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QUESTÕES 

 
Texto 1      

OS PRIMÓRDIOS DO FANTÁSTICO E O SÉCULO XIX  

Os autores que consideram o fantástico como um ge ̂nero fechado gostam de situá-lo 

historicamente, com um começo, um meio e um fim. Assim, para Todorov: (...) o fantástico 

teve uma vida relativamente breve. Ele apareceu de maneira sistemática por volta do fim do 
século XVIII, com Cazotte, e um século mais tarde encontraram-se nas novelas de Maupassant 
os últimos exemplos esteticamente satisfatórios do ge ̂nero. Ítalo Calvino vai um pouco mais 

além e reconhece uma influe ̂ncia para esse estilo de literatura: É com o romantismo alemão 

que o conto fantástico nasce, no início do século XIX; mas já na segunda metade do século 
XVIII o romance „gótico‟ ingle ̂s havia explorado um repertório de temas, ambientes e efeitos 

(sobretudo macabros, cruéis, apavorantes) do qual os escritores do romantismo beberiam 
abundantemente. Porém, se recuarmos na história da literatura ocidental, veremos que muitos 
textos já usaram esse recurso, seja para ironizar, seja para passar uma lic ̧ão de moral no leitor. 

Assim, como exemplo do primeiro, temos Rabelais, que na Idade Média escrevia o seu 
Gargantua, obra em que o recurso do fantástico é empregado para produzir a ironia no texto. 

De época muito mais afastada, temos um texto latino do século II d.C., de Apuleio, intitulado O 
Asno de Ouro. Nesse texto, um homem, por curiosidade e lascívia para com a escrava que o 

está ajudando a aprender dotes de magia, é transformado em um asno por engano. Antes da 
malfadada magia poder ser desfeita, o asno é roubado e passa por diversas provac ̧ões até que 

recusa a lascividade – em um circo, onde faria sexo com uma mulher e foge antes de consumar 
o ato – redimindo-se espiritualmente no culto a deusa Ísis, recusando os dotes da magia, sendo 
perdoado por ela e conseguindo novamente a forma humana. Nesses dois textos, percebemos 

a presença de elementos de fora do mundo que conhecemos, elementos que poderíamos chamar 
de fantástico, em épocas bem distintas e longe das datas estabelecidas pelos dois críticos acima. 

Se abordarmos esta narrativa (A Metamorfose, de Franz Kafka) com as categorias anteriormente 
elaboradas, vemos que ela se distingue fortemente das histórias fantásticas tradicionais. Em 

primeiro lugar, o acontecimento estranho não aparece depois de uma série de indicac ̧ões 
indiretas, como o ponto alto de uma gradac ̧ão: ele está contido em toda a primeira frase. A 

narrativa fantástica partia de uma narrativa perfeitamente natural para alcanc ̧ar o sobrenatural, 
A Metamorfose nasce de um acontecimento sobrenatural para dar-lhe, no curso da narrativa, 

uma apare ̂ncia cada vez mais natural; e o fim da história é o mais distante possível do 
sobrenatural Assim, o fantástico é um modo literário, que é usado para essa quebra 

diametralmente oposta de perspectiva do universo narrativo.  
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A partir da leitura do conto “A metamorfose” de Franz Kafka e de seus conhecimentos, julgue 
os itens em C ou E. 
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1. ( ) o texto pode ser classificado como narrativo por apresentar elementos relacionados a 
dramaticidade da vida do personagem, ou seja, os sentimentos de Gregor. 

2. ( ) a narrativa do escritor tcheco (A Metamorfose, Franz Kafka) inicia-se de forma incisiva, 

já que o protagonista da história. Gregor Samsa encontra-se metamorfoseado num inseto 
gigante. 
 

3. ( ) a metamorfose de Gregor evidencia que as relações sociais são pautadas pelos 
interesses, pois, embora o protagonista seja uma pessoa altruísta, preocupada com o bem-estar 

da família, ele passa a ser excluído. 
 
4. ( ) Gregor Samsa não é visto como de fato é, mas sim por aquilo que aparenta ser, isto é, 

um monstro, o qual todos tinham de suportar.  
 

5. ( ) o protagonista chega, logo no início, a questionar-se sobre a sua essência: "Estarei 
agora menos sensível?". Logo, percebe-se que quando Gregor voltar ao normal, todos passarão 
a trata-lo bem. 

6. ( ) o narrador kafkiano apresenta, na primeira frase, o clímax da narrativa, demonstrando 
naturalidade e impassibilidade diante do absurdo. 

 
7. ( ) apesar de chocante, a metamorfose é elucidada, ao longo da trama, a partir dos fatos 

físicos que levaram a ela. Inclusive, sabendo o que ocorreu com Gregor para estar daquele 
modo. 
 

8. ( ) ao metamorfosear-se em inseto, Gregor tornou-se impossibilitado de prover a sua 
família. Com isso, perdeu seu valor diante dela. Algo que no passado podia acontecer _ o 

isolamento social daquele que não serve mais_ porém, hoje, tal situação seria diferente. 
 
9. ( ) Kafka,  nesta obra, nos mostra a realidade da sociedade, sobretudo capitalista, que 

restringe o valor do ser humano ao que produz e às aparências. 
 

10. ( ) o sentimento de solidão em Gregor se desenvolve no decorrer da narrativa, o qual 
alimenta o seu sentimento de impotência e tristeza e, por conseguinte, diversos problemas 
psicológicos (típicos do homem contemporâneo). 

 


