
 

 122 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISBN – 978-85-88753-26-6 

 

CONTO FANTÁSTICO  
RUBIANO “AGLAIA”:  
CONDIÇÃO FEMININA  
QUE DESAFIA AS LEIS 
PATRIARCAIS DA  
PROCRIAÇÃO 
Gessica Zavadoski Gomes (FECILCAM) 
Orientadora: Wilma dos Santos Coqueiro (FECILCAM) 
Co-orientadora: Daiane da Silva Lourenço (UEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nesse trabalho abordaremos algumas reflexões a respeito do gênero 
fantástico, bem como da crítica feminina que perpassa no conto “Aglaia”, de 
Murilo Rubião. O gênero fantástico ganhou destaque no Brasil a partir da 
ditadura militar, no século XX. Diferentes são as características desse gênero, 
visto que, em cada época distinta se atribui elementos e teorias novas ao 

RESUMO: O gênero literário fantástico, bastante 
característico da literatura latino-americana, surge no 
Brasil a partir do século XX. Um dos precursores foi o 
escritor mineiro Murilo Rubião, que se dedicou 
exclusivamente à escrita de contos fantásticos. Tal 
gênero é marcado pelo emprego constante de elementos 
sobrenaturais em meio ao cotidiano das personagens, 
ocasionando a hesitação diante dos acontecimentos. 
Dado o interesse pelo estudo do uso do fantástico como 
forma de evidenciar o patriarcalismo presente na 
sociedade, este trabalho tem como foco a análise do 
conto “Aglaia”. A narrativa é formada por elementos 
naturais e por elementos insólitos, que causam hesitação 
no leitor no decurso de todo texto. Esse conto representa 
o contexto social do século XX, bem como os problemas 
encontrados nessa sociedade moderna, que ainda não 
se libertou totalmente do modo de vida patriarcal. Por 
meio da análise dos elementos fantásticos presentes no 
conto “Aglaia”, pretendemos mostrar como tais recursos 
influenciam na configuração da personagem protagonista 
e destacam sua condição de mulher que desrespeita, 
juntamente com o marido, as regras tradicionais de casar 
para procriar, o que faz com que ela acabe arcando com 
as consequências da procriação sozinha. Para tanto, 
este trabalho embasa-se nos estudos teóricos sobre o 
gênero fantástico (TODOROV, 2004; VOLOBUEF, 2000; 
RODRIGUES, 1988 e GOULART, 1995) e sobre a crítica 
literária feminista (BOURDIEU, 2002). 
 
PALAVRAS-CHAVE: literatura fantástica; conto rubiano; 
crítica feminista. 
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fantástico. Portanto, nesse artigo, citamos alguns teóricos que abordam suas 
visões sobre o surgimento e as características principais do fantástico.  

Uma das características importantes nos contos de Rubião é a 
construção das personagens, pois estas vivem uma vida conturbada, com altos 
e baixos, que geralmente as levam a infelicidade e a solidão. Quanto às 
personagens femininas, muitas delas são ousadas, mas ao mesmo tempo 
frágeis, levando-as a se acomodarem ou aceitarem as condições postas a 
mulher nessa época em que prevalecia o patriarcalismo. Essas personagens 
na maioria das vezes acabam sendo julgadas, difamadas e reprimidas, como 
também é o caso dos contos “Bárbara” e “Epidólia” de Rubião. Portanto, o 
escritor leva-nos a uma reflexão da condição da mulher e da iniciativa que a 
mesma pode ter para construir-se como sujeito.  

Murilo Rubião, precursor da Literatura Fantástica no Brasil, escreveu 
apenas contos e dedicou-se exclusivamente ao gênero fantástico. Em todas as 
suas narrativas procurou utilizar-se de elementos naturais, tal qual conhecemos 
no nosso dia a dia, e de elementos sobrenaturais, que ultrapassam as “normas” 
do nosso mundo. Esses elementos se imbricam e dão origem ao gênero 
fantástico.  

Em seus contos, faz contundentes críticas sociais à sociedade industrial 
do século XX. Nesse sentido, nosso foco é procurar entender como os 
elementos fantásticos contribuem para enfatizar a condição da mulher em 
plena sociedade patriarcal. Assim, a personagem do conto ”Aglaia” é 
construída de forma insólita, por meio do exagero, e está inserida em uma 
sociedade androcêntrica.  
 
 
O FANTÁSTICO NO CONTO “AGLÁIA” DO ESCRITOR 
MURILO RUBIÃO 
 
 O fantástico passou por vários processos para chegar a ser considerado 
um gênero, visto que, sua tentativa de explicação vem sendo fundamentada a 
cada época que passa por novos estudiosos. A fim de explicar as diferentes 
fases do gênero fantástico, Volobuef cita Coalla (1994) e as três fases que 
essa escritora define para o gênero. Primeiramente, “em fins do século XVIII e 
começo do XIX, o fantástico exigia a presença do elemento sobrenatural, 
materializando-se o medo na figura de um fantasma ou monstro (a causa da 
angústia está no ambiente externo)”, já “no século XIX, o fantástico passa a 
explorar a dimensão psicológica, sendo o sobrenatural substituído pelas 
imagens assustadoras produzidas pela loucura, alucinações, pesadelos (a 
causa da angústia está no interior do sujeito);” por fim, com uma roupagem 
totalmente nova, o gênero evolui no século XX, tomando para si a linguagem. 
Nesse século, 
 

[...] o fantástico transportou-se para a linguagem, por meio da 
qual é criada a incoerência entre elementos do cotidiano (a 
causa da angústia está na falta de nexo na ordenação de 
coisas comuns, na falta de sentido, no surgimento do absurdo). 
Se antes o insólito era produzido no nível semântico, no século 
XX ele se infiltra no nível sintático (VOLOBUEF, 2000, p. 111). 
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A partir do século XX, portanto, essa literatura tem como principal 
objetivo o desequilíbrio no mundo familiar do leitor. O fantástico, até o século 
XVIII, não era visto como gênero literário, o mesmo só ganhou importância com 
os estudos de Tzvetan Todorov, apresentados em seu livro Introdução a 
Literatura Fantástica, no qual expõe fundamentações teóricas que nos ajudam 
a entender a essência do fantástico. Esse livro também é muito criticado por 
estudiosos contemporâneos, por definir o gênero através de obras escritas no 
século XIX, excluindo o estudo das narrativas contemporâneas. 
 Alguns estudiosos contemporâneos, como Karin Volobuef, Selma 
Calasans Rodrigues, Audemaro Taranto Goulart, David Roas, retomaram a 
definição e caracterização do gênero fantástico e a reelaboraram de acordo 
com suas respectivas épocas e perspectivas.  

Diferente do século XIX, de acordo com Volobuef (2000), a narrativa 
fantástica contemporânea tem como temática a inquietação perante os 
avanços científicos e tecnológicos, bem como os devaneios oníricos ou de faz-
de-conta, as angústias existenciais e psicológicas, e a sensação de impotência 
frente à realidade opressiva. Assim, essa narrativa não evoca medo ou terror, 
como no século XVIII, mas sim, provoca reações no leitor, como: “incômodo, 
surpresa, dúvida, estranhamento, mas também encantamento e riso” 
(VOLOBUEF, 2000, p. 110). Neste sentido, a narrativa fantástica provoca, 
também, um leque de questionamentos ao leitor, fazendo com que ele, através 
deste gênero, efetue 
 

[...] uma reavaliação dos pressupostos da realidade, 
questionando sua natureza precípua e colocando em dúvida 
nossa capacidade de efetivamente captá-la através da 
percepção dos sentidos. Com isso, o fantástico faz emergir a 
incerteza e o desconforto diante daquilo que era tido familiar 
(VOLOBUEF, 2000, p. 112). 
  

Com isso, percebe-se que esse gênero pretende levar o leitor ao 
desequilíbrio do que até então considerava real. Além disso, o fantástico é visto 
como ameaça da desestruturação de uma linguagem coerente, bem como, 
revela problemas e desvenda o cotidiano da sociedade. 

Apesar de o surgimento do fantástico ter provavelmente sido no século 
XVIII, na América hispânica e no Brasil houve o florescimento da literatura 
fantástica somente do século XX (RODRIGUES, 1988). O Brasil produziu 
menos literatura fantástica em comparação a América hispânica, sendo que no 
país, em pleno século XIX, segundo a teórica, o escritor Machado de Assis, em 
Memórias póstumas de Brás Cubas, foi o primeiro que utilizou elementos 
fantásticos. Para Rodrigues (1988), os autores contemporâneos brasileiros que 
mais se destacam nesse gênero são J. J. Veiga e Murilo Rubião. Outros, ainda 
mais modernos, como: Guimarães Rosa, Moacyr Scliar, Lígia Fagundes Telles 
e Flávio Moreira da Costa utilizaram também elementos fantásticos em suas 
obras, mas não se dedicaram, de forma efetiva, a essa forma narrativa. 

Para Borges (2009), definir o surgimento de obras do gênero fantástico 
no Brasil não é tão simples, pois 

 
Existem muitas polêmicas e contradições de pesquisa com 
relação aos indícios da composição literária de gênero 
fantástico no Brasil, principalmente porque algumas delas 
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consideram fantástico tudo aquilo que se contrapõe ao 
realismo e envolve estéticas de ruptura com essa 
característica, de maravilhoso, mágico etc (BORGES, 2009, 
p.7). 

 
 Para o crítico, Álvares de Azevedo, em Noite na Taverna e Macário, foi a 
primeira obra a apresentar indícios de elementos fantásticos. Outros escritores, 
entre eles: Joaquim Manuel de Macedo, Monteiro Lobato, Mário de Andrade e 
Érico Veríssimo também utilizaram esses elementos. 
 Segundo Fonseca (1987), essa dificuldade de designar se uma obra 
brasileira pertence ao gênero fantástico ou não, se dá pelo fato de “não 
contarmos, efetivamente, com uma tradição literária que tenha usado o 
fantástico de maneira mais elaborada, (...) com valores de gênero literário 
próprio” (FONSECA, 1987, p. 165). Apesar de citar autores como Aluísio 
Azevedo, Monteiro Lobato e Guimarães Rosa, que utilizaram elementos 
fantásticos em algumas obras, Fonseca acredita que, no Brasil, o fantástico 
encontra sua especial preferência no conto. 
 Em nossa pesquisa, decidimos abordar contos de Murilo Rubião, pelo 
fato de ter sido um escritor dedicado exclusivamente ao gênero fantástico e a 
contos, e por, em seus contos, apresentar personagens femininas marcadas 
pelo insólito. 
 Murilo Rubião publicou a primeira obra, em 1947, titulada O ex-mágico, 
mas somente alcançou reconhecimento em 1974 com as obras O convidado e 
O pirotécnico Zacarias. O sucesso do escritor se deu principalmente com esse 
último livro, mesmo contendo contos publicados em obras anteriores. Seus 
livros, nessa época, começaram a ser indicados para concursos vestibulares. 
De acordo com Goulart (1995), Rubião ganhou reconhecimento na literatura 
brasileira atual. Suas obras são investigadas como um todo pelos especialistas, 
pois Rubião é um escritor que se atem a pequenos detalhes, com alto grau de 
significação. 

De acordo com Sandra Elis Aleixo (2008), o escritor mineiro Murilo 
Rubião é “único em seu tempo, rompe os padrões do realismo tradicional e não 
compartilha o mesmo regionalismo de Guimarães Rosa, ou a literatura intimista 
de Clarice Lispector” (ALEIXO, 2008, p. 188). Para Aleixo, a literatura desse 
escritor é comprometida com os problemas da realidade da sociedade, bem 
como, aborda situações para reflexão da súbita modernidade.  Ainda segundo 
a pesquisadora, Rubião é conhecido pela sua singularidade de trabalhar com a 
reescritura de contos, pelo uso de epígrafes e também pela criação de 
personagens conturbadas.  
 Conforme Aleixo (2008), as narrativas de Murilo Rubião nunca se 
completam quanto ao processo de reescritura e em quase todos os textos 
contém a temática da metamorfose. Esse caráter circular das obras do escritor, 
através da reescritura, também pode ser visto nas epígrafes bíblicas, por ser de 
natureza profética, portanto, aponta para o futuro, assim pensamos na questão 
do círculo e do infinito. No conto “Aglaia”, a questão do infinito aparece porque 
a protagonista não desejava ter filhos com o esposo, acaba parindo-os mesmo 
tomando os cuidados precisos e isso se repete até o fim da narrativa, 
passando-nos a noção do infinito.   
 A metamorfose também é uma característica comum nos contos. Em 
“Aglaia”, são infindáveis os filhos que a personagem tem. Em “Bárbara” ocorre 
o processo de mutação, que é o aumento do corpo colossal da personagem 
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que engorda a cada desejo. Devido a tais transformações constantes, as 
personagens de Murilo Rubião “não se definem claramente como indivíduos 
singulares, ora pelos diversos nomes que recebem [...], ora pelas 
metamorfoses em outros seres, ora pela falta de um passado que os inscreva 
na História [...]” (ALEIXO, 2008, p. 193). Além de a tendência ao infinito e das 
metamorfoses, de acordo com Jorge Schwartz (1981), Murilo inunda seus 
textos com exageros e hipérboles, de forma aumentativa ou diminutiva. Os 
hiperbólicos pedidos de Bárbara refletem no tamanho do seu corpo colossal, já 
em “Aglaia”, a personagem principal gera filhos com o esposo, mesmo sem o 
contato sexual.  
 Conforme Aleixo (2008), quase sempre as personagens femininas dos 
textos de Rubião são personagens vistas pelo aspecto físico, a fim de induzir o 
parceiro a desejos eróticos. Temos o exemplo de Aglaia, ela “se desnudou: do 
busto despontaram os seios duros. Subiu as mãos pelas coxas dela e pensou, 
satisfeito, que nenhum filho nasceria para deformar aquele corpo” (RUBIÃO, 
2005, p. 189). Para Sandra Elis Aleixo (2008), nas personagens também ocorre 
a ausência de afeto entre elas, ou seja, sempre no final da narrativa, os 
relacionamentos de amizade ou amor acabam obstruídos e sem indícios de 
felicidade, como ocorre em “Aglaia”: a personagem acaba sozinha, parindo 
filhos e pagando uma quantia de dinheiro da sua herança todo mês para o 
esposo. A protagonista permanece infeliz do começo ao fim da narrativa. Vale 
entendermos que a maioria das personagens femininas de Murilo são ousadas, 
buscam se libertar do patriarcalismo, mesmo sem conquistas felizes e vidas 
marcadas pela solidão, até mesmo quando estão acompanhadas de outros.  

O espaço da narrativa acompanha a solidão sentida pelas personagens, 
pelos relacionamentos infecundos, bem como o tempo também é acrescido a 
esse ambiente angustiante. O tempo colabora para que aconteça o movimento 
circular das ações das personagens. Ainda para Aleixo (2008), o tempo 
também traz ações que levam narrativas ao infinito e, portanto, ao não 
fechamento do enredo. 

As personagens de Murilo Rubião são seres sem qualquer possibilidade 
de sair do mundo circundante, pois vivem numa sociedade opressora. Como 
podemos perceber, o fantástico de Rubião focaliza um mundo conturbado e, 
assim, acaba 

 
povoando suas narrativas com personagens que não se 
espantam diante dos fatos extraordinários, aprisionadas a um 
sistema opressor, que as condena ao tédio, à solidão e ao 
sofrimento, sem chances de fuga, o escritor mineiro posiciona 
sua produção nesse novo fantástico (ALEIXO, 2008, p. 189). 

 
Neste sentido, Rubião traz em suas narrativas elementos insólitos e 

sobrenaturais de forma metafórica, a fim de realizar uma crítica à sociedade. 
Rubião tornou-se um escritor preocupado com o social, portanto sua literatura 
não é alienada e nem alienante. Sua preocupação direciona-se também a uma 
escrita engajada voltada ao absurdo da condição humana contemporânea. 

O conto analisado, “Aglaia”, demonstra a condição da mulher numa 
sociedade androcêntrica. A história é narrada em terceira pessoa e mostra o 
caso de um casal que desacata a conduta normal dos casamentos do século 
XX. O próprio nome Aglaia, vindo do grego, significa “brilho, claridade”. Na 
mitologia grega é uma deusa da natureza, da beleza, acompanhada de mais 
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duas graças: a Tália, que traz as flores, e Eufrosina, que representa a alegria. 
Elas alegravam a natureza, os homens e até os deuses, com sua beleza, 
nudez e sensualidade. Podem também representar a imagem primitiva da 
mulher. As Três Graças eram filhas de Zeus e da ninfa marinha Euríneme. Na 
pintura de Sandro Botticelli (1477-78), A primavera, podemos perceber que as 
ninfas eram damas de companhia de Vênus e associadas à primavera.  

A epígrafe desse conto, que pertence a um capítulo da Bíblia, é 
referente à maldição divina, na qual Eva é castigada por ter oferecido a Adão o 
fruto proibido: “Eu multiplicarei os teus trabalhos e os teus partos” (Gênesis, III, 
16). No conto, Aglaia leva o seu parceiro ao ato sexual. Logo após o 
casamento, a personagem tem pressa de satisfazer os seus desejos sexuais e, 
em instantes, ela se encontra “vestida com uma camisola transparente, 
entremostrando a carnadura sólida e harmônica” (RUBIÃO, 2005, p. 189), o 
que desperta o desejo sexual do parceiro, ou seja, Aglaia usa de sua beleza, 
juventude e sedução para com o marido. 

No conto, o fantástico aparece quando Aglaia engravida de forma 
absurda, inicialmente tomando todas as precauções médicas e depois sem o 
ato sexual. Esse fato contrapõe a medicina e a filosofia da existência humana, 
principalmente, quando a protagonista começa a parir vários filhos, em um 
curto prazo de tempo. “Nasciam com seis, três, dois meses e até vinte dias 
após a fecundação” (RUBIÃO, 2005, p. 193). O exagero e a noção de infinito 
também aparecem nesse conto, pois os hiperbólicos nascimentos dos filhos do 
casal permanecem até o fim da narrativa.  

Aglaia e Colebra são personagens que pretendem com o casamento 
satisfazer seus desejos carnais, rompendo, assim, com o ideal patriarcal de 
casar para procriar. A personagem, inicialmente, consegue se realizar como 
pessoa, até aparecer a primeira gravidez. Ao abortar a criança, ela desafia as 
leis religiosas, contudo uma espécie de maldição recai sobre ela. Ela começa a 
parir sem cessar, é abandonada pelo marido e tem que pagar uma pensão 
para o mesmo.  

Durante a narrativa, Aglaia demonstra se distanciar do ideal patriarcal da 
época. Ela tem um posicionamento forte, inicialmente, e não ouve os conselhos 
do pai, figura muito representativa numa sociedade ainda muito religiosa. O pai 
é visto como a voz da sabedoria e da obediência. Desobedecer seus conselhos 
e não receber sua benção para o casamento, pode-se considerar uma relação 
que caminha para seu fracasso.  

O marido da protagonista é um homem que deseja sexualmente a 
mulher, bem como está interessado na herança que a tia da moça havia lhe 
deixado. Colebra foge dos seus compromissos daquela época, de homem 
protetor da família, e passa a depender das mesadas enviadas pela esposa.  

Aglaia pode ser considerada uma mulher a frente de seu tempo, pois 
rompe com o ideal de mulher dona do lar, que casa para procriar, que é 
sustentada pelo marido. A personagem tem uma herança que a assegura 
financeiramente e dá uma certa liberdade a mesma, usa anticoncepcionais, isto 
é, ela já tem acesso a remédios e tratamentos para evitar a gravidez, mas de 
fato, ela não consegue se libertar dessa sociedade opressora. Tal sociedade 
destacada por Bourdieu (2002), já está consolidada em nossa cultura, tendo 
como principal característica o domínio da masculinidade, na qual “a força 
particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de ela acumular e 
condensar duas operações: ela legitima uma relação de dominação 
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inscrevendo-a em uma natureza biológica que é, por sua vez, ela própria uma 
construção social naturalizada (BOURDIEU, 2002, p 32). Portanto, não há 
qualquer possibilidade de mudança e sim o aprisionamento da personagem, a 
qual sofre uma das piores ofensas da época, a de ser mãe solteira, a de dividir 
a herança com o marido, que nada tem a oferecer, a de estar condenada por 
desrespeitar as regras pré-estabelecidas naquela sociedade. No inicio da 
narrativa, a personagem demonstra ser decidida, já ao final demonstra 
fraqueza, característica considerada feminina, ao implorar ao marido sua ajuda. 
O próprio nome Colebra, vem do latim colubra que quer dizer serpente e evolui 
para o português como cobra. Ele é responsável pela infinidade de partos da 
mulher. 

As metáforas do exagero mostram a tamanha punição sofrida pelo casal, 
mas que recai, sobretudo na figura feminina. É possível enfatizar que o homem 
não sofre qualquer julgamento negativo por parte da sociedade, mesmo sendo 
sustentado por ela, mas a mulher é mal vista, sempre sofrendo maior opressão.  

O conto também termina com a noção de infinito, pois o simples fato de 
o conto se findar com o nascimento de novos filhos, os primeiros com olhos de 
vidros, remete-nos a ideia de que nascerão mais filhos e com um prazo de 
tempo ainda mais curto. Portanto, Aglaia se torna, no final, uma máquina 
descontrolada de fazer filhos. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Podemos afirmar que há divergência entre os teóricos a respeito das 
características do gênero fantástico, mas é certo que elementos da nossa 
realidade se imbricam com elementos sobrenaturais e por isso temos o 
fantástico. O leitor questiona se os fatos da narrativa são reais ou irreais, 
portanto o fantástico nunca o deixa esclarecido quanto aos acontecimentos e 
ocasiona a incerteza. Assim, a literatura fantástica tem por objetivo causar 
hesitação no leitor, mas, acima disso, provoca nele certa ameaça ao conceito 
que se tem de real ou irreal, de certo ou errado. 
 Murilo Rubião, além de provocar certo desequilíbrio no leitor pelo fato de 
os elementos naturais e sobrenaturais se imbricarem, também se utiliza desse 
gênero para chamar a atenção e levar o leitor à reflexão dos problemas do seu 
dia a dia. Em seus contos, o fantástico ocorre por meio do exagero. Por mais 
que algumas obras já continham elementos fantásticos na literatura brasileira 
do século XX, Murilo Rubião foi quem se destacou com esse gênero, por 
escrever somente contos fantásticos.  

O conto “Aglaia” nos permite refletir o papel da mulher numa sociedade 
ainda patriarcal. Essa sociedade possui uma visão de mundo totalmente 
androcêntrica. No conto, a protagonista mesmo não aceitando a postura da 
mulher ideal daquela época, de casar para procriar, acaba sendo vítima dessa 
sociedade, sofrendo assim uma “punição” por não se adequar, ou seja, ela 
gera filhos descontroladamente e sem cessar.  

Aglaia, durante o conto, possui uma certa postura de mulher ousada, 
que busca para si uma vida sexual ativa, o que possibilitaria isso seria o 
casamento, mas o destino a castiga, fazendo com que ela gere muitos filhos, 
seja dona de casa, mas que não tenha sexo. Acaba sofrendo uma punição 
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sozinha, isso mostra o quanto os ideais da igreja e de uma sociedade machista 
ainda prevalecem com força em pleno século XX.  

Nessa análise, percebemos o quanto Aglaia é significativa e importante 
para o estudo da figura feminina na literatura, ainda que o conto seja de autoria 
masculina. O estereótipo feminino de mulher esposa – mãe - dona de casa 
vem sendo aos poucos desconstruído devido a produções como as rubianas, 
que criticam a diferença de gênero e a subjugação da mulher na sociedade 
contemporânea. O emprego de elementos insólitos nos contos rubianos 
favorece a reflexão sobre a oposição homem/mulher. E a crítica literária 
feminista possibilita a abordagem da personagem feminina dentro de tais 
contos e a análise de estereótipos culturais. 
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