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RESUMO  

A ficção contemporânea brasileira é bastante plural e complexa, sobretudo no que 

diz respeito ao gênero conto, cujas narrativas curtas, ágeis e envolventes, 

representam conflitos da sociedade contemporânea como a busca pelo 

espetáculo, a banalização das tragédias humanas, a violência desmedida e a 

alienação imposta pelos meios midiáticos. Nesse sentido, uma das vertentes 

desse gênero na contemporaneidade, que é o conto fantástico, suscita reflexões 

importantes sobre algumas condições da vida contemporânea, ao causar impacto 

e hesitação no leitor, causando desequilíbrio em seu mundo familiar, por meio de 

imagens bastante insólitas e perturbadoras. Isso ocorre devido ao fato de os 

acontecimentos na narrativa não poderem ser explicados de forma racional, 

fugindo à normalidade cotidiana. A ambigüidade que se mantém até o final da 

narrativa nos leva ao âmago do fantástico. No Brasil, embora não haja, em 

relação a esse gênero, uma tradição tão forte como em outros países da América 

Latina, alguns escritores contemporâneos dedicaram-se a narrativas que 

contemplam aspectos do realismo fantástico, como, entre outros, Murilo Rubião, 

José J. Veiga e Moacyr Scliar. Nessa perspectiva, os estudos teóricos de Hans 

Robert Jauss (1994) sobre a estética da recepção, assim como os de Silviano 

Santiago (1989), Flora Sussekind (1993) e Alfredo Bosi (1999) sobre a ficção 

contemporânea, e Selma Calasans Rodrigues (1988) sobre o gênero fantástico, 

propiciam subsídios importantes para as propostas de leitura de contos fantásticos 

de Moacyr Scliar, levando em consideração a recepção dos mesmos na escola 

básica. Vale ressaltar que, nos contos de Scliar, o fantástico ocorre de forma sutil, 

mas profundamente crítica, como forma de questionar comportamentos humanos 

cruéis, como no conto “O anão do televisor” e “Canibal”, ou discutir a perversidade 

das relações sociais marcadas pela exploração do outro e pelas intensas 

desigualdades sociais, como desvelam os contos “O Cão” e “Histórias da terra 

trêmula”. Nesses contos, marcados por uma grande diversidade formal e temática, 

há uma intrínseca relação entre o fantástico e a violência como forma de 

representar, por meio de complexas estruturas simbólicas, a crueldade presente 

na sociedade contemporânea.  
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