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Resumo: Os mundos possíveis do insólito ficcional são mundos construídos a partir de uma 
ruptura na base da composição de mundos e submundos narrativos, em que há a irrupção do 
inusitado. Nesses mundos possíveis ficcionais, as personagens se compõem de submundos 
articulados a mundos, que submetidos a um eixo central, mundo articulatório, desenvolvem-se 
por meio de traços profundamente conectados com a realidade dos seres de carne e osso. Nesse 
cenário em que o insólito se manifesta, a composição da personagem, com traços de 
ambiguidade e dúvida em seus diálogos, em geral, pode desencadear gradativos 
questionamentos capazes de pôr em xeque as estruturas compositivas dos mundos que habitam. 
Em “Aglaia” (1974, p.25-36), de Murilo Rubião, exemplo de construção desses mundos 
possíveis do insólito ficcional, a fenomenologia do insólito é denunciada a partir do incômodo, 
da privação das vontades. No mundo possível ficcional rubiano, as personagens são obrigadas a 
aceitar a decorrência de acontecimentos surpreendentes e, poder-se-ia dizer, fora de controle. 
Aglaia, que dá nome ao conto, é ser de ficção com existência ressignificada pela amargura 
crescente e pela incapacidade de controlar os eventos incomuns que invadem seu quotidiano. Os 
traços de caracterização, que configuram a personagem, são tramados para gerar dúvida, 
incerteza, com a confecção de um tipo pouco a pouco desconstruído psicologicamente e 
fisicamente após as sucessivas irrupções do insólito. Pretende-se demonstrar, na presente 
reflexão, os múltiplos tons assombreados da composição de personagens que se configuram pela 
descoberta de um novo indesejado, sem respostas esclarecedoras, mas profundamente 
desafiadoras. A procura pelos modelos de construção de mundos, tomando como eixo central a 
figuração das personagens, terá como foco o olhar das personagens sobre si mesmas e também 
as estruturas perpendiculares que desafiam os submundos de personagens, obrigando-as a pôr 
em xeque o próprio conhecimento acerca do mundo que as cerca. 
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 As discussões em torno da figuração das personagens dependem dos 

mecanismos presentes na construção de mundos possíveis do insólito ficcional, mundos 

gerados pelas impressões e escolhas de cada autor, que são, de certa forma, parte de seu 

olhar sobre os mundos que o cercam. A construção de mundos possíveis ficcionais 

vincular-se-ia a diversas manifestações em narrativas literárias, que tem por pano de 

fundo variados construtos culturais, reconstituídos na unidade do texto (ECO, 2011, 

p.112). Como observam Carlos Reis e Ana Cristina Lopes: 

 
fala-se de mundo possível para referir o próprio mundo narrativo, 
construção semiótica específica cuja existência é meramente textual. 
Cada texto narrativo cria um determinado universo de referência, onde 
se inscrevem as personagens, os seus atributos e as suas esferas de 
acção. Ao nível da história, cada texto narrativo apresenta-nos um 
mundo com indivíduos e propriedades, um mundo possível cuja 
lógica pode não coincidir com a do mundo real. (2011, p.245) 

6899

Ana
Pencil



2 
 

 
 Nos mundos possíveis ficcionais construídos por Murilo Rubião, as margens do 

fantástico são formuladas para desagregar os conceitos instituídos, forjando novos 

coloridos para o mundo em seu pleno entendimento. As composições internas das 

narrativas vão criando um universo entre o sonho e a experiência do real, vivenciável, 

gerando uma existência questionadora. Como revela Rubião em entrevista: “uns lutam 

nas selvas e outros escrevem” (2012, s.n.). A escrita seria, portanto, a experiência 

libertadora, de concretização, na narrativa dos mundos possíveis à volta do homem. Os 

que contam podem, talvez, mudar os rumos dos mundos ao seu redor, buscando nas 

trincheiras da literatura reconstruir seus mundos. 

 Mundos possíveis ficcionais seriam mundos que se baseiam: 

 
no seu processo de construção, num mundo que é o da experiência 
quotidiana dos sujeitos envolvidos no processo comunicativo. Mesmo 
que haja uma recusa de parte ou da quase totalidade das “leis 

naturais”, esta recusa só se poderá fazer a partir de uma atitude de 

consideração prévia dessa realidade empírica. (FONSECA, 2002, 
p.40) 
 

A construção de mundos possíveis do insólito ficcional ocorre a partir da concepção de 

um mundo possível ficcional ancorado na realidade dos seres de carne e osso, mas com 

ele rompendo a partir de manifestações insólitas, capazes de formular novos modelos de 

mundos, em que os mundos estabelecem-se até mesmo pela quebra de paradigmas. A 

ruptura das “leis naturais”, que ocasionam a instauração do caos, configuram outra 

ordem, “instalando na simples e prosaica vida cotidiana” histórias fantásticas para 

impressionar um leitor que, com o passar do tempo, foi se tornando cada vez mais 

cético diante do sobrenatural. (ROAS, 2014, p.115). As histórias fantásticas 

estabelecem progressivamente uma consolidação da dúvida nos mundos e submundos 

de personagens.  

 De acordo com Anderson Imbert, a personagem como uma vontade que, 

presente em todas as narrativas, lança-se de um ponto a outro (1999, p.26), sendo 

construída dentro de um sistema narrativo a partir das escolhas de um escritor. Para ele, 

a personagem de um conto, em oposição aos modelos da novela, não deixa que o 

passado seja esquecido, prolongando-o incidente após incidente. Caso, por exemplo, da 

narrativa “Aglaia” (RUBIÃO, 1974, p.25-36), em que logo no início, os filhos, “os da 

última safra” (RUBIÃO, 1974, p.27), são apresentados, primeiro por fotos, depois 

reunidos no cômodo em que se encontra o pai, Colebra. Com ódio e em tom sarcástico, 
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a personagem explica a natureza dos filhos (RUBIÃO, 1974, p.27), recém-nascidos da 

última safra, como se fossem plantas. 

 A irrupção do insólito, como se destacará, é derivada do ventre de uma mulher. 

As informações acerca de todo o ocorrido permitem uma constante conexão entre os 

mundos possíveis narrativos e os mundos possíveis dos seres de carne e osso, tornando 

os mundos possíveis ficcionais rubianos mais acessíveis e plenos de significação. O 

conto centraliza sua história na construção da vida de um jovem casal, sendo marcado 

por acordos pré-nupciais, legais, e pelo uso do discurso científico, da medicina. 

 A personagem-título, Aglaia, destoando um pouco das Petúnias na narrativa 

anterior, é a personagem com maior caracterização no conto, formada a partir do olhar 

do outro, mas ainda bem delimitada no âmbito textual. É, tal como Petúnia-Cacilda, 

alvo do desejo e vítima, de certa forma, dele. Como a epígrafe do conto já avisa: “eu 

multiplicarei os teus trabalhos e os teus partos (Gênesis, III, 16)” (RUBIÃO, 1974, 

p.25) e, assim, o mote e fado são lançados à narrativa, como prenúncio da constância do 

infortúnio, quer pelo caminho do nascimento, quer pelo da desordem.  

 A jovem menina rica, herdeira, é formulada pela raiz da inocência e da 

sensualidade, enquanto o pretendente é o embriagado, sem pudores. A personagem é 

prometida após um pacto de proteção de sua fortuna que, porém, não a resguarda da 

ganância de seu esposo. Tais delimitações das personagens são possíveis a partir das 

referências presentes nos estímulos-respostas contidos nos diálogos dos entes ficcionais. 

O oportunista e a dama inocente, personagens em conflito, mergulhadas na busca pelo 

prazer que, pela via dos novos discursos fantásticos, acaba por questionar os limites 

textuais, pondo em xeque o próprio mundo possível ficcional, em que o insólito se 

manifesta. Os signos do fantástico seriam, portanto, postulados no conto para provocar 

discussão, sendo até mesmo reconfigurados, a começar pelo discurso científico, que em 

vários momentos é questionado por Aglaia como ineficaz. 

 O pai, zeloso e ciente da sociedade de interesses e desumanização, em sua única 

e efetiva aparição narrativa, não se opõe ao casamento, apenas solicita que seja 

“realizado sob o regime de separação de bens” (RUBIÃO, 1974, p.28). Como destaca o 

narrador, ele (o pai) “procurava preservar a fortuna da filha, havida com o falecimento 

de uma tia” (RUBIÃO, 1974, p.28). Por sua vez, “Colebra concordou” (RUBIÃO, 1974, 

p.28), deixando claro sua condição financeira e ainda ditando estranhas regras, como se 

percebe no trecho: 
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– A sua desconfiança é justa, pois sabe que no momento nem emprego 
tenho. Por outro lado, as minhas condições são irrevogáveis: só me 
casarei mediante o compromisso de não termos filhos. 
A exigência era fácil de ser atendida, porque a noiva tinha idêntico 
pensamento. Repugnava-lhe uma prole: pequena ou numerosa. 
(RUBIÃO, 1974, p.28, negritos nossos) 
 

 Compromissos firmados, “cerimônia nupcial” (RUBIÃO, 1974, p.29) realizada, 

e, então, a “jovem mulher” (RUBIÃO, 1974, p.29), de “carnadura sólida e harmônica” 

(RUBIÃO, 1974, p.29) e “seios duros” (RUBIÃO, 1974, p.29), estaria preparada para 

entregar-se à vida a dois. Nas palavras do narrador, “Aglaia [...] tinha pressa de ir para 

cama” (RUBIÃO, 1974, p.29), querendo despir-se ali mesmo, na frente de seu marido, 

mas o “insólito pudor instigou-o a apontar o banheiro do apartamento” (RUBIÃO, 

1974, p.29). 

 A personagem estava, portanto, determinada pelo desejo, enquanto o esposo 

aparentava certo pudor, que nunca antes tivera –“jamais se envergonhara diante de 

mulheres desnudas!” (RUBIÃO, 1974, p.29). Assim, a narrativa vai possibilitando a 

visualização de personagens marcadas pela sensualidade, por uma conduta de 

desinibição e entrega ao desejo sexual.  Nesses mundos possíveis ficcionais 

construídos pela imersão na intimidade do casal, “tudo era festa e ruído na vida deles. 

Acompanhados de grupos irrequietos, corriam para a luz, refugiavam-se na penumbra. 

Vidros e espelhos, tinham de sugar sofregamente o que a noite lhes oferecia” 

(RUBIÃO, 1974, p.29). Depois do casamento, pela madrugada, “insaciados, abrigavam-

se em casa e prosseguiam no ritual orgíaco até a explosão final do sexo. (O cemitério de 

copos e garrafas)” (RUBIÃO, 1974, p.29). 

 Desse modo, as personagens dispostas ao casamento e à vida a dois, revelam-se, 

somente, pelo apetite sexual insaciável. A busca incansável por prazer, aliada a riqueza 

e a falta de preocupações, fazia com que Colebra pensa-se “satisfeito [...][:] nenhum 

filho nasceria para deformar aquele corpo” (RUBIÃO, 1974, p.29). A narrativa 

constrói-se sem receios, sem inconformidades, ambos apenas doutrinados pelo bem 

viver, pela disposição para os amores e festas. Contudo, “de repente houve ruptura 

violenta: cessaram as regras de Aglaia” (RUBIÃO, 1974, p.29).  

 Os recém casados, após festas e profundos desfrutes orgíacos, são provocados 

pelo primeiro conflito. Homem e mulher, que não desejavam nenhuma prole, sendo esse 

um pedido irrevogável, confiavam apenas no anovulatório como forma de impedir os 
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indesejáveis filhos. As personagens ainda “tentaram se enganar” (RUBIÃO, 1974, 

p.29), pois seria inacreditável que a vida os acometesse de tão grave infortúnio.  

 Nessa sequência, pode-se depreender a formulação de duas personagens 

profundamente centradas em si mesmas, dispostas a obter prazer, gozando os louros de 

uma vida próspera e sem limitações. O plano da normalidade, da vivência quotidiana, 

estaria ali estabelecido. Afinal, não seria o primeiro nem o último casal a ter um filho 

não desejado, após a falha com a pílula.  

 A constituição dos mundos possíveis ficcionais, respeitando a lógica e os 

preceitos da não-contradição, como afirma Ryan (2012, s.n.), estariam, então, 

estabelecidos na narrativa. Nessa construção lógica e bem engendrada, Rubião põe em 

xeque a decisão das duas personagens, não ter filhos, permitindo-lhes uma escolha: 

continuar grávida ou não. Tal opção é formulada pelos caminhos da ciência, portanto, 

não-contraditória; ao contrário, bastante plausível, bem como o uso da pílula. 

 Sem receios, isso em 1974, Rubião coloca em discussão um tema profundamente 

conflituoso, o aborto. Com isso, o autor propõe como resolução para a indesejável 

gravidez, uma saída, até hoje interdita no Brasil, possibilitada pela medicina. O escritor, 

em seus mundos possíveis ficcionais, traz à cena várias discussões de cunho cultural, 

familiar e, também, religioso, validando-as pela via do fantástico, como se confirmará. 

 A narrativa vai sendo figurada a partir de duas personagens autocentradas, a 

jovem mulher rica e o homem oportunista, ambos construídos pelo signo do culto à 

beleza. Apesar de abençoados por cerimônia nupcial, eram, agora, amaldiçoados pela 

suspeita de um filho. Sem hesitação, o jovem casal, na contramão do discurso corrente 

de ontem e de hoje, decide impedir o nascimento da criança (RUBIÃO, 1974, p.30), 

sendo até mesmo advertidos pelo médico. 

 Nesse sentido, a construção de um mundo rigorosamente comum, sólito, 

possibilita uma sensibilização entre leitor e personagem, tornando perceptível a 

existência de mulheres em situação semelhante. E, assim, o discurso científico é 

plenamente absorvido nos mundos possíveis ficcionais, construídos sob a égide dos 

novos discursos fantásticos, como se percebe:  

 
implorantes, abatidos, procuraram o ginecologista, que procedeu ao 
exame da paciência e concluiu por uma possível gravidez. 
– Possível? – indagou aborrecida. 
– Exato. Certeza só daqui a algum tempo, através do teste de 
laboratório. 
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– Doutor, tudo o que o senhor diz é vago e reticente. Como posso 
estar grávida, se tomei a pílula? (RUBIÃO, 1974, p.30, grifos nossos) 
 

 De modo estranho, mas muito próprio devido à condição humana no trato 

médico, a gravidez só poderia ser comprovada pelo laboratório, promovendo um contra 

discurso apoiado nas variantes de um exame primário em uma paciente grávida. A 

obviedade da cena, mais uma vez, expõe o caráter dessa mulher, que não aceita a 

possibilidade de uma criança em sua vida, buscando justificativas e depois saídas, sejam 

elas quais forem, para o seu problema. O esposo, categórico, cala-se, mas em outro 

momento do texto, revela-se ao pensar: “a estúpida não usara corretamente a pílula” 

(RUBIÃO, 1974, p.32). Seu pensamento viria entre parênteses, como um fluxo de 

consciência, construído para mostrar a insatisfação com a mulher, que, naquele 

momento, poderia devolvê-lo a sua condição financeira anterior, desempregado e sem 

expectativas.  

 Colebra e Aglaia, simplemente, tinham a “intenção de impedir [...] o nascimento 

a criança” (RUBIÃO, 1974, p.30), sendo capazes de qualquer ação para que isso 

acontecesse. O diagnóstico médico de “útero perfurado” (RUBIÃO, 1974, p.31), 

complicação após o aborto, derivando para um agravamento por uma septicemia 

(RUBIÃO, 1974, p.32), por causa das sucessivas hemorragias, ocasionou um estado de 

medo e apatia. Medo da morte, mas principalmente da pobreza. O interessante, na 

composição dessas personagens, é que o momento do aborto é completamente 

dominado pela personagem feminina, posteriormente, com a jovem doente, a narrativa 

se volta para as preocupações da personagem masculina referentes à herança. 

 Na primeira dificuldade e consciente do que poderia ocorrer no futuro, “Colebra 

se desesperou: tinham que salvá-la, senão ele retrocederia na escala social, os amigos 

desapareceriam à notícia de que perdera a fortuna” (RUBIÃO, 1974, p.32). A 

personagem, sem diploma, “temia o possível retorno aos tempos dos pequenos 

empregos, dos biscates humilhantes” (RUBIÃO, 1974, p.32), sendo sua única saída: 

“pedir à esposa que fizesse o testamento. Não desejava tudo para si, o sogro herdaria 

metade” (RUBIÃO, 1974, p.32). Para ele, “o dinheiro era a sua ideia fixa” (RUBIÃO, 

1974, p.32). A fortuna é, assim, colocada em destaque, como um bem maior, já que a 

morte podia estar à espreita. Nesse mundo possível ficcional, entre abortos e possíveis 

mortes, as personagens se desconectam ao primeiro sinal de risco, maquinais, tornando 

o outro descartável. 
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 Na construção das nuances de um ou do outro não há a menor referência aos 

dois, sendo ambos completamente diferentes dos arrebatados pelo desejo do início da 

narrativa. Nos mundos textuais, as personagens estão solitárias, violentadas antes pela 

gravidez indesejada e depois pela preocupação com a fortuna. Fato é que, nem Colebra, 

nem Aglaia, são personagens construídas pelo viés da manifestação do insólito, pela 

ruptura da ordem, ao contrário, são participantes narrativos formulados como indivíduos 

comuns e, poder-se-ia dizer, bem satisfeitos com noites de festa e orgias.  

 Em “Aglaia”, os mundos possíveis do insólito ficcional são muito bem 

configurados pela assunção mesmo do discurso científico, tão caro ao fantástico 

(FURTADO, 1980; TODOROV, 2010; ROAS, 2014) e, por isso, o retorno das 

personagens ao médico é recorrente, sempre em busca de certezas sobre o uso da pílula, 

sobre métodos capazes de impossibilitar a gravidez. Entretanto, mesmo sob os olhos 

atentos dos médicos, e com o uso rigoroso de métodos contraceptivos, a mulher acaba 

invariavelmente grávida. Em um primeiro momento, ter um filho volta a causar 

indignação, mal-estar, mas ainda se recuperando da gravidez, ela surpreendentemente, 

sofre outra (RUBIÃO, 1974, p.33). Benedito Nunes sintetiza, “a fertilidade de Aglaia 

ilude a eficácia clínica dos anticoncepcionais; a esterilização a que ela e Colebra se 

submetem agrava o mal: vítima duma autofecundação incoercível, a mulher produz 

ninhadas de filhos” (1975, s.n.). 

 Nesses mundos narrativos, mesmo evitando os contatos sexuais (RUBIÃO, 

1974, p.33), Aglaia sempre terminava grávida. Até depois de, “na desesperança, 

deixarem-se esterilizar” (RUBIÃO, 1974, p.33), as crianças surgiam, mais numerosas e 

em prazo menor que o normal. Dessa forma, a invariabilidade da gravidez, diante das 

maiores impossibilidades físicas conhecidas pela ciência, permite a instauração do caos 

no âmbito narrativo. Contudo, isso não ocorre de forma abrupta, mas de maneira 

gradativa, com recorrentes tentativas das personagens em controlar a geração dos filhos.  

 Os novos discursos fantásticos são, portanto, parte essencial das arquiteturas dos 

mundos possíveis de Rubião, formulados por leves pinceladas de negação, de dúvida e, 

nesse caso, de completa ruptura do discurso científico e metodológico. O “recurso à 

autoridade” (FURTADO, 1980, p. 54) é instituído para pôr em questão o saber médico, 

a própria ciência não reconhece os estranhos partos. A quebra do discurso médico é 

consolidada no trecho: “os médicos insistiam que todo um processo de fecundação fora 

violentamente alterado e a medicina não podia explicar o inexplicável. Insensíveis 

6905

Ana
Pencil



8 
 

aos conselhos e advertências, viam no sexo a maldição, a origem do caos” (RUBIÃO, 

1974, p.34, negritos nossos). 

 Nos mundos possíveis textuais, as personagens são figuradas como tipos sociais 

bem delimitados, formuladas por características físicas comuns e, em geral, marcadas 

por traços de personalidade, que permitem a percepção de modelos de constituição. 

Assim, estes participantes da ficção funcionariam como engrenagens na máquina 

narrativa, causando desequilíbrio devido aos recursos utilizados para fundamentar o 

choque derradeiro. Os muitos filhos, frutos não de atos sexuais, mas do caos instaurado, 

mantêm-se em produção mesmo após a completa separação. 

 Com isso, não se pode deixar de observar como os mundos possíveis narrativos 

em “Aglaia” são plenos de significação, construídos como um recorte quotidiano, em 

que personagens são geradas como se fossem pinçadas de famílias comuns, sendo 

mesmo quase seres de carne e osso. Nesse sentido, deve-se ressaltar o modelo de 

proposição desse mundo, sendo profundamente marcado por uma aura realista e 

cientificista para, em uma virada narrativa, ganhar a partir do próprio discurso científico 

o status de discurso fantástico, pois a “medicina não pode explicar o inexplicável”. Não 

há explicações para o insólito, apenas questionamento. 

 Os mundos possíveis em “Aglaia” são, portanto, determinados pela 

continuidade, pela manutenção da perda das certezas, afinal, a mulher já não poderia 

conter suas “proles”. Os mundos insólitos, sobreviventes na singularidade labiríntica de 

escrita rubiana, teriam, nas palavras do próprio autor: “essa circularidade dos meus 

textos permite que eu não termine a história, que ela continue. E continua sempre. Ela 

vai continuar no leitor, terá uma outra vida, diversa da que eu lhe dei. (RUBIÃO apud 

NUNES, 2016, s.n.). E, assim, são configurados os surpreendentes mundos do contista 

Murilo Rubião. 
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