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RESUMO  

O objetivo neste minicurso é refletir acerca da série de contos fantásticos 

escritos por Machado de Assis. Neste sentido, pensaremos sobre o conceito 

de literatura fantástica, verificando de que maneira o próprio Machado de 

Assis utilizou o termo “fantástico” e como a crítica literária tem percebido a 

ocorrência do fantástico na obra machadiana. A partir das obras de autores 

como Sílvio Romero (1897), Magalhães Junior (1973) e demais estudos onde 

se notou o comportamento do fantástico machadiano, observaremos a 

evolução das pesquisas desta vertente. Nós as dividiremos em três grupos: 1) 

críticos literários não acadêmicos, 2) dissertações e teses e 3) artigos em 

periódicos acadêmicos. Outra preocupação será pensar o conceito de 

fantástico atrelado à noção de paródia. Contudo, entendendo paródia a partir 

da concepção clássica do termo – sobre a qual Hutcheon e Genette teorizam – 

buscaremos demonstrar que Machado de Assis, apesar de parodia a literatura 

fantástica, não o faz no sentido de menosprezar, ridicularizar ou satirizar tal 

vertente literária, mas de imitá-la de forma distanciadamente crítica. Enfim, 

discutiremos quais são as principais características dos contos fantásticos de 

Machado de Assis. Embora não seja obrigatória a leitura de um ou mais 

contos fantásticos de Machado de Assis pelos participantes do minicurso, isto 

certamente entusiasmará as discussões. Os contos são: "Bagatela", "O País 

das quimeras (Conto fantástico)", "O anjo das donzelas", "Uma excursão 

milagrosa", "O anjo Rafael", "A vida eterna", "O capitão Mendonça", "Rui de 

Leão", "Decadência de dois grandes homens", "Os óculos de Pedro Antão", "A 

chinela turca", "Um esqueleto", "Uma visita de Alcebíades", "Sem olhos", "A 

mulher pálida", "O imortal", "A segunda vida", "As academias de Sião", "Um 

sonho e outro sonho" e "Mariana". Lembrando que tal lista de contos 

fantásticos de Machado de Assis foi composta a partir das anteriormente 

montadas por Magalhães Junior (1973), Marcelo Fernandes [1999] (2003), 

Darlan de Oliveira Gusmão Lula (2005) e Mauro Rosso (2008).  
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