar 

tópicos como lugar, horário, o contexto de sua formação, sua crença espírita, etc. 

Outros procedimentos são mais sutis nesse conto. Entendemos que o fantástico coloca em destaque os próprios 

procedimentos abordados ao longo da construção da narrativa, ou seja, ele busca uma superação estilística daquilo que 

foi explorado em “quase todas as potencialidades da narração até o limite do jogo e da paródia” até o século XVIII 

(CESERANI, 2006, p. 68). Assim, quando Machado constrói uma narração em forma de carta que busca explicar em 

todos os detalhes aquilo que se passou com o narrador, montando de maneira realista uma narrativa que desafia a 

verossimilhança, a ambiguidade se eleva ao primeiro nível da narração, destacando-se como elemento estrutural do 

conto. A capacidade projetiva e criativa da linguagem é notável no caminho que a narrativa toma como geradora de 

uma nova realidade, uma realidade na qual homens mortos no século V a.C. podem voltar à vida por mera invocação 

sugestiva, o que revela o caráter de oposição do fantástico às concepções da linguagem como algo transparente ou 

transitivo, concepções tradicionais comuns no século XVIII (CESERANI, 2006). 

A passagem de limite e de fronteira está presente não só na tensão que se dá entre a realidade e a sugestão do 

insólito na presença de Alcibíades (que é muito sutilmente dada por Machado como uma ilusão dos sentidos causada 

por uma leitura feita após o jantar: “Hoje, à tardinha, acabado o jantar, [...] estirei-me no sofá e abri um tomo de Plutarco. 

[...] e sucedeu o que sempre se dá comigo quando leio alguma coisa antiga: transporto-me ao tempo e ao meio da ação 

ou da obra. Depois de jantar é excelente” (PA)1); mas também pela forma como antagoniza costumes diferentes, ironi-

zando a cultura dominante e destacando esse “lugar das culturas em confronto” (CESERANI, 2006, p. 74). 

Como “objeto mediador”, Ceserani define aquilo que, “com sua concreta inserção no texto, se torna o testemunho 

inequívoco do fato de que o personagem-protagonista efetivamente realizou uma viagem, entrou em uma outra dimen-

são de realidade e daquele mundo trouxe o objeto consigo” (Idem). No nosso exemplo, revela-se a forma como Machado 

de Assis renova certos procedimentos do fantástico ao trazer para o texto não um objeto como mediador, mas uma 

pessoa, o próprio Alcibíades, que é transportado do passado e permanece no tempo do narrador, depois, como o cadáver 

que vai lhe causar transtorno. A figuratividade é ainda mais sutil. Alcibíades parece representar, no conto, não apenas 

o confronto cultural aludido acima, mas também a materialização de uma crença. Em um nível adjacente, ele é a repre-

sentação de um meta-empírico que busca sua confirmação em termos palpáveis. Se ele não se confirma definitivamente 

porque a narrativa só se desenvolve a partir do ponto de vista do desembargador e é interrompida por não termos nem 

uma resposta para a carta nem um desenrolar posterior dos acontecimentos, é em razão do caráter constitutivo dessa 

figuratividade na narração fantástica. O não-literal torna-se parte da construção do texto e do alargamento dessa reali-

dade formada por palavras. 

Deixo por último o tópico da elipse porque acreditamos ser ela fator chave para nossa leitura de “Uma visita de 

Alcibíades”. O conto é uma carta escrita por um desembargador que se encontra visivelmente constrangido pela pre-

sença de um cadáver no seu quarto. Logo, tudo o que não é dito nesse texto também nos leva aos questionamentos 

típicos da ambiguidade fantástica. Ainda que, genericamente, a elipse no fantástico se dê no “momento culminante da 

narração, quando a tensão está no leitor, e é forte a curiosidade de saber” (CESERANI, 2006, p. 74), é nesse ponto que 

Machado subverte o modo. A escolha da carta, por seu caráter imutável, aliada a esse narrador homodiegético que 

escolhe com cuidado as palavras que endereça ao chefe de polícia, indica uma discreta ocultação de intenções que 

podem ser nada fantásticas. A minuciosidade do desembargador, preocupado em contextualizar suas crenças e suas 

atitudes, parece outra subversão machadiana, uma vez que todo o encontro sobrenatural mantém os pormenores 

narrativos, forma geralmente inversa em outros autores do fantástico (que preferem a elipse narrativa quando do con-

fronto com o sobrenatural). Tudo isso parece indicar, na verdade, a construção do detalhismo de um mentiroso. A 

pergunta que nos fazemos é: porque o desembargador X precisa construir toda uma história mirabolante para explicar 

a presença de um homem vestido de toga (ou seja, quase nu para os padrões do século XIX) e morto no seu quarto? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Sendo o gênero fantástico esse “terreno minado” (BATALHA, 2013, p. 26), a tentativa de enquadrar os textos 

machadianos dentro de uma ideia de “modo” é mais interessante devido a maior abertura conceitual que ela apresenta. 

 
1 PA: Papéis Avulsos. As citações do texto machadiano foram retiradas de machadodeassis.net 
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Localizando os procedimentos, tradições e estratégias do fantástico utilizadas por Machado de Assis, podemos analisar 

seus contos de uma maneira diferente. 

Nesse sentido, foi muito relevante para este projeto a iniciativa de Maria Cristina Batalha de criar categorizações 

do fantástico, que ela chama de “fantásticos adjetivados”, para abordar as maneiras como o fantástico foi produzido no 

Brasil. Por meio dessa estratégia, a autora pôde destacar elementos que completam o sentido do fantástico ou que per-

mitem enxergar suas formas/estruturas mais específicas. As categorias são: “Conto fantástico gótico”, “Conto fantástico 

maravilhoso”, “Conto fantástico filosófico, metafísico”, “Conto fantástico esotérico”, “Conto fantástico parodístico”, 

“Conto fantástico cruel”, “Conto fantástico absurdo-existencial” e “Conto fantástico moderno: ‘metaconto’” 

(BATALHA, 2013). 

Essa forma de classificar o fantástico de acordo com os itens que tenham alguma predominância na narrativa me 

incentivou a desenvolver minhas próprias nomenclaturas para classificar o conto fantástico machadiano. Ao longo de 

sua carreira, Machado trabalhou com diversos elementos, temas, estruturas e estratégias em suas histórias curtas, e são 

essas particularidades que fazem do conto fantástico machadiano um interessante foco de estudo. 

Todos os outros contos que formam o corpus desta pesquisa e não são listados nas classificações abaixo podem 

ou não se enquadrar de maneira satisfatória na formulação teórica de fantástico utilizada. Para fins de resumo, foram 

citados apenas os que melhor exemplificam as categorias desenvolvidas. A análise do corpus desta pesquisa possibilitou 

o desenvolvimento das seguintes categorias: 

Fantástico-onírico: contos nos quais a temática principal é a dos “limites entre o sonho e o real” (RODRIGUES, 

1988, p. 34). Neles, o sonho é porta de entrada para um ambiente ou elemento limiar, acessível apenas pela condição 

sugestiva do sono. É comum nesses contos a “viagem fantástica” (CAUSO, 2003), estratégia narrativa que permite um 

voo da imaginação em direção a mundos e acontecimentos que desafiam a verossimilhança. Ainda que ocorram em 

sonhos, essas experiências não são questionadas como mero fruto da imaginação, mantendo certa ambiguidade. É o 

caso dos contos “O país das Quimeras (conto fantástico)” e “Uma visita de Alcibíades”. Em outro caso mais interes-

sante, “A chinela turca”, há a estrutura da mise en abyme, que mascara a incursão no mundo dos sonhos ou, ao menos, 

torna mais sutil sua transição; 

Fantástico-paródico: nessa classificação, Machado de Assis explora o modo fantástico e, ao mesmo tempo, o 

evidencia. Nesses contos, a consciência do fantástico como expressão de raiz romântica ou como representação do 

absurdo é marca fundamental e ferramenta de paródia, de maneira que carregam sempre uma veia cômico-crítica, aliada 

a temáticas religiosas, filosóficas ou místicas. São enquadrados nesta definição os contos “Rui de Leão”, “O imortal”, 

“Conto alexandrino” e “A igreja do diabo”; 

Fantástico-estranho: categoria que reúne os contos nos quais o elemento fantástico é explicado racionalmente no 

final da narrativa. Engloba temáticas do sonho, da viagem fantástica, do visitante fantástico, do misticismo, da loucura, 

da sugestão e do crime. Aqui, entram os contos “O anjo das donzelas (conto fantástico)”, “Uma excursão milagrosa”, 

“Vida eterna”, “O capitão Mendonça” e “Decadência de dois grandes homens”, contos que têm em comum o sonho, 

mas que são explicados em sua resolução como sugestão psicológica resultante do contexto em que o personagem 

principal se encontrava. Já os contos “Sem olhos” e “A segunda vida” são mais sutis no quesito explicação. O primeiro 

traz a estrutura das narrativas emolduradas, que o complexifica, e o segundo traz a temática do crime e da loucura. 

Nesses casos, é a insistência de certo realismo intratextual que os mantém na categoria do “estranho”. 

Horror cotidiano: categoria que não contém qualquer elemento fantástico e que está relacionada a um trata-

mento mais intenso do grotesco, do estranho, do crime, da loucura e do horror como forma de gerar desconforto ou 

choque. Há uma internalização psicológica do que pode ser considerado insólito, isto é, incômodo, incomum. São contos 

que, basicamente, derivam de uma estratégia de utilizar elementos do cotidiano como “paródia da naturalização de 

certos discursos e práticas das sociedades em geral” (GRANJA, 2018, p. 66), revelando o caráter insólito da própria 

realidade. São considerados “horror cotidiano” os contos “Um esqueleto”, “O enfermeiro”, “A causa secreta” e “Pai 

contra mãe”. 

 

CONCLUSÕES: 

A segunda metade do século XIX foi o período da chegada de muitas ideologias estrangeiras ao Brasil (em dois 

exemplos, o positivismo e o darwinismo social) e do desenvolvimento da fase psicológica do fantástico, de acordo com 

Calvino. Foi também nessa época que Machado de Assis desenvolveu seu estilo de escrita. É conhecida a postura de 
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resistência e ceticismo de Machado diante das ideias hegemônicas de seu tempo (MISKOLCI, 2006). Além de ter 

trabalhado, em sua ficção, uma forma de crítica “impura” (CORREIA, 2015), transpondo para seus contos e romances 

as problemáticas tradicionalmente trabalhadas na crítica e incorporando-as a seu fazer literário, Machado também era 

conhecedor da tradição literária, dos gêneros que foram praticados historicamente e leitor assíduo dos mais diversos 

jornais. Seu conhecimento da literatura serviu não só como base de sua criatividade, mas foi, parodiando Brás Cubas, a 

terra e o estrume no qual nasceu seu estilo: autoconsciente e irônico. 

Assim como Machado se posiciona com ceticismo diante do momento intelectual e da entrada de ideias estran-

geiras no Brasil, é também o fantástico uma reação ao racionalismo iluminista (CESERANI, 2006). Naturalmente, 

Machado o adota como reação ao racionalismo positivista e às tendências do realismo/naturalismo. Como pregou Jorge 

Luis Borges, é o fantástico que traz a possibilidade de uma visão mais profunda da realidade, forma de transcender as 

noções superficiais do realismo (BORGES, apud MONEGAL, 1976); ou seja, o fantástico era arma contra o status quo 

sociocultural e artístico daquela sociedade que buscava se aproximar dos moldes europeus ao mesmo tempo em que se 

encontrava afundada em contradições inconciliáveis (SCHWARZ, 2000). Se o cientificismo e o realismo/naturalismo 

refletiam uma ideia de Brasil que parecia absurda para Machado, é por meio do absurdo do fantástico que ele vai tentar, 

se não representar, ao menos criticar essa imagem incoerente e sem sentido. 
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