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APRESENTAÇÃO

O III Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional e o XV Painel Reflexões

sobre o insólito na narrativa ficcional, com a temática central “A personagem nos mundos

possíveis do insólito ficcional”, representa um dos pontos de interseção entre projetos de pesquisa 

que vêm sendo desenvolvidos no Centro de Literatura Portuguesa (CLP) da Universidade de Coimbra 

(UC), Portugal, e no Seminário Permanente de Estudos Literários da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (SePEL.UERJ), Brasil, no âmbito do acordo de cooperação interinstitucional firmado 

entre a UERJ e a UC, cujo termo aditivo determina que suas atividades devam ser executadas 

pelo SePEL.UERJ, sob a coordenação de Flavio García, e pelo CLP, sob a coordenação de Carlos 

Reis, com base no plano de trabalho “Figuras da Ficção”. 

Inicialmente, pretendia-se que este evento de 2016 fosse uma realização efetivamente 

compartilhada que conjugasse a principal linha de interseção entre esses projetos de pesquisa, 

ambos centrados na ficção, que é a personagem, em seus processos compositivos, implicando 

sua figuração. Contudo e com o acordo dos coordenadores, reconhece-se que o momento de 

crise que se vive, com dificuldades de custeio, impede a concretização dos planos iniciais para 

o evento deste ano, ainda que bem delineados e bastante avançados.

Em 2012, dando sequência aos Painéis Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional,

iniciados em 2007, na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo (campus da UERJ 

nessa cidade do Grande Rio), e aos Encontros Nacionais O Insólito como Questão na Narrativa 

Ficcional, surgidos em 2009, no Instituto de Letras (ILE) da UERJ, aconteceu o I Congresso 

Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, cuja segunda edição se deu em 2014, igualmente 

com pesquisadores de diferentes universidades brasileiras, portuguesas e estrangeiras.

Dedicar esta 3ª edição do Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional e 15ª 

do Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional à temática da personagem nos mundos 

possíveis do insólito ficcional é a maneira mais singela que se encontrou para manter e realçar, 

ainda que de forma tênue, os laços que existem entre os grupos do Brasil, sediado na UERJ, e de 

Portugal, sediado na UC. Espera-se, ainda, que isso seja o prenúncio da realização, no Brasil, mais 

propriamente na UERJ, do Colóquio Figuras da Ficção 5, já no próximo ano. Assim,o Congresso 

que ora se realiza, atando fios de uma rede internacional de pesquisa em pleno desenvolvimento, 

propõe-se a conjugar duas linhas de reflexão: a que incide sobre o insólito, em suas manifestações 

ficcionais, teóricas, críticas e historiográficas, sediada no SePEL.UERJ, veículo de ações do Grupo 

de Pesquisa (Diretório CNPq) “Nós do Insóltio: vertentes da ficção, da teoria e da critica”; e a 
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que incide sobre a figuração, envolvendo as suas dimensões ficcionais, discursivas e cognitivas, 

localizada no CLP, no Grupo Teoria da Literatura, Projeto de Investigação “Figuras da Ficção” (http://

www.uc.pt/fluc/clp/inv/proj/teolit/figfic). No ponto de cruzamento dessas duas linhas, encontra-se 

a personagem, importante categoria estética, representada em práticas discursivas e artísticas 

transliterárias e transmidiáticas (literatura, teatro, cinema, artes plásticas, ciberlinguagens etc.).

As sessões plenárias de conferências, bem como as sessões semiplenárias de simpósios, 

serão espaços de debates, a partir de diferentes pontos de vista, acerca do tema central do evento, “a

personagem nos mundos possíveis do insólito ficcional”, admitindo-se, para tanto, visões amplificadas e

ampliadas desses dois termos-conceito. 

O mais fica por vir em um futuro bem próximo, assim esperamos e desejamos que seja.

Os Coordenadores
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PROGRAMAÇÃO GERAL

Quarta-feira, 16 de novembro

08:00 Início do Credenciamento
(Hall do 11º andar)

09:45

Sessão de Abertura
Anúncio da criação do Núcleo de Estudos do Fantástico (NEF) e dos  
Acervos Temáticos “Rosalba Campra” e “Filipe Furtado”
(Aud. Bloco D)

10:45

Para uma teoria da figuração. Sobrevidas da personagem
Carlos Reis (Universidade de Coimbra)
Conferência, com lançamento do nº 3 da revista Abusões, dedicado à temática 
“Figurações de personagem em contextos insólitos”, em homenagem ao 
Prof. Doutor Carlos Reis 
Presidência de Flavio García (UERJ)
(Aud. Bloco D)

11:45 INTERVALO PARA O ALMOÇO

13:00 Sessões Semiplenárias de Simpósios 1

14:45 Sessões Semiplenárias de Simpósios 2

16:30

Unnatural narratology: contribuições para o estudo do insólito
Raquel Trentin (UFSM)
Mulheres, experiência e ancestralidade: os saberes outros das literaturas 
africanas
Simone Schmidt (UFSC)
Presidência de Maximiliano Torres (UERJ)
(Aud. Bloco D)

18:30 INTERVALO PARA O CAFÉ

18:45

Personagem irreal: estratégias da figuração disforme ou informe
Maria João Simões (Universidade de Coimbra)
Presidência de Maria Cristina Batalha (UERJ)
(Aud. Bloco D)

19:45

Territórios da ficção fantástica
Rosalba Campra (La Sapienza Universitàt de Roma)
Conversas com a autora
(Aud. Bloco D)
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Quinta-feira, 17 de novembro
08:00 Sessões Semiplenárias de Simpósios 3

09:45

Da narrativa literária à narrativa fílmica: figuração de personagens em 
relações trans e intermediáticas
Anna Boccuti (Università degli Studi di Torino)
El personaje artificial femenino: mujeres robóticas, virtuales, transgénicas, 
digitales y biotecnológicas en la literatura iberoamericana
Teresa López-Pelizza (Universitàt Autónoma de Barcelona)
Presidência de Ana Cristina dos Santos (UERJ)
(Aud. Bloco D)

11:45 INTERVALO PARA O ALMOÇO

13:00 Sessões Semiplenárias de Simpósios 4

14:45 Sessões Semiplenárias de Simpósios 5

16:30

A psicanálise e o duplo na figuração de personagens no cinema de horror
Cláudio Zanini (UNISINOS)
Estratégias do insólito: o caso de 10 personagens em gifs animados de  
filmes de horror
Nilton MIlanez (UESB)
Presidência de Shirley Carreira (UERJ)
(Aud. Bloco D)

18:30 INTERVALO PARA O CAFÉ

18:45

Figuraciones de lo insólito en espacios divergentes: entre lo fantástico,  
lo hiperrealista y otros territorios indecidibles. Tres casos uruguayos:  
Felisberto Hernández, Mario Levrero y Daniel Mella
Hebert Benítez Pezzolano (Universidad de la República Uruguay)
Presidência de Rita Diogo (UERJ)
(Aud. Bloco D)

19:45

Territórios da ficção fantástica
Rosalba Campra (La Sapienza Universitàt de Roma)
Conversas com a autora
(Aud. Bloco D)

PROGRAMAÇÃO GERAL
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Sexta-feira, 18 de novembro
08:00 Sessões Semiplenáriasde Simpósios 6

09:45

O vampiro e a questão do inumano
Maria Conceição Monteiro (UERJ)
Implicações cronotópicas na figuração da personagem na literatura 
fantástica
Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)
Presidência de Eloísa Porto (UERJ)
(Aud. Bloco D)

11:45 INTERVALO PARA O ALMOÇO
13:00 Sessões Semiplenárias de Simpósios 7
14:45 Sessões Semiplenárias de Simpósios 8

16:30

Perigos da virtude, ou de Otranto a Crepúsculo:  
sobrevidas da heroína gótica
Aparecido Donizete Rossi (Unesp)
Processos de composição da personagem na ficção gótica
Júlio França (UERJ)
Presidência de Fernando Monteiro de Barros (UERJ)
(Aud. Bloco D)

18:30 INTERVALO PARA O CAFÉ

18:45

Armação de mundos possíveis e figuração de personagens em vertentes  
literárias do insólito ficcional
Flavio García (UERJ)
Presidência de Regina Michelli (UERJ)
(Aud. Bloco D)

19:45
Sessão de Encerramento
(Aud. Bloco D)

PROGRAMAÇÃO GERAL
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SESSÕES DE SIMPÓSIOS

Processos de composição de personagens em narrativas africanas  
de língua portuguesa

Coordenação:
Jurema Oliveira (UFES) e Amarino Oliveira de Queiroz (UFRN) 

O presente simpósio visa discutir os processos de composição da personagem 
em narrativas africanas de língua portuguesa, observando em que medida a personagem 
constitui-se como figura híbrida, reunindo, por um lado, traços de caracterização 
comprometidos com a realidade física e empírica e, por outro lado, traços advindos do 
imaginário legendário e mitológico telúrico. O aporte teórico encontra-se nos Estudos 
Narrativos contemporâneos, em especial nos enfoques que vêm observando a figuração 
da personagem. Desse modo, serão privilegiadas as propostas de comunicação que 
focalizem os procedimentos discursivos empregados na construção de personagens, 
implicando suas correlações com os referenciais de mundo perceptíveis nos protocolos 
ficcionais do corpus eleito para o trabalho a ser apresentado.
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Sessão
1

Sala
4D

18/11 (sexta-feira)
Das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Maria Cristina Chaves de Carvalho

Comunicação Comunicador IES

Posturas antagônicas das 
personagens Ludo e Lidia na 
construção identitária individual 
e coletiva

Rosa Maria da Silva Gonçalves IFRO /UFU/ 
FAPEMIG

A magia feminina nas letras de 
Paulina Chiziane Jane Rodrigues dos Santos UNIMONTES/ 

CAPES

A vez das vozes femininas em a 
Confissão das leoa, de Mia Couto

Maria Cristina Chaves  
de Carvalho UFES/ FAPES

Mundos por criar, mundos por 
relembrar: a personagem como 
demiurgo em um  
conto de Mia Couto

Tatiana Alves Soares Caldas CEFET-RJ

A reconstrução identitária do 
personagem leitor em Terra 
sonâmbula, de Mia Couto

Anna Carolina Legroski UFPR
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Desde a inauguração do gênero fantástico, em literatura francesa, com  romance 
Le Diable amoureux de Jacques Cazotte, em 1772, a construção das personagens se 
revela um procedimento fulcral para a elaboração do efeito de fantástico. Biondetta,  
a mulher-diabo, invocada pelo protagonista da obra de Cazotte, é a primeira, mas não  
é a única personagem feminina que encarna o mal em narrativas insólitas, e tais 
criações são, inúmeras vezes, a origem do evento sobrenatural. Em La Morte 
Amoureuse de Théophile Gautier, conto publicado em 1836, o sobrenatural se 
concentra inteiramente na personagem de Clarimonde, talvez a primeira vampira  
da literatura europeia, herdeira direta de Lord Ruthven, conto inglês de Polidori.

No campo dos estudos narrativos, destaca-se a categoria personagem como 
importante figura de ficção: representa “pessoas”, segundo as diferentes modalidades 
ficcionais, como importante veículo de articulação da narrativa em sua relação com o mundo, 
suscitando efeitos de leitura diversos. Segundo os estudos de Bakhtine, a narrativa subordina-
se ao princípio do dialogismo, ideia de que todo discurso implica uma projeção sobre o outro, 
mesmo que esse outro seja um eu desdobrado.

No universo ficcional que tange às literaturas do insólito, as personagens ocupam, 
particularmente, um lugar de destaque, não apenas para, a partir da interação com o leitor, o 
surgimento do efeito de leitura do fantástico, mas, também, para a progressão da narrativa.

O objetivo do simpósio é examinar a ficcionalidade da personagem nas expressões 
artísticas (teatro, cinema, televisão, videojogos, artes plásticas etc.) e literárias de expressão 
francesa, estudando os procedimentos de construção da personagem no universo de 
ficção, em relação direta ou indireta com o mundo real e com os sentidos transliterários 
(ideológicos, sociais, culturais, genológicos) (REIS, Carlos e LOPES, Ana Cristina M., 2011).

Abrem-se, pelo menos, duas possibilidades de enfoque: a do comparatismo, 
com tudo o que implica de potencial de correlações entre diferentes manifestações 
da categoria personagem, notadamente nas manifestações do insólito (épocas, 
subgêneros, espaços geográficos, universos culturais, trânsitos temáticos etc.) e a 
dos estudos culturais, ou seja, a faculdade de estabelecer nexos interdisciplinares 
possíveis, tendo como foco a personagem como categoria que sustenta uma 
determinada produção discursiva entendida como insólita, em suas manifestações  
de expressão francesa.

A construção do fantástico através da categoria personagem e suas 
figurações na literatura e nas artes de expressão francesa
Coordenação:
Maria Cristina Batalha (UERJ) e Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)
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Sessão
1

Sala
3D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Maria Cristina Batalha

Comunicação Comunicador IES
Figurações da personagem  
feminina em Barbey d’Aurevilly Maria Cristina Batalha UERJ

O Diabo como Instância 
Moralizadora em Conto de Sade Nicole Ayres Luz UERJ

A contemplação da arte e a  
sideração do personagem como 
desencadeadores do fantástico 
em Monsieur de Phocas, de  
Jean Lorrain 

Fábio Lucas Pierini UEM

O insólito na (de)composição 
dos personagens de Le Temps 
Retrouvé: a encenação da dança 
macabra medieval como enclave 
do fantástico na prosa proustiana 

Luciana Persice Nogueira UERJ

Sessão
2

Sala
3D

18/11 (sexta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Sabrina Baltor de Oliveira

Comunicação Comunicador IES

UERJ

Théophile Gautier: a composição 
de suas personagens femininas 
em seus contos fantásticos 

Isabella Daemon de Oliveira  
Antunes UERJ

A construção personagem no 
videogame Beyond: Two Souls  
a partir da perspectiva dos  
estudos literários 

Ricardo Gomes da Silva UNESP

Os personagens fantásticos em  
A Ronda da Noite, de Patrick 
Modiano 

Laura Barbosa Campos UERJ

Sabrina Baltor de Oliveira

Nuances do fantástico na 
construção do duplo em La 
Morte Amoureuse, de Théophile 
Gautier e A mortalha de Alzira, 
de Aluísio Azevedo
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A personagem feminina na construção do insólito: formas de traduzir a  
alteridade na literatura e no cinema ibero-americanos

Coordenação:
Ana Cristina dos Santos (UERJ), Rita Diogo (UERJ) e Maira Pandolfi (Unesp)

Este simpósio tem como objetivo reunir pesquisadores que desenvolvam estudos 
sobre a personagem feminina e suas relações na literatura e no cinema Ibero-Americanos. 
Ressaltamos a importância de incluir também obras que abram a possibilidade de refletir 
sobre a presença de um cânone de autoria feminina relacionado às vertentes do fantástico 
contemporâneo, com especial relevância para o papel que a personagem feminina joga na 
construção do insólito enquanto uma linguagem da alteridade, por meio da qual esse 
gênero se autodesigna ao situar-se no “espaço intervalar” (BHABHA, 1998, p. 312) – no 
constante ir-e-vir entre o “eu” e o “outro”-, onde então se (re)constrói e se diz. Sendo 
assim, pretende-se discutir as diferentes formas desse “traduzir-se” feminino, pois, como 
asseveram Figueiredo e Noronha (2005, p. 191): “[...] a questão identitária só interessa 
e só é reivindicada por aqueles que não são reconhecidos por seus interlocutores”. 
Parte-se da reflexão de que, quanto ao insólito ficcional e suas vertentes, as narrativas de 
autoria feminina e o estudo das personagens femininas não constituem uma tradição 
nos estudos téoricos do cânone literário desses países. Contudo, essa ausência teórica 
não corresponde à marcada presença do gênero feminino na produção do fantástico. 
Segundo Paula Junior (2011, p. 13), já em 1772, na obra Le diable amoureux de Jacques 
Cezotte, o feminino era tema central. Em 1822, a mulher apareceu como protagonista 
da obra A princesa Brambilla, do alemão E.T. A Hoffman. E, no início do século XIX, mas 
precisamente em 1818, uma mulher apareceu como a autora do primeiro romance 
de ficção científica, a inglesa Mary Shelley com sua obra Frankenstein ou o Moderno 
Prometeu. É interessante notar que dentro de um gênero literário, no qual predomina 
a presença de autores masculinos em seu cânone, o seu despertar ocorreu com uma 
obra escrita por uma mulher. A constatação de que o feminino está presente em quase 
a totalidade da produção literária do insólito leva a ensaísta e poeta argentina María 
Negroni (2010) a afirmar que “En la literatura fantástica, lo femenino es casi lo único que 
importa”. Somente a partir das últimas décadas do século XX, com os estudos de gênero, 
esse panorama começa a mudar e vários críticos resgatam do “esquecimento” autoras 
“encobertas” pelo cânone literário masculino. A presença feminina no insólito ficcional 
possibilita a discussão sobre a questão de gênero, sua relação com o poder; suas formas 
de traduzir-se e ser traduzida; a construção/reconstrução das personagens femininas e 
seus múltiplos constituintes de identidade; o papel da mulher na estrutura narrativa e, 
consequentemente, na sociedade atual. Vale ressaltar aqui a importância de inúmeros 
autores que demonstraram sensibilidade e empatia frente à situação da mulher em 
uma sociedade eminentemente masculina, esforçando-se por traduzi-la e, nesse sentido, 
tentando transcender o próprio gênero, seja ele masculino ou outros.
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Sessão
1

Sala
2D

18/11 (sexta-feira)
das 13:00 às14:45

Coordenação:
Ana Cristina dos Santos

Comunicação Comunicador IES

As personagens femininas de 
Carlos Fuentes: constante  
desvendar de outras realidades

Daniele Aparecida Pereira Zaratin UPM

A cozinha como espaço de 
resistência: entre o público e 
o privado em Como água para 
chocolate, de Laura Esquivel

Maria Inês Freitas de Amorim UERJ

O insólito a serviço da liberdade 
feminina em A ilha sob o mar, de 
Isabel Allende

Milena Campos Eich CPII

O insólito na construção das 
personagens femininas no Brasil 
e no Peru do século XIX

Cláudia Regina da Silva Rodrigues UFRJ

(In)Visíveis: o duplo e a (re)
construção identitária em  
Memorias del tiempo circular,  
de Chely Lima

Ana Cristina dos Santos UERJ

Sessão
2

Sala
2D

18/11 (sexta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Rita Diogo

Comunicação Comunicador IES

Descolonização, subjetividade  
negra e literaturas contemporâneas Felipe Fanuel Xavier Rodrigues UERJ

O ethos de Maria na Música  
Popular Brasileira Ana Lúcia Magalhães FATEC

A mulher na lírica galega:  
Rosalía de Castro e a poesia  
contemporânea de Emma  
Pedreira e Yolanda Castaño 

Ana Carolina Oliveira Guedes UERJ

A representação feminina  
marcada pelo insólito em  
“As flores”, de Augusta Faro

Suely Leite UEL

De Guamán Poma a La teta asus-
tada: gênero feminino, violência 
e modernidade periférica

Rita Diogo UERJ
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Literatura Fantástica e Ficção Científica: figurações ficcionais de  
personagens euroamericanas, brasileiras e maranhenses

Coordenação:
Naiara Sales Araújo Santos (UFMA)

Este simpósio tem como objetivo discutir e analisar a relação entre a figuração 
e arepresentação do insolito apartir de personagens euroamericanas, brasileiras e 
maranhenses na Literatura Fantástica e Ficção Científica. Com o intuito de analisarmos 
diferentes modalidades de discurso, daremos espaço tanto ao discurso Literário quanto 
ao discurso cinematográfico e seus múltiplos elementos de construção de sentido. 
Aqui será enfatizado, dentre outros aspectos, o diálogo entre as literarura Brasileira 
e a euroamericana no tocante às temáticas do Fantástico e sua interface com a Ficção 
científica. Atenção especial será dada às figurações ficcionais do insólito maranhense por 
se tratar de um terreno ainda pouco explorado no universo da crítica literária. Assim, 
serão contempladas neste simpósico obras tais como A Sombra, O Duplo, A bola e Esfinge, 
de Coelho Neto, e Demônios, de Aluisio Azevedo; também será objeto de estudo deste 
simpósico obras de escritores e críticos brasileiros tais como André Carneiro, Ruth Bueno 
e Braulio Tavares. Do universo da Literatura Euroamericana, contemplaremos obras de 
José Saramago, Michael Ende, Edgar Allan Poe e Toni Morrisson, dentre outros. Para a 
construção do suporte teórico dos trabalhos aqui debatidos traremos à baila as ideias de 
Tzvetan Todorov, H.P. Lovecraft, Irlemar Chiampi, Joseph Campbell, Adam Robert, Paul 
Alkon, Darko Suvin, Homi Bhabha e Stuart Hall, entre outros. Nossa análise comparativa 
e crítica lançará mão de discussões já existentes em âmbito nacional e internacional no 
tocante ao conceito de Literatura Fantástica e outros gêneros relacionados a ela focando 
nas relações entre a figuração e representação do insólito, bem como nas discussões em 
torno do conceito de Ficção Científica e seus subgêneros, sempre levando em consideração 
fatores históricos, sociais e culturais que impulsionam a criação artístico-literária.
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Sessão
1

Sala
9D

16/11 (quarta-feira)
Das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Naiara Sales Araújo Santos

Comunicação Comunicador IES

A veracidade da existência de 
Ligeia no conto homônimo  
de Edgar Allan Poe

Lucélia Magda Oliveira da Silva UFMA

Morte rubra: um estudo do  
insólito em Edgar Allan Poe Olivar Aurelino Ferreira Neto UFMA

Solidão e vontade de sentido:  
Análise fenomenológico-existencial 
do personagem Graograman de  
A história sem fim, de Michael Ende

Débora Furtado Moraes UFMA

O Riso do Horror: Uma análise 
da identidade da personagem 
Coringa em Batman:  
A Piada Mortal

Danielle Gomes Mendes UFMA

O Diabo não é tão feio quanto  
se pinta: A Desconstrução  
do personagem Lúcifer em  
O Evangelho Segundo Jesus Cristo

Luan Passos Cardoso UFMA

A presença do insólito no  
romance O Homem Invisível, de 
H.G Wells

Kedma Pereira Monteiro Gama UFMA

Sessão
1

Sala
9D

16/11 (quarta-feira)
Das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Naiara Sales Araújo Santos

Comunicação Comunicador IES

História, Ciência e Misticismo 
como elementos formadores  
da personagem Avellar em  
“A Sombra”, De Coelho Neto

Thalita Ruth Sousa UFMA

Um monstro na Belle Époque  
tropical: uma análise das trans-
gressões ao corpo humano em 
Esfinge, de Coelho Neto

Dayane Andréa Rocha Brito UFMA
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Manifestação do insólito através 
das temáticas do medo, do  
silêncio e da morte: análise  
de “Demônios” (1893) e “A Bola 
“(1927), de Aluísio Azevedo e 
Coelho Neto

Livia Fernanda Diniz Gomes UFMA

Manifestação do insólito através 
do duplo no conto fantástico  
“O Duplo”, de Coelho Neto

Onivaldo Ferreira Coutinho  
Sobrinho UFMA

Asilo nas Torres: Fantasia e  
Ficção Científica contra a  
Ditadura Militar

Naiara Sales Araújo Santos UFMA

O efeito fantástico através do 
discurso das coincidências em 
André Carneiro

Gladson Fabiano de Andrade 
Sousa UFMA
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Personagens amazônicos e americanos: figurações míticas, insólitas,  
humanas e não humanas

Coordenação:
Heloisa Helena Siqueira Correia (UNIR) e  
Marcelo Damonte (Universidad de la República Oriental del Uruguay)

Procura-se abordar a dimensão fantástica/insólita dos personagens humanos e 
não humanos das narrativas escritas e orais amazônicas e americanas, ou que orbitam 
em torno delas. Seres naturais e míticos, animais, pessoas e objetos são personagens 
que agem de modo inusitado e potencializam o processo de delineamento de dimensões 
insólitas da floresta e das regiões possuidora de loci fantásticos, campos movediços 
imaginários e concretos, possuidores de lances sublimes mas também da história de 
violência e devastação. A Amazônia e as Américas, ora habitadas concretamente pelos 
seres humanos e não humanos, vivos ou mortos, míticos ou eternos, podem ser tomadas, 
de variados modos, como entre lugares sólidos/insólitos. Nosso objetivo é analisar a 
dimensão fantástica/insólita dos surpreendentes personagens amazônicos e americanos, 
sejam eles viventes da cultura oral ou escrita, tais como peixes-homens, animais-deuses, 
homens-deuses, fantasmas, animais misteriosos e/ou hiperbólicos ou, ainda seres 
fronteiriços e protetores estrategistas, entre outros, enfocando também os aspectos 
históricos e os dados sociais que dividem, com o insólito, a tarefa de articular toda essa 
população híbrida. Para tanto dialogaremos, de um lado, com as teorias do insólito 
e do fantástico literário (ROAS, ALAZRAKI, GARCIA), de outro com os estudos animais 
(DERRIDA, MACIEL, NASCIMENTO) e a ecocrítica (GARRARD). Nesse sentido, é possível 
estudar certa gama de autores, temas e textos do campo dos estudos literários, desde 
que se situem no campo de irradiação de nosso problema, tais como os tigres borgeanos, 
as formigas presentes em vários contos de André Carneiro; a convivência dos leitores 
com animais humanizados, como a cachorra sonhadora de Vidas Secas, de Graciliano 
Ramos e o canguru Barbosa do conto “Teleco, o coelhinho”, de Murilo Rubião; o boto, 
a cobra e o mapinguari amazônicos; a onça, o condor e a cobra, entre outros animais, 
irmãos dos indígenas, identificáveis nos textos dos índios; os “Axolotls” de Julio Cortazar; 
o reino animal de Víctor Sosa; a distância com relação aos animais não humanizados, 
como a anfisbena do conto “There are more things” de Jorge Luis Borges e a ave de rapina, 
presente em tantos aforismos de Nietzsche; os seres vegetais humanizados, denominados 
Ents em O senhor dos anéis, de Tolkien, e os crótons da obra Alameda, da escritora 
amazonense Astrid Cabral.
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Sessão
1

Sala
4D

18/11 (sexta-feira)
Das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Heloisa Helena Siqueira  
Correia

Comunicação Comunicador IES

Figuras míticas na literatura 
indígena amazonense: um 
estudo comparativo entre as 
narrativas Antes o mundo não 
existia e Çaiçu Indé: o primeiro 
grande amor do mundo

Delma Pacheco Sicsú UEA

Hemisférios do desejo: paixão 
e desvario na lenda amazônica 
O Boto

Gilzete Passos Magalhães IFF

As Amazonas – figura mítica da 
mulher independente Paulo Cesar Cedran CUML –  

Ribeirão Preto

Representação literária da figura 
do piache em narrativas da 
tradição mitológico-cultural da 
etnia Pemón

Elda Firmo Braga UERJ/ UNESP/ 
UNICAMP

Personagens andaranas: formas 
insólitas e extraordinárias que 
habitam a Amazônia

Heloisa Helena Siqueira Correia UNIR

Sessão
2

Sala
4D

18/11 (sexta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Marcelo Damonte

Comunicação Comunicador IES

Da voz de quem silencia surge a  
narrativa mítica: personagens  
insólitas e a ressignificação do 
universo latino-americano

Melissa Gonçalves Boëchat UFVJM/ UFSJ

Os mitos em torno do ser 
americano no romance El 
Camino de El Dorado de Arturo 
Uslar Pietri

Gisele Reinaldo da Silva UFRJ
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A nudeza da voz de Iara no  
encontro sirênico de Clarice,  
Calcanhotto e Bethânia

Leonardo Davino de Oliveira UERJ

Lost world, lost race: ressonâncias 
de H.R. Haggard e do scientific 
romance nos romances fantásti-
cos de Menotti Del Picchia

Jayme Soares Chaves UERJ

La insólita imposibilidad de lo 
humano. Un enfoque zoocrítico 
en torno al mal y a la animalidad 
en los personajes y la narrativa 
de Tarik Carson y Lautréamont

Marcelo Damonte UdelaR
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A figuração da personagem na literatura europeia de língua italiana,  
francesa, alemã e inglesa

Coordenação:
Claudia F. de Campos Mauro (Unesp) e Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)

O simpósio em questão propõe uma reflexão sobre os processos envolvidos na 
composição da personagem em obras das diversas literaturas europeias elencadas no 
título do simpósio. Entende-se por figuração o modo como as personagens são constituídas 
em contextos específicos com os quais elas se relacionam. Os trabalhos propostos deverão 
se concentrar na personagem ficcional como categoria fundamental dos textos narrativos 
ficcionais em estudo e na investigação de como essas personagens se configuram para 
a irrupção do insólito. O objetivo do simpósio é promover uma discussão a respeito da 
articulação entre a figuração da personagem e a criação do(s) elemento(s) insólito(s) 
na narrativa, isto é, como a figuração da personagem determina, contribui, alimenta o 
aparecimento do insólito nas narrativas de língua italiana, francesa, alemã e inglesa . Os 
trabalhos propostos devem contemplar, portanto, a reflexão acerca da função e o papel 
da personagem no surgimento do elemento portador do sentimento do incômodo, do 
inusitado, do inverossímil, do impossível, etc, ou seja, devem discutir em que medida a 
figuração da personagem contribui para a desestabilização do real. Podemos lembrar, 
aqui, da reflexão proposta por David Roas a respeito do efeito provocado pelo fantástico: 
“la transgressión que provoca lo fantástico, la amenaza que supone per la estabilidade de 
nuestro mundo, genera ineludiblemente una impresión terrorífica en los personajes como 
en lector”. Vale considerar que Roas sustenta a ideia de que a transgressão do fantástico 
provoca terror nos personagens e no texto e, por terror, entende a ameaça à estabilidade 
do nosso mundo. É importante lembrar que, embora o estudo da personagem seja o cerne 
da proposta do simpósio, essa categoria pode estar articulada com o espaço, a ação e 
o tempo e, por esse motivo, os estudos propostos em relação à personagem poderão 
relacionar esta categoria às outras categorias mencionadas. Deve -se ressaltar que o 
estudo das personagens pode contemplar as narrativas de viés insólito, nas suas mais 
diversas manifestações, a saber o gótico, o fantástico, o maravilhoso, o estranho, a ficção 
científica, etc.
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Sessão
1

Sala
8D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Cláudia Mauro e Fernanda Aquino Sylvestre

Comunicação Comunicador IES

Ambiguidade, inaptidão e cisão 
da personagem em Io e Lui, de 
Alberto Moravia

Gisele de Oliveira Bosquesi Unesp

A figuração de Helena e Ekto 
em Elena, Elena, amore mio, de 
Luciano De Crescenzo

Maria Celeste Tommasello Ramos Unesp

A figuração de “A Bela 
Adormecida” em “Sol, Lua e 
Tália”, “A bela Adormecida no 
Bosque” e “A bela Adormecida”

Adriana Aparecida de Jesus Reis Unesp

A figura do herói Ulisses em 
Nessuno, de Luciano  
De Crescenzo

Giacomo Enzo Cinquarole  
Bellissimo Unesp

A personagem e a modulação do  
fantástico

Claudia Fernanda de Campos 
Mauro Unesp

Elementos fantásticos nos 
“Opúsculos morais”, de Giacomo 
Leopardi

Sérgio Mauro Unesp

Sessão
2

Sala
8D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Cláudia Mauro e Fernanda Aquino Sylvestre

Comunicação Comunicador IES

A figuração de Satã na 
Literatura Inglesa: uma herança 
de John Milton

Miriam Piedade Mansur Andrade UFMG

A caracterização de John, o 
Selvagem, em Admirável Mundo 
Novo

Vinícius Lima Figueiredo UFPR

Os fantasmas de Murau:  
realismo e delírio no romance 
Extinção, de Thomas Bernhard

Fábio Bezerra Cavalcante UEMS
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O narrador insólito em Os Filhos 
da Meia-Noite, de Salman Rushdie

Hiolene de Jesus Moraes  
Oliveira Champloni UnB

E não sobrou nenhum – uma 
relação entre o fantástico e o 
romance policial na obra de 
Agatha Christie

Thalita Pachêco Cornélio

Leonardo Davi Gomes de Castro 
Oliveira

UESPI

UESPI

Sessão
3

Sala
8D

17/11 (quinta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Cláudia Mauro e Fernanda Aquino Sylvestre

Comunicação Comunicador IES

Do insólito à filosofia: a função 
do eunuco nas Cartas persas, de 
Montesquieu

Thaïs Chauvel USP

Relendo conto de fadas:as 
figurações das personagens 
Barba Azul e da esposa em 
Fitcher´s Bird,dos irmãos Grimm; 
em Bluebeard , de Perrault e em 
The Glass Bottle Trick, de Nalo 
Hopkinson

Fernanda Aquino Sylvestre UFU

Mulheres videntes no século 
XVIII, os casos de Blimunda e 
Marianna Ucrìa

Mauro Cavaliere Stockholms  
universitet

Uma loba-mulher corre nua 
pelas ruas: uma leitura de 
Madame Edwarda, de Georges 
Bataille

Livia Drummond UFBA

A tragédia individual e o drama 
coletivo em Le diable et le bon 
Dieu (1951), de Jean-Paul Sartre

Débora Garcia Furtado UFRJ

A fantástica história de Fausto. 
Modos de rebeldia ou de domes-
ticação do corpo e da alma

Magali Moura UERJ/ FAPERJ
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Figurações ficcionais da contemporaneidade: corpos e identidades
Coordenação:
Ângela Maria Dias (UFF) e Maria Conceição Monteiro (UERJ)

A desestruturação do sujeito centrado e íntegro do humanismo não é mais novidade, 
na literatura, desde as vanguardas modernas, no início do século XX. Hoje em dia, com a 
descrença generalizada nas metanarrativas que dominaram a cena, durante a vigência do 
modernismo, novas e múltiplas subjetivações se conformam, sobretudo pela emergência 
da tecnologia e pela democratização de seus gadgets e dispositivos. O desenvolvimento 
acelerado das ciências informáticas e da cibernética, bem como da medicina e da genética, 
além de propiciar múltiplos processos e operações que transformam os corpos e as 
mentes, construindo híbridos tecnonaturais capazes de gerar novas formas de identidade, 
igualmente propiciam o surgimento de clonagens e ciborgues que confundem distinções 
entre natureza e cultura. Quando Keats acusou Newton de destruir a poesia do arco-íris 
ao explicar a origem das suas cores, deixou de ver o lado encantatório da tecnologia. Hoje, 
a tecnologia é tanto uma ameaça à tradicional natureza humana como uma possibilidade 
de superação do corpo meramente humano.

Além disso, também os meios de comunicação digital e eletrônica, em plena 
circulação na sociedade do espetáculo, uniformizam mentalidades e sensibilidades, 
gerando uma padronização de formas de vida e hábitos, tanto no lazer, quanto no trabalho, 
que empobrecem a vida interior, impedem o desenvolvimento de posturas críticas e 
aumentam as doenças da alma.

O presente simpósio pretende debruçar-se sobre a produção literária recente, com 
vistas a esboçar um mapeamento das figurações ficcionais, observando os processos de 
composição das personagens, em suas derivas múltiplas, insólitas e flexíveis.
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Sessão
1

Sala
6D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Ângela Dias

Comunicação Comunicador IES

Partículas Elementares de  
Houellebecq: Figuras ficcionais 
da distopia contemporânea

Ângela Dias UFF

Corpos raros: homem-macaco, 
homem-mulher, homem-
máquina, homem-brinquedo

Fabiana Cristina Camargo e Silva UESA

A criação de chatbots é o futuro 
do trabalho do escritor? Gerando 
narrativas de ficção em sociedades 
algorítmicas

Marcelo de Araujo UERJ

O inumano em The Waves Patrícia Marouvo Fagundes UFRJ

Corpo-zero: a fissura 
performática de  
Marina Abramović

Thiago Oliveira Carvalho Prefeitura/RJ

A voz ativa e a voz passiva – 
Imagem e agência em  
A Invenção de Morel e  
João Cabral de Melo Neto

Vinicius Portella Castro UERJ

Sessão
2

Sala
6D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Maria Conceição Monteiro

Comunicação Comunicador IES

Identidade e autoficção como 
lugar de reinvenção em  O irmão 
Alemão, de Chico Buarque  
de Holanda

Débora da Silva Chaves Gonçalves UFU

O eu escrito no outro que eu 
escrevi: duplicidade e autoficção  
em Nove noites, de  
Bernardo Carvalho

Letícia Cristina Alcântara  
Rodrigues UFG

Pactos com Ele: a figura do 
Diabo na literatura e no cinema Luiza Araujo Vicentini UERJ
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A construção da figura do 
narrador nas ficções de  
W. G. Sebald

Mariana Machado Rodrigues e 
Silva Martins UFRJ

Da autoficção à atoficção 
na literatura francesa 
contemporânea

Sylvain Adrien Optat Bureau UFPR

Sessão
3

Sala
6D

17/11 (quinta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Maria Conceição Monteiro

Comunicação Comunicador IES
Atravessando as fronteiras 
do recalque: Drácula - a 
personagem santa e a puta

Cassio Larotonda Maia UERJ

A representação de gênero e 
etnia nos gibis Daniel Conceição Gonçalves

Universidade 
do Grande Rio – 
Campus Caxias

Humanos maquinizados e 
máquina humanizadas – os 
limites entre humanos e 
andróides em Andróides sonham 
com ovelhas elétricas?, de  
Philip K. Dick

Francisco Magno Soares da Silva UERJ

A indistinção do conceito de 
Humano em Ex-Machina e em  
outras obras afins

Ricardo José de Lima Teixeira UERJ

Shadow of the Colossus:  
o desconhecido no trono Simone Silva Campos UERJ

O corpo do vampiro como 
locus de aproximação entre o 
inumano e o transumano

Thiago Silva Sardenberg UERJ



III Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional
XV Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional

“A personagem nos mundos possíveis do insólito ficcional”

Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de 15 a 19 de novembro de 2016

29

Figurações insólitas do corpo como práticas de transgressão  
estética/política

Coordenação:
Simone Pereira Schmidt (UFSC) e Maximiliano Torres (UERJ)

O simpósio propõe a discussão sobre múltiplas figurações do corpo. 
Compreendido como mapa identitário e lócus onde se travam embates políticos, o corpo 
tem sido disputado e ressignificado a partir de diferentes posições subjetivas e lugares 
geográficos, sociais, concretos e imaginários. Nessa perspectiva, ele tem sido percebido 
e representado como arena onde se configuram embates de poder, onde se intersectam 
experiências pessoais e políticas, onde se travam conflitos advindos das identidades 
de gênero, classe, etnia, raça, sexualidade, nacionalidade, geração. O corpo subalterno, 
violado, domesticado. O corpo subversivo, revolucionário. Lugar onde vive e se expressa 
a sexualidade; onde estão constituídos os discursos e as instituições (Arthur Frank). 
Corpos edificados, corpos desconstruídos. Corpo engendrado pelas tecnologias de gênero 
(Teresa de Lauretis), como um lugar no qual estão inscritas as disputas de poder (Pierre 
Bourdieu); corpo-destino preso à imanência (Simone de Beauvoir), normatizado pela 
heterossexualidade compulsória (Adrienne Rich, Judith Butler). Corpos performáticos 
(Judith Butler, Beatriz Preciado), corpos desmontáveis (Donna Haraway), corpos que 
escapam a definições e regras (Guacira Lopes Louro).

Tendo em vista as múltiplas figurações e os muitos sentidos atribuídos ao corpo, 
nosso propósito é debater os modos como, através de representações não convencionais, 
autores de diferentes práticas discursivas, em diferentes campos estéticos (a narrativa 
ficcional, o cinema, a poesia, as artes visuais, a performance, blogs, zines, canções, etc.) 
vêm subvertendo os cânones e rompendo com normas reguladoras da corporalidade 
na composição das suas diversas personagens. A partir de práticas desviantes e 
desconstrutoras, o corpo restrito pelos imperativos dos gêneros, das sexualidades, 
das etnias, das raças e de outros marcadores de identidades vem sendo repensado e 
ressignificado. Assim, o corpo abjeto, monstruoso, insólito, marginal e inclassificável se 
manifesta nessas práticas discursivas e artísticas como alternativas críticas e propositoras 
de novos sentidos estético-políticos para nossa compreensão da experiência corpórea.
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Sessão
1

Sala
3D

16/11 (quarta-feira)
das 13:00 às14:45

Coordenação:
Annateresa Fabris

Comunicação Comunicador IES

Considerações sobre um corpo 
grotesco Annateresa Fabris USP

Tamar e seus disfarces: 
ressignificações identitárias e 
estéticas

Filipe Reblin UFPR

Manifestações insólitas do corpo 
em La Pleurante des Rues de 
Prague, de Sylvie Germain

Isabelle Godinho Weber UERJ

Fagin, o Judeu: uma reescrita 
em oposição ao estereótipo de 
Dickens

Rosângela Tenório de Carvalho UFPE

Oskar Matzerath e a figuração 
da Segunda Guerra Mundial Elisandra de Souza Pedro USP

A insólita presença da 
personagem sem voz em  
O grande deus Pã, de  
Arthur Machen

Shirley de Souza Gomes Carreira UERJ

Sessão
2

Sala
3D

18/11 (sexta-feira)
das 13:00 às14:45

Coordenação:
Victor Azevedo

Sessão:
2

Coordenação da Sessão:
Victor Azevedo

Comunicação Comunicador IES

Un cuerpo, trasgresor, 
metaformico e travestido en 
Orlando, de Virginia Woolf

Melida Paola Frye Córdoba UEL/ ULPGC

Locus moribundus: o corpo 
vetusto e defunto como lugar 
enunciativo em Teolinda Gersão

Ana Carolina da Silva Caretti Unesp

A monstruosidade como marca 
da transgressão: leitura de um 
conto de José Saramago

Marcelo Pacheco Soares IFRJ/UFF
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Cinema da peste: a 
epidemia como metáfora de 
disfuncionalidades sociais nos 
filmes-catástrofe

João Antonio Nogueira Ramos Neto UFSC

A representatividade da 
liberdade sexual e corporal 
nas obras amadianas, traço 
do projeto modernizador da 
geração de 30

Camila Paiva da Silva Sem vínculo

Corpos imagéticos no Caderno 
de memórias coloniais, de 
Isabela Figueiredo

Victor Azevedo UFRJ

Sessão
3

Sala
3D

18/11 (sexta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Simone Pereira Schmidt

Comunicação Comunicador IES

Das insólitas partes d’“O Caixão 
Fantástico”: Augusto dos Anjos e a 
lírica do corpo individual, múltipla 
e milenarmente sepulcral

Andrea Luiza Blanco UFRJ

Insólitas metamorfoses no  
romanceiro nordestino Elizabeth Dias Martins UFC

Corpo negro, corpo de 
resistência: um panorama  
de Histórias de leves 
enganos e parecenças, de  
Conceição Evaristo

Angélica Maria Santana Batista UERJ

Escrita do corpo e corpo da 
escrita: a textualidade queer em 
A Princesa, de Fernanda Farias 
de Albuquerque e Maurizio 
Jannelli

Maximiliano Torres UERJ

Corpos e espíritos, entre 
violência e liberdade Simone Pereira Schmidt UFSC
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O vilão gótico e suas metamorfoses – literárias e transliterárias
Coordenação:
Fernando Monteiro de Barros (UERJ) e Luciana Colucci (UFTM)

O personagem Manfredo, príncipe tirano do romance inaugural do gênero de terror 
O castelo de Otranto (1764), do inglês Horace Walpole, dá início à linhagem literária dos 
vilões góticos, que, já na literatura do século XVIII, apresentavam facetas variadas, como 
atestam os monges Schedoni e Ambrosio (de O italiano (1797), de Ann Radcliffe e O monge 
(1796), de Matthew Lewis, respectivamente), e o califa Vathek, do romance homônimo 
(1786) de William Beckford. Montoni, de Os mistérios de Udolpho (1794), também de 
Ann Radcliffe, guarda certa similaridade com Manfredo, já que também é um senhor do 
castelo e igualmente vilanesco. Um pouco mais tarde, nas primeiras décadas do século 
XIX, o vampiro byroniano e o monstro do romance de Mary Shelley serão os precursores 
de uma linhagem gótica transliterária que se esprairá não só pelo teatro dos vampiros 
do vaudeville francês como pelas telas do cinema hollywoodiano, com suas profusões 
de Dráculas e Frankensteins, assim como também por outras mídias, tais como histórias 
em quarinhos, games e séries de televisão. Mas não apenas de criaturas sobrenaturais ou 
provenientes de um passado distante é povoada a galeria de vilões góticos: o antagonista 
Norman Bates, do filme Psicose (1960), de Alfred Hitchcock, também integra tal 
assembleia, evidenciando que o monstruoso pode apresentar a face mais familiar. Assim 
também como o vilão gótico transborda as fronteiras de gênero: Geraldine do poema 
Christabel (1816), de Samuel Taylor Coleridge, e Carmilla, da novela homônima (1872) 
de Sheridan LeFanu, são exemplos notáveis. Este simpósio tem como foco as várias 
metamorfoses do vilão gótico, tanto na literatura do gênero quanto nas mais variadas 
mídias, uma vez que tal gênero tem não só sobrevivido literaria e transliterariamente ao 
longo de dois séculos e meio, como tem gozado de enorme sucesso, e, ao mesmo tempo, 
tem recebido atenção considerável das pesquisas acadêmicas.
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Sessão
1

Sala
8D

18/11 (sexta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Luciana Colucci

Comunicação Comunicador IES

Heróis, nevrosados e fatais:  
os vilões decadentes Daniel Augusto Pereira Silva UERJ

Franklin Távora e o vilão gótico 
do século XIX Fernanda Martinez Tarran UEL

Fanáticos e vilões: o Gótico no 
sebastianismo brasileiro Hélder Brinate UERJ

As configurações do Grotesco na 
literatura realista brasileira Mariana Saba Warrak UERJ

A clausura do desejo na 
personagem feminina de  
Lúcio Cardoso

Leonardo Ramos Botelho Gomes UERJ –  
São Gonçalo

Metamorfoses do vilão gótico na 
literatura brasileira: “fantasmas” 
e “vampiros” em A menina  
morta, de Cornélio Penna

Fernando Monteiro de Barros UERJ –  
São Gonçalo

Sessão
2

Sala
2D

18/11 (sexta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Fernando Monteiro de Barros

Comunicação Comunicador IES

Espectros da vilania  
gótica em Poe e Gautier Luciana Colucci UFTM

A figuração do herói frenético em 
Don Andréa Vésalius, l’anatomiste 
(1833), de Pétrus Borel

Fernanda Almeida Lima UFRJ

O pater familias como 
vilão gótico em Úrsula, de Maria 
Firmino dos Reis

Ana Paula Araujo dos Santos UERJ

Entre o homem e o animal: a 
monstruosidade racial no Gótico-
Naturalismo

Marina Sena UERJ
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A mulher-fantasma na poesia 
em prosa de Júlio Perneta Vinicius Freitas UERJ –  

São Gonçalo

Sessão
3

Sala
8D

18/11 (sexta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Luciana Colucci

Comunicação Comunicador IES

O papel do outro no horror  
cósmico de H.P.Lovecraft Bruno da Silva Soares UFRJ

O vilão gótico nas produções 
textuais de alunos ouvintes de 
contação de histórias em sala 
de aula

Flaviana Rangel Pacheco de França UERJ –  
São Gonçalo

De Drácula a Voldemort: visões 
polifônicas do sangue, da morte 
e do sobrenatural

Márcio Alessandro de Oliveira UERJ –  
São Gonçalo

A descoberta do Pr. Jacobs:  
racionalidade e terror em  
Revival (2014), de Stephen King

Alfredo Bronzato da Costa Cruz UERJ

Um vilão chamado progresso: 
Distopia e Gótico em Não verás 
país nenhum

Pedro Puro Sasse da Silva UFF
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(Con)figurações da personagem na narrativa ficcional para crianças e jovens

Coordenação:
Regina Michelli (UERJ) e Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

A personagem caracteriza-se por ser uma instância narrativa, progressivamente 
construída, que impulsiona a ação e, na maioria das vezes, ocupa a centralidade da 
diegese. Compreende-se a personagem como um constructo modelado pelo plano 
sintagmático do discurso, estendendo-se à tessitura de relações paradigmáticas com 
outros eixos, a que se liga cognitiva e ideologicamente. Abordar a personagem sob o 
prisma da figuração implica ater-se menos a contar a história narrada, que se voltar 
o olhar à análise do processo – ou conjunto de processos – que envolve a construção 
dessa personagem. Nesse estudo, podem afluir traços que exprimam significado da 
composição da personagem, como sua descrição e retrato; nome; características de 
individuação; desenvolvimento e função acionais; estatuto social; conectividade com 
outras personagens, elementos narrativos e meio sociocultural; relação com o mundo 
do autor, em seu contexto histórico e criativo; possíveis comparações com personagens 
criadas por outros escritores e por artistas de outras linguagens e suportes; sobrevida da 
personagem. Ainda que o processo de figuração da personagem não se circunscreva aos 
textos literários – encontrando-se nas apresentações pessoais que hoje vemos no facebook 
–, a proposta do simpósio recai sobre a figuração da personagem em narrativas ficcionais 
voltadas para o público infantil e juvenil, tanto no âmbito estritamente literário, quanto 
na refiguração por vezes estabelecida através das relações transliterárias com outros 
discursos e linguagens, abarcando, por exemplo, narrativas maravilhosas dos contos de 
fadas da tradição, narrativas de ficção científica, de mistério, histórias em quadrinhos, 
ilustração, livro de imagens, narrativa cinematográfica, televisiva, no ciberespaço etc. 
Assim, considerando-se que as personagens ficcionais deslizam de um discurso e de uma 
linguagem a outra, aceitam-se trabalhos que discutam a configuração de personagens em 
narrativas tradicionais e/ou contemporâneas destinadas a crianças e jovens, no âmbito 
literário e transliterário. Dentre as possíveis abordagens, além da análise do processo de 
composição de personagens em obras específicas, o olhar pode se deter numa espécie 
de cartografia daquelas que normalmente habitam esse universo, como príncipes, 
princesas, reis, rainhas, heróis, gigantes, fadas, ogros, animais do maravilhoso etc., quer 
isoladamente, quer comparativamente, em relações inter e transmidiáticas, como as 
transposições ora efetuadas da literatura para outros suportes e linguagem. Enseja-se, 
ainda, receber pesquisas em torno das narrativas do insólito ficcional, abrangendo as 
diferentes vertentes do fantástico ficcional - o maravilhoso, o realismo mágíco, o realismo 
animista, a ficção científica etc – direcionadas ao mesmo público.
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Sessão
1

Sala
2D

16/11 (quarta-feira)
das 13:00 às14:45

Coordenação:
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos

Comunicação Comunicador IES
A re(con)figuração de 
personagens do conto popular 
“O companheiro” em  
“O companheiro de viagem”,  
de H. C. Andersen

Euclides Lins de Oliveira Neto USP

O insólito do amor no caos na 
ficção científica de Fernando 
Bonassi em Diário da Guerra de 
São Paulo

Miriam Peixoto de Freitas Santos UNIMONTES

O insólito e a questão de 
identidade da personagem 
Alice, em Alice no País das 
Maravilhas

Bianca Rodrigues Cabral UFU

A construção da personagem mãe-
escritora em A mulher que matou 
os peixes, de Clarice Lispector

Samuel Frison UFRGS

Sessão
2

Sala
2D

16/11 (quarta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Vera Teixeira de Aguiar

Comunicação Comunicador IES

Entre “A menina sem palavras”  
e “O beijo da palavrinha”:  
uma análise das narrativas  
de Mia Couto

Alexsandra Machado da Silva dos 
Santos

UNISUAM/ 
SEEDUC-RJ

Para além do Desconhecido: a 
personagem no espaço sígnico 
d‘O Segredo Além do Jardim

Bruno Oliveira Tardin IFSULDEMINAS

Os processos de figuração das 
personagens na narrativa infantil 
e juvenil de Moçambique: Um 
olhar sobre O gala-gala cantor, 
de Luís Carlos Patraquim

Pedro Manuel Napido UEM
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Cantigas das Creanças e do 
Povo e Danças Populares, de 
Alexina de Magalhães Pinto: 
antropomorfismo e processos 
insólitos

Rita de Cássia Silva Dionísio  
Santos UNIMONTES

Sessão
3

Sala
2D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às14:45

Coordenação:
Maria Zilda da Cunha

Comunicação Comunicador IES
Refigurações de Alice nos 
insólitos diálogos da literatura 
com outras artes

Maria Zilda da Cunha USP

A reiteração da figura ambígua 
e misteriosa da Rainha da Neve, 
de Hans C Andersen

Lígia Regina Máximo  
Cavalari Menna UNIP

A morte como feição do insólito 
na produção ficcional de 
recepção infantil e juvenil

Maria Auxiliadora Fontana Baseio UNISA

Os lobos dentro das paredes 
(Neil Gaiman) e a série de TV 
Stranger Things: correlações 
entre o fantástico e a construção 
audiovisual

Sandra Trabucco Valenzuela UAM

Configurações do insólito  
ficcional na obra O orfanato  
da Srta. Peregrine para crianças 
peculiares

Tuane da Silva Mattos UERJ

Sessão
4

Sala
2D

17/11 (quinta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Eloísa Porto Corrêa Allevato Braem

Comunicação Comunicador IES

(Con)figurações da Bruxa das 
Portelas em Portugal Pequenino: 
Literatura e Ilustração

Eloísa Porto Corrêa Allevato 
Braem UERJ

As fiandeiras de Marina 
Colasanti: configurações das 
Moiras e tecelãs em três contos 
de fadas colasantianos

Simone Campos Paulino;
Vera Lúcia Teixeira UNIGRANRIO
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Literatura de horror nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental:  
as respostas a personagens

Juliana Lopes da Silva Pessoa
Marly Amarilha UFRN

De metamorfoses e 
transformações, breve  
trajetória do “ogro” na  
interface literatura e cinema

Regina Silva Michelli Perim UERJ
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O duplo, o espelho, a sombra: figurações de personagens nas literaturas  
de língua inglesa
Coordenação:
Claudio Vescia Zanini (UNISINOS) e Sandra Sirangelo Maggio (UFRGS)

O duplo é instrumento recorrente em histórias ficcionais, lendas, processos de 
simbolização e expressões artísticas. É através dele que muitas vezes se dá o processo 
de (res)significação das personagens, o que proporciona ao leitor/espectador um 
entendimento maior sobre o relacionamento destas personagens com aqueles que as 
cercam, bem como com os espaços físico-temporais que ocupam. A literatura gótica 
vitoriana é exemplar neste sentido: obras como O Médico e o Monstro de Stevenson, 
Drácula de Stoker, e O Retrato de Dorian Gray de Wilde têm em comum não só a presença 
do duplo como base para a construção de suas personagens principais, mas também a 
problematização de questões próprias de seu tempo e espaço. Em 1941, Virginia Woolf 
nos apresenta em Profissões para Mulheres o “anjo da casa”, seu duplo doméstico e 
passivo, que ela se vê forçada a matar para ser bem-sucedida profissionalmente. 

Na contemporaneidade, a ficção em língua inglesa nos apresenta inúmeros 
Doppelgängers tortuosos e encantadores, tais como Norman Bates e sua mãe Norma em 
Psicose e na série Bates Motel, o narrador sem nome e Tyler Durden em Clube da Luta, a 
bailarina Nina Sayers em Cisne Negro, além de Dexter Morgan e seu “Passageiro Escuro”. 
Dualidades, duplicidades, cisões e antíteses também aparecem na descrição bíblica da 
teoria criacionista do ser humano (a mulher é criada a partir da costela do homem, o 
que faz de ambos duas metades de um mesmo todo), no binarismo simbólico do branco 
e do preto presente no Yin-Yang e em O Lago dos Cisnes, e na estranheza que gêmeos 
idênticos causam, elemento este presente em Shakespeare (A Comédia dos Erros), no 
cinema (Gêmeos – Mórbida Semelhança, de Cronenberg, e O Iluminado, de Kubrick) 
e em novelas (Mulheres de Areia e A Usurpadora). Devido ao fascínio histórico que o 
duplo exerce sobre a humanidade e à sua recorrência enquanto dispositivo de figuração 
de personagens na ficção, este grupo temático propõe espaço para discussão e reflexão 
sobre a articulação do duplo e suas manifestações – sombra, espelho, dobra, cópia, 
replicação – na produção cultural em língua inglesa, tanto na forma do texto literário 
escrito, bem como através de textos em outras mídias, tais como filmes, séries de TV, 
videogames e letras de música. Algumas questões passíveis de análise são: as relações de 
complementação, suplementação e rivalidade possibilitadas pelo duplo; a divisão tríplice 
da psique humana proposta por Freud (id, ego e supereu) e a representação do duplo; 
a simultânea familiaridade e estranheza causada pelo estranho (Das Unheimliche); 
representações arquetípicas e simbólicas de dicotomias tais como bem e mal, heroína/
herói e vilã/vilão, vida e morte; manifestações imateriais do duplo, tais como vozes, 
presenças, espíritos e representações de consciência; a articulação entre o duplo e as 
inúmeras vertentes da literatura gótica; releituras de representações clássicas do duplo 
em novas versões, remakes e adaptações.
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Sessão
1

Sala
5D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Sandra Sirangelo Maggio

Comunicação Comunicador IES

“Meu nome é Legião”: do duplo 
ao múltiplo em filmes de  
possessão demoníaca

Claudio Vescia Zanini UNISINOS

Jogo de espelhos metaficcional: 
o duplo como elemento 
estrutural em Edgar Allan Poe

Filipe Róger Vuaden UFRGS

O jogo dos duplos em “William 
Wilson”, de Edgar Allan Poe Marluce Faria de Melo e Souza UERJ

Bertha, a louca? A sombra e o 
fogo de quem sempre esteve à 
sombra

Lis Yana de Lima Martinez UFRGS

Mary, Jekyll, Hyde: Mary Reilly, 
de Valerie Martin Vinicius Lucas de Souza Unesp

Sessão
2

Sala
5D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Claudio Vescia Zanini

Comunicação Comunicador IES

Duplamente Miriam: uma  
leitura do conto de Capote Adriane Ferreira Veras UVA

O duplo na ficção gótica  
americana: “Miriam”,  
de Truman Capote

André Bednarski UFRGS

Insólito: caminhando pela 
sombra com Lucy Snowe e  
Jane Eyre

Caroline Navarrina de Moura UFRGS

Viagem ao centro da página: Alan 
Moore enquanto personagem em 
sua própria oeuvre

Leonardo Poglia Vidal UFRGS

A presença do duplo em Os 
filhos de Anansi, de Neil Gaiman Júlio Cezar Pereira de Assis UFU
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Sessão
3

Sala
5D

18/11 (sexta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Sandra Sirangelo Maggio

Comunicação Comunicador IES

O legado de Moriarty: a 
figuração do personagem como 
duplo de Sherlock Holmes

Eduarda De Carli UFRGS

O arquétipo da sombra na  
narrativa de J. K. Rowling:  
Voldemort como a personalidade 
reprimida de Harry

Luciane Oliveira Müller Sem vínculo

Toni Morrison e a presença do 
duplo no romance Paraíso Liliane de Paula Munhoz UFG/ IFG

Memórias de um medo de 
infância: os casos de Natanael, 
em Hoffmann, e Scrooge, em 
Dickens

Daniel Maggio Michels UFRGS

Sessão
4

Sala
5D

18/11 (sexta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Claudio Vescia Zanini

Comunicação Comunicador IES
Dressed resembling a girl: a drag 
queen e o duplo masculino/
feminino na dramaturgia anglo-
americana e em outras mídias

Valter Henrique Fritsch FURG

“Uploading” o transferencia de 
la conciencia en Mindscan de 
Robert Sawyer: estudio de la 
duplicación del personaje y de 
las implicancias filosóficas,  
éticas y legales

Virginia Frade Pandolfi CFE-IPA

O brilho e a sombra na caverna 
dos diamantes: um estudo  
sobre Robinson Crusoé, de  
Daniel Defoe

Sandra Sirangelo Maggio UFRGS

O duplo par excellence em  
The comedy of errors Rafael Campos Oliven UFRGS
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Figuração de personagens e mundos possíveis insólitos
Coordenação:
Carlos Reis (UC) e Luciana Morais da Silva (UERJ)

Configuração dos processos de ficcionalidade. Cabe à personagem a primazia da 
armação desses mundos que ela habita, transitando em tempo e espaço e sofrendo ou 
exercendo as ações narradas. Assim, como produção ou como produto a relação entre 
cada personagem com o universo narrativo determina o conjunto de tipos de modelo de 
mundo que competem para configuração do mundo possível ficcional que se sobreleva 
como cenário. A constituição de mundos possíveis narrativos envolve um conjunto de 
estratégias presentes nos modelos de construção de mundos, designando modos e 
sentidos próprios na forma com que o ficcionista engendra sua produção ficcional. Os 
mundos possíveis ficcionais são construídos por um conjunto de propriedades que os 
definem e são formulados em dado tempo e espaço. Nesse sentido, os mundos possíveis 
do insólito são mundos em que o insólito se manifesta, pondo em causa os modelos 
semionarrativos real-naturalistas, ou seja, aqueles que se sustentam na apreensão do 
mundo real tal como é pensado pelo senso comum em dado recorte social, histórico 
e cultural. Os mundos do insólito são formados por um distanciamento de maior 
ou menor alcance, relativamente ao mundo quotidiano e à realidade de referência. 
Assim, a figuração das personagens na constituição dos mundos possíveis da ficção do 
insólito é de extrema importância; entendendo-se a categoria personagem como signo 
podemos percebê-la, a nível diegético, como um índice de evidência do insólito, tendo 
em atenção a noção derivada dos estímulos revelados através delas em narrativas 
marcadas pela manifestação do insólito. Nos casos em que se observa a figuração de 
personagens como processo, submetido à construção do discurso, verifica-se que os 
mundos possíveis ficcionais em que o insólito irrompe estariam marcados pela presença 
de traços constitutivos de personagens desestruturadas e desestruturadoras, que geram 
uma crescente incongruência nesses mundos textuais. A caracterização dessa categoria 
narrativa, como eixo central de configuração dos mundos possíveis ficcionais, constitui-se 
por meio de um conjunto de traços formulados no discurso literário para produzir seres 
verossímeis, mas profundamente denunciadores da realidade ou “vivência” insólita que 
os circunda. O objetivo do simpósio é refletir acerca dos processos de construção das 
personagens nos modelos de consecução dos mundos possíveis ficcionais, com vistas a 
discutir como se organizam os mundos narrativos do insólito a partir da figuração da 
personagem. Pretende-se, para tanto, perceber ao longo dos debates os modelos de 
mundos possíveis do insólito, com especial atenção para a composição da categoria 
personagem no âmbito do discurso empregado em sua construção. A estrutura do 
simpósio possibilita pelo menos duas aberturas distintas e complementares: pensar-se 
a realização dos mundos possíveis ficcionais a partir da figuração de personagens com 
matriz insólita e/ou refletir acerca da construção de mundos possíveis ficcionais de cariz 
insólito com base na referencialidade de suas personagens.
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Sessão
1

Sala
4D

16/11 (quarta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Carlos Reis

Comunicação Comunicador IES

As feições do grotesco na 
personagem principal do cordel  
A moça que virou cobra

Cássia Alves da Silva UFC

Pode o Insólito falar? Fabulações 
especulativas sobre Solaris, de 
Stanislaw Lem

Guilherme de Figueiredo Preger UERJ

Veredas do insólito Luisa Fernandes Vital Unesp

Mar me quer: Zeca Perpetuo  
e Luarmina, a importância das 
personagens na construção do 
relato

Nanci do Carmo Alves Fabel

A cidade epifânica como 
personagem transformador de 
um mundo que se revela insólito

Paula Vera-Bustamante USP

Ariano Suassuna e a construção 
de mundos insólitos no Auto de 
João da Cruz

Francisco Wellington Rodrigues 
Lima UFC

Sessão
2

Sala
4D

16/11 (quarta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Luciana Morais da Silva

Comunicação Comunicador IES

O fantástico em “Brosogó, 
Militão e o Diabo”, de  
Patativa do Assaré

Alexandre Vidal de Sousa UFC

Figurações do insólito:  
A narrativa fantástica em  
“O ex-mágico da Taberna 
Minhota”, de Murilo Rubião

Fernanda Maria Diniz da Silva UFC

O Romance Maravilhoso/
Fantástico Rainha do Ignoto, de 
Emília Freitas

Gildênia Moura de Araújo Almeida SEDUC
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A invenção de Morel: A insólita 
simulação da máquina fantástica Juliana Lannes CPII

Processos de figuração de 
personagens em Murilo Rubião Luciana Moraes da Silva UERJ/ UC

Sessão
3

Sala
4D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Carlos Reis

Comunicação Comunicador IES

Comissão das Lágrimas, de  
António Lobo Antunes:  
o silêncio de Angola

Ana Paula Silva UFU

Personagens e objetos: uma 
leitura de “A estranha máquina 
extraviada”, de José J. Veiga, e 
“Sangue da Avó, Manchando a 
Alcatifa”, de Mia Couto.

João Olinto Trindade Junior UERJ/UFRRJ

A construção do mundo insólito 
na obra O ano de 1993, de José 
Saramago

Fernângela Diniz da Silva UFC

Refiguração e sobrevida da  
personagem Esteves, de  
“Tabacaria”, em A máquina  
de fazer espanhóis

Giseli Caroline Seeger da Silva UFSM

Figuração das personagens e 
desfiguração do mundo no  
romance Caim

Marcos Fellipe Costa Marques UEFS/ FAPESB

Reminiscências do maravilhoso 
no mundo ficcional de O ano da 
morte de Ricardo Reis, de José 
Saramago

Tania Mara Antonietti Lopes UNESP
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Sessão
4

Sala
4D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Luciana Morais da Silva

Comunicação Comunicador IES

Hierarquias sociais em Harry 
Potter: a reformulação da bruxa 
historicamente marginal à luz 
da sociedade do século XXI

Ana Carolina Lazzari Chiovatto USP/ CAPES

A criação de mundos e 
personagens a partir dos 
processos de reciclagem e 
bricolagem em obras de  
Ficção Alternativa

Bruno Anselmi Matangrano USP

“Tinok Shenishbá”: criação e  
revelação na prosa incomum  
de Franz Kafka

Charles Kiefer PUCRS

O lugar do insólito na 
construção personagem 
autraniana Rosalina, de  
Ópera dos mortos

Helena Maria de Souza Costa  
Arruda UFRJ

Intertextualidade e fantástico 
em contos de futebol de  
Eduardo Sacheri

Vitor Lourenço Rodriguez Salgado UFRJ

Personagem e espaço no  
Realismo Mágico Sayuri Grigório Matsuoka UFC

Sessão
5

Sala
4D

17/11 (quinta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Carlos Reis

Comunicação Comunicador IES

Da Passagem da Ópera à 
Passagem da Ópera Onírica: 
personagem e espaço na 
narrativa surrealista

Cláudia Rio Doce UEL

Marginais de um passado 
futurista: o nascimento do 
gênero steampunk nos heróis  
de K. W. Jeter, Tim Powers e  
James Blaylock

Enéias Farias Tavares UFSM
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As protagonistas em trânsito 
em Rio Cigano e Histórias que 
só existem quando lembradas: a 
personagem no cinema de fluxo 
e suas imbricações com o  
espaço insólito

Fabrício Basílio Pacheco da Silva UFF

Personagens e embrulhos Liliana Patricia Marles Valencia USP

Esaú e Jacó: personagens 
insólitas ab ovo Roberto Pontes UFC

Narrativas e personagens 
fantásticos na cultura geek Mariana Conde Moraes Arcuri UFRJ
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Figurações de personagem: o duplo na narrativa fantástica
Coordenação:
Cecil Jeanine Albert Zinani (UCS) e Regina da Costa da Silveira (UniRitter)

Tema recorrente na literatura e no imaginário e que tem despertado grande interesse 
de disciplinas como a filosofia, sociologia, história da arte, entre outras, o duplo tem suas 
raízes na mitologia, tendo perpassado os tempos desde a Antiguidade. Bargalló (1994) 
considera o duplo como um dos elementos fundadores da Literatura Ocidental. A comédia 
de Plauto, Anfitrião, é um registro muito antigo desse tema. A cisão entre o Eu e o Outro, 
ou seja, a identidade e a alteridade, vai adquirir grande expressividade no Romantismo, 
devido à valorização do inconsciente e do mundo onírico, sendo Edgar Allan Poe uma das 
grandes expressões dessa época com o conto “William Wilson”. Dostoievsky, em 1846, 
publicou O duplo, sedimentando essa modalidade de abordagem. Na contemporaneidade, 
autores como Jorge Luís Borges, Guimarães Rosa e Júlio Cortázar, apresentando contos 
magistrais, tais como “O outro”, “O espelho” e “Todos os fogos o fogo”, e mais recentemente 
José Saramago com o romance O homem duplicado deram nova vida ao tema, revalorizando 
essa tradição. O precursor dos estudos sobre o duplo foi Otto Rank, psicanalista austríaco, 
que publicou, em 1914, o ensaio “Der Doppelgänger”, no qual investiga o fenômeno desde 
antigas crenças e superstições até a literatura e às representações da dualidade corpo e alma, 
da angústia da finitude e como portadoras do mal. Rosset (1998), em O real e seu duplo, ao 
focalizar a ilusão psicológica: o homem e seu duplo, aponta para os malefícios da perda do 
duplo, pois sua destruição acarreta a morte do sujeito. O duplo também está associado ao 
narcisismo. Para Rosset, Narciso, ao escolher entre si e a imagem (o duplo), dá preferência 
ao duplo. Na literatura, a representação do duplo pode ocorrer por meio do reflexo da 
imagem, geralmente em um espelho; da sombra; do retrato; de irmãos; de um sósia. Nas 
artes, Walter Benjamin (1892-1940) lembra que a reprodutibilidade técnica supera e 
desloca de seu centro a obra original. Contemporâneo de Benjamin, o grande renovador do 
teatro Luigi Pirandello é visto como um dos primeiros a perceber a metamorfose sofrida 
pelo ator de cinema mudo, exilado do palco e de si mesmo ao transformar-se numa imagem 
que se sumia no silêncio; a estranheza do intérprete diante das câmaras corresponderia 
assim à do homem diante de sua imagem no espelho; a seguir, estar diante das câmaras 
passou a significar ser visto pelas massas; participar das redes sociais na internet é para o 
indivíduo deste século refratar-se em imagens caleidoscópicas no universo plural e infinito 
de eus e de imagens. Contemplando esses temas, o Simpósio “Figurações de personagem: a 
representação do duplo na narrativa fantástica” acolhe propostas que tratem dos processos 
de composição do duplo na ficção, no cinema, no teatro, nos jogos digitais e nas outras artes.
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Sessão
1

Sala
9D

17/11 (quinta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Regina da Costa da Silveira

Comunicação Comunicador IES
A memória, o esquecimento e o  
duplo em Combateremos a Sombra,  
de Lídia Jorge

Ana Denise Teixeira Andrade UniRitter

O duplo de acontecimento em  
“La Pietà”, de Cecília Prada Bruna Thaís Pasquali UCS

Figurações do Dr. Rodrigo Cambará:  
o duplo em O Retrato, de Erico  
Verissimo

Osmando Jesus Brasileiro UniRitter

Um caso de duplo no romance  
A mulher habitada de Giconda Belli. Cristiano Duarte de Lara UCS

Unidos pelo flanco: o motivo  
dos gêmeos e a representação  
do duplo em Os Irmãos Corsos,  
de Alexandre Dumas

Adilson dos Santos UEL

Eu sou outro: as transformações do 
duplo na narrativa fantástica de Julio 
Cortázar

Amanda Pérez Montañez UEL

Sessão
2

Sala
9D

17/11 (quinta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Regina da Costa da Silveira

Comunicação Comunicador IES
A obra poética e o duplo em  
Lila Ripoll Tânia Regina Silva da Silva UniRitter

A essência do imagético humano em 
“Uma em duas”, de Lya Luft Elisa Capelari Pedrozo UCS

O duplo e o espelho: reflexos de  
‘’William Wilson’’ em Cisne Negro Vitor Rodrigues Soares UFU

O mosaico de múltiplos duplos em 
“Os autômatos”, de E. T. A. Hoffmann Lucas Henrique da Silva UEL

O jardim das veredas que se bifurcam 
de Jorge Luis Borges: uma abordagem 
sob a ótica do duplo.

Ivone Massola UCS
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O duplo no conto “O Homem da Luva 
Roxa”, de Marina Colasanti Lisiane Spier Hahn UCS

Sessão
3

Sala
9D

17/11 (quinta-feira)
das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Salete Pezzi dos Santos

Comunicação Comunicador IES

A personagem feminina e o duplo: 
uma leitura de “Tigrela”, de Lygia 
Fagundes Telles

Rebecca Demicheli Sampaio UCS

O duplo inato em interconecção com 
o infinito em Guimarães Rosa Regina da Costa da Silveira UniRitter

A presença do duplo em “The story of 
the late Mr. Elvesham”, de H. G. Wells Rossana Rossigali UCS

O duplo como parte estrutural da 
narrativa de Allan Poe Bianca Karam Silva UERJ

O duplo e figurações de personagens 
em Orlando, de Virgínia W. Tania Maria Cemin Wagner UCS

A fantástica máquina ficcional de 
Kafka: Engrenagens de produção de 
duplos e de individuação.

Fabio Ferreira Coutinho FAMA/ FEUC

Sessão
4

Sala
9D

18/11 (sexta-feira)
das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Cecil Jeanine Albert

Comunicação Comunicador IES

Nuances do duplo em “Duelo” e em 
“A hora e vez de Augusto Matraga”, de 
João Guimarães Rosa

Marília Angélica Braga do 
Nascimento UFC

Os aspectos inquietantes do Eu-lírico 
de Carlos Drummond de Andrade:  
O Duplo e o Retrato

Telma Regina Ventura PUC-SP

Híbridos personagens: a autoficção 
do duplo em O grifo de abdera, de 
Lourenço Mutarelli

Dejair Martins UFF
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La autoficción y su relación con la  
figura del doble en los cuentos de 
Jorge Eduardo Benavides

Erwin Snauwaert KU Leuven

A formação do duplo nos textos 
narrativos sagrados da cultura  
cristã e os seus desdobramentos  
na atualidade

Alceu João Gregory UNESP

O duplo na narrativa: do espelho 
machadiano ao espelho rosiano

Teresinha Vânia Zimbrão da 
Silva UFJF

Sessão
5

Sala
9D

18/11 (sexta-feira)
das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Cecil Jeanine Albert

Comunicação Comunicador IES

O duplo em “Um homem tão estranho 
que...”, de Marina Colasanti Salete Rosa Pezzi dos Santos UCS

O tempo d’O homem duplicado Paulo Custódio de Oliveira UFGD

“O Espelho”, de Machado de Assis: 
reflexos e reflexões Paula Cristina Piva UNESP

A personagem dupla em contos de 
Rubens Figueiredo: “Um certo tom  
de preto” e outros contos

Karla Menezes Lopes Niels UFF

A figura do duplo em “O jovem 
Goodman Brown”: o fantástico  
em considerações iniciais

Graciane Cristina Mangueira 
Celestino UNB

A tematização do duplo em “Noturno 
amarelo”, de Lygia Fagundes Telles Cecil Jeanine Albert Zinani UCS

Eu e o outro: os efeitos da alteridade 
na (con)figuração das Alices Ana Carla Vieira Bellon UERJ
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Personas insólitas: conjunções espaciais e temporais na composição de 
personagens do insólito ficcional

Coordenação:
Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) e Nilton Milanez (UESB)

Quais são as forças e partes motrizes da arquitetura no ser da linguagem – persona 
literária? Que caminhos percorrer no labirinto das palavras – literatura – e das imagens 
em movimentos – cinema – para se chegar ao discurso? Como pensar a constituição da 
personagem na ficção literária ou fílmica que tem o medo e o insólito como sua base? 
Esses questionamentos, para nós, fazem parte da edificação de um planejamento que 
toma como constitutivo o corpo da personagem e sua relação com o tempo e o espaço. 
Mais especificamente, preferimos chamar de corpo-espaço, em palavra composta, 
para indicar o entrelaçamento dessas duas estruturas, cuja construção mantém uma 
relação de interdependência e amálgama. O espaço é entendido por intermédio de uma 
composição que abarca temporalidades, como entende Mikhail Bakhtin por meio das 
noções de cronotopia e exotopia; e Michel Foucault, a partir das noções de heterotopia 
e de heterocronia. O corpo da personagem como força criadora se movimenta em um 
espaço que pode ser religioso, sagrado, profano, e até mesmo um espaço do outro 
mundo. O corpo-espaço da personagem na ficção do insólito é constituído por seu teor 
heterotópico: a materialidade corporal se desdobra em corpos duplos, vários corpos, 
corpos inesperados, dilatados segundo um espaço que lhe é ao mesmo tempo interior 
e exterior, presente, passado e futuro. Ao evidenciarmos o corpo-espaço, o domínio da 
ficção do insólito se amplia no contra-espaço foucaultiano, quando o espaço comum se 
metamorfoseia em um espaço inesperado e insólito, no espaço liso e estriado deleuziano; 
quando o corpo acelera marcas do monstruoso, da deformação, da depravação, da 
anormalidade segundo a ordem social. É importante, nessa perspectiva, investigar que 
recursos entram em jogo na composição das personagens de ficção, especialmente 
aqueles relacionados a dimensões espaciais e temporais. Por intermédio dessa proposta, 
pretendemos demonstrar que os recursos espaciotemporais utilizados na composição 
das personagens ficcionais geram efeitos estéticos e ideológicos. Posto isto, propomos em 
nosso Simpósio trabalhos que apresentem uma discussão sob essa perspectiva, tomando 
materialidades literárias e fílmicas da ficção do insólito.
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Sessão
1

Sala
1D

16/11 (quarta-feira)
Das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Andréia de Oliveira Alencar Iguma

Comunicação Comunicador IES
A construção de identidade do 
personagem Vitor no espaço híbrido  
do sofá estampado

Lilian Lima Maciel UFU

O abraço insólito: medo e desejo em  
Lygia Bojunga Edson Maria da Silva UFU

Os processos insólitos na figuração  
de Raquel em A bolsa amarela, de  
Lygia Bojunga

Italiene Santos de Castro 
Pereira UFU

A transformação do conhecimento no 
tempo e no espaço em duas personagens 
insólitas de Machado e Borges: uma 
análise comparatista de “Ideias de 
Canário” e “El otro”

Patrícia Librenz UNILA

A construção das personagens insólitas 
na obra Penélope manda lembranças

Andréia de Oliveira  
Alencar Iguma UFU

Sessão
2

Sala
1D

16/11 (quarta-feira)
Das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Vilmar Prata

Comunicação Comunicador IES

Corpo e travesti: quando a maquiagem 
constitui um outro lugar para a personagem Ricardo Amaral UESB

Composição do insólito: assassinos 
“reais” em personagens de si

Samene Batista Pereira 
Santana UESB

Composição de personagens e 
estratégias audiovisuais: análise 
do sujeito em três filmes “gays” da 
atualidade

Matheus Vieira Rocha 
Lima de Pinho UESB

Corpo e Sujeito em filme de vampiros: as 
personagens vampiras lésbicas. Mirtes Ingred Tavares UESB

Narrativas suicidas: A banalização e a 
espetacularização do sujeito suicida 
como personagem social de reportagens 
sensacionalistas

Vilmar Prata UESB
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Sessão
3

Sala
1D

17/11 (quinta-feira)
Das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Lilliân Alves Borges

Comunicação Comunicador IES

O insólito na personagem Kay  
em A Rainha da Neve

Alauanda de Vasconcelos 
Fernandes UFU

Práticas ascéticas: castidade em Galaaz, 
d’A demanda do Santo Graal

Amanda Lauschner  
Corrêa UFRGS

O insólito “pastor Barbixa”: personagem 
de ficção ou realidade de alienação? Marcelo Crispim Sem vínculo

Mito e identidade em Órfãos do Eldorado 
de Milton Hatoum Alex Bruno da Silva UFG / UEG

Espaço-Corpo na construção do 
personagem Alexandre em Alexandre e 
outros heróis

Lilliân Alves Borges UFU

Sessão
4

Sala
1D

17/11 (quinta-feira)
Das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Michele Eduarda Brasil de Sá

Comunicação Comunicador IES

A configuração do espaço no corpo-
insólito de Medardo e Agilulfo

Helen Cristine Alves  
Rocha UFU

Irrupções Insólitas em Vergílio Ferreira: 
Estrela Polar e os processos de 
composição da personagem insólita

Marcus Vinícius Lessa  
de Lima UFU

Alice e o país das maravilhas: a 
personagem enquanto ritmo distinto Naiana Mussato Amorim UFF

O jardim secreto: espaço fantástico como 
personagem Sandra Mara Carvalho UFU

O jovem Kafka no labirinto do tempo: 
uma leitura de Kafka à beira-mar, de 
Haruki Murakami

Michele Eduarda Brasil  
de Sá UnB
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Sessão
5

Sala
1D

17/11 (quinta-feira)
Das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Jaciane Martins Ferreira

Comunicação Comunicador IES
Autores de si e corpos-personagens 
do insólito: Posicionamentos para os 
sujeitos automutilados em vídeos

Vinicius Lemos da Silva 
Reis

UESB

“El monstruo amigo mio”: o insólito versus 
a teoria do conto

Willian Lima de Sousa UFPB

Cultura urbana do insólito: os 
personagens da loucura em espetáculos 
vidiáticos nas ruas.

Layanne Malheiros Silvei-
ra Mussy

UESB

Personagens jurídicas insólitas: casos 
de parricídios em Tribunais de Justiça 
Estaduais

Gilson Santiago Macedo 
Júnior

UESB

Hillé e o vão da escada: a construção 
do espaço em A obscena Senhora D., de 
Hilda Hilst

Jaciane Martins Ferreira IF Goiano

Sessão
6

Sala
1D

18/11 (sexta-feira)
Das 8:00 às 9:45

Coordenação:
Jamille da Silva Santos

Comunicação Comunicador IES
Personas insólitas em “Me alugo para 
sonhar”, de Gabriel García Márquez

Bethânia Martins Mariano UFU

A manifestação do insólito em dois  
personagens no romance  
Cem anos de solidão

Ana Alice da Silva Pereira UFU

Nhinhinha: “A menina de lá” e a criação 
de seu universo fantástico

Luma Maria Braga de 
Urzedo

UFU

Como escrever uma vida? O insólito na  
escrita e pintura kahliana.

Tamira Fernandes Pi-
menta

UFU

Figurações metamórficas em “Alfredo”,  
de Murilo Rubião

Jamille da Silva Santos UFU
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Sessão
7

Sala
1D

18/11 (sexta-feira)
Das 13:00 às 14:45

Coordenação:
Karina Luiza de Freitas Assunção

Comunicação Comunicador IES
A construção do insólito e do  
personagem na narrativa de  
Lygia Fagundes Telles

Amanda Letícia Falcão  
Tonetto UFU

Uma visão gótica de Frodo: da luz a  
escuridão, a degradação humana do 
pequeno herói

Francisco de Assis  
Ferreira Melo UFG

A personagem-espelho: projeção de 
identidades em “Crónicas de un suceso 
inconfirmable”

Keula Aparecida de Lima 
Santos IFTM

O Rio de Janeiro de Espinosa e a Marseille 
de Fabio Montale: entre o clichê e o insólito François Weigel UERJ

O insólito em O homem duplicado de  
José Saramago

Karina Luiza de Freitas 
Assunção UEMG

Sessão
8

Sala
1D

18/11 (sexta-feira)
Das 14:45 às 16:30

Coordenação:
Bruno Silva de Oliveira

Comunicação Comunicador IES

Errância e solidão em Flores Artificiais  
de Luiz Ruffato Marcela Ferreira da Silva UFG

O “devir-insólito” nas memórias  
inventadas de Manoel de Barros Antônio Fernandes Júnior UFG/ RC

Anormais, monstruosas e deformadas:  
figurações de personagens femininas em 
cenário de doenças e epidemias no conto  
“As morféticas”, de Bernardo Élis

Fabianna Simão Bellizzi 
Carneiro UERJ

Sempreviva ou deixa-a “morrer”! Jander Antonio Sá de 
Araujo UFRJ

A queda de Samyaza: O corpo em 
transformação no conto “Pai Nonato”,  
de Bernardo Élis.

Bruno Silva de Oliveira IF Goiano/ UFU
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Adilson dos Santos (UEL)

Unidos pelo flanco: o motivo dos gêmeos e a representação do duplo em  
Os Irmãos Corsos, de Alexandre Dumas

A representação artística do tema do duplo tem se efetivado, no decorrer 
dos tempos, das mais variadas formas, a saber: andróginos, espelho, fantasma, 
metamorfose, retrato, sombra e sósias. Além destes motivos, outro que 
estimulou a criatividade de diversos escritores é o dos gêmeos. Recorrendo ao 
imaginário de povos antigos, Otto Rank – um dos pioneiros a estudar o tema do 
duplo na literatura –, diz que “o culto aos gêmeos” deveria ser encarado como 
uma “concretização mítica do tema sobre o Duplo”, provendo tal fato “da crença 
numa alma dupla – mortal e imortal” (1934, p.157-158). Assim dito, o gêmeo 
seria “julgado como aquele que, ao vir ao mundo, trouxe consigo seu duplo 
imortal, em outras palavras a alma” (1934, p.173). Na esteira de Rank, Nicole 
Fernandez Bravo diz que “o gêmeo é, na literatura, a primeira forma do duplo” 
(2000, p.264). Dentre alguns dos autores que o exploraram em suas obras, estão 
Plauto (Os menecmas), William Shakespeare (Comédia dos erros), Edgar Allan 
Poe (“A queda da casa de Usher”), Ambrose Bierce (“Um dos gêmeos”), Machado 
de Assis (Esaú e Jacó) e Milton Hatoum (Dois irmãos). Seja na pele de rivais ou 
não, um aspecto curioso deste motivo e que está presente no imaginário coletivo 
é que, entre irmãos gêmeos, inexplicavelmente, há certa ligação especial. 
Considerando-se a fecundidade do assunto, o presente estudo tem por objetivo 
analisar a sua representação na obra Os Irmãos Corsos, de Alexandre Dumas. 
Nesta obra, o folhetinista francês dá a luz aos gêmeos Luís e Luciano de Franchi. 
Ambos nasceram ligados pelo flanco, sendo necessário um golpe de bisturi para 
separá-los. Ainda que tenham sido carnalmente separados no momento de seu 
nascimento, eles permanecerão eternamente unidos – independentemente 
do lugar e da circunstância em que cada um se encontrar. Há entre os dois um 
elo místico tão forte que os faz compartilhar, simultaneamente e com a mesma 
intensidade, todas as dores e emoções, quaisquer que sejam elas.

RESUMO DAS COMUNICAÇÕES
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Adriana Aparecida de Jesus Reis (UNESP)

A figuração de “A Bela Adormecida” em “Sol, Lua e Tália”, “A bela 
Adormecida no Bosque” e “A bela Adormecida”

A presente pesquisa enfocou o universo do gênero Maravilhoso ao cotejar 
três versões da narrativa popularmente conhecida como “A Bela Adormecida”: 
“Sol, Lua e Tália”, do italiano Giambattista Basile, “A Bela Adormecida no 
Bosque”, do francês Charles Perrault, e “A Bela Adormecida”, dos alemães Jacob 
e Wilhelm Grimm. No estudo empreendido, buscou-se verificar da personagem 
protagonista, em cada um dos contos, como elemento fundamental diretamente 
ligado à ação, aos fatos, e acontecimentos das sequências narrativas que compõem 
cada uma das três diferentes versões cotejadas. Dessa maneira, observou-se que 
as personagens são lineares planas, o que permite estudá-las por meio de suas 
funções. Segundo Propp (1984), entende-se por função o procedimento de uma 
personagem definida do ponto de vista de sua importância para o desenrolar 
da ação. Assim, foram elencadas três funções, com o objetivo de evidenciar a 
teoria da suposta fonte comum intertextual, ou seja, que a versão cunhada pelo 
italiano Giambattista Basile (a primeira a ser escrita) é que serviu de modelo 
para as outras duas que a seguiram temporalmente. Ainda que as protagonistas 
desempenhem as mesmas funções, pode-se dizer que há sutis diferenças nas 
figurações das três diferentes Belas que protagonizam os três contos. Nas 
versões italiana e francesa, elas desempenham papéis maternos, não precisam 
da figura do príncipe e são perseguidas, diferente da versão alemã, na qual há o 
domínio de uma atmosfera mágica e inocente, o amor descrito é incondicional e 
o desabrochar desse afeto é representado, simbolicamente, pelo despertar com 
um beijo. Os estudos foram baseados nos estudos de Volobuef (2011), Propp 
(1984), Jolles (1976) e Samoyault (2008), principalmente.
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Adriane Ferreira Veras (UVA)

Duplamente Miriam – uma leitura do conto de Capote

O duplo em “Miriam”, conto de Truman Capote de 1945, transmite uma 
ideia de realidade objetiva. Miriam parece emergir dos sonhos da Senhora Miller 
e a jovem começa a invadir a vida da senhora que leva o mesmo nome. O duplo 
em “Miriam” é tanto uma personagem, quanto um fenômeno subjetivo, o que faz 
com que este conto seja distinto dos típicos dopplegängers. No início, a Senhora, 
gentil e entediada, tenta ajudar a menina. A mulher parece ter encontrado uma 
versão reprimida e atrofiada de si mesma. O conto traz afinidade com outras 
histórias, a de Hoffmann, “O Elixir do Diabo” (1816), e de Dostoievsky, “O Duplo” 
(1846), as quais usam esse motivo para explorar a decomposição psicológica e 
as relações interpessoais. Se a figura do duplo não é fixa, nem evidente, muito 
menos um artifício transparente do autor, indaga-se o porquê da menina. Antes 
do encontro, a Senhora tem uma vida e personalidade tão vazias e sem atrativos 
que a idosa parece estar desaparecendo, apagando-se da vida. Ela é descrita 
quase sempre em termos de caráter negativo: “viúva”, de “interesses limitados”, 
“sem amigos”, “raramente viajou”, “nunca foi notada” etc.; após encontrar 
a jovem, cheia de vida, beleza etérea, a moça traz alegria e luz para o mundo 
sem graça da velha Miriam. Aos poucos, os atributos misteriosos da menina 
assumem maior proeminência, não somente como estranha, mas também 
como figura do Eu reprimido da Senhora. A transformação de elf-child em 
dopplegänger traz uma mudança dramática no tom da narrativa. Miriam se torna 
ameaçadora e indulgente, fazendo com que a alegria se torne medo paralisante. 
Essa comunicação tem a intenção de explorar essa desintegração psicológica e 
as demandas e frustrações do “outro” e analisa a natureza ambígua do duplo e 
como isso acrescenta qualidade insólita à narrativa e a possibilidades temáticas 
decorrentes do relacionamento das duas Miriams. Para tal, a psicanálise servirá 
para entender a função da pequena Miriam na vida da idosa, no pós-guerra, 
pós-moderno, de fragmentação e solidão. A contribuição de Capote para a 
literatura do duplo jaz na maneira como cria uma aura de verdade sobre Miriam 
enquanto insinua sua função. Isto intensifica a atmosfera misteriosa, tornando-a 
o duplo muito mais sólido e ameaçador do que geralmente é. Capote injeta nova 
vida no duplo e demonstra verdade na declaração de Guerard (1967) que nós 
transitamos com duplos por nossa conta e risco.
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Alauanda de Vasconcelos Fernandes (UFU)

O insólito na personagem Kay em A Rainha da Neve

Na obra A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, um demônio 
constrói um espelho capaz de distorcer o bem e o mal. Em uma de suas 
brincadeiras malévolas, o ser leva para os céus o objeto com objetivo de descobrir 
o que poderia ser refletido por ele. Contudo, o espelho cai de suas mãos e seus 
estilhaços se espalham pela Terra. Um dos fragmentos atinge o olho e o coração 
de Kay, fazendo com que suas atitudes em relação a sua melhor amiga, Gerda, 
tornem-se cruéis. Durante o período de inverno, o menino brincava com os 
garotos da cidade e, nesse momento, atrela seu trenó ao da Rainha da Neve, 
a qual o leva para seu castelo gelado no Polo Norte. Nesse lugar, seu coração 
começa a se transformar em um bloco de gelo. Assim, o objetivo desse trabalho 
será analisar os processos de composição da personagem Kay, verificando como 
as metamorfoses operadas em seu corpo deflagram o insólito na narrativa. A 
partir dessas mudanças, Gerda deixa seu lar e parte em busca de seu melhor 
amigo e passa por aventuras perigosas. O propósito da pequena menina não é 
só encontrar seu amigo, mas principalmente para que ela, encontrando-o, possa 
modificá-lo, restaurar sua bondade. Para realização da pesquisa utilizaremos 
como princípio norteador para o estudo da constituição da personagem, os 
autores Anatol Rosenfeld, Antonio Candido, Umberto Eco e James Wood. Para 
os estudos da literatura fantástica, essencial para a construção do insólito na 
narrativa, seguiremos as noções defendidas por Remo Ceserani, Filipe Furtado.
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Alceu João Gregory (UNESP)

A formação do duplo nos textos narrativos sagrados da cultura cristã e os 
seus desdobramentos na atualidade

O ser humano aparece na primeira página das Escrituras Sagradas como 
o duplo de Deus. “Então Deus disse: ‘façamos o homem à nossa imagem e 
semelhança’” (BÍBLIA, Gê 1,26). Mas este duplo desviou-se e entrou em conflito 
com seu original. O Antigo Testamento é em resumo a narrativa deste conflito 
entre Deus e a sua imagem na terra, o ser humano. Este drama se estende desde a 
saída de Adão e Eva do paraíso e chega até os profetas que proclamam a chegada 
do Messias com a finalidade de resgatar o duplo original. Jesus Cristo, como os 
profetas haviam anunciado, de fato, desmascara o falso duplo, e estabelece uma 
nova imagem, mostrando-se a si mesmo como espelho do Pai: “Senhor, disse-lhe 
Filipe, ‘mostra-nos o Pai, e isto nos basta’. Respondeu Jesus: ‘Há tanto tempo que 
estou convosco, e não me conheceste, Filipe! Aquele que me viu, viu também 
o Pai. Como, pois, dizes: Mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai, e que 
o Pai está em mim?’” (BÍBLIA, Jo 14, 8-10). A minha comunicação rastreia nas 
Escrituras a construção deste duplo perfeito que deságua na morte trágica e 
posterior ascensão aos céus, instaurando um processo de espera pela sua volta 
que se estende até os nossos dias. Nesta espera ocorre o debate entre os diversos 
duplos no campo das religiões. Tomando por base as teorias sobre o duplo, em 
que ela nos auxilia a compreender melhor as manifestações do fantástico nos 
textos sagrados? Embora se trate de uma pesquisa em fase inicial, acredito 
que ela possa trazer elementos novos e interessantes para analisar questões 
intrigantes relativas aos mistérios do cristianismo.
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Alex Bruno da Silva (UFG)

Mito e identidade em Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum

O projeto literário de Milton Hatoum pode ser compreendido a partir do 
signo da memória. Seus romances, caracterizados por narradores em trânsito 
portando-se como construtores de uma identidade cultural em processo, 
problematizam as possibilidades e impossibilidades de se narrar as experiências 
de modo pleno. O romance Órfãos do Eldorado, publicado em 2008, resgata 
mitos e lendas indígenas, misturados a aspectos culturais da cidade de Manaus, 
usando, para tanto, a técnica do relato oral típico da tradição literária oriental. 
A narrativa explora todas essas questões por meio de um espaço impregnado 
de significados, associados aos signos da cidade mítica Eldorado. Na narrativa 
somos conduzidos pelo narrador protagonista ao mundo das lembranças, o que 
torna a narrativa complexa, como se o leitor estivesse diante de uma ruína, em 
que precisasse juntar fatos e imaginar ou reconstruir fragmentos da história. A 
personagem Arminto Cordovil, quando criança, ouve da voz de Florita, sua ama, a 
explicação de um evento, no qual uma índia tapuia submerge no rio, provocando 
um alvoroço entre os espectadores. Segundo Florita, a índia foi seduzida por 
um ser encantado e foi morar no fundo do rio, na Cidade Encantada. É o mito 
que estrutura o referido romance de Hatoum. A problemática da rememoração 
da vida de Arminto, pela memória, sempre perpassada pelo mito da Cidade 
Encantada, que vai, paulatinamente, de acordo com o desenrolar do romance, 
ruindo, empreendendo um questionamento do mito da cidade como algo eufórico 
e utópico é o tema principal a ser perscrutado nessa comunicação. A vida de 
Arminto, assim como Manaus e Eldorado, se apresenta em estilhaços, associada 
aos signos da derrota e da dor. A intertextualidade com o mito colonizador se 
constrói pelo viés da contestação dos valores, pois nem cidade nem personagem 
conseguem se constituírem sobre bases firmes, pois tudo parece móvel: o 
progresso da cidade e a identidade da personagem. Com o objetivo de analisar a 
importância e a complexidade deste mito na narrativa e suas correlações com as 
identidades das personagens, que se constituem por meio de um espelhamento, 
na imagem rarefeita do outro, esta comunicação pretende contribuir com a 
fortuna crítica do autor ao abordar a relação do mito de Eldorado e o homem em 
busca de uma identidade.
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Alexandre Vidal de Sousa (UFC)

O fantástico em “Brosogó, Militão e o Diabo”, de Patativa do Assaré

O objetivo deste estudo é analisar a presença do fantástico no cordel 
“Brosogó, Militão e o Diabo”, publicado no livro Cordéis, de Patativa do Assaré 
em 1993, e contido na coletânea Cravo roxo do diabo: o conto fantástico no Ceará, 
organizado por Pedro Salgueiro em 2011. O cordel, estruturado em sessenta e 
três estrofes de seis versos, narra a história de Brosogó, miçangueiro nordestino, 
honesto e religioso que se endividou com Militão, fazendeiro trapaceiro 
que passou a lhe cobrar um valor exorbitante por meia dúzia de ovos. Certa 
vez, o coronel decidiu levar o caso da dívida ao tribunal e Brosogó, de forma 
inesperada, recebeu auxílio de um advogado, o diabo, a quem o miçangueiro, 
em oração, dedicou três velas. Na narrativa, a religiosidade e as relações entre 
sagrado versus profano e bem versus mal se fazem presentes constantemente. Ao 
longo do cordel de Patativa do Assaré, o mundo insólito é construído a partir da 
figura do diabo que ajuda Brosogó em um momento de aflição. O texto traz ainda 
uma reflexão sobre a exploração e a honestidade no espaço sertanejo. Como 
fundamentação teórica para o desenvolvimento deste trabalho, faremos uso das 
contribuições de estudos como O diabo e o imaginário cristão, de Carlos Roberto 
F. Nogueira (2000), Patativa do Assaré: a trajetória de um canto, de Luiz Tadeu 
Feitosa (2003) e “Fantástico e Poesia”, de Michel Viegnes (2014). 
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Alexsandra Machado da Silva dos Santos (UNISUAM/SEEDUC-RJ)

Entre “A menina sem palavras” e “O beijo da palavrinha”: uma análise das 
narrativas de Mia Couto

Quando se fala da prosa contemporânea moçambicana, logo surge o nome 
do escritor Mia Couto. Se fosse preciso dizer sobre o que escreve este habilidoso 
autor, a resposta seria breve e clara: sobre Moçambique. Entretanto, se descobrir 
o tema principal de sua obra não é tão complicado, delimitar os caminhos 
escolhidos por ele não é fácil, pois há inúmeras possibilidades de se analisar 
a sua obra e, consecutivamente, notar como suas diversas personagens foram 
configuradas. Seguindo esta perspectiva, pensar a construção da personagem na 
narrativa ficcional desse escritor, torna-se uma tarefa interessante ao perceber 
que em seus textos existem algumas personagens que possuem uma relação de 
significados. É o que ocorre em “O beijo da palavrinha” ao trazer a possibilidade 
de se traçar um paralelo semiótico com um outro texto deste mesmo autor 
denominado como “A menina sem palavras”. Nesse sentido, as narrativas se 
entrecruzam de forma que a palavra tem um lugar marcado na representação 
de um universo que integra culturas de tradição oral e formas diversas de 
representação social. Com isso, este estudo parte da análise da personagem 
central do conto, isto é, “a menina sem palavras” e a transposição de suas marcas 
semióticas, que se deslocam e formam a personagem “palavrinha”; configurando, 
assim, histórias em diálogo a partir de uma discussão que leva em conta o plano 
sintagmático dos discursos existentes.
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Alfredo Bronzato da Costa Cruz (UERJ)

A descoberta do Pr. Jacobs: racionalidade e terror em Revival (2014), de 
Stephen King

O romance Revival, publicado por Stephen King em 2014, narra as histórias 
conectadas de Jamie Morton, o narrador, e Charles Jacobs, um pastor esclarecido 
que, após sofrer uma tragédia familiar, rompe com sua religião e desenvolve a 
obsessão de, através da ciência, responder a perguntas sobre o além que a fé 
não pôde lhe oferecer. O enredo é marcado pelos sucessivos momentos em que, 
por acaso ou destino, cruzam-se as trajetórias de Jacobs e Morton, até que este 
se vê inteiramente arrastado para dentro da maior das experiências daquele. 
Ao descrever a sombra da vida de Jacobs sobre a do narrador, King refez, em 
miniatura, a narrativa que a razão iluminista construiu a seu próprio respeito, 
compreendendo-se como produto da passagem da magia à religião e, depois, da 
religião à ciência, e que esta última seria capaz de dar ao ser humano respostas 
definitivas a respeito de questões que o pensamento mágico e religioso, tido 
como pré-racional, teria sido incapaz de lhe fornecer. As pesquisas do ex-pastor, 
contudo, não o conduzem a qualquer alívio, mas a um desespero maior do que 
o causado, em sentido estrito, pela perda de sua esposa e filho; em Revival, não 
é uma falha da racionalidade que possibilita a irrupção do terror no mundo, 
mas, ao contrário, o seu sucesso. Esta comunicação pretende estabelecer alguns 
vínculos entre as etapas pelas quais Morton procura ter acesso à realidade 
última do universo e a autoconsciência iluminista, assim como relacionar o 
irracionalismo de sua descoberta maior com a tradição de crítica à modernidade 
conforme esta foi desenvolvida na literatura de Mary Shelley, Arthur Machen e 
Howard Phillips Lovecraft.
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Amanda Lauschner Corrêa (UFRGS)

Práticas ascéticas: castidade em Galaaz, d’A demanda do Santo Graal

Galaaz é uma personagem inserida de modo tardio nas lendas arturianas. 
Em A demanda do Santo Graal, Galaaz vai aos poucos ocupando o protagonismo 
de Percival, cujos movimentos internos e externos não formavam um conjunto 
compatível com a ideologia religiosa que tomava espaço na Europa. Percival 
é o cavaleiro que peca, arrepende-se e, então, decide buscar o Graal, ou seja, 
apresenta subjetividade, colorações humanas e um trajeto verossímil. Contudo, 
tais histórias precisam ser adaptadas ao tempo da Inquisição. Galaaz, então, 
surge como uma espécie de garoto-propaganda da Igreja e como estratégia de 
cristianização dos contos arturianos, sendo apresentado como “o mais santo dos 
cavaleiros”. A falta de porosidade entre a personagem e o ambiente, bem como a 
construção do corpo como heterotopia, merecem análise. As práticas ascéticas, 
especialmente a da castidade, transformam Galaaz em um fantoche: a planificação 
da personagem é perturbadora, e questões do âmbito da verossimilhança e da 
coerência interna ululam. Tais considerações podem ser pensadas através da 
história da noção do ‘cuidado de si’ apresentada por Foucault e das insólitas 
práticas ascéticas dos monges do deserto nos séculos III e IV da era cristã.
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Amanda Letícia Falcão Tonetto (UFU)

A construção do insólito e da personagem na narrativa de  
Lygia Fagundes Telles

“A caçada”, conto do livro Antes do baile verde, de Lygia Fagundes Telles, 
narra a história de um homem que é tomado por uma estranha sensação ao ver 
uma velha tapeçaria numa loja de antiguidades. A tapeçaria retrata a cena de uma 
caçada, e o homem se envolve tanto com a peça que sente como se fizesse parte 
dela, entrando, assim, em outra realidade: um espaço diferente em um tempo 
diferente. A personagem, que detesta caçadas, de repente está dentro de uma, e 
começa a se questionar se ele seria “o artesão que trabalhou na tapeçaria” ou um 
dos caçadores retratados na cena, na tentativa de entender o que estaria fazendo 
ali dentro. Segundo Umberto Eco, o que sabemos a respeito da personagem é 
aquilo que o texto nos oferece, e aceitamos tais verdades como inquestionáveis 
por conta do acordo ficcional; além disso, sentimos o que a personagem sente, 
a ponto de nos confundirmos entre os devaneios dele e a realidade em que está 
inserido. A personagem realmente está dentro da tapeçaria ou está apenas 
imaginando aquela situação? Já que os textos narrativos nos informam quais são 
os detalhes importantes para a construção da história e do protagonista, nosso 
trabalho objetiva analisar quais os elementos utilizados por Lygia Fagundes 
Telles na construção da personagem e do enredo insólito que constituem o conto.
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Amanda Pérez Montañez (UEL)

Eu sou outro: as transformações do duplo na narrativa fantástica de  
Julio Cortázar

Na simbologia do duplo se oculta a ambivalência essencial de todas as 
coisas, símbolo da consciência e eco da realidade. Numericamente corresponde 
ao dois, portanto, representa o conflito, as perturbações do eu, a dupla polaridade, 
benéfica e maléfica. Na narrativa fantástica de Julio Cortázar encontramos uma 
predileção pelo excepcional, seja nos temas ou nas formas expressivas, impondo 
ao leitor um modo ambíguo e paradoxal de compreender a realidade, para além 
da percepção rotineira do “real”. A situação causal específica, criada a partir de 
procedimentos narrativos, projeta luz sobre o fato banal que é transformado 
em acontecimento dual e surpreendente. Nos relatos de Cortázar a figura do 
duplo se apresenta a partir de diversas nuances: às vezes como identidades 
duplicadas (“Distante”; “A noite de barriga para cima”); outras, na forma de 
desdobramentos (“Axolotl”); também, como reflexos (“Manuscrito achado num 
bolso”); ou máscaras (“O perseguidor”), entre outros. Sendo assim, o presente 
trabalho se propõe estudar esses aspectos explorando a presença do duplo nos 
relatos citados desde uma análise intertextual, considerando o conceito de duplo 
também como sinônimo e correlato da ficção.
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Ana Alice da Silva Pereira (UFU)

A manifestação do insólito em dois personagens no romance Cem anos 
de solidão

“‘Todos eles são assim’, disse ela, sem surpresa. ‘Loucos de nascença.’”, 
aponta a matriarca dos Buendía a respeito de sua estirpe, retratados no romance 
Cem anos de solidão, publicado em 1966 pelo escritor colombiano Gabriel García 
Márquez. Esta análise se volta a dois personagens desta obra – Aureliano Segundo 
e José Arcádio Segundo – e dialoga com os pressupostos teóricos de Anatol 
Rosenfeld, Antonio Candido, Humberto Eco e James Wood. Além da constatação 
de Úrsula, os personagens selecionados trazem ainda uma marca distintiva: trata-
se de gêmeos. Aureliano Segundo e José Arcádio Segundo são bisnetos do casal 
fundador de Macondo e são nomeados em homenagem aos avós, gesto comum 
nessa família já conhecida na arte da repetição dos nomes. A questão do duplo 
se faz presente não só por serem gêmeos, descritos como indistinguíveis mesmo 
pela mãe, compartilhando até a adolescência todas as sensações, tal como uma 
só alma, mas também, desde sua diferenciação, por sua inegável semelhança 
em relação àqueles de quem herdam os nomes, porém de forma trocada: é José 
Arcádio que segue o espírito guerreiro do coronel Aureliano, enquanto o irmão 
despreza as questões da guerra e volta seu interesse para a alquimia. A vida 
adulta também é marcada por acontecimentos fantásticos. Aureliano faz fortuna 
pela reprodução desenfreada e inexplicável de seus animais, a que ele associa ao 
envolvimento com sua amante da vida toda, Petra Cotes. José Arcádio Segundo 
se envolve num embate do sindicato contra a companhia bananeira e sai ileso, 
quase por milagre, de um massacre tão pavoroso que os habitantes atônitos 
pela notícia não sabem julgar se tal evento se deu de fato. Morrem de forma tão 
insólita quanto viveram, a existência de ambos encerrada no mesmo inesperado 
instante, de forma que ambos compartilharam completamente o tempo vivido, 
como se o fio da vida deles fosse um só, e acabara de arrebentar-se. Em vista 
disso, o presente trabalho busca apontar como o trabalho de composição dos 
mencionados personagens se associa à irrupção do insólito no referido romance. 
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Ana Carla Vieira Bellon (UERJ)

Eu e o outro: os efeitos da alteridade na (con)figuração das Alices

A obra literária do escritor inglês Charles Lutwidge Dodgson, popularmente 
conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll, ganhou o mundo através dos 
anos. As aventuras de suas Alices extrapolaram os limites imagináveis de 
leituras, releituras e interpretações para além da palavra escrita, característica 
que aponta para a atemporalidade e impossibilidade de esgotamento dos seus 
efeitos de sentido e de suas experiências de leituras. Na obra literária Alice in 
Wonderland (1865), encontramos uma cadeia de negações revelada no processo 
de alteridade da personagem central evidenciada pelo discurso insólito. Alice 
se (des)constrói a partir de quem não é, essa perspectiva impede, em alguma 
medida, a sua figuração enquanto heroína daquele enredo. Na adaptação para o 
cinema do diretor Tim Burton (2010) Alice in Wonderland, encontramos o oposto 
deste processo: Alice se constrói a partir de afirmações. Esta característica 
reflete na sua figuração enquanto heroína da história. Ambos os processos são 
permeados pelo discurso insólito em configurações distintas, mas nas quais o 
outro reflete diretamente na figuração das Alices. Esta investigação, portanto, 
propõe uma análise comparada entre a Alice de Carroll e a Alice de Tim Burton, 
com o objetivo de revelar os efeitos da (des)construção da identidade/alteridade 
na figuração da personagem central.
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Ana Carolina da Silva Caretti (UNESP)

Locus moribundus: o corpo vetusto e defunto como lugar enunciativo em 
Teolinda Gersão

Tendo em vista as representações não-convencionais do corpo, 
juntamente com as figurações citadas pelos proponentes do simpósio, pensamos 
ser possível dar lugar também às manifestações literárias de um corpo que 
resiste à cultura do novo em prol de valorizar a história vivida e narrada em 
sua pele envelhecida, e que resiste, do mesmo modo, ao pensamento vigente 
que relaciona a beleza à juventude, enquanto a velhice carrega as marcas de 
uma idade sociopoliticamente desvalorizada e renegada, que remete a doenças, 
dependências física e psicológica, ruínas e perdas. Nossa intenção maior, com 
essa comunicação, é mostrar como o corpo idoso, artisticamente ainda pouco 
retratado, é também um local de resistência, e, para isso, apresentaremos uma 
leitura de Passagens, publicado em 2014 pela escritora portuguesa Teolinda 
Gersão. A nuance insólita do romance fica por conta de a voz narrativa 
corresponder à protagonista defunta, que rememora sua vida no momento de 
seu funeral. Essa é uma maneira irônica de representar o grau de importância 
que tem a velhice na sociedade: a voz é dada à personagem depois de morta, 
desintegrada da vida social, cujo velório está repleto de parentes e amigos, 
ao passo que sua permanência em um lar de repouso foi marcada por visitas 
escassas dos entes mais próximos. A literatura, portanto, confere voz a esses 
sujeitos das margens, negligenciados e silenciados por serem considerados 
improdutivos e, o que é ainda pior, violentados pelo abandono.
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Ana Carolina Lazzari Chiovatto (USP/CAPES)

Hierarquias sociais em Harry Potter: a reformulação da bruxa 
historicamente marginal à luz da sociedade do século XXI

É muito reconhecido que a série de livros Harry Potter, de J. K. Rowling, 
revisita a tradição da Grã-Bretanha mágica, na esteira de relatos históricos e 
ficcionais medievais, e dos contos de fadas, de modo a reformular a imagem 
da bruxa. Tal figura foi historicamente marginalizada, vista como serva de 
Satã, com frequência tomada por prostituta, durante a Idade Média e o início 
da Idade Moderna, caçada tanto pelo credo cristão quanto pela justiça secular. 
Na Inglaterra, o tratado Daemonologie (1597), do rei James I da Inglaterra e 
VI da Escócia, trata das bruxas num discurso que se aproxima dos manuais da 
Inquisição. Ao lado dos contos de fadas e da extensa literatura da época, esses 
documentos históricos contribuíram para construir seu atual estereótipo. 
Em Harry Potter, encontramos quase todos os elementos prescritos por este 
estereótipo; contudo, são reunidos de forma a estruturar uma sociedade rígida, 
cujas hierarquias sociais e preconceitos versam com eloquência sobre o mundo 
dito real. Ao reformular a visão histórica desta figura, percebida como um ser 
marginal, Rowling reconstrói uma sociedade hierárquica nos moldes da nossa 
para apontar suas falhas (ou, se não com tal propósito, ao menos este parece ser 
um desejável efeito colateral de sua escrita). Considerando todos esses aspectos, 
este trabalho pretende discutir como a série de livros Harry Potter desenvolve-se 
sobre a reformulação do marginal como hierarquicamente superior, utilizando-
se do insólito, e como a autora conecta e opõe o senso comum histórico a respeito 
das bruxas e a sociedade atual na construção do mundo e das personagens da 
série. Para tanto, além da obra de James I, trabalharemos sobretudo com as 
obras The Discoverie of Witchcraft (1584), de Reginald Scot, e Les Quatre Femmes 
de Dieu (2000), de Guy Bechtel, bem como com a noção de estereótipo segundo 
explicada por Ruth Amossy (1997) e com teorias de análise discursiva, em 
especial Greimas (1979).
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Ana Carolina Oliveira Guedes (UERJ)

A mulher na lírica galega: Rosalía de Castro e a poesia contemporânea de 
Emma Pedreira e Yolanda Castaño

O presente trabalho tem como objetivo abordar a presença da escrita 
feminina na lírica galega a partir da análise de poemas de Rosalía de Castro, Emma 
Pedreira e Yolanda Castaño. Como se sabe, em uma das épocas mais importantes 
da literatura da Galícia – o florescimento da lírica medieval do período galego-
português – a participação das mulheres é marcada por uma ausência absoluta. 
Tomando como base Blanco (1995), identifica-se que a entrada das mulheres 
na literatura galega ocorre no século XVI. Essa época coincide com a abertura 
humanística que propiciou o acesso de uma minoria feminina privilegiada à 
cultura e às letras. Nesse sentido, analisaremos alguns poemas de Rosalía de 
Castro, uma das figuras femininas pioneiras da lírica galega, buscando identificar 
as características principais de sua escrita. Além disso, traçaremos um paralelo 
com a poesia contemporânea de Emma Pedreira e Yolanda Castaño, autoras 
que figuraram em um contexto de ampla eclosão de vozes femininas, fenômeno 
que se estende até os dias atuais e que é considerado como o boom da poesia 
feminina, não apenas na Literatura Galega. Desse modo, a partir das análises 
realizadas, conclui-se que a mulher alcança sua visibilidade nos textos da figura 
pioneira de Rosalía de Castro e atinge a devida plenitude na conteporaneidade 
com autoras como Yolanda Castaño e Emma Pedreira.
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Ana Cristina dos Santos (UERJ)

(In)Visíveis: o duplo e a (re)construção identitária em Memorias del 
tiempo circular, de Chely Lima

A narrativa cubana se caracterizou nos anos de 1970 e 1980 pela 
produção de uma literatura de autoria feminina que eclodiu na época atual 
e, tornou-se uma das características da literatura produzida dentro e fora 
da ilha na contemporaneidade (CAMPUZANO, 2013). No insólito ficcional, a 
narrativa feminina cubana também se desenvolveu com escritoras reconhecidas 
internacionalmente. Entre essas, destaca-se Chely Lima, que atualmente vive nos 
Estados Unidos. A autora escreveu vários contos e romances em que o insólito 
ficcional se instaura a fim de superar o realismo cotidiano e ampliar o horizonte 
interpretativo e existencial de suas personagens. Motivo pelo qual o tema da 
(re)construção identitária é o eixo estruturante de sua obra, principalmente 
nos quatro contos que compõem o livro Memorias del tiempo circular (2014). 
Nos contos, as situações vividas pelas personagens instauram conflitos que 
geram identidades duplas e cindidas. Essas personagens rompem com o tempo 
cronológico linear e circulam por espaços concomitantes a fim de descubrir, 
por trás de sua identidade alterada, a sua verdadeira identidade (SARDIÑAS, 
2007). Por meio da análise desses contos, esse trabalho propõe analisar como 
a autora constrói o insólito ficcional em suas narrativas e o utiliza para discutir 
as questões identitárias. A análise dos contos de Chely Lima permite refletir não 
só sobre o gênero fantástico (CAMPRA, 2016) e a reconstrução identitária, mas, 
principalmente, sobre a escrita feminina dentro desse gênero na América Latina.
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Ana Denise Teixeira Andrade (UniRitter)

A memória, o esquecimento e o duplo em Combateremos a Sombra, de 
Lídia Jorge

A necessidade de superar medos, conflitos e encontrar-se consigo mesmo 
é uma característica essencialmente humana, possível de ser representada na 
ficção. No romance lusitano Combateremos a Sombra (2014), de Lídia Jorge, o 
psicanalista Osvaldo Campos se depara com casos clínicos em que os pacientes 
reprimem a evocação da memória, considerada dolorosa. Iván Izquierdo (2011) 
reconhece esse fenômeno da Psicanálise como uma espécie de mecanismo de 
defesa do inconsciente. Assim, as personagens Maria London e Lázaro Catembe 
têm papel de destaque no universo profissional do médico. Nas sessões de 
terapia, os pacientes apresentam resistência em aceitar a realidade, tal como ela 
se apresenta. Preferem, então, esquivar-se, fugindo para um mundo que mescla 
o real com o imaginário. Clément Rosset (1998) aborda a temática do duplo, 
relacionada aos desdobramentos de personalidade, tal qual as personagens do 
romance. Essa fuga da realidade pode ser considerada como um esquecimento 
intencional, como acontece com Maria London, e o esquecimento motivado, de 
Lázaro Catembe. Tais expressões são termos relacionados aos estudos de Michael 
C. Anderson (2011), que reconhece a necessidade do indivíduo em suprimir 
da memória todo e qualquer acontecimento que envolva situações dolorosas, 
humilhantes ou eventos desagradáveis. Através dos desdobramentos do próprio 
eu e com a intervenção de Osvaldo Campos, as personagens vão recuperando ou 
assumindo, como fatos verídicos, a verdadeira origem dos devaneios.
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Ana Lúcia Magalhães (FATEC)

O ethos de Maria na Música Popular Brasileira

A música é, como as demais artes, reflexo do pensamento. Na história do 
ocidente foi considerada por muito tempo apenas vocal e ligada às palavras, 
assim, é natural que exista estreita relação entre retórica e música desde a 
Antiguidade: as influências retóricas afetaram os elementos mais profundos 
da linguagem musical, embora possam ser, muitas vezes, confusas e difíceis 
tais percepções. Pretende-se utilizar a retórica, entendida por Aristóteles 
como faculdade de ver teoricamente o que é capaz de gerar a persuasão, para 
analisar algumas letras de música brasileira que fazem alusão à figura de 
Maria. Em meio à grande extensão e diversidade da música popular brasileira, 
optamos por verificar aquelas que apresentam Maria como divindade, porém 
escolhemos utilizar esse termo associado ao feminino com ressalva. Como 
não se pode usar todas as músicas que tratam do tema, tomou-se três músicas 
do século XX. Procurou-se afastar daquelas estritamente religiosas, uma vez 
que a intenção é mostrar, retoricamente, de que maneira o ethos feminino 
tem sido construído na música popular brasileira. Não se pretende tratar a 
melodia, somente as letras.
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Ana Paula Araujo dos Santos (UERJ)

O pater familias como vilão gótico em Úrsula, de Maria Firmino dos Reis.

Na ficção gótica, as relações familiares e o ambiente doméstico possuem 
importância significativa. Com frequência, os enredos desta ficção abordam 
segredos de família e crimes do passado, que retornam ao presente para 
assombrar os personagens da narrativa. Na tradição feminina do Gótico, esta 
temática ganha especial atenção por meio de escritoras que destacam as 
transgressões cometidas contra a personagem mulher no âmbito familiar. A vida 
e a virtude dessas personagens tornam-se o alvo principal das ações tirânicas 
de pais, padrastos, maridos e outras figuras paternais, que, na posição de pater 
familias, abusam da autoridade que possuem e encarnam o papel de antagonistas 
da narrativa. 

No presente trabalho, pretendemos analisar de que forma a tradição 
feminina do Gótico explorou a conflituosa relação entre as personagens mulheres e 
os seus antagonistas. Para tanto, propomos uma leitura de Úrsula (1859), romance 
de Maria Firmino dos Reis, cujo enredo explora o abuso de poder e a opressão 
gerada pelas leis familiares, e tem, na figura do vilão gótico, a principal causa dos 
horrores da narrativa.
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Ana Paula Silva (UFU)

Comissão das Lágrimas, de António Lobo Antunes: o silêncio de Angola 

Em Comissão das lágrimas, romance de António Lobo Antunes publicado 
em 2011, é Cristina a personagem mediadora das vozes que trazem testemunhos 
de violência do contexto pós-independência de Angola, ex-colônia africana 
de Portugal. Nesse período, o país africano vivia experiências de violência, 
miséria, perseguições, fugas, enfim o que deixaria traumas diversos. Nesse 
sentido, pretendemos estudar, no romance, a configuração da escrita de caráter 
testemunhal da experiência traumática nesse período. Cristina não vivenciou as 
experiências narradas, mas assume a função de mediadora do testemunho de 
vozes diversas, como aquelas silenciadas pela morte no continente africano. O 
romance entrelaça, então, tempos e espaços, numa tessitura de vozes narrativas 
múltiplas que transfiguram sentimentos e ressentimentos obscuros encerrados 
na memória dos sujeitos traumatizados. Trata-se aqui de um romance em que 
se pode encontrar uma narrativa ficcional de experiências-limite do ser humano 
ou, como melhor se adequa à abordagem teórica utilizada neste trabalho, um 
excedente de visão de experiências-limite do ser-humano pelo viés da estética 
e da ética. Nesse estudo, abordaremos o conceito de exotopia, elaborado por 
Bakhtin. Também outros teóricos e críticos serão utilizados, em especial citam-
se as considerações a respeito da memória do trauma e testemunho feitas por 
Seligman-Silva e Beatriz Sarlo; e a crítica de Ana Paula Arnaut e Carlos Reis a 
respeito de Antònio Lobo Antunes e do romance português. 
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André Bednarski (UFRGS)

O Duplo na ficção gótica americana; “Miriam” de Truman Capote

As obras iniciais de Truman Capote fazem parte das publicações da 
Literatura Gótica Sulista dos Estados Unidos, um subgênero da literatura Gótica 
Americana, que conta com Truman Capote, nascido em Nova Orleans, entre seus 
expoentes. “Miriam”, um dos primeiros contos publicados por Capote na revista 
Mademoiselle, em junho de 1945, traz a história da protagonista homônima, 
também chamada de Sra. Miller ao longo da obra, que vive em aparente abandono 
e solidão, em um pequeno apartamento em East River – um estreito à leste de 
Manhattan. O leitor é apresentado a uma mudança na vida da Sra. Miller quando 
ela encontra uma jovem, com o mesmo nome que o dela, Miriam, em uma fila de 
cinema. Uma semana depois, a garota aparece de surpresa em frente à porta da 
Sra. Miller que a recebe sem saber como ela descobriu seu endereço. A partir 
desse momento a presença da jovem começa a ser mais frequente e inoportuna e 
seguem pequenos atos estranhos – Miriam quebra um vaso quando a Sra. Miller 
se recusa a lhe dar um beijo de boa noite, ou toca a campainha insistentemente 
até que a Sra. Miller a deixe entrar em casa, entre outros. A tensão escala até 
um ponto em que a menina parece ser um tormento na vida da Sra. Miller, 
especialmente quando Miriam decide se mudar para a sua casa. A trama segue 
em tensão até o final.

O conto de Capote coloca o leitor em presença do duplo, tema clássico 
presente na literatura fantástica que explora a dualidade em aspectos perplexos 
e muitas vezes sinistros. A minha análise busca traçar a presença do duplo 
na obra, o uso do tema para revelação e conhecimento da personagem e as 
interpretações possíveis advindas do uso desse tema.
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Andrea Luiza Blanco (UFRJ)

Das insólitas partes d’“O Caixão Fantástico”: Augusto dos Anjos e a lírica 
do corpo individual, múltipla e milenarmente sepulcral

Em tudo que vive há a configuração indissociável de que tudo morre. Parte 
e todo, energia e matéria, raciocínio e intuição conjugam-se em harmonias e 
consonâncias tão misteriosas e complexas que perturbam nossos sentidos como 
se perambulássemos, por vezes, num mundo do eterno auguro das dissonâncias 
e ruínas. Na poesia “O Caixão Fantástico” há uma personagem em célere passeio: 
ela cursa o caminho de sua fantástica composição existencial. Nessa poesia, 
física e metafísica se enlaçam notável e espantosamente no corpo dissecado e 
construído pela imaginação poética de Augusto dos Anjos. Pelo estágio avançado 
de composição do verbo e das imagens anjosianas, como num conto ou quadro 
cinematográfico ou plástico, a voz lírica reclusa na perfeita forma fixa do soneto 
vai desdobrando a macabra música de uma mundividência misteriosa, quase 
desconexa de tão mosaica, caleidoscópica, abissal e, no entanto, profunda e 
profusamente de um nexo milenar e inaugural. Em visagens e cartilagens de seu 
pai e das Musas, a consciência surge resguardada na personagem que compõe 
a lírica. A personagem é extraordinariamente coisa ordinária; vaga no achado 
poético fenomenicamente insólito de si e da realidade. Além de um fantástico 
monumento mortificante, canto elegíaco que esparge cinzas e horror, o poema 
é também o escarro que na arte supera os ares de um só pensamento retilíneo, 
uniforme e fatalista. Toda heterogeneidade teorética (idealista e materialista) em 
Anjos integra paroxismos, antinomias e complementaridades nesta simbiótica e 
isomórbida poética da cosmoagonia. O estado limiar da meia-noite agônica do 
poema expande acordes de uma múltipla matriz sepulcral do mistério telúrico 
de existir. Estudamos brevemente este estado limiar do tenso vivo-morto, da 
personagem autor-ator do poema. Nosso estudo irá sempre exaltando como 
do afago e pedra de toque metapoética, constante na lírica anjosiana, exalam 
questões acerca da criação e cultivo das perspectivas da realidade.
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Andréia de Oliveira Alencar Iguma (UFU)

A construção das personagens insólitas na obra Penélope manda 
lembranças

O presente estudo encontra-se em fase embrionária, pois integra a tese 
de doutoramento que está sendo gerada sob orientação da Profa. Doutora 
Marisa Martins Gama-Khalil no Programa de Pós-Graduação de Doutorado 
em Estudos Literários da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Para 
esse momento, selecionamos o conto “Penélope Manda Lembranças” (2011), 
que dá nome ao livro da escritora Marina Colasanti, premiada pela obra como 
melhor narrativa para jovens no ano de 2002 pela Fundação Nacional de 
Literatura Infantil e Juvenil – FNLIJ. Aqui, nos interessa analisar a construção da 
personagem protagonista Sei. Destarte, tal como nos aponta Anatol Rosenfeld 
em seu texto “Literatura e Personagem”, compreendemos que a personagem é 
a principal responsável pela ficcionalidade da obra, pois é ela que, com mais 
nitidez, torna patente e constitui a ficção. O citado teórico argumenta que é 
por meio da personagem que “a camada imaginária se adensa e se cristaliza”, 
permitindo, assim, uma constatação de que apesar do valor das demais partes 
que constitui a narrativa, o foco principal sempre é pautado na personagem, 
que direciona toda a trama e o desenrolar da escrita gira em torno desta. Em 
consonância, a protagonista do conto supracitado é prodigiosa para a nossa 
análise, pois evidencia a presença forte do insólito, uma vez que essa ora se 
configura como humana, ora como felina, o que desencadeia uma sucessão de 
fatos extraordinários configurando uma linha tênue entre o real e o fantástico. 
Nesse prisma, evocamos a reflexão de Ceserani quando nos diz que na 
literatura insólita tantas vezes nos deparamos com situações perturbadoras e/
ou inexplicáveis, uma vez que a personagem se encontra entre dois universos: 
o real e o fantástico. A fala de Ceserani vem ao encontro da nossa ânsia ao ler 
o conto em evidência, pois o limiar entre o real e o fantástico é frequente no 
processo da metamorfose mulher-gata, no entanto, esse estranhamento não 
perturba o leitor, o que nos conduz à compreensão da forte marca do insólito. 
Nesse prisma, a estudiosa Marisa Gama-Khalil, no estudo As literaturas infantil 
e juvenil... ainda uma vez contribui com a nossa construção de sentido ao 
validar que o insólito nasce para explicar o palpável, dando margem para irreal 
apontar “as inconsistências do real”. A pesquisadora valida ainda que “O espaço 
proposto pela literatura fantástica é o entrelugar, o da indiscernabilidade”, 
ponto fulcral para as elucubrações propostas para esse estudo.
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Ângela Dias (UFF)

Partículas Elementares, de Houellebecq: Figuras ficcionais da distopia 
contemporânea

A espiral de inflação do individualismo frente às injunções institucionais 
constitui o traço mais característico das sociedades modernas ocidentais e, ao 
mesmo tempo, ocasiona, em decorrência do sentimento de desamparo subjetivo 
que produz, uma profunda crise ética. O desconhecimento de nossa dívida com os 
ascendentes e com o mundo que nos precede, aliado à atual “valorização narcísica 
do indivíduo” constituem, segundo Maria Rita Kehl, os “pilares dos novos modos 
de alienação orientados para o gozo e para o consumo” (2002, p.13).

Partículas elementares (1998), um dos romances mais polêmicos de Michel 
Houellebecq, o premiado e controvertido escritor francês, nesse sentido, cria duas 
personagens, os meio-irmãos Michel e Bruno, que encenam, de maneira extremada 
e radical, determinados dilemas da nossa problemática condição de órfãos do 
absoluto e de quaisquer valores capazes de justificar comportamentos ou orientar 
opções existenciais. 

O primeiro, ao apostar no espírito, sequestra o próprio corpo e nele produz 
uma espécie de fobia de contatos e prazeres sexuais e ou de ordem amorosa. O 
segundo escraviza a alma ao imperativo categórico das relações eróticas e da 
sensualidade como obsessão. 

Ambos, em sua insólita desmedida, disposta numa simetria antitética, 
encenam, na deformação assumida, a desventura de trajetórias paralelas e 
semelhantes na solidão, na desesperança e na ruína afetiva.

A presente comunicação se propõe a averiguar a importância das 
respectivas figurações ficcionais para o encaminhamento das teses apocalípticas 
desta obra marcada, de um lado pelo pessimismo mais profundo e, de outro, por 
uma espécie de determinismo que parece capaz de reduzir as possibilidades do 
homem às suas dimensões biológico-moleculares. 
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Angélica Maria Santana Batista (UERJ)

Corpo negro, corpo de resistência: um panorama de Histórias de leves 
enganos e parecenças, de Conceição Evaristo

A escritora mineira Conceição Evaristo (1946) estreou na literatura 
nacional em Cadernos Negros nos anos 80. Sua obra aborda temas como 
discriminação racial, de gênero e de classe, além de estruturar-se em torno de 
uma narradora que escreve a vivência de personagens múltiplas e singulares: 
a escrevivência, termo cunhado pela escritora para definir as múltiplas vozes 
que se unem como força motriz da figuração das personagens de seus escritos. 
Apesar de seus livros serem traduzidos para inglês, francês e espanhol, ainda 
é pouco conhecida pelo público em geral. Seu último livro de contos, Histórias 
de leves enganos e parecenças (2016), tem como diferencial a presença do 
insólito como potencialização dos problemas culturais, sociais e econômicos. 
O corpo da mulher negra, nesta obra, é ressignificado e carrega significados 
que extrapolam os limites do real e, assim, possui papel preponderante na 
figuração das protagonistas. As mulheres negras retratadas demonstram força 
e resistência por meio da exaltação da tradição e da união feminina. Tal fato faz 
com que as narrativas se comportem como testemunhos de personagens cujos 
corpos foram invadidos, esfacelados e oprimidos, mas nunca derrotados. Dessa 
forma, o corpo é anúncio da não aceitação de uma ordem preestabelecida, seja 
no plano “real” , seja no plano “insólito”.
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Anna Carolina Legroski (UFPR)

A reconstrução identitária da personagem leitora em Terra sonâmbula, 
de Mia Couto

Filho da guerra civil moçambicana, a personagem central da obra Terra 
sonâmbula (1992) não possui nenhuma memória de quem é. Junto ao velho 
Tuahir, que o encontrou à beira da morte, o jovem Muidinga inicia uma viagem 
a pé pelas estradas abandonadas de Moçambique, esperando fugir do violento 
conflito que o país enfrenta. É nesse contexto que o garoto encontra diários de 
uma das vítimas da guerra, Kinzdu, que foram preenchidos com a história desse 
homem, contando sua trajetória para virar um guerreiro Naparama. Permeada 
de elementos fantásticos, a narrativa de Kinzdu provoca no menino memórias e 
acaba sendo a ponte para que ele reconstrua, aos poucos, a noção de si mesmo. 
Ao partir da questão da perda identitária, a narrativa propõe uma reestruturação 
da identidade através do contexto social no qual as personagens se encontram e, 
principalmente, através da relação que Muidinga estabelece com os textos, que se 
tornam imprescindíveis na vida dos viajantes, seja pelo fator de entretenimento, 
seja pela apropriação das memórias e convite à fabulação. É, portanto, através 
do movimento de reconhecer o outro através de memórias e vivências, que a 
personagem Muidinga consegue encontrar respostas sobre pertencimento e 
constituição do eu. O presente trabalho pretende analisar a construção dessa 
personagem central, no que diz respeito ao processo de reconstrução identitária 
que se opera ao longo da narrativa, considerando as questões que permeiam 
a construção do sujeito pós-moderno, à luz da discussão proposta por Stuart 
Hall (2015), e a forma como esse processo é desencadeado a partir da relação 
autor-texto-leitor entre Kinzdu, seus relatos e Muidinga, com base nos estudos 
sobre recepção de Umberto Eco (1979, 1990) e sobre identidade e linguagem de 
Patrick Charadeau (2009).



84

Annateresa Fabris (USP)

Considerações sobre um corpo grotesco

Pierfrancesco Orsini, duque de Bomarzo, foi um militar e amante das artes 
do século XVI, que se tornou conhecido pela construção do Parque dos Monstros 
em sua propriedade. A julgar pelo quadro Jovem folheando um livro (c. 1527), de 
Lorenzo Lotto, no qual alguns autores veem um retrato seu, era de aspecto atraente. 
Além de interessar-se por literatura e teatro, era apaixonado pela alquimia.

No romance Bomarzo (1962), o escritor argentino Manuel Mujica 
Lainez toma várias liberdades em relação à biografia do verdadeiro Orsini. Sua 
personagem nasce em 1512 e não onze anos depois como na realidade; é dotada 
de uma corcunda, como rezava uma lenda popular local; foi educada em Florença 
na corte dos Medici, etc. Um rosto bem modelado, de olhos pretos e melancólicos 
e mãos delgadas e de um belo desenho estão associados a uma malformação 
na coluna vertebral, da qual se originara uma corcunda. Ao conceber assim sua 
personagem, Mujica propõe uma figuração grotesca, combinando elementos 
heterogêneos e dando vida a uma personagem desarmônica, na qual se fundem os 
traços de um bárbaro medieval e de um epicurista do Renascimento. Destituído 
dos atributos do perfeito cortesão por sua malformação, o Pierfrancesco 
ficcional encontra compensação na busca da beleza pela literatura e pela arte 
e na organização de uma grande coleção à moda das Wunderkammern, comuns 
desde o fim do Renascimento.

Monstro aos olhos de seus contemporâneos em virtude da anomalia 
física, a personagem projeta no Parque dos Monstros um autorretrato peculiar, 
no qual se fundem lembranças pessoais e visões oníricas, alicerçadas na 
determinação de dar vida a formas caprichosas, capazes de replicar o que a 
natureza tinha inscrito em seu corpo disforme. Monstro no corpo e na alma, 
a personagem de Mujica é um ser multifacetado, que busca numa natureza 
artificial, feita de horror e formosura, a imagem de sua própria constituição, 
aberrante e bela a um só tempo.



85

Antônio Fernandes Júnior (UFG-RC)

O “devir-insólito” nas memórias inventadas de Manoel de Barros

A escrita de Manoel de Barros caracteriza-se por uma busca constante 
de atingir, conforme palavras do autor, um “criançamento da linguagem”, 
que pode ser percebida em seus poemas e narrativas. A escrita desse autor 
desestabiliza significados, desloca a nossa compreensão prévia das palavras 
e, ao “escová-las”, segue em busca de outros sentidos possíveis (“clamores 
antigos”), chamando nossa atenção para o ínfimo e para tudo aquilo que a nossa 
civilização “pisa, mija em cima e joga fora, como o homem jogado fora”. Esse 
gesto de escritura possibilita à escrita barreana a construção de uma “zona de 
vizinhança” (Deleuze) com a infância, que pode ser focalizada, por exemplo, nas 
pequenas narrativas (contos/crônicas) da trilogia Memórias inventadas, nas 
quais predomina a personagem infantil. Nessas narrativas, essa personagem, 
evocada pelas memórias “inventadas” do adulto, nos é apresentada como um 
sujeito que desloca os sentidos das palavras, das coisas e do mundo. É sobre 
esse aspecto que pretendemos direcionar nosso estudo, dando ênfase ao jogo 
discursivo construído em torno da criança que, de forma insólita e inusitada, 
positiva palavras e perfis de sujeito marginalizados ao longo da história. Como 
uma criança que monta e desmonta seus brinquedos para conhecê-los, Manoel 
de Barros brinca com a linguagem, descolocando significados cristalizados 
para que possamos “transver” o mundo. Esse estudo será fundamentado 
pelo conceito de devir-criança, de Gilles Deleuze e de insólito, proposto por  
Lenira Marques Covizzi.
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Bethânia Martins Mariano (UFU)

Personas insólitas em “Me alugo para sonhar”, de Gabriel García Márquez

No conto “Me alugo para sonhar”, presente na obra Doze contos peregrinos, 
do escritor colombiano Gabriel García Márquez, uma colombiana que morava 
em Viena e falava castelhano primário com sotaque de bazar de quinquilharia 
tinha um único e insólito ofício: sonhar. Frau Frida tinha o costume de contar 
seus sonhos à sua família ainda em jejum e depois interpretá-los à sua maneira. 
Começou a sonhar para uma outra família em troca de moradia, alimentação e 
um salário que dava para as despesas miúdas e cruzou com o narrador do conto 
pela primeira vez em uma taberna de estudantes. O narrador, por sua vez, nos 
é apresentado como o próprio Gabriel García Márquez. Foi ele quem mediou o 
encontro de Frau Frida com Pablo Neruda, em Barcelona, quando este último 
pisou em terra espanhola pela primeira vez depois da Guerra Civil. Dialogando 
com Umberto Eco e Antonio Candido, propomo-nos a apontar o trabalho de 
composição das referidas personagens, considerando as conjunções espaciais 
e temporais das mesmas. Consideramos, também, que a obra conclama a vida 
de várias formas, e que não existem fronteiras delimitadas entre vida e obra, 
realidade e ficção, mas, sim, uma continuidade de espaços heterogêneos. 
Diante disso, o presente trabalho pretende, então, ler essas duas personagens, 
que possuem historicidade e habitam também o real, ancorado no que Linda 
Hutcheon aponta como metaficção historiográfica.
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Bianca Karam Silva (UERJ)

O duplo como parte estrutural da narrativa de Allan Poe

Os crescentes trabalhos acerca dos contos do escritor Edgar Allan Poe 
em que a configuração de personagens ocorre por meio do duplo nos mostram 
que esse tema constitui um vasto campo para análises literárias. O objetivo da 
nossa comunicação é refletir sobre um desses aspectos, a saber, a relação que se 
pode estabelecer entre as personagens duplicadas e a construção de narrativas 
igualmente duplicadas. Esclarecemos: pretendemos refletir sobre a relação 
entre a personagem dupla e a estrutura de contos formados a partir de uma 
história dentro da história, como acontece em “O retrato oval” E “Morela”. No 
primeiro caso, a narrativa da misteriosa história do retrato inicia-se a partir da 
leitura de um catálogo, feita por uma personagem e interrompendo, para não 
mais retornar, a primeira história sobre duas pessoas que buscam abrigo em 
condições também misteriosas. No segundo conto, o falecimento da personagem 
central Morela – seguido do nascimento de seu duplo, sua filha – também forma 
a estrutura da segunda narrativa – sobre a vida de pai com filha – no interior da 
primeira história – sobre a vida de Morela e seu marido. Ou seja: pretendemos 
investigar em que medida o duplo deixa de ser apenas tema para converter-se na 
própria estrutura narrativa.
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Bianca Rodrigues Cabral (UFU)

O insólito e a questão de identidade da personagem Alice, em Alice no 
País das Maravilhas

Alice, em Alice no País das Maravilhas, pode ser ainda uma criança em suas 
aventuras, mas ela faz muitas reflexões sobre o seu “eu”, tentando se conhecer 
melhor e conhecer o que está acontecendo enquanto ela cresce, enquanto 
amadurece e envelhece. As crianças ficam mudando de tamanho, não de forma 
linear, assim como Alice, e isso é incômodo. Mudar de tamanho o tempo todo 
faz parte da vida, essas alterações são motivo de queixas constantes de Alice em 
meio a tantas aventuras.

A personagem é tão aventureira e corajosa, como geralmente as 
crianças são, sem conhecer os perigos do mundo, anda destemidamente pelo 
mundo das maravilhas, pelo insólito, que raramente foi acolhedor e sempre se 
mostrou para ela de maneira incompreensível. Ela suportou todos os tipos de 
questionamentos das outras personagens sobre quem ela era e o que estava 
fazendo ali, e enfrentava todos os diálogos mesmo, muitas vezes, não sabendo o 
que responder, mas continuando na jornada para conseguir as respostas.

Depois de começar a variação de tamanhos devido as poções e bolos 
mágicos que a faziam crescer ou diminuir, a personagem começa a pensar sobre 
quem é. Ela percebe que as mudanças estão acontecendo e que não é mais a 
mesma de antes, percebe que está diferente e começa a perceber as coisas a 
sua volta de maneira diferente também. Como qualquer um de nós, ela se sente 
incomodada com as mudanças, mas tenta achar uma solução lógica para tudo 
isso, tenta fazer suposições de quem é agora, pensa por um momento ter se 
transformado em Mabel, sua gata, já que eram tão próximas. Tem medo de não 
gostar da pessoa que é agora, e não gosta da ideia de ter que descobrir tudo isso 
sozinha, será que seria capaz?
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Bruna Thaís Pasquali (UCS)

O duplo de acontecimento em “La Pietà”, de Cecília Prada

O duplo é um motivo largamente explorado na Literatura, e pode 
ser percebido desde em textos da Antiguidade Clássica como em textos da 
contemporaneidade. Sua principal representação ocorre por meio de projeções 
de aspectos da personalidade de personagens a partir do seu reflexo ou da 
sua sombra, entre outras formas não diretamente ligadas ao protagonista, tais 
como o duplo de espaço, tempo e acontecimento. O conto “La Pietà”, de Cecília 
Prada, é construído pela intercalação de duas narrativas, sendo uma a notícia da 
depredação da escultura que lhe dá título, e a outra, a trajetória de uma jovem 
mulher grávida, residente na favela da Rocinha. O desenrolar do conto leva o leitor 
a relacionar a história de ambas as mulheres retratadas, isto é, Maria, na condição 
de mãe que segura o corpo do filho, Jesus, morto, e Damiana, a protagonista, 
como mulher que sofre tanto as dores do parto quanto as dificuldades devido 
a sua condição social, e que acaba recebendo o filho natimorto nos braços.  
O presente texto propõe-se examinar a narrativa à luz das teorias de Otto Rank 
(1939), Clement Rosset (1976), Juan Bargaló Carraté (1994) e Nicole Fernandez 
Bravo (2000), a fim de confirmar a configuração do duplo de acontecimento na 
construção da personagem protagonista.
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Bruno Anselmi Matangrano (USP)

A criação de mundos e personagens a partir dos processos de reciclagem 
e bricolagem em obras de Ficção Alternativa

O presente trabalho pretende discutir os processos de composição 
e construção de cenários e de personagens em obras contemporâneas 
categorizadas como Ficções Alternativas, nas quais tanto o cenário quanto 
as personagens, sejam históricos e/ou criações de outros autores, aparecem 
revisitados e reinterpretados, de modo a criar uma ambientação original 
sem, contudo, negar a caracterização já existente e tampouco cair no risco do 
plágio ou de uma sátira paródica. Para tanto, serão discutidos os conceitos de 
reciclagem e bricolagem literárias enquanto processo de criação de mundos e 
de personagens, teorizados pela ótica das estéticas retrofuturista e steampunk 
(duas das maiores vertentes da Ficção Alternativa), a partir dos estudos de 
Evérly Pegoraro (2012, 2014, 2015) acerca da estética retrofuturista, da teoria 
de Jean-Jacques Girardot e Fabrice Méreste (2006) sobre o steampunk enquanto 
categoria narrativa, bem como das obras La Bible Steampunk (2010), de Jeff 
Vandermeer e S. J. Chambers e Le Manuel Steampunk (2014), de Jeff Vandermeer 
e Desirina Boskovich, basilares tanto para os críticos quanto para os autores 
de obras passíveis de serem enquadradas neste modo narrativo e em suas 
subcategorias. A análise percorrerá quatro obras de variado formato, a saber: A 
Liga Extraordinária (1999), novela gráfica de Alan Moore; os romances A lição 
de Anatomia do Temível Dr. Louison (2014), de Enéias Tavares e Anno Dracula 
(1992), de Kim Newman; e a série televisiva Penny Dreadful (2014-presente), 
de John Logan, nas quais figuram um rol de personagens de variados autores do 
século XIX e primeira metade do XX. Essas narrativas foram selecionadas por 
se valerem dos dois conceitos a serem discutidos na criação de seus mundos 
reimaginados e por suas personagens e ambientes revisitados coincidirem entre 
si (se não diretamente, ao menos, por retomarem os mesmos personagens tipo), 
bem como por sua importância em seus respectivos meios.
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Bruno da Silva Soares (UFRJ)

O papel do outro no horror cósmico de H.P. Lovecraft

Como parte de pesquisa em doutoramento, esse estudo propõe uma 
leitura crítica sobre a obra do autor americano Howard Phillips Lovecraft que 
é comumente lida como uma parte do cânone genológico do Horror. É indicado 
pela crítica especializada que sua produção correlaciona a tradição do romance 
gótico do século XIX - respeitando seus antecessores como Edgar Allan Poe - e 
as tendências que a teoria crítica do Fantástico aponta para o horror, de forma a 
desenvolver uma nova perspectiva desse gênero, o horror cósmico. Apropriando-se 
da psicanálise freudiana, Lovecraft desenvolve em seu ensaio O horror sobrenatural 
em literatura a teoria base para que outros autores consequentemente ampliassem 
as expectativas do horror advindo do desconhecido, tornando-o tema de sistemas 
discursivo-midiáticos que ultrapassam a forma literária tradicional, como o cinema 
hollywoodiano, quadrinhos e games.

Tomado como uma referência icônica pelas gerações seguintes de autores 
do medo, do horror e de gêneros vizinhos, cujas temáticas enveredam pelo tema 
do horror, Lovecraft pode ser revisitado na contemporaneidade pelos estudos 
do Desconstrutivismo, das novas perspectivas antropológicas quanto à ideia de 
Nação e Cultura e das relações entre o gênero e o modo de discurso do Fantástico, 
permitindo uma avaliação crítica quanto ao papel das minorias étnico-raciais 
em sua produção, de modo a reafirmar a condição alienante do outro freudiano, 
vilipendiado pelas narrativas de início do século XX que une primitivismo e 
modernidade.

Esse outro é demarcado como uma minoria a quem recai a culpa das 
ações antagônicas, que permitem a entrada dos males ancestrais à realidade 
consensual presente nos enredos lovecraftianos. Supersticiosas, fanáticas e 
ineptas ao conhecimento científico, as personagens de zonas periféricas do 
mundo - Ásia, África e América Latina - assumem papel vilanesco nos enredos do 
autor norte-americano. Seja pela prática do orientalismo - conceito de Edward 
Said - usado como tema geral ao contar a origem do livro nefasto, Necronomicon, 
ou pelo exotismo dos cultos asiáticos imortais que almejam ao retorno de seu 
deus maligno, é objetivo deste trabalho problematizar a relação das minorias e 
sua representação na construção do horror cósmico de H.P. Lovecraft.
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Bruno Oliveira Tardin (IFSULDEMINAS)

Para além do Desconhecido: a personagem no espaço sígnico d‘O Segredo 
Além do Jardim

Ao longo do presente trabalho, é proposta a análise teórico-crítica 
das personagens centrais d’O Segredo Além do Jardim (Over the Garden Wall, 
título original), minissérie de desenho animado criada pelo escritor e cineasta 
estadunidense Patrick McHale para o canal de televisão por assinatura Cartoon 
Network. Através da fortuna crítica de nomes como Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung, Arlindo Machado, Anatol Rosenfeld e Yi-Fu Tuan, dentre outros, busca-se 
compreender o espaço (enquanto elemento narrativo) na trama do desenho 
animado como um signum criado a partir de certas personagens, mas relevante à 
evolução de suas personas ao longo dos dez episódios da minissérie animada. Tal 
análise se fará a partir de fatores semióticos (em consonância a certos postulados 
psicanalíticos e teóricos), bem como certos aspectos temáticos e estruturais, que 
possibilitem a defesa de elementos simbólicos no discurso recorrentes em toda 
a obra, tais como o enredo e as personagens centrais – tudo isto amparado por 
um referencial teórico que possibilite o estudo de toda uma força enunciativa 
presente e atuante no espaço físico da obra, confirmando-o também enquanto 
uma persona presente e atuante no enredo da animação. Desta forma, defende-
se a construção de um discurso, n’O Segredo Além do Jardim, a partir da adoção e 
da reelaborarão de um perfil simbólico previamente legado a vários dos aspectos 
a figurar no jogo – perfil este que será validado (ou mesmo invertido) conforme 
se aproxime o desenlace da trama.
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Bruno Silva de Oliveira (IF Goiano/UFU)

A queda de Samyaza: O corpo em transformação no conto “Pai Nonato”, 
de Bernardo Élis

O corpo é o espaço em que a personagem se materializa primeiramente, se 
a personagem passa por uma transformação, o seu corpo a expõe. É por meio dele 
que o insólito se faz compreendido, pois ele é um dos mecanismos que suscita no 
leitor o estranhamento e o questionamento das normas conhecidas. Bernardo Élis 
é um escritor goiano que constrói corpos insólitos para suas personagens, sendo a 
mais conhecida o alvo esqueleto de “A mulher que comeu o amante”, mas seleciona-
se para este estudo o conto “Pai Nonato”, uma vez que este é rico no trabalho com o 
insólito ficcional e não há muitos estudos sobre ele. Nonato é um santo ermitão que 
vive nos ermos sertões, mas que volta ao convívio de seus pares por intermédio do 
afilhado, que leva o padrinho para dentro de sua casa. Lá o ermitão sente desejos 
pela esposa do afilhado, revelando assim a sua face monstruosa para satisfazer os 
seus desejos carnais. O corpo do ermitão sofre transformações durante o conto, 
passa do sagrado ao profano porque a personagem cruza fronteiras físicas e 
morais. Assim este trabalho abordará os processos de composição da personagem 
insólita, pensando de que modo o corpo da personagem Pai Nonato contribui para 
a deflagração do insólito na narrativa.
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Camila Paiva da Silva 

A representatividade da liberdade sexual e corporal nas obras amadianas, 
traço do projeto modernizador da geração de 30.

Surge, com a geração de 30, uma nova manifestação literária em prol 
da realidade social brasileira, com o intuito de identificar o povo brasileiro 
por meio da diferença e da semelhança que tinham. Jorge Amado, autor dessa 
geração, vai evidenciar os problemas regionais para indagar as instâncias 
consagradas, pautadas na intolerância e na repressão. Notamos que o autor 
vai usar a abordagem da sexualidade em suas obras para representar uma 
transformação social, visando inserir a sociedade brasileira no progresso e no 
futuro. Vemos, então, no discurso de Pierre Bourdieu em a Dominação Masculina, 
como se fundamentou a misoginia e o machismo através da história. Bourdieu 
vai mostrar que a dominação masculina se deu por motivos, a priori, biológicos, 
que atribuíam ao homem poder e colocavam a mulher em um lugar subalterno e 
recatado. Essa dominação irá então anular a mulher e seu corpo, seu desejo e sua 
liberdade serão totalmente inconvenientes nessa sociedade. Mas é somente por 
meio do corpo e da liberdade do desejo que a mulher encontrará seu lugar, como 
vemos em Nelson Levy e seu artigo Princípio da Liberdade, que se encontra em 
O Desejo, de Adauto Novaes. Logo, o presente trabalho pretende analisar como 
as personagens de Jorge Amado – Ester, Dona Flor e Gabriela – representam a 
liberdade sexual da mulher, em diferentes instâncias. Em Ester é uma liberdade 
matrimonial, ela sonha com um novo amor e amante, se libertando das amarras 
do marido violento e opressor; já em Dona Flor a liberdade sexual é vivenciada 
com seu primeiro marido, Vadinho, mas castrada com o segundo, fazendo com 
que sua imaginação se liberte e seu desejo se concretize com o seu marido/
defunto; e é em Gabriela que a liberdade da sexualidade e do corpo é representada 
de maneira completa. Portanto, Jorge Amado, por meio de suas personagens, vai 
romper padrões conservadores e representar a mulher de maneira completa, 
através de seu corpo e de sua sexualidade. 
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Caroline Navarrina de Moura (UFRGS)

Insólito: caminhando pela sombra com Lucy Snowe e Jane Eyre

Ao entrarmos em contato com obras de diferentes épocas, somos 
apresentados a outras gerações e a outras culturas que enriquecem nossa 
experiência como leitores e como seres humanos. Conforme os períodos passam, 
vem a necessidade de novas formas de representação das configurações sociais 
e, ao nos depararmos com diversas situações representadas esteticamente, 
temos a possibilidade de nos identificarmos com esses acontecimentos, nos 
reconhecermos e preenchermos os vãos interpretativos com nossa própria 
experiência de vida e de mundo. A literatura gótica vitoriana é extremamente 
rica neste sentido, visto que, ao apontar o elemento estranho conceituado 
por Freud (1919), expõe as convenções góticas no nível literário. O duplo, 
como sombra e espelho, tema recorrente nesse gênero, é a forma de retratar 
as personagens dessas narrativas, contrastando sua formação e suas relações 
com outras personagens e os espaços em volta. O objetivo desta pesquisa é 
investigar a trajetória das protagonistas de duas obras vitorianas, Jane Eyre, no 
romance homônimo de 1847, e Lucy Snowe, em Villette (1853), de Charlotte 
Brontë, a fim de observar como cada uma se posiciona no contexto em que está 
inserida, analisando o relacionamento com os elementos góticos presentes em 
ambas as narrativas. Para isso, será conduzida uma análise paralela da trajetória 
das heroínas a partir do estudo de suas relações com o espaço que as cerca, 
evidenciando esses reflexos ficcionais. Ao pertencerem também à era Moderna 
e romântica, foram além e representaram as convenções góticas e sociais de 
uma maneira subjetiva diferentemente do que o período racional e neoclássico 
antecedente pregava. Fazendo isso, suas obras tornaram-se atemporais e ricas 
em termos literários e psicológicos, visto que desfamiliarizaram (LODGE, 1992) 
o cotidiano, questionaram o que era imposto como próprio e adequado, e, com a 
ferramenta do gênero gótico, puderam expor verdadeiramente as condições das 
personagens Jane e Lucy.
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Cássia Alves da Silva (UFC)

As feições do grotesco na personagem principal do cordel A moça que 
virou cobra

O cordel de metamorfose A moça que virou cobra, escrito por Severino 
Gonçalves, apresenta o insólito sob as feições da estética grotesca. É o que se vê 
nas atitudes da personagem principal, a moça que é transformada em cobra, e 
nas características do corpo dela, tanto antes quanto depois do acontecimento 
metamórfico. Neste trabalho, investiga-se essa personagem e o contexto no qual 
ela está inserida, fundamentando-se nos parâmetros do grotesco estabelecidos 
por Victor Hugo, Mikhail Bakhtin e Wolfgang Kayser, dentre outros teóricos do 
assunto. Como a personagem principal é feminina, busca-se relacionar o grotesco 
com o olhar acerca do feminino no cordel, a partir da História das mulheres: o 
século XX, dirigido por Georges Duby e Michelle Perrot, e da tese As representações 
identitárias femininas no cordel: do século XX ao XXI, de Clarissa Loureiro Marinho 
Barbosa. Por fim, compreende-se que os elementos grotescos presentes no cordel 
analisado abrangem o cômico, o bufo versus o feio; o baixo corporal e o terreno e, 
também, o terrificante.
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Cassio Larotonda Maia (UERJ)

Atravessando as fronteiras do recalque: Dracula, a personagem santa e a puta

Em Dracula, é importante sobrelevar a dicotomia “razão vs degeneração”, 
não só oriundas da influência gótica do Século das Luzes, mas também do discurso 
racional do Cientificismo, vão perpassar uma série de diferentes esferas. Além da 
já perpetuada construção mítica submissa da mulher, também a sua construção 
biológica era justificativa plausível para que a sociedade vitoriana – altamente 
patriarcal e cientificista – a submetesse. A mulher moderna, normal e sadia, era 
frígida e comedida, precisava, porém, ser observada, pois sua inferioridade se fiava 
também na propensão a um estado menos racional causado pelo ciclo menstrual 
e os ditames de seus corpos. As mulheres eram, a partir da visão masculina, um 
paiol de degeneração e guarnecê-lo era preciso a fim de que não explodisse e 
desarranjasse a sagrada ordem social e, exatamente por tanto, eram menos aptas 
do que os homens à polis, restando-lhe o oikos. A coexistência do mito da mulher 
enquanto vetor de catástrofes, o vampiro, o sangue e o cientificismo convergem 
no imaginário social pra criar uma figura que não é necessariamente nova, mas 
toma voga exponencial durante o século XIX inglês: a vampira – a dita degenerada 
mulher, a que busca liberdade dos grilhões do patriarcado – e, consequentemente, 
seu homólogo, a santa – a anuente.

 O que este trabalho pretende é compreender a construção da personagem 
Drácula como a personificação do desejo advindo do oriente – inconsciente, 
bárbaro e irracional -, seu efeito sobre as personagens femininas, seus corpos 
e como ele transita por uma Europa cartografada pela modernidade vitoriana 
que muito se assemelha à psiqué humana. Para isso, lançaremos mão de textos 
produzidos por pesquisadores comprometidos com o estudo da literatura gótica 
(David Punter, Fred Botting, Ken Gelder, Bram Dijkstra, etc) e outros que ensejem 
uma análise entre a obra e a sociedade que lhe gera.



98

Cecil Jeanine Albert Zinani (UCS)

A tematização do duplo em “Noturno amarelo”, de Lygia Fagundes Telles

O tema do duplo é recorrente nas ciências e nas artes, em especial, na 
literatura, tendo predominado no período romântico, devido às condições 
sócio-históricas da época, favoráveis para seu desenvolvimento. O duplo já é 
encontrado na base da filosofia platônica, na dualidade expressa pelo mundo 
das essências e das aparências, ilustrado no Mito da Caverna (República, 2001), 
autores românticos, como Edgar Allan Poe ou Hoffmann ilustram, essa tendência 
nos séculos XVIII e XIX. Essa modalidade permanece em autores contemporâneos 
como Italo Calvino, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, entre outros. Na sequência 
dessas considerações, este trabalho tem o propósito de examinar a ocorrência 
do duplo no conto “Noturno amarelo”, de Lygia Fagundes Telles, publicado, 
originalmente, na obra Seminário dos ratos (1998), a partir de estudos de Rank 
(2013), Rosset (1998), Bargalló (1994) focalizando o movimento da personagem 
cuja personalidade se desdobra, promovendo um deslocamento no espaço, a fim 
de solucionar conflitos familiares.
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Charles Kiefer (PUCRS)

“Tinok Shenishbá”: criação e revelação na prosa incomum de Franz Kafka

A partir da leitura dos “Diários”, de Franz Kafka, nos deparamos com 
procedimentos construtivos em que o autor, nas suas páginas íntimas, como 
quem “treina” frases, fragmentos, parágrafos, que depois acabam fazendo parte 
de suas obras ficcionais. Um desses treinamentos nos pareceu completo, inteiro, 
com três unidades perfeitamente ajustadas. Pelo fantástico da cena, ficava claro 
que aquilo era um conto, com começo, meio e fim tendo como base princípios 
do misticismo judaico. A cada releitura, mais nos aproximávamos de uma obra-
prima kafkiana indicativa de sua dedicação ao estudo da Kabbalah. A este texto 
atribuímos o título de “Tinok Shenishbá”, que significa “aprendiz” ou estudante 
desastrado, atrapalhado. Investigamos neste ensaio o subtexto contido nesta 
prosa kafkiana, indicações para uma leitura em que criação e revelação são 
pistas do sistema de conhecimento formador do pensamento judaico, que em 
Kafka surge na narrativa a partir de um método de espelho entre a experiência 
“real” narrada e a experiência mística, cifrada.
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Claudia Fernanda de Campos Mauro (UNESP)

A personagem e a modulação do fantástico

O objetivo deste trabalho é, através da análise de alguns contos do escritor 
italiano Primo Levi, verificar em que medida a personagem é responsável pela 
modulação do elemento fantastic no âmbito, sobretudo, da ficção científica. 
Na Itália, é o século XX o terreno fértil para o surgimento de obras ligadas ao 
modo fantástico. O século XX, isto é, o Novecento italiano, explora não mais 
somente as angústias e o terror, mas se concentra nas temáticas da perda da 
harmonia do homem consigo mesmo e com o mundo em torno dele, do sentido 
de desnorteamento, da constante ameaça às grandes certezas, da existência de 
eventos extraordinários.

Primo Levi, acompanhando a tendência do fantástico italiano da segunda 
metade do século XX, explora, como disse Calvino, um fantástico abstrato, de 
característica lógica e intelectual. Desnuda comportamentos humanos e faz 
duras críticas à sociedade. O homem, com a progressiva afirmação da sociedade 
de massa, sente-se à mercê de forças que não consegue controlar; a lógica do 
sistema social, econômico e burocrático é incompreensível e absurda e desorienta 
e aterroriza o indivíduo. A percepção positivista do real é colocada em crise e o 
progresso da ciência, ao invés de restringir o campo do desconhecido, o amplia 
enormemente, apagando a fronteira entre real e impossível. Pretendemos mostrar 
como Levi explora, sobretudo, o tema da “ciência sem consciência”, fazendo 
com que o fantástico assuma, em seus contos, também o papel de elemento de 
denúncia social e ambiental através da exposição de certos comportamentos 
individuais e coletivos da sociedade.
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Cláudia Regina da Silva Rodrigues (UFRJ)

O insólito na construção das personagens femininas no Brasil e no Peru 
do século XIX

O trabalho em questão se caracteriza, inicialmente, por resgatar do 
esquecimento os escritos das autoras Mercedes Cabello de Carbonera (Peru) e 
de Júlia Lopes de Almeida (Brasil). Procuraremos elucidar como as protagonistas 
foram representadas nas obras ficcionais Eleodora (Carbonera) e Memórias de 
Marta (Almeida); e, perceber como foi a recepção desses romances escritos no 
final do século XIX.

As personagens foram mulheres comuns, vítimas do sistema patriarcal; 
porém, estas não se deixaram dominar, reagiram como puderam para alcançar um 
pouco de autonomia em suas vidas. Com isso, é interessante tentar refletir sobre 
a recepção das obras a partir da representação contida nos romances de Júlia 
Lopes de Almeida e de Mercedes Cabello de Carbonera. As narrativas produzidas 
sobre a relação entre os gêneros são capazes de gerar uma enunciação ficcional 
capaz de levar a uma nova visão de mulher. Sobretudo conduzem a uma posição 
crítica sobre a história e a um olhar renovado sobre a questão, sem deixar de 
ressaltar as peculiaridades identitárias das mulheres e, muitas vezes, também 
edificando a própria identidade.

A partir do que foi mencionado, podemos dizer que a pesquisa proposta 
nos leva a fazer uma análise das obras Eleodora e Memórias de Marta das autoras 
Mercedes Cabello e Lopes de Almeida buscando averiguar e contrapor questões 
pertinentes à temática feminina.

É interessante pensar nas possibilidades de leituras críticas suscitadas 
através da literatura; sobretudo a questão da mulher. Mesmo quando retratadas 
em romances de países distintos, como no caso do Peru e do Brasil, são capazes de 
marcar de forma significativa a relação de dominação existente entre os gêneros. 
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Cláudia Rio Doce (UEL)

Da Passagem da Ópera à Passagem da Ópera Onírica: personagem e 
espaço na narrativa surrealista

O principal capítulo de O Camponês de Paris é dedicado à “Passagem 
da Ópera”, passagem que foi destruída poucos meses depois da publicação 
da narrativa, para dar lugar ao Boulevard Haussmann, um dos projetos de 
modernização da cidade. O narrador personagem que inventaria lojas, objetos 
e transeuntes da galeria em vias de desaparição é o próprio Aragon, autor do 
relato surrealista. Ora, como o título do capítulo indica, o espaço é o elemento 
privilegiado aqui. No entanto, se a passagem é, simultaneamente, rua (espaço 
externo) e espaço fechado (espaço interno), para o escritor surrealista ela se 
oferece analogamente como passagem de um mundo exterior e objetivo para 
o mundo interior e subjetivo. O insólito, portanto, surge dessa sobreposição 
do mundo interior da personagem no espaço que se apresenta. No entanto, os 
próprios devaneios da personagem têm como ponto de partida o espaço objetivo, 
de forma que o insólito parece ser construído por esse movimento de “passagem” 
de um ao outro. O trabalho buscará, portanto, refletir sobre esse processo de 
imbricação entre personagem e espaço na criação do insólito revelando, como 
anota Walter Benjamin em seu ensaio sobre o Surrealismo, que “só devassamos 
o mistério na medida em que o encontramos no cotidiano, graças a uma ótica 
dialética que vê o cotidiano como impenetrável e o impenetrável como cotidiano”.
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Claudio Vescia Zanini (UNISINOS)

“Meu nome é Legião”: do duplo ao múltiplo em filmes de possessão 
demoníaca

O cinema de horror contemporâneo é fascinado pela possessão demoníaca. 
1973, ano de lançamento da adaptação fílmica de O Exorcista, marca a consolidação 
do interesse do grande público e da indústria cinematográfica no tema e desde 
então foi lançada uma quantidade significativa de filmes que mostram demônios 
possuindo e atormentando seres humanos. O modus operandi das entidades 
possuidoras invariavelmente envolve impingir aos possuídos mudanças físicas 
tais como cicatrizes, feridas, mudança na cor dos olhos e vozes guturais, ao 
mesmo tempo em que ainda é possível reconhecer a essência humana do 
possuído. Tal simultaneidade da familiaridade e da estranheza é um dos pilares 
do conceito freudiano do duplo proposto em O Estranho (1919), e a partir da 
análise deste e de outros textos de Freud, e com base em uma análise diacrônica 
da iconografia demoníaca, esta comunicação investiga aspectos visuais e 
narrativos da possessão em filmes de língua inglesa, tendo como tese principal 
a ideia que o duplo freudiano e a sombra junguiana advindos da experiência 
da possessão acabam levando à configuração de um múltiplo frequentemente 
sinalizado pela capacidade que o possuído tem de imitar diferentes pessoas e 
de usar diversas línguas, bem como pela recorrência da possessão por parte não 
de um demônio, mas de grupo deles, o qual é frequentemente chamado “legião”. 
O corpus de análise inclui, além de O Exorcista, filmes como O Bebê de Rosemary 
(1968), O Exorcismo de Emily Rose (2005), A Possessão do Mal (2014), O Último 
Exorcismo (2010), Invocação do Mal (2013), O Misterioso Caso de Judith Winstead 
(2015), Ritual (2011), ambas as versões de A Morte do Demônio (1981 e 2013), 
Demônio (2010) e O Exorcismo de Molly Hartley (2015). 
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Cristiano Duarte de Lara (UCS)

Um caso de duplo no romance A mulher habitada, de Giconda Belli

Esse romance de Gioconda Belli apresenta um paralelo sobre a vida de 
duas mulheres que, em diferentes épocas, lutaram pelo seu povo. Ambas não 
aceitaram os papéis designados a elas como mulher. Na época da colonização 
espanhola, a índia Itza deixa sua aldeia para lutar até a morte pela liberdade 
dos astecas. Séculos depois, a arquiteta Lavínia, jovem e independente, faz 
escolhas políticas que a colocam no centro da luta para libertar seu país da 
ditadura. O espírito de Itza, adormecido em uma laranjeira no quintal de Lavínia, 
sente as sensações da jovem e as reconhece como se fosse uma releitura de 
sua própria história. Ambas começam a habitar o mesmo corpo, ter as mesmas 
sensações e compartilhar memórias. A trajetória dessas duas mulheres é rica 
em representações do duplo. Otto Rank, em O Duplo (1914) elabora um dos mais 
complexos estudos sobre o tema, privilegiando o ângulo psicológico. Mais tarde, 
Clement Rosset em O real e seu duplo (1998) apresenta novas abordagens sobre 
o tema, dentre elas, o duplo de acontecimento. Segundo o autor “o acontecimento 
ao se realizar, eliminou uma outra versão do acontecimento, aquela mesma que 
precisamente se esperava” (p.24). O acontecimento é esperado em outro lugar e 
de uma outra forma, sendo assim impossível precisar a natureza desse outro lugar 
e dessa outra forma. A análise dos textos de Rosset permitiu concluir que, em A 
mulher habitada, um acontecimento não se distingue de seu acontecimento real, 
pois ele nada mais é que o mesmo em outro, o que é a exata definição de duplo. 
Ainda segundo Rosset, o duplo de acontecimento não trata do desdobramento 
de uma sentença em dois sentidos possíveis, ao contrário, são dois sentidos que 
são dois somente na aparência, porém um na realidade.
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Daniel Augusto Pereira Silva (UERJ)

Heróis, nevrosados e fatais: os vilões decadentes

Em The Gothic (2004), David Punter e Glennis Byron apontam para como 
os momentos de crise são particularmente propícios para a ficção gótica, graças à 
sua capacidade de dar vazão aos desejos e às ansiedades de uma época. O final do 
século XIX, em especial, é entendido como um período de intenso ressurgimento 
dessa literatura, explicitado por obras fundamentais como O médico e o monstro 
(1886) e Drácula (1897). A prosa de ficção decadente dialoga intimamente 
com essa tradição, de modo a recuperar e a atualizar figuras características de 
produções góticas, como os fantasmas, as aparições, os vampiros e os duplos. 
Os livros decadentes, tais qual a literatura gótica, dão bastante destaque a seus 
vilões, a ponto de muitas vezes torná-los os próprios protagonistas de suas 
histórias. Quando não são as personagens principais, as figuras vilanescas são 
frequentemente encarnadas por femmes fatales, sedutoras e assutadoras por 
seus comportamentos sexuais irreprimíveis, ou por artistas identificados como 
dandys, capazes de cometer quaisquer transgressões para a realização de seus 
desejos e intuitos artísticos. A excessiva sensibilidade estética dessas personagens 
é, aliás, colocada como justificativa de seus atos criminosos: para escaparem da 
neurastenia e curarem os nervos, elas precisariam de sensações cada vez mais 
raras e intensas. Assim, crimes e violações morais ou físicas ocupam quase toda 
a extensão das narrativas decadentes, e poucas são as personagens apresentadas 
como inocentes e virtuosas. Ao questionar diversos princípios éticos e sociais, a 
prosa de ficção decadente é sobretudo uma literatura de vilões. Este trabalho visa, 
portanto, ao estabelecimento das configurações assumidas pelos vilões da ficção 
decadente e, para tal, toma como exemplos as narrativas Às Avessas (1884), de 
J-K. Huysmans, Monsieur de Phocas (1901), de Jean Lorrain, e dois romances do 
escritor brasileiro Raul de Polillo: Dança do Fogo (1922) e Kyrmah (1925).
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Daniel Conceição Gonçalves (Unigranrio)
Dostoiewski Mariatt de Oliveira Champang (Unigranrio)

A representação de gênero e etnia nos gibis

Diante das convenções estrangeiras de quadrinhos (ou melhor, ainda: 
de comics), existe uma questão: como se dá a representação de gênero e etnia 
nos gibis nacionais? E como essa representação em produções dos quadrinhos 
nacionais é recebida pelos leitores e profissionais de educação artística? Diante 
de muitas mudanças significativas nas editoras internacionais de histórias em 
quadrinhos, tais como: Thor de gênero feminino; Homem-Aranha de etnia negra; 
Homem de Ferro de gênero feminino e etnia negra; e Capitão América, de etnia 
negra. Outras mudanças são a forma como as produções nacionais trabalham 
com a ressignificação da figura do protagonista e a quebra do eurocentrismo. 
Este artigo também abordará como os livros didáticos de arte editam as 
produções de quadrinhos sobre determinados contextos históricos. As novas 
edições dos livros de História da Arte saíram do confortável campo eurocêntrico 
e norte-americano, desenvolvendo paralelos temporais com a produção artística 
de outros continentes, como se dá com as histórias em quadrinhos. Focaremos 
nas repercussões de sites especializados em quadrinhos, revisão de literatura 
e o levantamento bibliográfico acerca desse tema. E refletiremos o quanto a 
mudança étnica e/ou de gênero de uma personagem icônica obterá aceitação ou 
rejeição. E, por fim, como somos representados em nosso país.
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Daniel Maggio Michels (UFRGS)

Memórias de um medo de infância: os casos de Natanael, em Hoffmann, 
e Scrooge, em Dickens

Trata-se de apresentar uma análise da personagem Ebenezer Scrooge, 
da novela Uma História de Natal, de Charles Dickens (1843), a partir de uma 
aproximação com outra personagem literária, Natanael, protagonista de O 
Homem da Areia, de E. T. A. Hoffmann (1816). Em ambos os casos, encontramos 
personagens adultas que têm dificuldade em interagir com as pessoas e manter 
um comportamento adequado ao convívio social. Na raiz de seus problemas, 
identificamos traumas do tempo da infância. Natanael tem de lidar com quatro 
projeções da figura paterna, enquanto Scrooge se vê às voltas com quatro 
fantasmas. Para empreender a análise proposta, começamos comentando o 
estudo sobre O Homem da Areia feito por Sigmund Freud no ensaio O Estranho 
(Das Unheimliche) (1919), no qual o psicanalista apresenta os conceitos de 
Narcisismo e Medo da Castração. A seguir, direcionamos as mesmas considerações 
para o exame da psicologia de Scrooge, buscando identificar os fatores que fazem 
com que o protagonista de Dickens transponha as barreiras que o jovem Natanael 
não consegue vencer. Que função terapêutica exercem os fantasmas que visitam 
Scrooge? Como é possível que ocorra com ele uma transformação tão rápida e tão 
radical? Só é possível enfrentar essas questões se considerarmos dois aspectos 
estruturais de Uma História de Natal: o uso do insólito na formatação da narrativa 
e as características de caricatura que Scrooge herda dos antigos ‘tipos’ medievais. 
Para a parte estrutural da investigação, recorremos ao conceito de personagens 
Planas e Esféricas, de E. M. Forster (1924), e às diferenciações feitas por Tzvetan 
Todorov (1970) entre os termos Fantástico, Maravilhoso e Estranho. Esperamos, 
ao final da análise, encontrar as chaves de compreensão para este milagre de 
Natal com que Dickens nos presenteia na época paradoxalmente mais alegre e 
melancólica de cada ano.



108

Daniele Aparecida Pereira Zaratin (UPM)

As personagens femininas de Carlos Fuentes: constante desvendar de 
outras realidades

Carlos Fuentes construiu ao longo de sua vida um extenso, variado 
e complexo conjunto de obras e utilizou para isso muitas vezes a literatura 
fantástica. Sempre privilegiando o exímio trabalho com a linguagem, o autor 
arquitetou narrativas inquietantes que, por meio do intricado jogo estilístico-
temático, suscitam a constante reflexão do leitor, não somente sobre o texto, 
mas também sobre o seu contexto. Ao investigar essas narrativas que se alinham 
com a literatura do insólito, percebemos a reiterada presença de determinados 
eixos temáticos, entre os quais estão a irrupção do insólito como o elemento 
desestabilizador de certa noção racionalista de realidade, o estilhaçamento 
de determinada percepção unívoca de História, a valorização da memória e 
seu resgate do esquecimento, assim como a presença de figuras femininas 
marcadamente ambíguas e reveladoras do sobrenatural. Pensando nessa última 
característica é que propomos este trabalho, que tem como objetivo analisar a 
construção das personagens femininas em dois de seus contos: “Tlactocatzine, 
del jardín de Flandes” (1954) e “La buena compañía” (2004). A partir dessas duas 
narrativas, que têm um intervalo de cinquenta anos entre as suas publicações, 
buscaremos refletir sobre de que maneira a caracterização dessas personagens 
femininas e as suas atitudes dão pistas da sua relação com o sobrenatural e do 
desfecho insólito das tramas ao descortinarem para as demais personagens, e 
consequentemente para o leitor, a existência de outras “realidades”. Esperamos, 
com isso, contribuir para uma leitura mais enriquecedora e abrangente da obra 
do mexicano ao delinear, ainda que em linhas gerais, como se dá a construção da 
personagem feminina de Carlos Fuentes em suas narrativas fantásticas.
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Danielle Gomes Mendes (UFMA)

O Riso do Horror: Uma análise da identidade da personagem Coringa em 
Batman: A Piada Mortal

Desde a publicação do artigo Sobre Ser São em Locais Insanos (On Being 
Sane in Insane Places), na revista Science, em 1973, a loucura, e os diagnósticos 
sobre os distúrbios mentais, fizeram com que médicos e psiquiatras revisassem 
o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Distúrbios (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders – DSM). A ideia do artigo era refletir se os métodos 
utilizados para diagnosticar uma pessoa como “louca” eram eficientes, ou se 
a loucura era o resultado das interpretações subjetivas dos profissionais que 
avaliavam os pacientes. Essa reflexão acarretou na ampliação das pesquisas 
envolvendo os distúrbios mentais, assim sendo, questões sociais e culturais, da 
visão sobre o limiar entre fantasia (imaginação) e a loucura. Um dos exemplos 
ficcionais onde se pode analisar esse limiar é a personagem Coringa, que integra 
as histórias em quadrinhos do Batman, ambos pertencentes à editora DC 
Comics. No romance gráfico, Batman: A Piada Mortal (1988), em inglês, Batman: 
The Killing Joke, escrita por Alan Moore, indaga justamente sobre o estado de 
loucura do Coringa quando ele se propõe a provar que todos os seres humanos 
podem se tornar loucos, bastando apenas com que as pessoas tenham um 
dia ruim. O autor também aborda os motivos que transformaram um homem 
comum em um insano criminoso, que utiliza o codinome de Coringa como a 
sua identidade assassina. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar 
as características da personagem Coringa a partir dos conceitos de identidade 
segundo Stuart Hall e a loucura a partir da perspectiva de Michel Foucault 
buscando, na obra, exemplificar até que ponto o arqui-inimigo do Batman sofre 
de distúrbios mentais ou se seu estado de insanidade são insólitos ocasionados 
por experiências negativas/traumas sociais da personagem.
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Dayane Andréa Rocha Brito (UFMA)

Um monstro na Belle Époque tropical: uma análise das transgressões ao 
corpo humano em Esfinge, de Coelho Neto

Na virada do século, a Belle Époque, instaurada no ano em que o país 
vem a se tornar uma república, fez surgir, na população, o fascínio e a incerteza 
diante do progresso e do desenvolvimento científico. Por isso, alguns elementos 
se juntaram à manifestação científica literária, tornando-a mística, com 
características simbolistas e espíritas, como é notado na obra Esfinge, publicada 
em 1908, pelo maranhense Coelho Neto. A trama tem espaço na cidade do Rio 
de Janeiro e suas personagens fazem parte da sociedade formadora da elite 
cultural deste período. O narrador, cuja identidade não nos é revelada, descobre 
que a personagem central da trama, o inglês James Marian, é, na verdade, fruto 
de um experimento científico. A vida da personagem sempre estivera permeada 
de uma constante inquietação, visto que representava a fusão de um corpo 
masculino a um feminino, carregando o estigma de ter seu corpo, bem como 
a sua própria identidade, fora dos padrões estabelecidos socialmente. O seu 
corpo “monstruoso” e seus conflitos de identidade são consequências de uma 
experiência que visa à superação da morte. Tais discussões têm como pano de 
fundo a Ciência Gótica, que tem uma relação estreita com a Ficção Científica e 
com a Literatura Gótica, como pontua Bráulio Tavares (2003), recusando-se 
a lidar com a lógica e a verossimilhança. O objetivo do trabalho é mostrar de 
que forma Coelho Neto utiliza sua personagem para dar início às discussões 
sobre os limites biológicos do corpo humano, às ressignificações de gênero e 
aos debates sobre sexualidade, nesse período, aproximando o Brasil dos debates 
previamente abordados em obras inglesas, como aponta Mary Elizabeth Ginway 
(2010). Para a realização dessa pesquisa será feita uma análise tomando por 
base os estudos de Alexander Meireles da Silva (2008), Maurício César Menon 
(2007), Fred Botting (1996), Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Sara Wasson e Emily 
Alder (2014).
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Débora da Silva Chaves Gonçalves (UFU)

Identidade e autoficção como lugar de reinvenção em O Irmão Alemão, de 
Chico Buarque de Holanda

A ficção contemporânea é representada por trânsitos que configuram a 
identidade. Através de lugares revisitados, essa identidade se modifica, ganhando 
uma nova forma e uma nova perspectiva, deixando de lado toda aquela imagem 
de centralização e de identidade única, acenando, então, para as múltiplas 
construções. Com isso, o objetivo deste artigo é analisar o papel da autoficção a 
partir de identidades que se materializam em personagens, usando como objeto 
de análise o livro O irmão Alemão, de Chico Buarque de Holanda, que narra a 
história de Francisco de Hollander, ou Ciccio, personagem criada a partir da 
história de um certo irmão alemão que o próprio Chico Buarque teria tido por 
parte do pai e que, especulando sobre seu passado, testa hipóteses a respeito da 
vida e da convivência que teria tido com esse irmão. Nessa busca incansável, Chico 
Buarque narra histórias e fragmentos que se confundem com a sua história de 
vida e, ao construí-las, cria expectativas que se erguem e se desmancham dentro 
da ficção. Essa experiência faz com que haja uma troca simbólica que vai de lugares 
reais a lugares imaginados, criando uma espécie de transfiguração ficcionalizada 
da história que, ao que parece, confunde e instiga o leitor, fazendo com que ele 
tenha a falsa impressão de dominar os lugares que são usados como cenários e, 
ainda, como forma de legitimar a narrativa. Sendo assim, a proposta é pensar os 
meios utilizados pelo escritor, destrinchando sua construção no texto, a partir de 
uma abordagem que transita entre a realidade e a ficção, que converge para um 
diálogo entre a identidade, a ficção e a narrativa autoficcional.
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Débora Furtado Moraes (UFMA)

Solidão e vontade de sentido: Análise fenomenológico-existencial da 
personagem Graograman de A história sem fim, de Michael Ende

A história sem fim, de Michael Ende, é um livro publicado originalmente 
em 1979, que se encaixa nos moldes da concepção de fantasia de “Mundo 
Secundário” tolkieniana conforme afirma Mirane Campos Marques (2015), 
devido à grande parte da história se passar em um Mundo Secundário, cujas 
leis que o regem não possuem verossimilhança com a realidade e são coerentes 
dentro desse mundo. Em certa altura da narrativa, o autor apresenta ao leitor o 
leão Graograman, cujas pelagem e juba mudam de cor conforme a cor da duna 
em que se encontra. O mesmo vive solitário por, em suas palavras, ser “feito de 
fogo mortífero”, transformando em cinzas todas as criaturas vivas a um raio de 
quilômetros com exceção de Bastian, que carrega consigo um amuleto protetor. 
O leão morre todas as noites, transformando-se em pedra, para retornar à 
vida todas as manhãs e deseja saber o sentido de sua existência, que para ele 
é um completo mistério. O presente estudo pretende analisar e interpretar, na 
construção da personagem Graograman, os aspectos da solidão e da vontade 
de sentido sob a ótica fenomenológica-existencial. Para tanto, serão utilizados 
como referencial teórico Paulo Alexandre Pinto dos Anjos da Silva Lima (2012) 
e Jadir Machado Lessa (2013) no que diz respeito ao aspecto da solidão e os 
apontamentos sobre vontade de sentido de Viktor Frankl (1946).
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Débora Garcia Furtado (UFRJ)

A tragédia individual e o drama coletivo em Le diable et le bon Dieu 
(1951), de Jean-Paul Sartre

A pesquisa visa fazer uma leitura do conflito individual de Goetz, 
personagem central da peça Le diable et le bon Dieu (1951), de Jean-Paul Sartre, 
dentro da perspectiva histórica do trágico moderno e sua relação com o drama 
coletivo. Pretendemos também fazer uma leitura da condição paratópica da 
figura do bastardo e como ela conduz a ação dramática. A peça estudada possui 
referências da tradição do drama romântico, e a construção da personagem pode 
ser lida dentro da tradição do herói do drama romântico, marginal à sociedade e 
ao momento histórico no qual está inserido. Sob uma situação de confinamento 
(estreitamento), Goetz é compelido ao engajamento, passando de sua tragédia 
individual ao drama do coletivo, utilizando-se da sua condição de bastardo para 
ocupar as terras de sua família e criar a sua própria cidade, criando, assim, um 
lugar e uma identidade para si. 

Por seu caráter social, a escolha genérica de Sartre pelo teatro se popularizou 
durante a década de 1950, lidando com os problemas contemporâneos da 
sociedade francesa, destacando a angústia e a liberdade do indivíduo, presentes 
em suas obras filosóficas e dramáticas. Segundo G. W. F. Hegel, o sofrimento, na 
tragédia, é pendente sobre personagens ativas inteiramente como consequência 
do seu próprio ato, limitado a determinadas culturas e períodos. Para Hegel, 
a individualidade consciente é a condição da tragédia, e sua resolução trágica 
está na restauração de uma substância e unidade éticas na e conjuntamente 
com a derrocada da individualidade. Desenvolvemos, assim, os conceitos de 
paratopia (Maingueneau, 2006) e a noção de situação de estreitamento (Szondi, 
2011), entendida como a base da maioria dos dramas modernos que escapam à 
conversão épica e que se apresenta no diálogo.
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Dejair Martins (UFF)

Híbridos personagens: a autoficção do duplo em O grifo de abdera, de 
Lourenço Mutarelli

Lourenço Mutarelli em O grifo de abdera brinca com o ofício de ser escritor 
e suas múltiplas facetas, seja pelo seu próprio nome, no qual além do próprio 
aparecem mais três autores, todos com nomes cujos anagramas permutados 
conduzem ao nome de Lourenço Mutarelli. Todos são duplos de si mesmo, o 
autor narrador e suas personagens protagonistas, que juntos formam um grande 
mosaico autoficcional.

Assim, este trabalho propõe uma análise do livro em questão, levando-se 
em conta categorias do duplo fantástico e o modo como este vai interligar-se 
às categorias de autoficção que o autor elabora, transformando as personagens 
da obra em duplos híbridos de si mesmas e do próprio autor da narrativa, 
provocando em seu leitor um aparente estranhamento do texto que tem em 
mãos, de tal forma que não é possível estabelecer exatamente quem fala, quem 
age ou quem atua no cenário da ficção, partindo por completo o chamado 
“Pacto autobiográfico”, cunhado por Philippe Lejeune, no qual autor/narrador/
personagem interagem em comunhão.
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Delma Pacheco Sicsú (UEA)

Figuras míticas na literatura indígena amazonense: um estudo 
comparativo entre as narrativas Antes o mundo não existia e Çaiçu Indé: o 
primeiro grande amor do mundo

Na literatura indígena amazonense, o mito é um dos elementos 
fundamentais que dão vida e sentido à história. Fruto da literatura indígena 
desse tipo traz, portanto, em seu corpus, elementos característicos das histórias 
orais, que, por sua vez, dirão muito da forma e como os indígenas pensam, sabem 
e enxergam o mundo. Partindo dessa constatação, o presente trabalho tem como 
objetivo, através de um estudo comparativo entre as narrativas Antes o mundo 
não existia, dos escritores indígenas Firmiano Arantes Lana e Luiz Gomes Lana, 
e a obra Çaiçu-Indé: o primeiro grande do mundo, do escritor também indígena 
Roni Wasiri Guará, verificar como as entidades míticas interferem na vida das 
personagens humanas presentes nas narrativas ora mencionadas. As narrativas 
pertencem a escritores indígenas de etnias diferentes, uma localizada no Alto 
Solimões e outra no Baixo Amazonas. Na história obra Çaiçu-Indé: o primeiro 
grande do mundo, a entidade suprema criadora do mundo é um ser masculino 
chamado Monãg, e na história Antes o mundo não existia, a entidade suprema 
criadora do mundo é um ser feminino chamado Yebá Buró, a avó do Mundo. 
Acredita-se que a visão de mundo da entidade masculina na obra do escritor Roni 
Wasiri Guará, pertencente à etnia Maraguá, é diferente da visão dos escritores 
Firmiano Arantes Lana e Luiz Gomes Lana pertencentes à tribo dos Dessanas, 
interferindo consideravelmente na vida das personagens pertencentes às duas 
narrativas em questão. Como suporte teórico toma-se os estudos de Campbell 
(1990), Gondim (2007), Loureiro (2001), Sicsú (2013), Kruger (2003) e outros 
que possam contribuir com a temática em questão.
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Edson Maria da Silva (UFU)

O abraço insólito: medo e desejo em Lygia Bojunga

Este trabalho lida com a questão da constituição das personagens em O 
Abraço (2005), de Lygia Bojunga, partindo do pressuposto de que entre o desejo 
e a morte figuram-se a inquietude, a angústia, a ansiedade, a melancolia, afetos 
que, no decorrer da obra, norteiam as ações da personagem principal. Em O 
Abraço, após o estupro da personagem principal, paradoxalmente o medo da 
morte e o desejo sexual são despertados nela, quase concomitantemente. Assim, 
ao não saber o que se sente, mescla-se o não-saber e o que se busca, pois tudo é 
um emaranhado de afetos. Dessa maneira, pretende-se analisar, a partir da obra 
citada, como se dá a relação entre o desejo e a morte, entrelaçados pelo medo 
e pelo fantástico, que marcam o corpo da personagem como vivência sexual 
dramática, continuamente buscada. A fim de abranger e aprofundar o nosso 
trabalho, tendo em vista o enriquecedor diálogo entre literatura e filosofia, 
lançaremos mão das reflexões de Slavoj Zizek para entendermos as relações 
entre o gozo e desejo, assim como a ligação entre esses e a figura do abraço 
(figura antagônica e insólita); não se olvidando a ideia de que o desejo possui 
uma familiaridade com o inquietante, naquilo que Sigmund Freud denominou de 
o estranho familiar. Como apoio teórico teremos, dentre outras, as obras de: Ana 
Maria Portugal Saliba (2004), S. Freud (1996), o filósofo esloveno Slavoj Zizek 
(2006), Zygmunt Bauman (2008) e David Roas (2014).
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Eduarda De Carli (UFRGS)

O legado de Moriarty – A figuração da personagem como duplo de 
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes é um dos mais renomados detetives da literatura 
inglesa e o conto no qual Holmes confronta seu arqui-inimigo, Professor James 
Moriarty, que leva à morte de ambos – pelo menos até Conan Doyle reviver o 
detetive – é um dos mais citados na cultura popular, principalmente quando 
se trata de adaptações para o cinema e a televisão. Nas 60 histórias originais, 
Moriarty aparece em apenas um conto e é mencionado em alguns outros, mas 
a personagem tornou-se a vilã mais conhecida e adaptada justamente por ser 
considerada a arqui-inimiga de Holmes. O objetivo desse trabalho é analisar 
o papel de Moriarty como duplo de Sherlock Holmes, considerando que a 
personagem sempre é apresentado em relação com o detetive, tanto nas histórias 
de Arthur Conan Doyle quanto nas mais recentes adaptações televisivas das 
mesmas. A fim de encontrar evidências para tal hipótese, o presente trabalho 
analisa as formas como Moriarty é descrito no conto “O Problema Final” (1893), 
bem como nas demais menções da personagem que permeiam a obra de Conan 
Doyle, contrastando-os com o tratamento que Moriarty recebe nas adaptações 
televisivas Sherlock (BBC, 2010) e Elementary (CBS, 2012). O conceito de duplo 
será explorado principalmente através do viés psicanalítico da literatura, em 
que o duplo funciona como uma imagem espelhada da personagem em questão, 
um “mesmo diferente”. Demonstrando o destaque atribuído a Moriarty nas 
adaptações analisadas como contraponto a Holmes, bem como sua relevância 
nas histórias originais, enfatizamos a funcionalidade de Moriarty como uma 
versão espelhada de Holmes, bem como que adaptações são capazes de dar 
maior significância a personagens, ressaltando assim, sua função na narrativa.
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Elda Firmo Braga (UERJ/UNESP/UNICAMP)

Representação literária da figura do piache em narrativas da tradição 
mitológico-cultural da etnia Pemón

A presente proposta tem vínculo com uma pesquisa de pós-doutoramento 
que buscou contemplar determinados repertórios amazônicos. Nosso trabalho 
teve como foco um conjunto de narrativas que formam parte de um acervo 
literário pertencente à tradição mitológico-cultural dos Pemón – povos indígenas 
venezuelanos cuja língua se incluiu na família linguística Caribe. Tratam-se de 
grupos que transcendem as fronteiras de idiomas nacionais e político-geográficas 
de três países limítrofes, uma vez que também são encontrados na Guiana e no 
Brasil, onde recebem, respectivamente, a denominação de Arekuna e Taurepang. 
Consideraremos, neste estudo, narrativas recopiladas por Cesáreo de Armellada, 
publicadas nos livros “Taurón Pantón I” (2013), “Taurón Pantón II” (2013), 
“Pemonton taremuru: los tarén de los indios pemón” (1972) e “Cuentos y no 
cuentos – Panton, Panton Neke-ré” (1988). Nosso objetivo, aqui, é refletir acerca 
da representação literária do piache, uma espécie de xamã. Por ser herdeiro e 
portador de uma sabedoria ancestral e responsável pelos cuidados com a saúde 
física e espiritual de seu povo, o piache é uma personalidade importante e 
influente em sua comunidade. Ele possui uma ampla e profunda ligação com o 
âmbito do sagrado e esta conexão privilegiada lhe confere habilidades especiais 
que lhe permitem transitar por diferentes “planos de realidade”. Priorizaremos, 
neste estudo, a sua capacidade de transcender o espaço físico ordinário ao 
empreender viagens a outras dimensões; contribuindo, dessa forma, para 
(re)construir interseções entre seres diversos, (re)conectar terra e mundo 
subterrâneo ou subaquático, terra e céu, natural e sobrenatural. Para esta 
reflexão, contamos com o apoio de estudos antropológicos acerca dos Pemón e 
de sua cosmovisão, como os de Koch-Grunberg (1979); e com obras que tratam 
da relação entre humano e sagrado como as de Eliade (1981; 2009), Llamazares; 
Martínez Sarasola (2004); e Burkert (2009).
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Elisa Capelari Pedrozo (USC)

A essência do imagético humano em “Uma em duas”, de Lya Luft

Caracterizada pela presença simbólica de imagens, a prosa literária 
luftiana proporciona um diálogo entre ficção e mito. O presente trabalho tem 
como objetivo examinar a ocorrência do duplo a partir da análise da personagem 
principal no conto “Uma em duas”, inserido na obra O silêncio dos amantes 
(2008), da autora gaúcha Lya Luft. O estudo, fundamentado na expressão do 
mitema no texto, estabelece a distinção entre as modalidades de desdobramento 
manifestas. A dualidade é exposta logo no início da narrativa, quando o corpo 
de Stessa, em sonho, parte-se ao meio, tornando-se, assim, duas. No entanto, 
o duplo está presente desde a escolha do nome para a personagem, que, em 
italiano, significa “mesma”, devido à semelhança com a irmã que havia morrido 
antes de seu nascimento. Rank (1939) justifica a escolha do nome ao afirmar 
que, com sua mudança, transforma-se também a identidade do ser. Bravo 
(2000) afirma que a condição humana, nas próprias figurações, possibilita a 
consciência da personalidade para sempre alterada, de modo que Stessa realiza 
a pseudodescoberta em sonho, evidenciando a metáfora do duplo na sua relação 
com o mundo. São duas iguais, porém no avesso. Ela, comedida e amedrontada 
pelo estigma de não se enquadrar na sociedade, e a outra, que assume suas 
diferenças e é sinônimo de liberdade. Trata-se de “uma oculta ameaça de romper 
com o mundo” (LUFT, 2008, p.99). O heterogêneo sujeito se apresenta também 
à luz da abordagem do reflexo no espelho, do duplo como fuga da morte, da 
personificação do retrato e do desejo de Stessa de se identificar com um animal. 
Contribuem ainda com o estudo os escritos de Clément Rosset (1988) acerca da 
teoria do duplo e seu real.
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Elisandra de Souza Pedro (USP)

Oskar Matzerath e a figuração da Segunda Guerra Mundial

Oskar Matzerath, narrador-personagem do romance Die Blechtrommel  
(O tambor), 1959, é a principal figura do universo literário de Günter Grass e uma 
das mais expressivas da literatura alemã do pós-guerra. Ele desperta em seus 
leitores e críticos reações que deixam evidente o quanto essa personagem provoca 
interesse e incômodo: “trommelschlagenden Kretin” (cretino tocador de tambor), 
“quäkenden Gnom mit dem Froschleib” (um gnomo que coaxa em um corpo de 
sapo), “Oskar oder das Monstrum” (Oskar ou o monstro), “ein Zwerg, ein Krüppel, 
ein Paranoiker, eine phantastische Ausgeburt des Zwanzigsten Jahrhunderts” (um 
anão, um aleijado, um paranoico, um fantástico produto do século XX). Na esteira 
de caracterizações desse tipo, que descrevem aquele que se autodenomina herói, 
observamos a utilização de termos que exaltam seus dons, como sua voz vitricida 
e suas habilidades de tocador de tambor, mas sempre acompanhadas por outro 
qualificador de carga negativa que se sobrepõe a esses dons. Essa negatividade, 
intrínseca a Oskar Matzerath, é configurada principalmente por sua condição 
física e psicológica (que leva a alguns críticos classificarem essa personagem como 
fantástica), é apresentada ao leitor desde o momento de sua primeira incursão 
na narrativa com a confissão de ser interno de um hospício, passando pela recusa 
de Oskar de crescer aos três anos de idade – mantendo-se fisicamente em um 
corpo infantil até o início da idade adulta –, e sua deformidade física quando, após 
a morte de seu pai, decide crescer, o que lhe rende alguns centímetros a mais e 
uma considerável corcunda. Essa deformidade física permeia a narrativa e a 
contamina, plasmando a configuração histórica de uma época. Nesta comunicação 
será apresentada análise dessa personagem a partir de sua caracterização física e 
psicológica, que determina a interpretação da obra.
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Elizabeth Dias Martins (UFC)

Insólitas metamorfoses no romanceiro nordestino

Nosso trabalho trata de romances populares que classificamos como de 
“metamorfose”, em que personagens, em especial femininas, perdem a forma 
humana e são transformadas em animais, cuja espécie pertence ao universo 
diabólico, como modo de sanção a transgressões cometidas. Os parâmetros de 
julgamento e condenação seguem uma mentalidade cristã medieval inquisidora, 
manifestada de modo residual e cristalizado na representação ficcional de 
cordelistas nordestinos contemporâneos. A metamorfose funciona como traço 
de infâmia, tal qual ocorria na Idade Média com as chamadas minorias, entre as 
quais, as prostitutas e leprosos, que eram identificados como “maus cristãos” 
e segregados até completa expiação dos pecados a eles imputados. Nessa 
perspectiva, vemos ainda pesar sobre as mulheres representadas nos romances 
populares penalidades por culpa do pecado original. Trata-se, como visto, de 
uma análise de personagens femininas que constituem figurações insólitas do 
corpo devido a práticas de transgressões preceituais de caráter moral, religioso, 
estético e político. Resulta daí que as metamorfoses punitivas ocorridas no 
universo ficcional dos romances nordestinos tratam justamente das personagens 
femininas havidas no mundo possível da poesia de cordel, mais que vigorosa no 
Brasil e sobretudo na região Nordeste de nosso país.
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Eloísa Porto Corrêa Allevato Braem (UERJ)

(Con)figurações da Bruxa das Portelas em Portugal Pequenino: Literatura 
e Ilustração

Em Portugal Pequenino, obra de Maria Angelina e Raul Brandão, ilustrada 
por artistas como Mário Dias, na edição de 1970, encontramos figuras como a 
Bruxa das Portelas ou Velha das Portelas, que dialogam intertextualmente com 
personagens tradicionais dos contos de fadas e até com personagens de obras 
para adultos como Os Lusíadas, de Camões. Além disso, tais personagens e as 
situações experimentadas por elas também contribuem para a problematização 
de questões como a violência contra os idosos, a delinquência infantil, o descuido 
com o meio ambiente e a situação de Portugal na Europa do início do século XX. 
Essa personagem feminina, assim como o Russo, rapaz transgressor e perverso 
que a enfrenta, chegam a ser descritas como “monstros humanos”, figuras que 
exibem “em sua existência mesma e em sua forma, não apenas uma violação 
das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza” (FOUCAULT, 
2001, p.69), horrorizando outras personagens e até o narrador. Enfim, nessa 
personagem monstruosa e nas situações de horror por ela vividas ou por ela 
impostas a outras personagens estão o interesse desse trabalho, cujo objetivo 
principal é estabelecer alguns diálogos entre os textos verbais de Maria Angelina 
e Raul Brandão e os textos não-verbais de Mário Dias. Durante o confronto 
entre o texto verbal e o texto não-verbal, avaliaremos os formantes cromáticos, 
topológicos, eidéticos e matéricos das imagens, seguindo as etapas de análise 
semiótica propostas por Oliveira (2004, 1995) e Buoro (2003). No cotejo, 
recorreremos também à fortuna crítica da obra, que conta com nomes como os 
de Matilde Araújo (1985), prefaciadora da edição de 1985; Maria João Reynaud 
(1985); e Vítor Viçoso (1999, 2000). Com isso, pretendemos contribuir para uma 
compreensão mais ampla dessa obra portuguesa tão polêmica, quanto rica, que 
é Portugal Pequenino.
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Enéias Farias Tavares (UFSM)

Marginais de um passado futurista: o nascimento do gênero steampunk 
nos heróis de K. W. Jeter, Tim Powers e James Blaylock

No decorrer da década de 1980, muitos escritores de ficção científica 
e fantasia reinterpretaram o espírito “punk” da década anterior, enfatizando 
cenários insólitos, realidades alternativas e fantasias alocadas no passado ou no 
futuro. Um elemento central a essas histórias era a presença de heróis marginais, 
párias sociais e minorias étnicas que ganharam pouco espaço em exemplares 
do gênero nas décadas anteriores, uma vez que seus respectivos autores ainda 
preferiam heróis caucasianos idealizados, vítimas femininas em perigo e ameaças 
malignas, de preferência de origem intergaláctica ou oriental. Na contracorrente 
dessa produção, três autores estadunidenses passariam a produzir histórias 
nas quais a revisão fantástica do passado preconizaria problemas sociais e 
reflexões políticas pertinentes à contemporaneidade. Quase uma década depois, 
em abril de 1987, na seção de cartas da Revista de Ficção Científica Locus, um 
deles criaria o termo que definiria suas “fantasias vitorianas”: Steampunk. Nesta 
comunicação, analisarei os protagonistas dos três romances considerados 
fundadores deste gênero: o viajante Edwin Hocker e os moradores subterrâneos 
recriados do romance de H. G. Wells em Morlock Night (1979), de K. W. Jeter; 
o pouco expressivo professor Brendan Doyle de Anubis Gates (1983), de Tim 
Powers; e o explorador cientista Langdon St. Ives de Homunculus (1986), de 
James Blaylock. Para tanto, partirei do contexto cultural e editorial no qual esses 
três autores estavam inseridos e da importância da obra jornalística London 
Labour and the London Poor (1851), de Henry Mayhew, para essa nova percepção 
da ficção insólita voltada para a construção de personagens desfavorecidas e 
marginalizadas socialmente.
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Erwin Snauwaert (KU Leuven)

La autoficción y su relación con la figura del doble en los cuentos de Jorge 
Eduardo Benavides

Por su definición como obra literaria en la que el autor se inventa una 
personalidad y una existencia mientras conserva su identidad y su verdadero 
nombre, la “autoficción” (Doubrovsky, Colonna) se presenta como un texto 
indecidible (Darrieussecq). Precisamente la indeterminación que procede de 
su posición fronteriza entre autobiografía y novela autobiográfica relaciona 
la autoficción con el concepto de “vacilación” (Todorov). Efectivamente, este 
choque de pactos narrativos antiéticos provoca en el lector una perplejidad y 
una ambigüedad (Alberca) comparables a las que son inducidas por el conflicto 
entre lo extraño y lo verosímil, que echa las bases de lo fantástico. 

Por lo tanto, esta contribución intentará ilustrar cómo el mecanismo 
de la autoficción acompaña y hasta refuerza el efecto fantástico, partiendo de 
Tigre y A micrófono abierto, los cuentos iniciales de la colección La Noche de 
Morgana, escrita por el autor peruano Jorge Eduardo Benavides (1964). En estos 
textos, la integración de aspectos de la vida del autor en un contexto ficticio al 
mismo tiempo problematiza la lectura autobiográfica (Gasparini) y condiciona 
una narración opaca, indeterminada, que es típica de lo fantástico (Roas). 
Simultáneamente, instaura una ambigüedad que estimula la escenificación del 
doble, una figura que se manifiesta de manera emblemática en lo fantástico 
peruano (Honores) y que en el citado libro resulta ser decisiva por generar la 
inquietud en otros relatos como Dedito, El Ekeko y Señas particulares, ninguna. 
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Euclides Lins de Oliveira Neto (USP)

A re(con)figuração de personagens do conto popular “O companheiro” 
em “O companheiro de viagem”, de H. C. Andersen

A personagem humana vista como figura que se desvela na temporalidade 
humana designa um processo de figuração, constituindo entidades ficcionais pela 
figuração ou refiguração. Esses processos são de natureza e feição antropomórfica, 
(REIS, 2014, p. 52). A figuração seria essa individualização ficcional que leva a 
interagir com outras em um universo específico, o da narrativa.

Focalizaremos em nossa análise o que concerne a personagens refiguradas, 
mediante o estudo comparativo que desenvolvemos entre o conto da tradição 
escandinava, “O companheiro”, recolhido por Asbiornsen e Moe, em Contos 
populares noruegueses, e o conto literário “O companheiro de viagem”, de Hans 
Christian Andersen. Nesses contos algumas de suas personagens caracterizam-
se como (re)figuração de personagem viajantes. Nosso intuito é verificar como 
se dá a caracterização destas personagens principais e auxiliares em ambas as 
narrativas, a tradicional e a literária.

A título de conclusão, identificamos as características fundamentais das 
personagens a partir do que o narrador explicita acerca dessas; “dessecar” 
o processo de (re)figuração através das ilações ou deduções feitas a partir da 
leitura da narrativa pelo receptor; é possível compreender mais profundamente 
os constructos ficcionais e as configurações das personagens a partir da inserção 
destas últimas no complexo do inter-relacionamento com outros elementos 
estruturantes da narrativa e procedimentos ficcionais.
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Fabiana Cristina de Camargo e Silva (UESA)

Corpos raros: homem-macaco, homem-mulher, homem-máquina, 
homem-brinquedo

O corpo na contemporaneidade encontra-se na estranha interseção do 
esvaziamento da identidade e a possibilidade de redefinição desta por meio 
da tecnologia. Esse corpo de contornos tão pouco definidos, híbrido, líquido, 
inespecífico, quer esgarçar seu desenho de modo a experimentar o contorno 
do mundo. Neste trabalho, pretendemos vislumbrar como corpos literários tão 
raros podem tanto manifestar o mundo contemporâneo, constituindo-se muitas 
vezes como próteses de si mesmos, em ficções de Sérgio Sant’anna, João Gilberto 
Noll ou Valêncio Xavier e, ao mesmo tempo, apresentar uma forte herança de 
autores do século XX, como Julio Cortázar ou Franz Kafka. Nos contos “O homem-
mulher”, de Sérgio Sant’anna, “O meu amigo”, de João Gilberto Noll, e “O homem-
macaco”, de Valêncio Xavier, pretendemos estudar como certas pulsões do 
homem, como sua brutal animalidade, ou a pulsão de morte, parecem voltar com 
grande força na contemporaneidade, revelando uma espécie de encantamento 
pelo macabro ou pelo insólito que –no inumano ambiente tecnológico em que 
estamos inseridos – é capaz de atenuar qualquer estranhamento ou instabilidade 
que tais relatos poderiam provocar, representando uma verdadeira saída irônica 
ao grande descontentamento da condição humana.
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Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ)

Anormais, monstruosas e deformadas: figurações de personagens 
femininas em cenário de doenças e epidemias no conto “As morféticas”, 
de Bernardo Élis

O mistério que cerca doenças, pestes, epidemias e moléstias tem sido 
matéria prima para a implantação de narrativas insólitas a partir da composição 
de personagens, ou melhor, personagens que vêm se comportando como 
corpos culturais evocadores do temor nos termos propostos por Noël Carroll 
(1999), Jeffrey Jerome Cohen (2000) e Edmund Burke (1993). Dessa forma, 
leprosos viraram feiticeiros, tuberculosos tornaram-se vampiros, catalépticos 
e hidrófobos são zumbis, e doenças provocam o apocalipse da humanidade. 
Dentro desse quadro, este trabalho propõe relações entre a figuração e a 
representação do insólito, tomando como referencial as enfermidades, pestes, 
epidemias e moléstias que se vinculem a subversões e transgressões de normas 
e fronteiras, denunciem discursos ideológicos contra grupos minoritários 
específicos ou outras questões da contemporaneidade. Para tanto, toma-se 
como corpus o conto “As morféticas”, publicado em 1944 pelo escritor Bernardo 
Élis. O autor goiano estabelece um forte tom de denúncia e contestação em suas 
narrativas, contemplando as drásticas mudanças que ocorreram no Brasil à 
época, especificamente no campo brasileiro.
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Fábio Bezerra Cavalcante (UEMS)

Os fantasmas de Murau: realismo e delírio no romance Extinção, de 
Thomas Bernhard

Esta comunicação propõe uma análise psicanalítica do romance 
Extinção (2000), de Thomas Bernhard, tendo por base estudos de Sigmund 
Freud (1976), tais como O Estranho, Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo e O 
mal-estar na civilização. Nesse romance, o narrador-personagem, Murau (um 
intelectual austríaco autoexilado em Roma para fugir de suas origens odiadas), 
é impulsionado pela ânsia patológica de se haver psicologicamente com o 
passado, ou mesmo de extingui-lo, o que aproxima seu texto do discurso de 
um paciente numa terapia psicanalítica. No decorrer desse discurso, Murau 
analisa o caráter e as ações de diversas personagens, principalmente seus 
familiares, sendo que três deles – o pai, a mãe e o irmão – são recém-falecidos. 
Os espectros dos familiares, tanto dos vivos quanto dos mortos, assombram 
permanentemente as lembranças do narrador. A princípio, o discurso possui um 
caráter estritamente realista, mas as mágoas e a necessidade de justificar o ódio 
do narrador pela família deformam sua visão da realidade, chegando a configurar 
as demais personagens como seres “estranhos”, no sentido freudiano, já que 
muitas se assemelham a autômatos, ou a seres que, como “O Homem da Areia”, 
de Hoffmann, arrancam os olhos (a consciência e a vontade) do protagonista, 
seres entre reais e irreais. Finalmente, o projeto de extinguir o passado, senão o 
próprio mundo, pelo ato narrativo investe seu projeto escritural de uma pulsão 
delirante, comprometendo definitivamente o suposto realismo de seu relato, de 
um modo semelhante ao analisado por Silviano Santiago (a propósito de Dom 
Casmurro, de Machado de Assis), no texto “Retórica da verossimilhança”.
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Fabio Ferreira Coutinho (FAMA/FEUC)

A fantástica máquina ficcional de Kafka: Engrenagens de produção de 
duplos e de individuação.

Este trabalho visa investigar como a narrativa fantástica kafkiana pode ser 
compreendida como uma máquina que apresenta um mecanismo dúbio produtor 
de duplos e de individuação. Em outras palavras, intenta-se expor o circuito 
ambíguo e paradoxal das engrenagens da ficção kafkiana que gera personagens 
territorializadas e desterritorializadas. Tomaremos como base os estudos 
de Todorov, Carrouges, Deleuze, Guattari, Onfray, Heller, Legendre, Blanchot, 
entre outros. Nossa hipótese é de que a máquina fantástica kafkiana realiza um 
circuito desejante ambivalente que, por meio de desejo bloqueado/neutralizado, 
cria duplos e, a partir de desejo aberto a conexões, constrói singularidades. Isto 
é, intenta-se apresentar personagens (seriadas e inéditas) construídos a partir 
da relação ambígua entre o cotidiano (desejo bloqueado) e o insólito (desejo 
em aberto) na ficção kafkiana. Desta maneira, objetiva-se analisar criticamente 
o processo de composição de personagens duplas e singulares pela máquina 
ficcional de Kafka sob a perspectiva de um texto ficcional de realidade fissurada.
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Fábio Lucas Pierini (UEM)

A contemplação da arte e a sideração da personagem como 
desencadeadores do fantástico em Monsieur de Phocas, de Jean Lorrain

Jean Lorrain (1855-1906) foi um jornalista e escritor francês que 
produziu narrativas fantásticas cujo elemento sobrenatural manifestava-se por 
meio de estados alterados de consciência, provocados normalmente pelo uso 
de drogas como o éter, o ópio ou o haxixe. Em tais condições, a personagem, 
frequentemente também narradora, acessa outra realidade na qual pode 
vislumbrar as pessoas sob sua máscara social ou jogar sobre elas o véu de seus 
preconceitos, dependendo da sua classe social ou da temática da narrativa. 
Embora haja teorias que recusem tal expediente como mola-mestra para uma 
narrativa fantástica (FABRE, 1992), o fim do século XIX introduz vários novos 
elementos ao fantástico, sendo um deles o questionamento do próprio conceito 
de real e dos meios que são utilizados para comprovar a plausibilidade de um 
evento tido como sobrenatural (BOZZETTO, 1992; PONNAU, 1997; LE GUENNEC, 
2002; MARQUER, 2014). Em seu romance Monsieur de Phocas (1906), o autor 
extrapola a capacidade de ver além da ilusão dos sentidos e agrega como elemento 
desencadeador desses estados alterados a contemplação da arte. O duque de 
Fréneuse, dândi, rico, frequentador tanto do monde quanto dos bas-fonds 
parisienses e colecionador de pedras preciosas, entrega seu diário a um editor 
antes de partir definitivamente para o Oriente. O diário narra a busca frenética 
e obsessiva pela obra que possua os olhos “verde-glaucos”, uma vez imaginados 
pelo narrador protagonista, que não consegue se libertar do desejo de encontrá-
los. Tal busca atrai Fréneuse para experiências cada vez mais atrozes, levando-o 
a conhecer e a despertar seu monstro interior, o qual só pôde ser apaziguado 
pelo encontro definitivo com o quadro Os pretendentes (1860-1898), de Gustave 
Moreau (1826-1898), e pelo assassinato do pintor inglês Claudius Éthal, o qual 
involuntariamente o leva à presença da deusa fenícia Astarte.
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Fabrício Basílio Pacheco da Silva (UFF)

As protagonistas em trânsito em Rio Cigano e Histórias Que Só Existem 
Quando Lembradas: a personagem no cinema de fluxo e suas imbricações 
com o espaço insólito

A jovem cigana presa na casa de fazenda, na qual é proibido envelhecer; 
a fotógrafa em uma vila povoada unicamente por idosos, mas com o cemitério 
fechado. Associados ao que, por vezes, convencionou-se denominar como 
novíssimo cinema brasileiro (IKEDA, 2012), Rio Cigano (2015) e Histórias que 
só Existem quando Lembradas (2012) refugiam elementos do insólito ficcional 
(GARCÍA, 2012) em ambientes rurais, evidenciando ligações com o realismo 
maravilhoso (CHIAMPI, 2008), por meio de referências às obras dos escritores 
Gabriel García Márquez e Juan Rulfo. Além disso, ambos os filmes se associam 
ao regime estético do cinema de fluxo (OLIVEIRA JR, 2013; CUNHA, 2014), que 
contrariamente ao cinema clássico narrativo – no qual a duração dos planos é, 
muitas vezes, regida pelas ações dos personagens – é pautado pela criação de 
uma atmosfera de sensações, capaz de acomodar uma narrativa rarefeita, na 
qual a noção de tempo e espaço é ressignificada a partir da dilatação do plano, 
que não opera necessariamente como um articulador de significados narrativos. 
É nesse meio no qual gerar estímulos sensoriais e afetivos são prioritários ao ato 
de narrar, que se inserem duas protagonistas que têm seus trânsitos barrados 
por territórios nos quais as noções de espaço e tempo são subvertidas a partir 
de elementos insólitos. Apoiados em André Bazin (1997), que evidencia a 
existência de “vários realismos”, cada um traduzido esteticamente por sua época, 
objetivamos investigar, a partir do registro naturalista do rural, como o emergir 
de um espaço insólito (GAMA-KHALIL, 2012) afeta as personagens no cinema de 
fluxo. Nesse meio, propomos a análise dos filmes a partir do escapismos de suas 
protagonistas, definidas muito mais por suas interações com o espaço e com 
os corpos do que por uma construção psicológica (SILVA, 2012) e com o medo 
metafísico e intelectual (ROAS, 2014), exclusivo do fantástico e que reverbera 
com maior grau de intensidade no espectador do que nas personagens.
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Felipe Fanuel Xavier Rodrigues (UERJ)

Descolonização, subjetividade negra e literaturas contemporâneas

Este trabalho se dedica ao estudo comparativo das literaturas 
contemporâneas de autoras negras em localidades das Américas. A afirmação 
da humanidade negra em contextos racistas – seja no sistema abertamente 
antagonista Jim Crow predominante nos Estados Unidos, seja na “desracializada” 
ideologia da democracia racial prevalecente no Brasil – desafia a ordem de um 
mundo racialmente hierárquico herdado do colonialismo. A persistência do 
racismo na contemporaneidade comprova “os graves limites da democracia 
em relação contrária aos ideais democráticos professados”, (WEST, 2004, 
p.14) submetendo as imagens e representações do negro a atribuições sociais 
cujo objetivo é a delimitação de um lugar socialmente inferior para esse 
sujeito. A eficácia dos sistemas de dominação está evidente na interiorização 
do racismo e no sentimento de inferioridade, que alteram a capacidade dos 
afrodescendentes amarem a si mesmos. Todavia, o cultivo do “amor interior” 
constitui um processo de descolonização – isto é, o processo histórico em que 
sujeitos colonizados “recriam” a si mesmos como seres humanos –, mediante o 
qual ocorre o rompimento com a conformidade à lógica de um mundo em que 
a discriminação racial perdura. “A mulher negra descolonizada”, propõe Hooks, 
“precisa definir suas experiências de forma que outros entendam a importância 
de sua vida interior.” (2006, p.195). Uma das marcas da produção literária de 
mulheres negras é a prática de explorar a individualidade e as relações pessoais 
como uma forma de compreender questões complexas, como a discriminação 
racial e de gênero. Dentro da circunferência do mundo Atlântico Negro, as 
literaturas contemporâneas de mulheres afrodescendentes revelam o poder 
de sujeitos culturais que lutam por sua raça, tradições e direitos, traduzindo a 
subjetividade de quem narra as próprias experiências como negação do papel de 
vítimas passivas da persistente injustiça racial que obstrui o estabelecimento de 
democracias de fato igualitárias.
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Fernanda Almeida Lima (UFRJ)

A figuração do herói frenético em “Don Andréa Vésalius, l’anatomiste” 
(1833), de Pétrus Borel

A presente comunicação abordará as estratégias de composição da 
personagem-título do conto  “Don Andréa Vésalius, l’anatomiste” (1833), 
escrito por Pétrus Borel (1809-1859). O conto em questão integra o livro 
Champavert, contes immoraux (1833), uma das mais legítimas produções do 
romantismo frenético. Este constitui a vertente paroxística e subversiva do 
romantismo francês, fundamentada na retomada de elementos estéticos do 
romance gótico, do vampirismo byroniano e do fantástico hoffmaniano. No que 
concerne às peculiaridades da personagem em foco, destaca-se que Andréa 
Vésalius (1514-1564) figura como grande cientista do Renascimento que, sob a 
proteção do rei espanhol Filipe II, contribui expressivamente para o avanço da 
medicina, sobretudo no que tange às técnicas de dissecação. No conto de Pétrus 
Borel, Vésalius é velho, grotesco, taciturno e misterioso, temido pela corte de 
Madri de sua época, vivendo recluso no laboratório de seu castelo para dedicar-se 
aos estudos da anatomia. Vésalius se casa com a jovem Maria, contraponto belo e 
sublime do esquema actancial. Ciente da traição da mulher, Vésalius assassina seus 
sucessivos amantes e utiliza os corpos dos rivais em seus estudos de anatomia. O 
epílogo do conto é marcado pelo ápice das tendências sádicas e demoníacas do 
protagonista que arrasta Maria pelos cabelos até o seu laboratório, exibe os corpos 
esquartejados dos amantes e, por fim, em uma sorte de priapismo macabro, 
finaliza sua vingança dissecando o corpo da esposa. Deve-se destacar que a 
personagem do anatomista, que descende do alquimista e do bruxo, aparece nas 
produções do roman noir francês, desde o século XVIII, como uma nova variante 
do herói demoníaco. Desse modo, este trabalho propõe uma discussão acerca da 
retomada de traços distintivos do vilão gótico na figuração do herói frenético, 
Andréa Vésalius, representante da transgressão, da revelação e da hybris.
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Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)

Relendo conto de fadas: as figurações das personagens Barba Azul e da 
esposa em Fitcher´s Bird, dos irmãos Grimm; em Bluebeard, de Perrault e 
em The Glass Bottle Trick, de Nalo Hopkinson

O objetivo desse trabalho é mostrar como a autora contemporânea Nalo 
Hopkinson relê os contos de fadas Fitcher´s Bird, dos irmãos Grimm e Bluebeard, 
de Perrault, em seu conto The Glass Bottle Trick. Mais especificamente, buscamos 
estudar as figurações das personagens Barba Azul e de sua esposa nos três contos. 
Nalo Hopkinson retoma os contos de Perrault e dos irmãos Grimm para mostrar 
novas versões dos contos de fadas, mais críticas e condizentes com a sociedade 
contemporânea. Por meio da intertextualidade, estudaremos a crítica da autora, 
que mostra como as pessoas não percebem o mundo à primeira vista, porque 
enxergam apenas aquilo que lhes foi determinado pelos modelos e construções a 
que foram expostas. Em The Glass Bottle Trick, a escritora retoma elementos dos 
contos dos irmãos Grimm e de Perrault, inserindo novas personagens e dando 
novos sentidos à narrativa, ao trabalhar, por exemplo, a questão do racismo. 
Samuel, o Barba Azul, é negro, mas abomina a sua cor. Casa-se com Beatrice, 
também negra. Na história de Hopkinson, Beatrice está grávida e procura um 
meio de contar a novidade ao marido, que já perdera duas esposas grávidas antes, 
por motivo de doença, conforme ele relatara. Na verdade, Samuel as matava por 
não suportar ter filhos negros. Assim como em Barba Azul e no conto de Perrault, 
Beatrice encontra as esposas mortas em um quarto. O conto apresenta um viés 
fantástico ao mostrar que Beatrice liberta os espíritos das esposas mortas, e a 
história termina ambiguamente, quando o marido chega a casa. Além do racismo, 
Hopkinson discute o casamento, a pressão social para que as mulheres se casem 
e não trabalhem. Abordaremos, então, apoiados nas teorias da intertextualidade, 
como as personagens se configuram nos três contos mencionados, destacando 
também o papel dos contos de fadas retomados por Hopkinson e o viés fantástico 
do conto contemporâneo de Nalo, verificando como a literatura europeia é 
retomada por uma escritora jamaicana na contemporaneidade.
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Fernanda Maria Diniz da Silva (UFC)

Figurações do insólito: A narrativa fantástica em “O ex-mágico da Taberna 
Minhota”, de Murilo Rubião

O objetivo deste trabalho é analisar a construção do fantástico no conto 
“O ex-mágico da Taberna Milhota”, de Murilo Rubião. No conto, o protagonista e 
narrador se apresenta como uma pessoa que percebe sua existência já em idade 
madura, ao se olhar no espelho de uma Taberna. A partir de então a personagem 
começa a fazer mágicas de forma incontrolada. Objetos e seres são retirados 
de seus bolsos e chapéu com apenas um pequeno movimento de mão. É assim 
que o inesperado no enredo atua como um aspecto importante do surgimento 
do fantástico. Depois de algum tempo, a personagem começa a ficar irritada 
porque as mágicas aconteciam o tempo todo independente da sua vontade. 
Ela tenta se suicidar, mas em todas as tentativas é impedida por uma mágica. 
Extremamente angustiada, a personagem de Murilo Rubião somente alcança 
uma “espécie de morte” ao se tornar funcionária pública. É importante ressaltar 
que na representação do protagonista são verificados aspectos ideológicos e 
sociais que desencadeiam, a partir da vertente do insólito, uma reflexão sobre 
o homem e a sociedade contemporânea. Como fundamentação teórica para o 
desenvolvimento deste estudo, faremos uso das contribuições de estudiosos 
como Todorov (2008), Calvino (2004) e Cortazar (2008). 
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Franklin Távora e o vilão gótico do século XIX

Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre os vilões de “A 
trindade maldita”, de Franklin Távora, conto publicado no Diário de Pernambuco 
no ano de 1862. Pretende-se destacar as características que fazem com que tais 
personagens se filiem à linhagem de vilões góticos que remonta ao século XVIII, 
bem como os elementos que os distanciam da tradição. Para tanto, começa-se 
por traçar o perfil do vilão gótico tradicional, encontrado em diversas obras do 
século XVIII, para, em seguida, tratar das transformações trazidas pelo século 
XIX e suas consequências no campo artístico e literário, bem como sua influência 
na ficção e nas personagens de inspiração gótica. Por fim, procede-se a uma 
análise dos vilões de “A trindade maldita” à luz dos elementos de aproximação 
e diferenciação mencionados, demonstrando que, embora se filiem à tradição, 
apresentando muitas características que constituem o vilão-tipo do primeiro 
período de narrativas góticas, trazem também peculiaridades da literatura do 
século XIX, tempo de transformações que trouxe muitas novidades ao gênero. 
Os três protagonistas a que o título do conto se refere são capazes dos atos mais 
repugnantes; seu caráter bestial e irrefreável, muitas vezes comparado ao de 
demônios – artifício comumente utilizado na descrição dos vilões da literatura 
gótica – confere às personagens características monstruosas. Nada há aqui de 
sobrenatural, no entanto. Transborda na obra tão somente a mais pura maldade 
humana. Os vilões deste conto, inseridos no contexto do Ultrarromantismo, 
encarnam as atribulações do desejo sexual incontrolável, da ambição 
desmesurada e do espírito capitalista que coloca a vantagem individual acima 
de tudo. Não se trata de senhores tirânicos e poderosos que habitam castelos 
afastados, mas de homens desiludidos, de vidas degradadas, que transitam 
por um ambiente urbano, cometendo atrocidades em vielas escuras, bares mal 
frequentados e mansões manchadas com sangue.
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Fernando Monteiro de Barros (UERJ)

Metamorfoses do vilão gótico na literatura brasileira: “fantasmas” e 
“vampiros” em A menina morta, de Cornélio Penna

Em A perversão do trapezista: o romance em Cornélio Penna (1976), Luiz 
Costa Lima aponta traços vampirescos e fantasmagóricos nas personagens de 
A menina morta, romance publicado em 1954, no Rio de Janeiro, e que retrata 
uma opulenta fazenda de café no Brasil do século XIX, em pleno Império. As 
personagens senhoriais da narrativa (o Comendador, a Senhora, a Condessa) 
apresentam vários traços em comum com o aristocrata malévolo, protótipo 
do vilão gótico desde Manfred de O castelo de Otranto (1764), de Horace 
Walpole. Assim como o romance de Walpole passa-se em um passado medieval 
e feudal, o romance de Cornélio Penna também retrata o passado brasileiro 
em uma configuração feudal de uma época a ser posteriormente suplantada 
pela República e pela modernização, mas que, como é de praxe nas narrativas 
góticas, surge como um fantasma do passado a assombrar o presente. O Gótico 
brasileiro tem traços em comum com o chamado Southern Gothic, o Gótico do 
sul dos Estados Unidos, que tem em William Faulkner o seu representante mais 
aclamado, e a escravidão é seu pano de fundo mais distintivo. Em uma narrativa 
sem o traço do sobrenatural, mas encharcada de aspectos do sublime (conforme 
Edmund Burke), vemos nas páginas deste romance brasileiro as metamorfoses 
tropicais tanto de Manfred quanto do Conde Drácula. 
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Fernângela Diniz da Silva (UFC)

A construção do mundo insólito na obra O ano de 1993, de José Saramago

O retrato de uma cidade que, inicialmente, é semelhante a uma paisagem 
pintada por Salvador Dalí, na qual seus habitantes encontram-se ao seu redor 
e dentro dela vivem, predominantemente, os lobos, uma vez que os poucos 
moradores autorizados a permanecer são obrigados a conviver sob um forte 
controle. Uma cidade sitiada, dominada por forças ocultas e animais biônicos, 
onde pessoas peregrinam em ambientes diversos, procurando desvencilhar-se 
da barbárie e da tortura, ansiando a liberdade. Assim é o mundo descrito na obra 
O ano de 1993, elaborada pelo escritor português e ganhador do prêmio Nobel, 
José Saramago. Publicada em 1975, trata-se de uma produção que se encontra 
na região fronteiriça entre a prosa e a poesia, construída por meio de elementos 
insólitos, imbuídos de conceitos ideológicos, nos quais se pode verificar um 
diálogo com o contexto histórico da ditadura salazarista portuguesa. O ano de 
1993 problematiza, por meio de metáforas e alegorias, regimes autoritários que 
submetem o ser humano à supressão dos direitos e do viver livre. Partindo disso, 
o presente artigo propõe apontar de que forma é construído o sentido no mundo 
insólito sugerido pelo discurso de José Saramago. Para tanto, analisaremos o 
discurso que compõe o enredo, bem como as escolhas do autor que reforçam as 
ideias trabalhadas e os efeitos de sentido que elas causam. Como embasamento 
teórico, contaremos com os estudos dos seguintes pesquisadores: Roland 
Barthes (1887), Walter Benjamin (1985), Todorov (2008), Eliane de Alcântara 
Teixeira (1999), Greimas (2008) e Breton (2001).
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Filipe Reblin (UFPR)

Tamar e seus disfarces: ressignificações identitárias e estéticas

Tendo como partida a leitura do conto “Tamar”, encontrado na obra 
Contos com Monstros (2001) do autor contemporâneo português António Vieira, 
pretendemos estabelecer um diálogo que perceba como a (des)construção 
da personagem título se faz carregada de uma crítica estética, mesmo que, 
literalmente, mascarada. A narrativa também nos convida a perceber as múltiplas 
referências que a (de)compõem, encaminhando nossos olhares para a percepção 
das nuances de identidade e alteridade que, após a leitura, nos rodeiam ante 
as possíveis conclusões e/ou (de)limitações. Tomamos, como arcabouço crítico 
na escrita deste trabalho, as noções apontadas e levantadas por alguns teóricos 
como: Octavio Ianni, Emmanuel Levinas, Norbert Elias.

Para além do que elencamos, a composição da figuração de Tamar 
é carregada de elementos insólitos e que como tal causam assombros, 
principalmente ao nos depararmos com sua essência, que no decorrer da leitura 
quer não somente ser lastro, como também um grito que ressignifique as noções 
identitárias e estéticas presentes em nossa sociedade.
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Filipe Róger Vuaden (UFRGS)

Jogo de Espelhos Metaficcional: O Duplo como Elemento Estrutural em 
Edgar Allan Poe

A temática do duplo é sabidamente recorrente na obra ficcional de Edgar 
Allan Poe e, como tal, embasa inúmeros estudos e análises interpretativas dos 
contos e poemas do escritor norte-americano. Boa parte desses estudos propõe 
interpretações psicanalíticas para a caracterização e as ações das personagens 
duplicadas que habitam os mundos ficcionais criados pelo autor. Entretanto, ao 
refletir sobre seu próprio fazer ficcional em ensaios e resenhas críticas, o autor 
defende uma precisão lógico-matemática como chave para a construção de um 
texto literário impactante, elencando unidade de efeito, extensão e tom como 
princípios fundamentais. Assim, Poe demonstra, em tais textos, preocupações 
de ordem formal e estrutural frequentemente negligenciadas em sua fortuna 
crítica. Nesse sentido, o presente trabalho busca abordar a construção do duplo 
na constística poeana a partir de um viés narratológico, sem, no entanto, prejuízo 
das muitas e relevantes interpretações psicanalíticas do tema. Para tanto, 
nosso foco recai sobre os contos “Ligeia” (1838) e “A Queda da Casa de Usher” 
(1839), narrativas em que o duplo não é apenas sugerido na construção das 
personagens, mas também se instaura como elemento estrutural por meio das 
constantes repetições de palavras e de eventos, da descrição de ambientes que 
materializam sentimentos e estados mentais ou mesmo por meio de referências 
e alusões intertextuais a outras obras do autor, num complexo jogo de espelhos 
metaficcional. Partindo dos dois contos mencionados, este trabalho propõe-se 
a evidenciar a construção dos espaços ficcionais em que o duplo se manifesta, 
em suas variadas formas, na obra de Poe. Com isso, reforça-se a ideia de que 
o emprego do tema do duplo em Poe vai também ao encontro das concepções 
formais e narrativas do autor.
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Flaviana Rangel Pacheco de França (UERJ)

O vilão gótico nas produções textuais de alunos ouvintes de contação de 
histórias em sala de aula

O primeiro contato da criança com as narrativas se dá de forma oral, na 
forma de contação de histórias, e de “causos” em família. Essa cultura, atualmente 
em declínio, pode ser resgatada na sala de aula, não apenas com função de 
entretenimento, mas também como ferramenta do aprendizado, o que ocorre de 
maneira encadeada: fruição literária, produção textual e socialização de textos 
dos alunos, na forma de circulação e apreciação de suas próprias obras. Acredito 
que as contações de histórias transportem o aluno dessa “viagem do olhar” 
para uma “viagem do imaginar”: e o destino da imaginação é a criação. Ele está 
criando a partir do momento em que escuta a narrativa e produz, em seu íntimo, 
imagens, ações, cenas. Tal fenômeno pode ajudar, sobremaneira, na produção 
de suas próprias narrativas. A escolha pelo gênero fantástico, especificamente 
o terror e o horror, para a sensibilização do alunado durante as contações de 
histórias que serão atreladas às produções deu-se, num primeiro momento, 
observando as reações das crianças e adolescentes, ouvindo seus pedidos, os 
quais sempre convergiam para esse tipo de narrativa. Muitas dessas produções 
são associadas ao fantástico, e nelas ocorre a presença bem marcada de uma 
personagem que ameaça as demais, que poderia ser associada à figura do 
“vilão gótico”. Pretendo apresentar, portanto, as facetas desses “vilões góticos” 
desenvolvidos pelos autores, alunos da rede pública estadual do Rio de Janeiro e 
de Nova Iguaçu. Permitamos, pois, que “o vilão gótico” se torne “mocinho” aliado 
de nossas práticas pedagógicas, ao contribuir com o estímulo e a potencialização 
das capacidades criativas de nosso alunado.
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Francisco de Assis Ferreira Melo (UFG)

Uma visão gótica de Frodo: da luz a escuridão, a degradação humana do 
pequeno herói

Neste trabalho, pretendemos demonstrar como personagens menores 
dentro da estrutura de um romance podem vir a se tornar improváveis heróis 
numa narrativa, desempenhando a função de (des)continuidade, manutenção e 
salvação de tudo a que se acham intimamente ligados, uma vez que se encontram 
presos e impossibilitados de alterar esse jogo de verdades e poderes aos quais 
estão submetidos, sob uma ótica gótica. Percebemos que estes “insuspeitáveis 
heróis” têm o peso do passado, presente e futuro, a história da sociedade que 
integram e é nessa perspectiva que Tolkien (2002) considera Frodo como o 
estereótipo do herói, e não seria mais que mera representação do patinho feio, 
mesmo sendo o portador do Anel, ainda que não queira, pois gostaria que aquele 
problema do Anel simplesmente desaparecesse. O medo que o cerca é a certeza 
de que as jornadas a serem empreendidas não serão fáceis. Podemos entender 
também que a personagem citada sofre a ação de um jogo de poderes e verdades 
ao tomarmos conhecimento desse jogo, cujas verdades variam conforme o 
momento/instante vivido por eles. Desenvolveremos uma análise comparativa 
com base em Foucault e em uma teoria literário-filosófica, desde Colbert, 
Martins a Carter, imbuída de um caráter gótico, apontado por Lovecraft e Sá nos 
ambientes em que se acham essas personagens.
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Francisco Magno Soares da Silva (UERJ)

Humanos maquinizados e máquinas humanizadas – os limites entre 
humanos e androides em Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de 
Philip K. Dick

As constantes mudanças promovidas pela tecnologia fizeram com o que 
o ser humano se tornasse altamente dependente da mesma. Através da técnica 
e da ciência, transformamos não só o meio em que vivemos como também a 
nossa própria essência, desvencilhando-nos cada vez mais da imprevisibilidade 
e aleatoriedade das limitações de nossa natureza biológica. A simbiose 
estabelecida com nossas próprias criações artificiais acaba por promover um 
processo cada vez mais presente em obras de ficção especulativa: a mecanização 
do humano e a humanização das máquinas. Nesse processo de inversão, a figura 
do humano é vista como uma construção passível de intervenção da ciência, 
visando uma melhora para que se atenda aos desejos negados pela natureza, 
e que culminará em novo estágio evolutivo. Ao mesmo tempo, as máquinas 
evoluem ao ponto de adquirirem capacidades que se equiparam ou, em alguns 
casos, superam o humano, nos levando ao questionamento se uma entidade 
artificial tem consciência, vontade própria ou emoções. E em caso positivo? 
Como lidar com entidades que potencialmente são mais capazes que nós, 
usurpando a posição do humano como criaturas mais inteligentes a habitar 
o planeta? Tais questionamentos são marcas presentes ao longo da obra do 
escritor estadunidense de ficção-científica Philip K. Dick, tendo o seu ápice no 
livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? (1968). Na obra, Dick se utiliza 
da figura transumana do androide, uma construção orgânica feita à semelhança 
do Homem, para indagar o leitor sobre o que de fato nos constitui enquanto 
seres humanos. O presente trabalho propõe discutir como Dick constrói as 
barreiras que distinguem suas personagens humanas dos androides e como 
autor gradativamente torna os limites entre homem e máquina cada vez mais 
indiscerníveis, fazendo com que a figura incialmente abjeta do androide se 
transforme em um reflexo dos desejos e anseios inerentes ao ser humano.
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Francisco Wellington Rodrigues Lima (UFC)

Ariano Suassuna e a construção de mundos insólitos no Auto de João da Cruz

O Auto de João da Cruz é um texto inédito de Ariano Suassuna. Nele, a 
personagem João da Cruz é perseguida pelas forças do mal e acaba fazendo 
um pacto diabólico, passando a obter riqueza, força e poder, desejos estes que 
lhe habitavam a cabeça desde menino. João era um rapaz simples e vivia numa 
modesta casa com sua mãe no sertão nordestino. Era tempo de seca e muito 
trabalho. O pai havia partido e nunca mais dera notícias. O desejo de tornar-se um 
homem rico e temido enegreceu seu coração e pensamento, provocando assim, a 
aproximação com as forças diabólicas e a realização pactual com o representante 
do Mal. João, em nome do poder e da sua ambição, renega seu próprio nome, 
família e memória. Dessa forma, a personagem de Suassuna passa a viver no 
mundo das sombras. Ela desce três vezes ao Inferno e passa a atormentar a 
vida dos retirantes nordestinos com o seu Reino das Trevas; um reino ilusório, 
assombroso e temido criado pelo Diabo e habitado por João que, mediante ao 
pacto, torna-se o Príncipe João Sem-Medo; o senhor das trevas em pleno sertão 
nordestino. Neste texto, Ariano Suassuna cria três possíveis mundos insólitos: 1. 
A gruta, que figura o Reino Infernal; 2. O Reino das Trevas do Príncipe João Sem 
Medo; 3. A encruzilhada como ponto de encontro entre o real e o insólito. Sendo 
assim, o objetivo do nosso trabalho é investigar a construção desses possíveis 
mundos insólitos na obra do dramaturgo paraibano Ariano Suassuna, bem como 
entender a relação existente entre aquilo que imaginamos e o nosso mundo real.
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François Weigel (UERJ)

O Rio de Janeiro de Espinosa e a Marseille de Fabio Montale: entre o 
clichê e o insólito

Duas cidades portuárias, de um lado e do outro do Atlântico: Marseille e 
o Rio de Janeiro. Dois investigadores anticonformistas e solitários, deslocados 
e desfasados em relação à realidade: o inspetor Espinosa e Fabio Montale. Dois 
romances urdidos a partir dos códigos do noir e de um gênero policial mais 
clássico: Total Kheops (1995), de Jean-Claude Izzo e O silêncio da chuva (1996), 
de Luiz Alfredo Garcia-Roza.

As personagens de O silêncio da chuva têm uma maior profundidade 
psicológica, numa trama que permanentemente despista o leitor com suas zonas 
de não-ditos e de mistérios irresolutos. A atmosfera particular de Total Kheops 
se desprende de uma mistura de lirismo e de humor sórdido, numa linguagem 
impactante, com muita gíria e marcas de oralidade. Apesar de suas diferenças, no 
que diz respeito ao estilo e ao tipo de narrativa policial, os romances configuram 
representações renovadas de Marseille e do Rio de Janeiro. Essas cidades 
surgem a partir dos itinerários e sob a ótica dos protagonistas, personalidades 
originais e, sobretudo, figuras insólitas no universo tanto do romance policial 
quanto da própria instituição policial. À revelia dos roteiros turísticos e das 
visões estereotipadas tradicionalmente associadas às duas cidades – a praia e 
as favelas no caso do Rio, por exemplo –, os protagonistas se identificam com 
situações e espaços liminares, fora dos eixos. Sem completamente abrir mão de 
alguns clichês – tanto dos cenários urbanos representados como dos esquemas 
do gênero policial –, os romances revelam, por vezes com certa nostalgia, a poesia 
de lugares esquecidos, ignorados e pouco celebrados. Eis, portanto, a pergunta 
que servirá de fio a nossa reflexão: de que maneira a figuração dos protagonistas 
contribui para a representação de aspetos insólitos das cidades?
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Giacomo Enzo Cinquarole Bellissimo (UNESP)

A figura do herói Ulisses em Nessuno, de Luciano De Crescenzo

A pesquisa apresentada se propôs a verificar a releitura do mito clássico 
na produção intertextual Nessuno (Ninguém), publicada em 1997, escrita por 
Luciano De Crescenzo (Nápoles, 1928), na qual utilizou como texto-fonte a epopeia 
homérica Odisseia e se propôs a adaptá-la ao público contemporâneo. Toma-se a 
personagem ficcional Ulisses e sua figuração na recriação intertextual como escopo 
para a verificação de como se dá essa caracterização da personagem, que é insólita 
por ser mitológica, no texto contemporâneo. O autor retoma a trama original 
homérica, adicionando comentários pessoais e intraficcionais, utilizando-se de 
tom humorístico, acrescentando fatos mitológicos de outras fontes (até um novo 
capítulo à história de Ulisses) e uma espécie de análise da personalidade do herói 
grego bastante divertida, tanto no decorrer da narrativa, quanto em um capítulo 
exclusivamente dedicado ao herói e suas façanhas. Foram utilizados como base 
teórica para a pesquisa os estudos feitos por Brunel (1998) em relação à figuração 
das personagens míticas na história literária; de Hamilton (1992) em relação à 
configuração dos mitos para os povos gregos; de Eliade (2002) no que diz respeito 
ao significado do mito na antiguidade e na atualidade; e de Samoyault (2008) no 
que diz respeito ao processo intertextual efetuado na escritura de De Crescenzo, 
entre vários outros. O objetivo foi elucidar a caracterização do protagonista Ulisses 
presente na obra homérica tomada como fonte e na reescritura de De Crescenzo, 
que serve de modelo para os gregos, pelo viés parafrásico e, ao mesmo tempo 
estilizador, nessa atualização do mito, verificando-se como esse símbolo mítico do 
herói grego é trazido pelo autor ao público contemporâneo. A presente pesquisa 
foi fomentada por bolsa de estudos PIBIC concedida pela Reitoria da Unesp e pelo 
Centro Nacional de Pesquisas (CNPq).
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Gildênia Moura de Araújo Almeida (SEDUC)

O Romance Maravilhoso/Fantástico Rainha do Ignoto de Emília Freitas

O presente estudo é um recorte da tese de Doutorado em Educação 
Brasileira pela Universidade Federal do Ceará – UFC – em que é realizada 
uma pesquisa sobre as beletristas e educadoras no Ceará do século XIX. São 
pesquisadas oito intelectuais femininas que se destacaram como literatas e 
professoras, dentre elas Emília Freitas, natural da cidade de Aracati – CE, lecionou 
por muitos anos, tendo desenvolvido o seu trabalho educacional no Instituto 
Benjamin Constant, em Manaus. Como escritora sua obra principal é Rainha 
do Ignoto. O livro para alguns críticos literários é considerado um romance 
psicológico, porque a própria autora assim o define. Contudo, a crítica atual 
considera o romance como pioneiro na linha da literatura fantástica, devido à 
obra ter características de mistérios com fadas, bruxas, personagens fantasiosos 
e de espiritualidade mística. Rainha do Ignoto narra a história sobre Dr. Edmundo, 
formado em Direito, que ao voltar para sua terra natal é seduzido por uma mulher 
misteriosa, uma amazonas de nome Funesta. A belíssima mulher, um ser lendário 
da Amazônia, é uma espécie de justiceira e lidera um grupo de amazonas, essas 
são chefiadas pela Rainha do Ignoto, que parece ter um pacto tanto com as fadas 
como também com o demônio, o sagrado e o profano. Há diálogos e cantigas em 
francês, inglês e o português de Portugal, mostrando assim o nível intelectual 
da escritora com a cultura europeia. Emília Freitas expõe também no romance 
os costumes e cultura local, Edmundo, para fazer parte desse universo lendário, 
disfarça-se de mulher na tentativa de desvendar aquele mundo misterioso e ao 
mesmo tempo fantástico. Emília Freitas é uma intelectual de relevância, tanto no 
meio literário como no educacional brasileiro. Ela destaca-se por ser pioneira 
no romance maravilhoso (não fantástico, de acordo com a teoria de Tzvetan 
Todorov sobre literatura fantástica), como também pelo seu trabalho como 
educadora nas terras alencarinas e amazônicas.
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Gilson Santiago Macedo Júnior (UESB)

Personagens jurídicas insólitas: casos de parricídios em Tribunais de 
Justiça Estaduais

Pretendemos neste trabalho investigar como os elementos composicionais 
da personagem parricida contribuem para a deflagração do insólito tanto na 
personagem quanto na narrativa jurídica do crime de homicídio praticado 
pelo filho contra o pai. A partir das reflexões acerca do Édipo e do inquérito 
como regime poder-saber, no quadro dos estudos foucaultianos, analisaremos 
a construção das personagens dos crimes de parricídio no Brasil. Através do 
inquérito dos crimes de parricídio se alcança uma verdade jurídica, se produz o 
Édipo e os elementos jurídicos que fundam essa ordem ficcional se baseiam na lei 
do pai (pater), na interdição e na separação; o pai, nessa visão, é a figura máxima 
do respeito e autoridade familiar, devendo ser superado pelo filho recalcado 
que deseja ocupar o seu lugar. Assim, a partir do rompimento da norma pelo 
parricida, tem-se a necessidade de chegar a uma verdade: o inquérito funda a 
possibilidade de, através dos seus duplos (acusação e defesa, verdadeiro ou falso 
etc.), produzir uma verdade fática por meio da narrativa jurídica, representando 
uma conjunção entre o corpo da personagem, o discurso das leis, as interdições 
decorrentes destas e a construção das provas como elemento fundador desse 
regime de verdade. Valendo-nos de casos de parricídio julgados pelos Tribunais 
de Justiça Estaduais, e das análises de Foucault em A verdade e as formas 
jurídicas acerca do inquérito, investigaremos os processos de composição 
desta personagem insólita. Se o discurso jurídico inquisitorial se baseia na 
construção da verdade a partir das partes, quais seriam os duplos do parricida, 
como os recursos do espaço e do tempo constroem essa narrativa do insólito 
e em que medida a personagem ficcional Édipo – e sua trama – infiltra-se na 
narrativa jurídica de modo a respaldar seu sistema de construção de verdades. O 
entendimento da personagem Édipo terá como suporte, no campo dos Estudos 
Literários, os estudos de Umberto Eco, Margareth Doody e Roland Barthes.
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Gilzete Passos Magalhães (IFF)

Hemisférios do desejo: paixão e desvario na lenda amazônica O Boto

A Psicologia Analítica considera que aspectos psíquicos se expressam 
também por meio de mitos, folclore, contos e outras expressões literárias e – na 
busca da compreensão desses fenômenos – favorece diálogos com diversas áreas 
do conhecimento. Este trabalho se propõe a relacionar literatura e psicologia 
buscando descrever as relações de gênero em comunidades ribeirinhas da 
Amazônia que incluem a divisão de tarefas, interdições alimentares como a 
reima, aspectos relacionados à panema, veneno e impureza feminina, proibição 
de acesso de mulheres aos lugares públicos como rios e trapiches, devido ao 
perigo de ataque por seres mágicos como O Boto, personagem do folclore que 
habita os principais afluentes do Rio Amazonas e que, nas festas das comunidades 
ribeirinhas, emerge das águas sob forma de homem bonito para seduzir as jovens 
desses lugarejos. Para a realização desse estudo foi adotado o método de análise 
qualitativa, por meio de pesquisa documental e narrativas sobre o encantado 
O Boto compiladas pela autora em sua vivência na Região Amazônica e por 
estudiosos da Literatura, História e Antropologia, em que a peculiar geografia 
do Norte, os aspectos fantásticos do golfinho de água doce e suas mágicas 
aparições são abordadas. Como material de análise, a autora recorreu a trechos 
da obra Marajó ([1948] 1992), do romancista paraense Dalcídio Jurandir, e ao 
poema “Foi Boto, Sinhá” (1933), de Antonio Tavernard, adaptado para a música 
pelo compositor Waldemar Henrique. O material selecionado foi submetido ao 
processamento simbólico arquetípico (PENNA, 2009), método fundamentado nos 
pressupostos ontológicos e epistemológicos da Psicologia Analítica que propõe 
o estudo dos múltiplos significados do símbolo. Os resultados deste trabalho 
sugerem a influência dos aspectos geográficos, processos históricos e culturais 
da Amazônia no imaginário ribeirinho e que a lenda O Boto ilustra a separação 
defensiva do masculino e feminino na constituição dos gêneros e em sua relação.
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Gisele de Oliveira Bosquesi (UNESP)

Ambiguidade, inaptidão e cisão da personagem em Io e Lui, de Alberto 
Moravia

A presente comunicação abordará a composição da personagem principal 
do romance Io e Lui, de Alberto Moravia, visando observar o diálogo que este trava 
tanto com o tema do chamado herói inapto, bastante recorrente na literatura 
italiana do século XX, quanto com a temática do duplo e com os procedimentos 
recorrentes na literatura fantástica, como a hesitação e a ambiguidade em relação 
à natureza dos eventos narrados. Levando em conta as características típicas da 
personagem moraviana, que mantém um diálogo direto com a figura sveviana da 
personagem inapta, tematizando padrões de imobilidade e inércia no confronto 
com o mundo que os cerca, vemos como Moravia referencia de modo crítico o 
panorama psicológico em torno da crise do pensamento burguês ocorrida desde 
o início do século. Assim, veremos como tal discussão incide sobre o protagonista 
do romance na medida em que este apresenta uma consciência cindida. Io e Lui, 
ao propor uma personagem que projeta para fora de si parte da consciência, 
instaura a dúvida sobre os fatos e discursos apresentados, colocando em cheque 
algumas convenções. Alguns procedimentos do fantástico, que delineamos 
tomando por base os estudos feitos por Remo Ceserani, Rosemary Jackson 
e Davi Roas, intensificam o teor crítico da obra, já que colocam em diálogo 
dois paradigmas de realidade aparentemente incongruentes e fazem incidir a 
ambiguidade não apenas sobre o elemento insólito, mas sobre os elementos que 
são da ordem da nossa convenção de realidade empírica.
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Gisele Reinaldo da Silva (UFRJ)

Os mitos em torno do ser americano no romance El Camino de El Dorado, 
de Arturo Uslar Pietri

Esta pesquisa de Doutorado discute a formação das identidades hispano-
americanas – mestiças, heterogêneas, porém, com características políticas e 
histórico-culturais afins – tendo como base o romance histórico contemporâneo 
El Camino de El Dorado, do escritor venezuelano Arturo Uslar Pietri, publicado 
em 1947. O estudo pauta-se na hipótese de que, ao construir poeticamente 
romances históricos, o autor visita o passado, em busca das origens de seu povo, 
como modo de questionamento do presente e projeção imagética do futuro, 
contribuindo, assim, para a construção da identidade cultural da Venezuela, 
remetendo, também, a outros países da América Latina. Em outras palavras, 
ao empreender um relato de viagem histórico e geográfico pelo rio Amazonas, 
projetando-se ao período da Conquista espanhola da América, Uslar Pietri 
funda, na verdade, uma viagem simbólica sobre a história da civilização do 
mundo ocidental. Além do romance El caminho de El Dorado, apoiamo-nos nas 
contribuições reflexivas de Arturo Uslar Pietri expostas em sua vasta ensaística 
– Breve historia de la novela hispanoamericana (1955), En busca del nuevo mundo 
(1969), La creación del nuevo mundo (1991), Ensayos sobre el nuevo mundo: 
antología de textos políticos (2002) – no tocante ao papel do novo romance 
histórico contemporâneo.

Nesta proposta de comunicação, em especial, buscaremos mostrar a 
importância da personagem Lope de Aguirre, na narrativa. Há um deslocamento 
da centralidade do romance em torno do percurso mítico do rio rumo ao Eldorado 
para a figura de Lope de Aguirre e suas artimanhas. Trata-se de uma personagem 
de rebeldia histórica, uma das poucas que aparece com tanta riqueza dentre os 
chamados descobridores, os primeiros europeus que, através de seus informes, 
cartas e memoriais, abriram os olhos do mundo para o espaço americano. Há, 
nas palavras e ações da personagem, um poder de convencimento e controle 
doutrinário por meio de um jogo de poder que conduzirá toda a narrativa.
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Giseli Caroline Seeger da Silva (UFSM)

Refiguração e sobrevida da personagem Esteves, de “Tabacaria”, em  
A máquina de fazer espanhóis

O romance A máquina de fazer espanhóis (2010), de Valter Hugo Mãe, 
surpreende por apresentar a personagem Esteves, a dizer-se aquela de 
“Tabacaria” (1933), do heterônimo pessoano Álvaro de Campos. No romance, 
o protagonista Antônio Jorge da Silva, se dá conta de que divide seus dias com 
uma célebre figura da poesia portuguesa, Esteves, representado em “Tabacaria” 
como destituído de metafísica. No romance, a personagem completa cem 
anos e sua figuração permitiria acessar a autêntica versão de sua existência, 
versão supostamente obliterada pelos versos de Campos. Vinculada ao projeto 
Vozes e perspectivas no romance português contemporâneo, coordenado pela 
professora Raquel Trentin Oliveira, essa comunicação se propõe a demonstrar, 
então, os processos de figuração envolvidos na autonomização da personagem. 
Considerada a noção de sobrevida proposta por Carlos Reis, buscamos elucidar 
que, se por um lado, tendemos a admitir confiando no depoimento da própria 
personagem, que é a mesma do poema, por outro, somos levados a crer que 
sua figuração no romance não resulta da simples transposição de um universo 
ficcional a outro. No primeiro caso, a presença de Esteves faz com que as 
próprias personagens do romance experimentem a consciência de ter havido 
uma transposição de planos – da ficção ao universo extraliterário –, à qual é 
imediatamente atribuído o caráter de insólito. No segundo caso, o conceito de 
transtextualidade, de Gérard Genette, auxilia-nos a verificar que o trânsito de 
Esteves entre os textos é marcado por significativas transformações, e que, no 
romance, torna-se outro. A caracterização que adquire, centrada na subversão 
do traço distintivo imposto pelo sujeito poético de “Tabacaria”, faz compreender 
que a presença dessa personagem, plena de metafísica no contexto de Mãe e 
cuja figuração problematiza aspectos da poesia portuguesa, serve à sugestão 
de questões críticas primordiais, referentes à especificidade da literatura e sua 
pertinência para a vida.
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Gladson Fabiano de Andrade Sousa (UFMA)

O efeito fantástico através do discurso das coincidências em  
André Carneiro

Em seu estudo Introdução à Literatura Fantástica (1975), Tzvetan 
Todorov descreve como condição necessária à existência do fantástico a 
hesitação entre uma explicação racional de um acontecimento insólito, recaindo 
no gênero estranho, ou a aceitação deste acontecimento modificando as leis da 
natureza para uma nova realidade, neste caso, levando ao gênero maravilhoso. 
O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza (TODOROV, 1975). Edgar Alan Poe 
aponta em seu ensaio Filosofia da composição (2000) que o objetivo maior de um 
escritor é articular todos os elementos composicionais da narrativa ao intento 
de “apoderar-se da alma” do leitor ao fim da leitura com o arremate do chamado 
efeito de totalidade ou unidade de efeito. Considerando a articulação entre os 
textos de Poe e Todorov, na presente análise, consideramos a hesitação, ou 
incertezas, como o efeito de totalidade pretendido a ser alcançado na escritura 
do gênero fantástico. Analisamos o conto “Um caso de feitiçaria”, do autor André 
Carneiro, publicado no livro O homem que adivinhava de 1966, buscando como o 
autor alcança o efeito fantástico através do discurso de coincidências, impressões 
e sugestões expressando o conflito entre o racional e irracional, uma vez que, no 
referido conto, um cientista pratica atos de feitiçaria. 
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Graciane Cristina Mangueira Celestino (UNB)

A figura do duplo em “O jovem Goodman Brown”: o fantástico em 
considerações iniciais

A figura do duplo é alvo de indagações acerca das relações que apresenta 
entre águas, espelhos e irmãos gêmeos, como citam Borges e Guerrero (1981). O 
estudo que se apresenta objetiva relacionar no texto “O jovem Goodman Brown”, 
conto do escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, a dualidade bem-
mal expressa em sua totalidade. Essa proposta foi construída tendo por aporte 
teórico os textos de Borges e Guerrero, Abbagnano, Poe, Córtazar, Arrigucci Jr., 
Propp, Todorov, Furtado, Sartre, e Roas. A narrativa retrata explicações acerca da 
aparição da maldade e como as dualidades se apresentam; Hawthorne estimula 
essas indagações e apresenta o duplo no ser humano de maneira a admitir a 
presença de bem e mal como intrínsecas ao ser. O duplo na Literatura Fantástica 
opera como aquele anverso citado por Borges e Guerrero (1981), o que é 
contrário e ao mesmo tempo pode complementar o que somos. O importante 
no duplo é sua maneira enraizada de coexistir, o que se apresenta de maneira 
bastante interessante na noção de fantástico e duplo que temos. No conto de 
Hawthorne essa alusão à dinâmica de obra que se abre ao leitor é distinta. Em “O 
jovem Goodman Brown”, coexiste uma tensão entre realidade e sobrenatural e 
essas tensões ocorrem pela impossibilidade de a linguagem expressar o real em 
sua totalidade. A hipótese aqui desenvolvida é a de análise das facetas do duplo 
e seus significados, além de diferenciar a desconstrução da bondade em Faith. 
Pretende-se, assim, identificar como o duplo está presente nos argumentos para 
a construção das personagens, nos significados relacionados aos elementos 
descritivos da análise do duplo e sua composição.
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Guilherme de Figueiredo Preger (UERJ)

Pode o Insólito falar? Fabulações especulativas sobre Solaris, de Stanislaw Lem

O presente trabalho é uma leitura de Solaris, de Stanislaw Lem, enquanto 
fabulação especulativa, nos termos do teórico Robert Scholes. Fabulação 
especulativa é a construção ficcional e cognitiva de mundos futuros radicalmente 
descontínuos com o mundo presente. Questiona-se, com Lubomir Dolezel, a 
“ontologia realista” e a “doutrina mimética” que postulam o “marco do mundo 
único”. O acoplamento Planeta-Estação Solaris é um “mundo possível ficcional” 
que compõe uma “heterocósmica”, uma composição de mundos ficcionais 
autônomos. A personagem Rheya, projeção material da mente do protagonista, 
é a figuração de uma persona insólita que é o signo vivente da descontinuidade 
entre mundos. Em Solaris, Rheya é narrada como uma personagem que questiona 
sua própria condição insólita. A autoconsciência da personagem se depara com 
sua inconsistência ontológica e, portanto, não pode falar ou pensar por si própria. 
O insólito enquanto figura narrativa é pensado, assim, em sua raiz etimológica 
de “insolitus”, como “aquele que não pode pôr-se a si mesmo”, ou ainda como 
uma fala que não encontra lugar. Mas Rheya é também uma “mensagem”, uma 
forma de comunicação entre Solaris-planeta e Solaris-estação. Nos termos da 
teoria da autopoiesis, de Nicklas Luhmann, a personagem é a “interpenetração” 
entre dois sistemas psíquicos incomensuráveis, o do planeta vivente e o do 
cientista humano. O insólito, portanto, nos dá a medida da incomensurabilidade 
paradoxal entre mundos de ontologias radicalmente distintas.
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Hélder Brinate (UERJ)

Fanáticos e vilões: o Gótico no sebastianismo brasileiro

Apesar de ter sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras 
e um dos mais importantes críticos literários do final do século XIX e do início 
do século XX, Tristão de Alencar Araripe Júnior teve sua produção ficcional 
relegada à margem do cânone. Suas obras literárias, refletindo seu juízo crítico, 
desenvolvem-se em torno de temas regionalistas, como a cultura e a história 
da população sertaneja. No romance O Reino Encantado: crônica sebastianista 
(1878), o literato, ao ficcionalizar o violento movimento messiânico ocorrido 
em Pernambuco entre 1836 e 1838, retrata a face mística dos sertanejos e dos 
escravos em oposição à autoridade da Igreja e dos grandes senhores de terra. 
Partindo dessa dicotomia, Araripe Júnior arquiteta uma trama com tons góticos, 
em que os sebastianistas não apenas ameaçam a ordem imperial, mas também 
raptam a filha de um potentado local para a concretização da profecia. O emprego 
de uma linguagem associada à medicina psiquiátrica, determinando o caráter 
aterrador e cruel dos sebastianistas, e a descrição tétrica de suas crenças e 
rituais conferem-lhes, em especial aos líderes do movimento, características do 
vilão gótico: tirania, maldade e vícios, que se contrapõem à virtude dos heróis. 
O presente trabalho, fundamentando-se, sobretudo, nas considerações de David 
Punter, Fred Botting e Nick Groom sobre o Gótico, e nas premissas de Maria 
Isaura Pereira de Queiroz, Rui Facó e Waldemar Valente sobre os movimentos 
messiânicos no Brasil, objetiva, pois, analisar como o tratamento dado aos 
sebastianistas no romance O Reino Encantado atribui-lhes aspectos do vilão 
gótico. Busca-se ainda refletir como se manifestam outros topoi da poética gótica 
nas narrativas nacionais cujos enredos tematizam os movimentos messiânicos 
no sertão do Brasil.
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Helen Cristine Alves Rocha (UFU)

A configuração do espaço no corpo-insólito de Medardo e Agilulfo

Considerando-se que a literatura fantástica questiona a realidade por meio 
da tensão entre o insólito e o real prosaico, e que o espaço literário pode denunciar 
ideologias vigentes na sociedade, este trabalho tem como objetivo analisar o 
tratamento do insólito, procurando entender de que maneira ele se constrói e 
emerge na narrativa, ou seja, verificar como se configura a sua manifestação no 
espaço-corpo de dois protagonistas de Italo Calvino: o Visconde e o Cavaleiro, 
presentes em O visconde partido ao meio e O cavaleiro inexistente. Pretendemos, 
ainda, investigar que efeitos o insólito desencadeia no contexto narrativo, 
haja vista que o corpo do Visconde e do Cavaleiro é o espaço de onde emerge 
e o lugar onde habita o insólito. Para tal fim, tomamos como fundamentação 
teórica obras que tratam da especificidade da literatura fantástica, elegendo 
os estudos de José Paulo Paes (1985), Tzvetan Todorov (2004), Filipe Furtado 
(1980, 2015), David Roas (2001), Lenira Covvizi (1978). Sobre teoria literária 
lemos, principalmente, Italo Calvino (1990, 2004, 2006). Dentro dos estudos 
sobre a linguagem, ideologia e os espaços heterotópicos, atópicos, utópicos, liso 
e estriado, tivemos o auxílio das obras de Michel Foucault (2000, 2002, 2006, 
2007), Marisa Gama-Khalil (2012), Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995, 1997). 
Assim, entendemos que o termo insólito alude a algo que esteja no plano do 
desconhecido. Outrossim, percebemos que no espaço-corpo partido do Visconde 
Medardo há uma heterotopia material e alusiva ao seu modo de ser. Nele, temos 
a utopia da sociedade em compartimentalizar o bom/bem de um lado e o mau/
mal de outro. Já no Cavaleiro Agilulfo, por exemplo, observamos um espaço 
perfeito, porque não se vê afetado pelos desprazeres humanos. Porém, um ser 
perfeito é uma impossibilidade, uma utopia, por isso Agilulfo não existe. Gama-
Khalil (2012) defende que no insólito os espaços usados em grande parte são 
heterotópicos e atópicos, para contrapor com o desejo de utopia da sociedade.
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Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ)

O lugar do insólito na construção da personagem autraniana Rosalina, de 
Ópera dos mortos

Ancorado em teóricos como Bachelard, Kristeva, Hall, Todorov, Borges 
Filho, entre outros, este trabalho pretende mostrar como o espaço ficcional no 
romance Ópera dos mortos (1967), de Autran Dourado, contribuiu de forma 
decisiva para que a personagem central, Rosalina, fosse (des)construída, 
uma vez que a personagem reúne vários predicados que levam o leitor a 
caminhar atentamente por um enredo movediço entre o insólito e o verossímil.

Por se tratar de um romance que reúne vários símbolos: o sobrado; os 
relógios e seus pêndulos; as voçorocas; as pontes; a cidade, os empregados etc., 
Autran Dourado, em seu livro Uma poética do romance: matéria de carpintaria 
(2000), propõe ao leitor uma leitura simbólica da obra, ou seja, só é possível uma 
compreensão do romance a quem souber ler os símbolos e suas representações. 
Dessa forma, por entendermos o caráter dual da obra e das personagens, 
especialmente da personagem central Rosalina, a tecelã de rosas, de dia, e 
a mulher luxuriosa, à noite, vimos ser possível e aplicável questões acerca do 
lugar, do entre-lugar, ou até mesmo da ausência de lugar, ou seja, da presença de 
mundos possíveis para a personagem, uma vez que ela se desloca pela narrativa 
em busca de si, deparando-se com as outras que nela habitam. Rosalina tem, 
portanto, um caráter mais que dual na representação do bem e do mal, ela 
acaba por mesclar-se ao próprio sobrado, seu simulacro, de onde, por detrás 
das cortinas, observa a cidade interiorana mineira de Duas Pontes. O sobrado é 
o palco de sua tragédia familiar: primeiro andar, a representação da seriedade 
de seu pai, segundo andar, da luxúria de seu avô. Ao conectar-se a essas duas 
formas de encarar o mundo, Rosalina cambaleia entre a pudícia e a devassidão, 
fragmentando-se. A loucura, representada pela mulher de branco, passa, então, 
a ser sua companheira em sua agônica solidão. 
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Heloisa Helena Siqueira Correia (UNIR)

Personagens andaranas: formas insólitas e extraordinárias que habitam 
a Amazônia

O objetivo do trabalho é investigar as personagens de Viagem a Andara: 
o livro invisível para que se possa aproximar de seu desenho e sua matéria 
inefável, diáfana e encantada. São diversas as personagens insólitas de Andara: 
o sargento Nazareno que revive após ter sido morto pelo narrador; o pássaro 
Curau, ave que fura os olhos dos homens para que todos possam ver; Sumiro, 
o homem torturado até o sumiço total; o personagem-narrador que espera a 
volta do pássaro Curau; a mulher alada Caminá, presa pelo marido cego e depois 
libertada pelos seres da floresta; e o doidinho, personagem e narrador que não 
alinhava as histórias que conta; entre outros que habitam a floresta – escritura 
de Cecim. A investigação será levada a cabo a partir do diálogo com o conceito 
de intertextualidade criado por Kristeva e apresentado por Leyla Perrone – 
Moises (2005); os trabalhos no campo dos Estudos Animais, organizados por 
Maria Esther Maciel (2011) e Elda Firmo Braga (2015); o vício ocidental da 
ocularidade, discutido por José Américo Mota Pessanha; os aforismos do filósofo 
Friedrich Nietzsche, principalmente os presentes em Assim falou Zaratustra 
(2011); e a mitologia dos povos amazônicos recolhidas em coletâneas variadas. 
Será necessário, ainda, levar em consideração que há personagens que foram 
construídas com materiais discursivos de diferentes campos do saber, o que 
proporciona que sua significação e ressignificação sejam singulares.
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Hiolene de Jesus Moraes Oliveira Champloni (UnB)

O narrador insólito em Os Filhos da Meia-Noite, de Salman Rushdie

Os filhos da meia-noite e seu narrador-personagem são o objeto de estudo 
que será analisado. O termo insólito da obra em questão consiste em que todas as 
crianças indianas nascidas à meia-noite são dotadas de poderes extraordinários. 
Rushdie constrói suas personagens no intuito de que o leitor possa visualizar um 
mundo insólito e grotesco.

Salman Rushdie, autor ainda em atividade, tem uma ficção que assume a 
condição de “outro”, fazendo da alteridade e, sobretudo, da estranheza, a matéria-
prima de sua produção literária. Segundo Telma Borges, através dos intertextos 
que deliberadamente utiliza, Rushdie possibilita uma infinidade de leituras para 
o que escreve. (2011, p.211).

A Hipótese que será trabalhada é a de chaves de leitura do fantástico no 
texto de Rushdie, entre elas: a narrativa permitir a identificação de labirintos e 
histórias misteriosas, a perspectiva de criação, poderes sobrenaturais, o insólito 
na arquitetura textual rushdieana. A fundamentação teórica utilizada será os 
pressupostos de Tzvetan Todorov, haja vista a necessidade de uma reflexão 
prévia de conceitos. Em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, 
de Mikhail Bakhtin, analisam-se elementos para a abordagem do insólito e do 
grotesco. Irlemar Chiampi, David Roas e Filipe Furtado serão abordados na 
concepção europeia do fantástico e o realismo maravilhoso na América Latina. 
O objetivo dessa análise é demonstrar como a narrativa de Rushdie identifica 
e agrega as possibilidades de transgredir seu aspecto meramente literário, 
propiciando, assim, a reflexão acerca da linguagem e sua constituição.
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Isabella Daemon de Oliveira Antunes (UERJ)

Théophile Gautier: a composição de suas personagens femininas em seus 
contos fantásticos

O presente trabalho tem como objetivo observar o fenômeno fantástico 
fundamentado na trajetória traçada por Pierre Jules Théophile Gautier a partir 
de suas personagens nas suas principais obras dentro do movimento romântico, 
desde os seus primórdios até sua fase final, quando o pensamento cientificista 
invade a cena literária francesa. O autor e artista, que também foi um atuante 
crítico da arte, irá manifestar seu posicionamento estético a partir do prefácio de 
Mademoiselle de Maupin (1835), construindo a partir das manifestações artísticas 
o que ele irá chamar de “Arte pela Arte”. Com base na leitura de seus contos “La 
Cafetière” (1831), “La Morte Amoureuse” (1836), “Jettatura” (1857) e “Spirite” 
(1866), foi possível demarcar a diferença de comportamento estético do autor no 
amadurecimento e evolução para uma cientificização da ideia de fantástico que ele 
construiu ao longo dos anos. Nossa proposta é tornar perceptível a importância 
da trajetória em que Gautier foi conduzido nesse processo de construção do 
fantástico a partir das necessidades artísticas e avanços científicos de sua época. 
Essa “evolução” é observada na estrutura e concepção do fenômeno fantástico 
nas obras de Théophile Gautier, principalmente, a partir de suas personagens, 
em cuja construção podemos observar mudanças significativas daquilo que se 
manifesta como sobrenatural e, ao mesmo tempo, seu ideal de beleza.
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Isabelle Godinho Weber (UERJ)

Manifestações insólitas do corpo em La Pleurante des Rues de Prague, de 
Sylvie Germain

A literatura francesa do século XX trouxe à tona novas escritas do corpo 
que, refutando suas representações tradicionais, dissolveram sua solidez e 
o investiram de novos significados. Com o intuito de refletir sobre as novas 
expressões ficcionais do corpo surgidas na literatura francesa contemporânea, 
a presente comunicação propõe uma análise sobre a imagética do corpo no 
romance La Pleurante des rues de Prague (A chorosa das ruas de Praga), de Sylvie 
Germain, publicado em 1992.

O romance narra as aparições insólitas de uma mulher gigantesca, que 
caminha chorosa pelas ruas de Praga, disseminando imagens de homens, 
mulheres e crianças que perderam suas vidas durante as guerras mundiais. 
Em um universo ficcional simultaneamente onírico e histórico, o corpo 
fantasmático da personagem se caracteriza como uma imagem que condensa 
o visível e o invisível, o passado e o presente, semeando visões de corpos 
vitimados pelas guerras.

Pretendemos investigar a faceta transliterária da personagem, 
examinando como a narrativa revisita eventos próprios ao universo do leitor 
a partir de uma figuração insólita que incorpora a memória histórica e tece 
um testemunho sobre os eventos violentos que marcaram a história do 
Ocidente. Interessa-nos analisar a relação que se estabelece na narrativa entre 
a dimensão corpórea da personagem insólita e a ficcionalização da realidade 
histórica, ressaltando como a autora atribui uma potencialidade expressiva 
ao corpo, caracterizando-o como um elemento narrativo capaz de exprimir as 
experiências dolorosas das vítimas de guerra.
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Italiene Santos de Castro Pereira (UFU)

Os processos insólitos na figuração de Raquel em A bolsa amarela, de 
Lygia Bojunga

Neste trabalho, que tem como foco a narrativa A bolsa amarela (1976), de 
Lygia Bojunga, pretende-se abordar o processo de constituição da personagem 
Raquel, o qual ocorre a partir de vários acontecimentos insólitos, tais como o 
fato de ela esconder suas vontades – desejos abstratos, como crescer, ser garoto 
e escrever – e outros objetos – reais (o alfinete, o guarda-chuva) e imaginários 
(o galo Afonso e o galo Terrível) – na bolsa amarela. É interessante observar que 
há momentos em que as vontades tomam proporções tão grandes a ponto de 
pesarem ou inflarem a bolsa amarela, enquanto há outros momentos nos quais 
as vontades se tornam tão pequenas a ponto de a bolsa amarela diminuir de 
tamanho e de peso. No decorrer da narrativa, esses movimentos de crescimento e 
decrescimento das vontades farão com que Raquel construa a própria identidade 
e possa escolher quais vontades ela guardará e quais deixará ir embora, uma 
vez que não precisará mais delas, pois descobre que existe a possibilidade de 
ser livre para pensar e dizer, ainda que seja menina e criança. Observa-se que 
os acontecimentos insólitos decorrem dos desejos e decepções da personagem 
Raquel, os quais colocam a referida personagem em um plano espaço-temporal 
metaempírico. Logo será imprescindível um olhar investigativo sobre o processo 
composicional dessa personagem, e para tanto se pretende articular como base 
teórica os estudos de Carlos Reis e de Antonio Candido. A perspectiva insólita 
será contemplada teoricamente pelos estudos de Filipe Furtado, Remo Ceserani, 
Rosalba Campra, Flavio García, Gama-Khalil e David Roas.
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Ivone Massola (UCS)

“O jardim das veredas que se bifurcam” de Jorge Luis Borges: uma 
abordagem sob a ótica do duplo.

O duplo na literatura é representado, segundo a maioria dos autores, 
como a ambivalência que as personagens possuem e buscam no “outro” a sua 
personalidade oposta, que nada mais é do que o seu próprio eu. Luiz Costa Lima, 
em Mímesis e modernidade: formas das sombras, 1980, interpreta o “duplo” no 
conto “O jardim das veredas que se bifurcam” como o desejo da personagem 
Yu Tsun de matar o seu duplo Albert, já que é feita uma abordagem como “um 
problema antropológico, de choque de culturas”. Ao falar sobre o duplo, Clement 
Rosset (O real e seu duplo: ensaios sobre a ilusão, 1988) discorre que “o tema do 
duplo está presente em um espaço cultural infinitamente mais vasto, isto é, no 
espaço de toda a ilusão”. Já para Davi Arrigucci Junior (em aula na USP, 2011), 
a personagem Yu Tsun, espião chinês a serviço da Alemanha, contradiz todos 
os planos de um espião passar despercebido pela população inglesa. Utilizar a 
lista telefônica, localizando um sábio de nome Stephen Albert, é, no mínimo, um 
plano ousado para matar seu duplo. Otto Rank (O duplo: um estudo psicanalítico, 
2014) menciona que é “patente que a vida do duplo está intimamente ligada à da 
própria pessoa”, fazendo com que ao decretar a morte de uma personagem, no 
caso Albert, o seu duplo, Yu Tsun, fatalmente também terá que morrer. 
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Jaciane Martins Ferreira (IF Goiano)

Hillé e o vão da escada: a construção do espaço em A obscena Senhora D, 
de Hilda Hilst

Em A obscena senhora D (2001), lemos a história de uma senhora de 
sessenta anos que escolhe o vão da escada como seu lugar na casa para viver; 
desde um ano antes da morte de seu marido Ehud, ela passou a viver nesse lugar. 
É a partir desse vão da escada que conhecemos essa personagem e vemos a forma 
em que ela se subjetiva nesse espaço. Portanto, a análise que empreendemos 
visa refletir sobre esse espaço como um espaço heterotópico, partindo dos 
escritos de Foucault (2009), e em como esse sujeito se constrói a partir desse 
lugar. Primeiramente, tomaremos esse vão da escada como uma heterotopia de 
desvio (FOUCAULT, 2009), ele se faz como um espaço de enclausuramento, sendo 
um enclausuramento sem grades fixas como as prisões e clínicas psiquiátricas. 
Hillé está enclausurada nesse vão, não consegue sair dele, ao mesmo tempo 
em que não está presa a ele. Nessa linha, como procedimento metodológico, 
faremos a escolha dos excertos e procederemos à análise por meio do conceito 
de enunciado (FOUCAULT, 2008), pensando que um enunciado vem sempre 
povoado por outros enunciados, formando um domínio de memória. Será 
também por meio dessa memória que pensamos melhor interpretar a formação 
desse sujeito a partir do vão da escada.
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Jamille da Silva Santos (UFU)

Figurações metamórficas em “Alfredo”, de Murilo Rubião

O presente trabalho tem como objetivo analisar a construção da 
personagem no conto “Alfredo”, de Murilo Rubião, utilizando como aporte 
teórico, especialmente, os postulados de Carlos Reis e Antonio Candido, para 
pensarmos como o processo composicional físico e psicológico de Alfredo atua 
como deflagrador de uma ambientação insólita. A personagem Alfredo é um 
ser ficcional que se encontra cansado de se metamorfosear-se em animais e se 
transforma no verbo “resolver” para poder, nessa condição, talvez descansar, 
no entanto faz a escolha errada do verbo e não para de trabalhar resolvendo 
problemas. Essa ambientação insólita que se constrói – por meio da personagem 
Alfredo, um metamorfo que assume várias formas, como lobisomem, porco, 
dromedário e até verbo – será investigada por intermédio de algumas noções 
da literatura fantástica articuladas nos estudos de Todorov, Remo Ceserani, 
David Roas, Filipe Furtado, Rosalba Campra e Renato Prada Oropeza. Mais 
especificamente, para abordarmos esse ser sobrenatural que emerge de uma 
cultura específica, faremos uso da noção de real maravilhoso com base nos 
ensaios de Alejo Carpentier sobre o assunto. A base teórica que sustentará 
a análise do corpo metamorfo e monstruoso de Alfredo e o espaço em que se 
insere esse corpo partirá dos estudos de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix 
Guattari, e Jean-Jacques Courtine.
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Jander Antonio Sá de Araujo (UFRJ)

Sempreviva ou deixa-a “morrer”!

Este trabalho baila em torno dos jogos metafóricos produzidos por Callado 
ao jogar as responsabilidades nas personagens e ao engendrar o simulacro do 
caos durante todas as cenas de buscas por justiças com as devidas mãos para 
se chegar à verdade. Assim se perceberá que ao se destrinchar o Sempreviva, 
romance que escreveu melhor estilisticamente de forma bem constituída 
e intensa para narrar o processo de vingança e luta estabelecida por Quinho, 
protagonista, tornar-se-á perceptível nesta análise uma tendência ao alegórico 
que é algo que escapa a realidade: os animais e a Menina Hera são os espectros 
insólitos da tessitura imagética. A identidade nacional é posta o tempo inteiro 
no decorrer da narrativa e a alegoria representa o universal. Ela não simboliza 
uma determinada época, no entanto a literatura não se tornou imune à censura 
e sofreu menos do que as outras artes.
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Jane Rodrigues dos Santos (UNIMONTES)

A magia feminina nas letras de Paulina Chiziane

Esta comunicação tem como objetivo analisar o processo de constituição 
de personagens femininas moçambicanas presentes nos romances de Paulina 
Chiziane, especialmente Niketche: uma história de poligamia e Sétimo Juramento. 
Nestas obras, a autora busca revelar aspectos ligados às experiências pós-
coloniais e evidenciar a diversidade cultural e ética do território moçambicano, 
agravada por vivências traumáticas que contribuíram para o esfacelamento do 
espaço nacional, comprimido entre o doloroso apagamento de suas tradições 
e as mazelas político-morais do contemporâneo. Fatos que Paulina discute a 
partir do lugar da mulher na sociedade de seu país, tornando-se porta-voz de um 
universo duplamente silenciado pelo cânone ocidental: o africano e o feminino. 
Em meio a esse contexto, a autora dá vida a personagens que são capazes de 
compor a criação de outros espaços imaginativos em que imperam o sonho, o 
desejo, as experiências do/no corpo, como forma de expressão, e a memória, 
capaz de reinventar destinos, bem como propõem novos modos de conceber os 
saberes da Filosofia, da Sociologia e da História vinculadas às letras africanas. 
Para tanto, serão utilizados como suporte teórico obras de Amadou Hampâté Bâ, 
Ki-Zerbo, Ana Mafalda Leite, entre outros.
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Jayme Soares Chaves (UERJ)

Lost world, lost race: ressonâncias de H.R. Haggard e do scientific romance 
nos romances fantásticos de Menotti Del Picchia

Menotti Del Picchia escreveu dois romances fantásticos na década de 
30: A República 3.000, em 1930, e Kalum, em 1936. Embora o segundo romance 
não seja exatamente uma sequência do primeiro, cada um se ocupa de uma das 
duas civilizações perdidas que teriam sua origem em uma expedição cretense 
que chegou à Ilha de Marajó em tempos pré-históricos. Ambientados em 
partes da Amazônia situadas em Mato Grosso, ambos foram influenciados por 
H.R. Haggard, reconhecido como o criador do subgênero lost world/lost race 
na literatura fantástica e de aventura. Também é possível detectar influências 
do H.G. Wells de A Máquina do Tempo, do Conan Doyle de O Mundo Perdido 
e de Edgar Rice Burroughs, mas é Haggard que fornece a estrutura básica. 
Haggard descobriu uma fórmula na composição de enredos e personagens 
que é repetida em quase todos os seus romances que se enquadram no citado 
subgênero. Essa fórmula sistematiza uma série de funções que são distribuídas 
a um número mais ou menos fixo de personagens: o explorador civilizado, o 
nativo espirituoso, tribos bárbaras (bem como tribos mais avançadas que as 
sobrepujam), uma antiga civilização esquecida de origem mítica, e uma ou mais 
personagens femininas que são ou se fazem passar por uma espécie de divindade 
primordial, representação do Eterno Feminino, e que reina sobre as tribos 
inferiores. Essas funções são intercambiáveis e uma mesma personagem pode 
acumular mais de uma função. Romances como As Minas do Rei Salomão, Allan 
Quatermain, Ela, Ayesha e O Povo da Névoa trabalham com o mesmo esquema 
de personagens e funções intercambiáveis. Menotti Del Picchia segue a fórmula 
haggardiana de composição de personagens, transpondo-a para o cenário 
amazônico, mas transcendendo a mera caracterização local, transformando a 
personagem mítica em insólita, e o humano em inumano (no caso de A República 
3000, transumano). Nesse processo, Menotti Del Picchia absorve não apenas 
elementos das personagens do scientific romance de Wells e Conan Doyle, mas 
também da science fiction norte-americana dos anos 1920 e 1930, criando um 
produto híbrido e bizarro, sem abdicar, de certa forma, do ideário estético dos 
movimentos verde-amarelista e bandeirista.
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João Antonio Nogueira Ramos Neto (UFSC)

Cinema da peste: a epidemia como metáfora de disfuncionalidades 
sociais nos filmes-catástrofe

Entre todos os medos que assolam o imaginário social contemporâneo, 
nenhum causa mais pavor do que as doenças, especialmente aquelas ditas 
incuráveis e/ou contagiosas. Tal receio advém do temor de que o corpo se 
transforme em outra coisa, algo grotesco, do qual a pessoa perderia o controle a 
ponto de ter destruída sua identidade anteriormente reconhecível. Entretanto, 
mais emblemático do que a transformação em si, é o caráter motivador, isto é, 
a(s) causa(s) da moléstia e o que ela(s) representa(m). A imaginação corrente 
em torno da doença faz a estrutura social disseminar, tal qual uma replicação de 
contágio da própria enfermidade, sintomas de exclusão, preconceito e violência 
simbólica. O problema torna-se ainda maior quando a fronteira do indivíduo é 
ultrapassada ao produzir uma comunidade adoecida. O imaginário epidemiológico 
das ficções, por sua vez, costuma imprimir metáforas sociais e políticas às 
situações de pandemia. Produções cinematográficas muitas vezes trazem um 
subtexto ideológico que associa a causa da epidemia a algum inimigo político 
externo do país onde a obra foi realizada, provocando um desejo de punição na 
população e possivelmente contribuindo para justificar ações ofensivas reais. 
Além disso, a ficção permite ao espectador fantasiar a sobrevivência à corrupção 
e deterioração de seu próprio corpo bem como a destruição de cidades e da 
própria sociedade. O cinema costuma apresentar mecanismos tanto narrativos 
quanto imagéticos para explorar epidemias no que diz respeito a tais metáforas 
sociais e políticas. O trabalho de pesquisa em desenvolvimento busca analisar 
de que maneira esses subtextos são comunicados por filmes que abordam as 
pandemias e também identificar elementos narrativos, técnicos ou estéticos 
recorrentes. O corpus de análise selecionará obras produzidas entre os anos 1990 
e 2000 que possam caracterizar um possível “cinema da peste”, apoiando-se em 
teóricos como Antonin Artaud, Susan Sontag, Michel Foucault e Jean Baudrillard.
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João Olinto Trindade Junior (UERJ/UFRRJ)

Personagens e objetos: uma leitura de A estranha máquina extraviada, de 
José J. Veiga, e “Sangue da Avó, Manchando a Alcatifa”, de Mia Couto

Em espaços comuns, corriqueiros, na construção de situações 
aparentemente diversas e em continentes diferentes, personagens geram 
reações incomuns frente a seus quotidianos. Em A estranha máquina extraviada, 
de José J. Veiga, e “Sangue da Avó, Manchando a Alcatifa”, de Mia Couto, são 
as personagens-objeto que semiotizam a desconstrução dos valores sociais 
vigentes, como, também, o surgimento de novos símbolos que tomam o lugar 
desses valores, influenciando insolitamente a vida das personagens envolvidas 
nas tramas. Ações, tempo e espaço se submetem a essas personagens que 
agem como novos ícones que promovem transformações inusitadas – mas 
não inesperadas - ao longo da história. É com base na categoria personagem 
que se pretende demonstrar as transformações de um cotidiano ficcional, 
aparentemente real, mas inconstante, no qual surge o questionamento em 
torno de sua vivência.
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Juliana Lannes (CPII)

A invenção de Morel: A insólita simulação da máquina fantástica

Este trabalho tem por objetivo analisar os processos narrativos da 
literatura fantástica utilizados para criar simulacros na obra A Invenção de Morel, 
de Adolfo Bioy Casares. Essa é um exemplar do gênero fantástico, literatura 
que rompe com a escrita realista e naturalista, abrindo as portas para as novas 
manifestações literárias do século XX. A investigação tem o seu apoio teórico nas 
leituras de Jean Baudrillard e Gilles Delleuze - com os conceitos de simulacro e 
simulação - e de Tzvetan Todorov - com o conceito de literatura fantástica. 

A obra é permeada de dúvidas sobre os acontecimentos contados pela 
personagem principal, o náufrago que achou uma ilha desabitada. Depois de muito 
só, surgiram veranistas que o assustaram e o fizeram fugir para manter sua vida. 
Contudo, ele se apaixona por um deles, Faustine, a sedutora impassível que o ignora.

Continuando com suas observações acerca daquelas pessoas, o 
náufrago percebe que os veranistas têm uma vida despreocupada, excêntrica 
e incompreensível. Inclusive, dançam e cantam debaixo de uma tempestade. 
Então, após muito buscar respostas, ele descobre que existe ali, naquela ilha, 
uma máquina que grava todos os aspectos sensitivos de seres vivos. Conforme 
a maré sobe, a ela é ativada, projetando o mesmo cenário e acontecimentos 
gravados durante um período. Isso ocorrerá até a eternidade, dando àqueles que 
foram filmados uma espécie de imortalidade. 

Para estar ao lado de Faustine, o náufrago grava a si mesmo pela máquina 
forjando uma interação com as pessoas ali presentes, mas principalmente com a 
mulher amada. Dessa forma, cria-se um simulacro do simulacro que se propagará 
eternamente. É fundamental ressaltar, que a máquina criada por Morel ao mesmo 
tempo em que eterniza através da “projeção”, mata os “filmados” de forma cruel, 
apodrecendo-os de fora para dentro. É como se ao passo que suas essências são 
transferidas para a máquina, seus corpos são desprovidos de seus sentidos e 
particularidades, putrefazem-se diante de seus olhos parcimoniosamente.

Percebe-se, após a leitura, que as dúvidas permeiam a obra criando o 
fantástico, assim como leitores, personagens, linguagem, intertextualidades e 
paisagem criam “outra realidade insólita”, que é a dos simulacros perfeitos, e 
esses irão concretizar o mito do eterno retorno na obra.
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Juliana Lopes da Silva Pessoa (UFRN)
Marly Amarilha (UFRN)

Literatura de horror nos anos iniciais do Ensino Fundamental: as 
respostas a personagens

“Literatura e Educação: formação docente e ensino de Literatura de horror 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental” é pesquisa de mestrado que se realiza 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Investiga a interface da literatura de horror e educação. O 
lócus é uma turma de 5º ano de escola pública do município de Natal/RN, com 17 
sujeitos. Pesquisa qualitativa com intervenção, usou como instrumentos de coleta 
de dados gravação em vídeo e entrevistas. A professora titular da turma recebeu 
formação para atuar como mediadora. Foram implementadas oito sessões de 
leitura de literatura de horror, apoiadas na metodologia de andaimagem. Foram 
lidos contos de Sete ossos e uma maldição de Rosa Amanda Strausz (2013). 
Fundamenta-se em Amarilha (2009), Bettelheim (2015), Candido (2002), Eco 
(2013), França (2008), King (2007), Lovecraft (2007), Zilberman (2004), que 
estudam literatura, infância e a estética do medo. Focaliza-se, neste estudo, a 
recepção ao conto de horror “Crianças a Venda”. Destacam-se duas personagens, 
Marinalva, a mãe, e Simara, a irmã mais velha. As personagens se contrapõem. 
Marinalva impulsiona a ação de maneira intrigante à lógica estabelecida; Simara 
representa a visão crítica. Na recepção ao conto, ficou evidente que o sentimento 
de horror sobre o comportamento da mãe e seus desdobramentos propiciou aos 
sujeitos articularem argumentos que respondessem ao problema apresentado 
pela narrativa. Os sujeitos experimentaram rejeição à personagem Marinalva e 
empatia à irmã, demonstrando o quanto o gênero mobiliza cognição e afetos. 
Destaca-se a importância de trabalhar personagens do conto de horror na sala 
de aula, pois a experiência vicária do medo, que oferecem ao leitor, é um modo 
de conhecer e de fortalecer as estruturas cognitivas e emocionais dos jovens 
leitores para fazer face aos horrores da vida.
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Júlio Cezar Pereira de Assis (UFU)

A presença do duplo em Os filhos de Anansi, de Neil Gaiman

Neil Gaiman, na tentativa de se estabelecer como um dos grandes nomes 
da literatura fantástica contemporânea, produz uma literatura original, marcada 
por personagens comuns, com vidas vazias, pacatas, mas que entram em contato 
com um universo insólito, permeado por divindades de várias mitologias, fadas e 
bruxas. No contato com esses seres fantásticos, o autor questiona a nossa própria 
realidade, nossos medos, assim como tematiza a necessidade de se resgatar (por 
meio de várias referências intertextuais) as histórias da tradição oral ou escrita, 
recontando-as com um toque pessoal e mais moderno, o que reforça a ideia de 
que a magia e o insólito estão inseridos em nosso próprio cotidiano. Para essa 
comunicação, será analisada a presença da temática do duplo na obra Os filhos 
de Anansi (2006). 

O duplo, tema fundamental do universo do fantástico, é recorrente em 
obras que compõem o cânone literário universal e pode apresentar várias 
formas. Dentre elas, pode ser um sósia da personagem, que de repente se faz 
perceber por ela, causando-lhe extrema inquietação ou como uma alteração de 
ordem psíquica, uma mudança drástica de comportamento ocorrida na própria 
personagem. O duplo, desta maneira, origina-se necessariamente a partir de um 
indivíduo com o qual se identifica, adquirindo, no entanto, existência própria. 

Em Os filhos de Anansi, o duplo aparece como elemento desarmonizador 
da rotina de Fat Charlie, homem de vida ordinária que, ao cuidar dos preparativos 
do enterro de seu pai, descobre que este era o famoso deus trapaceiro da 
mitologia africana, Anansi, vivendo em meio aos mortais. Não bastasse essa 
revelação, Fat Charlie ainda fica sabendo da existência de um irmão, Spider, cuja 
personalidade é uma projeção daquilo tudo o que o protagonista não é e sempre 
desejou ser: despojado, carismático e sedutor (além de ter poderes, assim como 
o seu pai). Na medida em que Charlie começa a conviver com Spider, percebe 
que este quer muito mais do que reatar os laços familiares perdidos, tomando-
lhe noiva, emprego e a própria identidade. A comunicação estará centrada na 
conceituação do duplo, com o embasamento dos estudos de Carla Cunha (2011), 
Clément Rosset (2001), Nicole Bravo (1997) e Otto Rank (1939).
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Karina Luiza de Freitas Assunção (UEMG)

O insólito em O homem duplicado, de José Saramago

A proposta apresentada tem como fundamentação teórica a análise do 
discurso de linha francesa (doravante AD), os estudos realizados por Michel 
Foucault e a discussão sobre o medo apresentada por Roas (2011) e Delemeau 
(2007). Segundo a AD, o discurso implica uma exterioridade à língua, pois as 
palavras ao serem pronunciadas carregam em si aspectos que remetem para 
o lugar social e histórico no qual o sujeito que as proferiu está inscrito. Por 
sua vez, o sujeito se constitui por um conjunto de vozes sociais, bem como do 
entrecruzamento de diferentes discursos que remetem para o lugar sociocultural 
e histórico no qual está inserido. Já nos apontamentos de Roas (2011), observamos 
que o medo é responsável por várias emoções, dentre elas temos temor, espanto, 
terror, ansiedade e melancolia. Além disso, ele menciona que a ideia de o sujeito 
ser duplicado faz com que ele duvide da coerência do real e da ilusão que os 
sujeitos possuem de serem unificados. Embasados nessas considerações, o 
objetivo da presente apresentação será analisar como se articula a constituição da 
subjetividade de Tertuliano Máximo Afonso, personagem principal do romance O 
homem duplicado (2008), de José Saramago, a partir de suas experiências insólitas 
que lhe causam medo. Buscaremos analisar o medo dessa personagem frente à 
possibilidade de ter outro igual a ele, as situações insólitas que surgem no decorrer 
da narrativa e os sentidos que emergem dessas relações.
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Karla Menezes Lopes Niels (UERJ)

A personagem dupla em contos de Rubens Figueiredo: “Um certo tom de 
preto” e outros contos

A literatura que explora temas não-realistas ganha cada vez mais espaço 
entre a crítica especializada, bem como entre o público leitor. Por isso, é cada 
vez mais comum encontrar textos de natureza fantástica entre nossos autores 
contemporâneos. Parte da obra de Rubens Figueiredo, por exemplo, tem sido 
amplamente identificada como fantástica junto à produção de outros autores 
contemporâneos como Flávio Carneiro e Bráulio Tavares. Sua narrativa, 
no entanto, aparece usualmente identificada a outra vertente da literatura 
contemporânea, a intimista e psicológica. Mas é justamente a partir da cisão 
do eu, como indivíduo socialmente constituído, que o autor carioca resgata 
temas que foram tão caros à literatura fantástica oitocentista como, por 
exemplo, o duplo. Tema que se vê desde Edgar Allan Poe a Jorge Luís Borges. 
É justamente através do duplo que Figueiredo desestabiliza as crenças do real 
de seus leitores. Os desdobramentos do ser que constituem o duplo podem 
revelar tanto diferenças como semelhanças, gerando inquietação e temor. É 
a partir dessas premissas que o presente trabalho se propõem à análise das 
personagens duplas nos contos “Um certo tom de preto”, “Os anéis da serpente” 
e “Nos olhos do intruso”.
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Kedma Pereira Monteiro Gama (UFMA)

A presença do insólito no romance O Homem Invisível, de H.G Wells

Este estudo se propõe a fazer uma análise do elemento insólito no 
romance científico O Homem Invisível (1895), de H.G Wells. A presença do 
insólito no romance configura-se em várias partes da obra, causando estranheza 
nas pessoas comuns da pacata cidade de Iping. Segundo Todorov (2012), se os 
acontecimentos levam por muito tempo tanto a personagem quanto o leitor a 
acreditar na interferência do sobrenatural, é porque o elemento insólito está 
presente. Nesse sentido, sob a ótica da visão das pessoas da cidade de Iping, 
Griffin era um ser anormal e os fatos estranhos ocorridos desde sua misteriosa 
chegada foram atribuídos ao sobrenatural. Vários acontecimentos inexplicáveis 
ocorrem na pousada “Coach and Horses” e na casa paroquial, fazendo com que 
todos na cidade fossem afetados com o caso, inclusive “As crianças o viam à noite e 
sonhavam com fantasmas” (WELLS, 1895, p.36). Griffin, a personagem principal, 
cria a fórmula da invisibilidade. A partir disso, ele começa uma busca incansável 
para descobrir a fórmula para reverter a sua invisibilidade, não se preocupando 
em momento algum se isso estava prejudicando alguém a sua volta. E a prova 
está no fato de que ele mata seu próprio pai para continuar com a sua pesquisa, 
ou seja, ele infringe a moral e os bons costumes, numa busca desesperada pela 
fórmula de reversão do processo de invisibilidade. Na condição de invisível, ele 
se aproveita para lograr vantagens sobre as pessoas da comunidade espalhando 
o medo, que, segundo Roas, é de presença necessária na literatura fantástica 
(2014, p.60,) e o terror. Para esta análise usaremos os apontamentos teóricos de 
Todorov (2012), Roas (2014) e Roberto Causo (2004).
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Keula Aparecida de Lima Santos (IFTM)

A personagem-espelho: projeção de identidades em “Crónica de un 
suceso inconfirmable”

Este trabalho tem como objetivo analisar a construção das personagens 
e a configuração do fantástico presentes no conto “Crónica de un suceso 
inconfirmable”, da escritora mexicana Rosario Castellanos. Na narrativa em 
questão, o espaço do espelho, tomado como lugar heterotópico, se revela como 
o elemento propulsor do efeito fantástico. No conto, a narradora personagem 
percebe que Maru, a nova integrante de seu grupo de amigos, não tem sua 
imagem refletida no espelho. O grupo chega à conclusão de que Maru não 
existe e que cada um projetava nela a própria personalidade. Desse modo, 
o fantástico se sustenta na relação que se estabelece entre as personagens 
e seus processos de subjetivação, entre o corpo-espaço de cada uma delas e 
o que poderíamos chamar de personagem-espelho, a quem todos olhavam e 
viam apenas a si mesmos. O modo como se configuram esses seres ficcionais 
coloca em cena o movimento do devir e as tensões que se fazem presentes nos 
processos de construção de identidade(s). Para fundamentar essas reflexões, 
serão importantes os estudos de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel 
Foucault sobre as noções de sujeito, subjetividade e identidade. Também serão 
consideradas nessa análise as contribuições de Carlos Reis sobre a figuração 
das personagens nas narrativas literárias e a noção de fantástico enquanto 
modo discursivo, proposta por Filipe Furtado.
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Laura Barbosa Campos (UERJ)

As personagens fantásticas em A Ronda da Noite, de Patrick Modiano

O escritor francês Patrick Modiano, Nobel de Literatura em 2014, 
constrói, em A Ronda da Noite (1970), um narrador sombrio e angustiado. O 
livro integra a Trilogia da Ocupação, composta por seus três primeiros romances 
e assim denominada pelo crítico Baptiste Roux. La Place de l’étoile, de 1968, e Les 
Boulevards de Ceinture, de 1972, completam a trilogia. Efetivamente, nessas três 
obras, o período histórico da Ocupação nazista na França ocupa um lugar central 
em narrativas dominadas por uma estética expressionista e um tom agressivo. 
Os textos apresentam o mesmo tom provocador, em estilo sarcástico e um 
registro carnavalesco, tais como a presença do elemento cômico, do submundo 
e de aspectos do fantástico.

Nessa comunicação, busco examinar a presença de personagens fantásticos 
no romance A Ronda da Noite. Trata-se de dois amigos imaginários do narrador: 
Esmeralda, uma menininha minúscula e Coco Lacour, um gigante ruivo. Ambos 
representam o último subterfúgio do narrador na tentativa de criar vínculos com 
um mundo que, entretanto, é ainda mais irreal. Paris surge como uma cidade-
fantasma, uma “cidade que naufraga”, os moradores fogem e o narrador, em sua 
inércia, apenas assiste, acuado e passivo, ao êxodo dos habitantes.

O título A Ronda da noite remete ao quadro, de mesmo nome, de 
Rembrandt. Mostrarei também que Modiano recorre ao jogo claro/escuro e a 
procedimentos narrativos análogos às técnicas desenvolvidas pelo pintor.
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Layanne Malheiros Silveira Mussy (UESB)

Cultura urbana do insólito: as personagens da loucura em espetáculos 
vidiáticos nas ruas

Este trabalho visa identificar, analisar e discutir o modo constituinte de 
sujeitos que protagonizam comportamentos insólitos nas ruas, sendo tomados 
como loucos. Vistos e apontados como personagens em vídeos que circulam 
na internet, são tomados como fonte de espetacularização e entretenimentos, 
retomando a memória de personagens bufões, bobos da corte ou pantagruelistas. 
Nosso objetivo é colocar esses sujeitos, que figuram nesses vídeos como 
personagens ficcionais, na linha de uma história das monstruosidades, 
considerando a discussão teórica de Michel Foucault na perspectiva dos 
padrões de normalidade e anormalidade, como também de uma construção 
bio-social para estes sujeitos transformados em personagens midiáticas. Os 
vídeos correspondem ao período de 2013 a 2016, portanto, de um domínio 
atual histórico, veiculando o insólito e o desarrazoamento para a configuração 
de uma estética sobre o sujeito de uma realidade que se ficcionaliza e se firma 
como personagem no seio de uma cultura urbana do insólito e do descaso com 
a saúde mental, aspecto ao qual chegaremos por meio do percurso histórico dos 
audiovisuais cujos extratos e repetições apresentaremos. Para compreensão do 
processo de ficcionalização desses sujeitos, tomaremos, no campo dos Estudos 
Literários, os estudos de Umberto Eco e de Margareth Doody.
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Leonardo Davino de Oliveira (UERJ)

A nudeza da voz de Iara no encontro sirênico de Clarice, Calcanhotto e 
Bethânia

Cantada como símbolo da identidade nacional pelos escritores 
românticos e como elemento arcaico da entidade brasileira pelos escritores da 
antropofagia modernista, a Iara reaparece em nosso imaginário para celebrar 
a “cor local”, a diferença e os contatos com o estrangeiro. Invenção Romântica, 
resultado do amalgama entre a Sereia europeia e as lendas indígenas brasileiras, 
cantada entre ninfeias (Olavo Bilac), ou “da podridão” (Oswald de Andrade), a 
Iara retorna como ícone de beleza e perigo na voz de Maria Bethânia. Ao cantar 
“Uma Iara” (Meus quintais, 2014), canção de Adriana Calcanhotto, Bethânia 
reafirma os mitemas do ser cantante e evoca a potência matriarcal. Paralelo a 
isso, agrega-se a declamação do texto “Maio – Uma perigosa Yara” (1987), de 
Clarice Lispector. Esse encontro resulta no cantar de uma Iara afirmativa do 
nacional sem ufanismos. Essa Iara não nega o “dom de iludir” feminino: não mais 
silenciado pelo patriarcado e pelo machismo. O feitiço sirênico é assumido como 
elemento de positividade. E, se a criação poética é fruto da memória, a Iara que 
aparece recupera, reelabora e atualiza as Iaras evidenciadas ao longo de nossa 
formação literária. A entidade presente nesse momento ilumina o percurso que a 
Iara fez desde os Românticos até agora: as perdas e os ganhos das características 
no processo de ensaiar o Brasil. Artistas leitoras, as três mulheres se unem no 
canto de Bethânia transmutada em Iara: Sereia e Musa. E ao invés de negar o 
perigo do canto, elas afirmam esse perigo como o retorno do amalgama entre 
feitiço e poesia, Humano e natureza. 
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Leonardo Poglia Vidal (UFRGS)

Viagem ao Centro da Página: Alan Moore enquanto personagem em sua 
própria oeuvre

Personagens são as pedras fundacionais da ficção. E as personagens de 
Alan Moore são particularmente marcantes. John Constantine, uma criação 
sua para o quadrinho norte-americano Swamp Thing, ganhou independência, 
um título próprio (Hellblazer, que durou 300 edições e depois foi substituído 
por outro título), um filme, (Constantine, de 2005), e um seriado (também 
denominado Constantine, que estreou em 2014 e pode ganhar uma segunda 
temporada em 2017). A máscara de V, o terrorista/revolucionário de V for 
Vendetta, se tornou a face (ou falta de face) do movimento Anonymous. Seu 
tratamento de personagens conhecidos de quadrinhos, como Superman (nas 
icônicas histórias Whatever Happened to The Man of Tomorrow e For the Man 
Who Has Everything), Batman e Coringa (The Killing Joke) é parte obrigatória 
na maioria das adaptações. Moore é bom com personagens. Este trabalho trata 
de uma personagem específica, que talvez seja o construto mais notável de Alan 
Moore – ele próprio – visando estabelecer paralelos entre a visão biográfica 
do artista e suas ideias estéticas em geral. Para tanto, analisa a inserção do 
autor em obras como Roscoe Moscow, Promethea e The League of Extraordinary 
Gentlemen, algumas homenagens recebidas de seus pares e biografias como Alan 
Moore: Storyteller (2011), The Extraordinary Works of Alan Moore (2003) e Magic 
Words: The Extraordinary Life of Alan Moore (2013), além da peça autobiográfica 
The Birth Caul (1999), estabelecendo paralelos entre as ideias de Moore sobre 
estética, magia e a maneira como expõe sua própria biografia.
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Leonardo Ramos Botelho Gomes (UERJ)

A clausura do desejo na personagem feminina de Lúcio Cardoso

O presente trabalho pretende apresentar a mulher-vampiro como um 
dos arquétipos do vilão gótico e de que maneira a tipologia de tal personagem 
se encontra presente na literatura brasileira do século XX, mais precisamente 
no universo ficcional do escritor mineiro Lúcio Cardoso, em obras como O 
desconhecido (1940) e Crônica da casa assassinada (1959). Tomamos por 
base o poema narrativo de Johann Wolfgang von Goethe, publicado em 1797 e 
intitulado “A noiva de Corinto” (“Die Braut von Korinth”), considerado um dos 
mais importantes textos literários a abordar a figura vampiresca feminina na 
poesia. Considerando o vampiro enquanto metáfora erótica, nosso intuito é o de 
fazer dialogar a vampira goethiana com as personagens cardosianas Aurélia e 
Ana, que encarnam a clausura e a repressão do desejo e agem em conformidade 
com a tipologia da mulher-vampiro em seu recorte de “ave de rapina”, conforme 
Luiz Costa Lima em A perversão do trapezista, de 1975. As reflexões teóricas de 
Georges Bataille acerca do erotismo, de Octavio Paz sobre o tema do fantasma 
erótico, bem como as do professor Carlos Reis quanto às noções de tipologia dos 
personagens servirão de base teórica para o nosso percurso. 
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Letícia Cristina Alcântara Rodrigues (UFG)

O eu escrito no outro que eu escrevi: duplicidade e autoficção em Nove 
noites, de Bernardo Carvalho

O romance Nove noites, de Bernardo Carvalho, a princípio propõe-se a 
contar o mistério que envolve a morte do etnólogo americano Buell Quain, em 
Mato Grosso, Brasil, em 1939. Segundo registros, o americano suicidou-se aos 
27 anos, pouco depois de deixar a aldeia indígena dos Krahôs, onde empreitava 
sua pesquisa. Essa notícia ouvida pelo jornalista-narrador, 62 anos após a 
morte do etnólogo, chama sua atenção, levando-o a empreender uma busca 
por respostas, que apenas aumentam as perguntas, bem como à intersecção 
das personagens, passando umas pelas outras, constituindo-se à medida que 
a narrativa se constrói, fundindo-se, ora espelhando-se, ora duplicando-se, em 
um intricado jogo labiríntico ficcional, em que verdade e ficção já não podem 
ser separadas ou mesmo identificadas. Nesse sentido, buscamos, no presente 
artigo, esse intricado jogo proposto por Bernardo Carvalho, do esfacelamento e 
construção do eu, do outro e de si mesmo, compreendendo como o jogo do duplo 
se comporta na contemporaneidade e adquire novos “ares”, utilizando-nos dos 
pressupostos teóricos de Otto Rank e Clément Rosset referente às questões do 
duplo e os apontamentos de Diana Klinger no tocante à autoficção e às escritas 
de si e do outro.
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Lígia Regina Máximo Cavalari Menna (UNIP) 

A reiteração da figura ambígua e misteriosa da “Rainha da Neve”, de  
Hans C. Andersen

Desde sua primeira versão em 1844 até a atualidade, o conto “Rainha 
da Neve” (Snedronningen, The Snow Queen), de H. C. Andersen, permanece em 
constante diálogo com as mais variadas produções culturais (animações, filmes, 
ficções de fantasia, vídeo games, fancfiction, ópera, teatro, espetáculos de dança) 
nas quais pode-se observar a reiteração da figura ambígua e misteriosa da bela 
rainha de cabelos platinados no imaginário de um público-alvo de diferentes 
idades. De estrutura peculiar, longo e dividido em sete partes, o conto apresenta 
uma variedade de referências, tanto da cultura nórdica e pagã, como da estética 
romântica e do cristianismo. Essa comunicação tem por objetivo explorar a 
figura dessa personagem tanto no conto maravilhoso quanto em suas releituras.



186

Lilian Lima Maciel (UFU)

A construção de identidade da personagem Vitor no espaço híbrido do 
sofá estampado

O presente estudo tem como foco de abordagem a narrativa literária O 
sofá estampado, da autora Lygia Bojunga, publicado em 1980, que nos apresenta 
a história do tatu, Vítor, que empreende uma trajetória em busca da construção 
de sua identidade e também de novas possibilidades para lidar com as suas 
aflições e sua incontrolável timidez. Pretende-se demonstrar a importância do 
espaço ficcional, um buraco no sofá estampado, para a construção da identidade 
da personagem Vítor diante da complexidade da vida. O sofá estampado/buraco 
se coloca como um entre lugar, uma zona de devir entre o “real” e o irreal, espaço 
metaempírico onde Vitor terá experiências e descobertas que ajudarão na 
construção de sua identidade e em uma nova maneira de lidar com o mundo. 
O que nos propomos não é demarcar a realidade e a fantasia, e sim ressaltar 
o trabalho estético de Lygia Bojunga nessa fusão, apontando a importância 
disso na produção de sentidos. Neste trabalho, o referencial teórico básico que 
consideramos é Todorov com Introdução à literatura fantástica (2008), Remo 
Ceserani, com a obra O fantástico (2006), Louis Vax, com A arte e a literatura 
fantástica (1974), Filipe Furtado com A construção do fantástico na narrativa 
(1980), Gaston Bachelard, com A poética do espaço (1996), Julio Cortázar, com 
Do sentimento do fantástico (2006), entre outras.
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Liliana Patricia Marles Valencia (USP)

Personagens e embrulhos

José Donoso (1924-1996), o romancista chileno, tinha um desejo na 
hora de escrever El obsceno pájaro de la noche (1970): criar um romance sem 
personagens. E, certamente, ele conseguiu. Criou um personagem que é um e 
trinta ao mesmo tempo: é animal, é humano e é alguma coisa rumo à dissolução. 
Qual é o conceito de personagem que Donoso esboça na sua obra mais famosa 
e quais seus efeitos? O mundo extraordinário da Casa de Ejercícios Espirituales 
desenvolve-se em conformidade com essa natureza instável de desfiguração 
e oferece amplas possibilidades conceituais e poéticas no relativo ao vazio: 
a personagem funciona como um mecanismo para assinar o esvaziamento.  
A dinâmica de criar um “pacote” que não contem nada é um motivo fundamental 
que estrutura na narrativa a relação entre o produtivo e aquilo que está fora da 
racionalização exaustiva. O sinal de criar algo deliberadamente inútil estabelece 
um vínculo entre as “viejas” da comunidade central no romance – e a figura de 
escritor: tanto elas quanto ele assumem a tarefa de tomar conta de uma porção 
da existência que importa pelo fato de ser prescindível, insignificante, perecível. 
Essa é a agenda poética de uma literatura que se interessa pelo dejeto e o resíduo.
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Liliane de Paula Munhoz (UFG/IFG)

Toni Morrison e a presença do duplo no romance Paraíso

Ao longo destas páginas, nos propomos a realizar um estudo do duplo 
no romance Paraíso, de forma a refletir sobre como esse tema constitui um eixo 
em torno do qual Toni Morrison representa algumas reflexões em relação à 
mulher. A presença do duplo, através de sua relação dialética com a realidade, 
é significativa na constituição da identidade das mulheres protagonistas, assim 
como na constituição da voz feminina que fala no romance.

A nossa hipótese é a de que Toni Morrison, ao criar dois ambientes 
aparentemente antagônicos, como a interiorana cidade de Ruby e o Convento 
(antiga casa de jogos e encontros), também constrói personagens femininas 
apenas aparentemente diferentes. As conservadoras Soany e Dovey, que se 
casaram com os gêmeos idênticos Steward e Deacon Morgan, juntamente com 
todas as outras mulheres “honestas” da cidade, têm os mesmos anseios, os 
mesmos sofrimentos que as mulheres “obscenas” do Convento.

Utilizaremos, no sentido de argumentar sobre esse tema, a repetição 
que aparece no paralelismo da experiência das mulheres: Dovey é casada com 
Steward Morgan, que é “insolente e não se desculpa nunca” (p.344), e Consolata 
é amante de Deacon Morgan, que “não podia tolerar ser desviado de sua história 
pessoal por uma rameira” (p.321). Ambas têm encontros quase transcendentais 
com um homem misterioso e invisível para os outros personagens da narrativa.
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Lilliân Alves Borges (UFU)

Espaço-Corpo na construção da personagem Alexandre em Alexandre e 
outros heróis

Alexandre e outros heróis, obra infantojuvenil de Graciliano Ramos 
publicada em 1962, é composta por três histórias: as Histórias de Alexandre, A 
terra dos meninos pelados e a Pequena história da República. Em nosso trabalho, 
focalizaremos as Histórias de Alexandre, que são constituídas por quatorze contos, 
nos quais a personagem Alexandre protagoniza aventuras insólitas. Alexandre 
não pode ser considerado uma personagem-tipo, conforme elucida Carlos Reis 
em “Figurações do insólito: a reversão do típico”, porque não “age de forma 
redundante e previsível”, e sim como um personagem-típico em “que o insólito 
ousa afirmar-se como tal”. A figura de Alexandre é composta gradualmente ao 
longo dos contos narrados, sendo que o primeiro elemento inerente ao seu 
espaço-corpo insólito é seu olho esquerdo, o qual havia sido perdido em um 
espinheiro, deixando um buraco na face da personagem. Além do olho, podemos 
perceber que tudo aquilo que compõe a personagem, que o torna quem ele é, 
tem sua explicação no insólito, como o estribo de prata e a espingarda; dessa 
maneira, todos esses objetos – de certa forma mágicos – completam e constituem 
a personagem. Portanto, assim como o olho torto que nos inquieta, os objetos que 
constroem sua personalidade também nos deixam inquietos, surpresos e esse é 
um dos papéis do fantástico na literatura. Será por meio da análise desse espaço-
corpo da personagem Alexandre que buscaremos vislumbrar de que forma 
o insólito irrompe na narrativa. Nesse sentido, entendemos que a ambiência 
insólita da narrativa está diretamente relacionada à construção composicional 
da personagem Alexandre, seja por meio de suas características físicas, pela 
subjetividade ou pelos objetos que escolhe para compor seu cenário existencial.
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Lis Yana de Lima Martinez (UFRGS)

Bertha, a louca? A sombra e o fogo de quem sempre esteve à sombra

Quantos fantasmas cabem em uma história? Quantos fantasmas cabem 
em nós mesmos? E se o fantasma não for uma existência sobrenatural? Se 
ele for real? Bertha Antoinetta Mason, a louca do sótão, é tão real quanto seu 
marido e qualquer outra personagem de seu mundo ficcional (seja o criado 
por Charlotte Bronte, seja o criado por Jean Rhys), mas ela parece atuar na 
sombra, num universo paralelo obscuro e perigoso. Suas atitudes imprevisíveis 
e aparentemente descontroladas em Jane Eyre parecem a manifestação de sua 
sombra, sedimentada em Wide Sargasso Sea. Para a Física, a sombra é a ausência 
fragmentária da luz, que se encontra bloqueada por um corpo (HUYGENS, 1678). 
A existência desse corpo diante da luz produz a ausência. Assim, o corpo não 
produz a sombra, é apenas componente para que o processo se realize. Para 
algumas áreas de atuação da Psicologia (JUNG, 1956), a sombra, que se ergue 
concomitante ao ego e com ele coexiste por oposição, é formada por muitas 
pujanças que definem o que é e o que não é permitido ao indivíduo perante os 
outros, quando em convívio. Piaget (1934) ainda a chama de substância. Por um 
momento, Física e Psicologia parecem discordar, pois uma afirma que sombra 
é o que “não é” e a outra o que “é”. Uma diz que a sombra inexiste, a outra que 
a sombra existe. Para a Física, a sombra é algo visível; para a Psicologia, algo 
difícil de apreender. Talvez a sombra seja os dois. Talvez tanto uma área de 
estudo quanto outra estejam falando a mesma coisa. Fato é que o indivíduo, 
independentemente de qualquer contexto, “é” e ao “ser” está sujeito a todas as 
leis da Física. Este trabalho irá mesclar constantemente Física e Psicologia com 
a finalidade de trabalhar questões latentes às ações sombrias da personagem 
Bertha Mason, ou Antoinette Cosway como é chamada em Wide Sargasso Sea, e a 
constituição da dicotomia ego vs. sombra.
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Lisiane Spier Hahn (UCS)

O duplo no conto “O Homem da Luva Roxa”, de Marina Colasanti

O conto “O Homem da Luva Roxa”, escrito pela autora Marina Colasanti e 
publicado em sua obra Penélope manda lembranças (2001), apresenta um 
homem que, ao caminhar pela rua, encontra uma luva roxa que altera a sua vida 
drasticamente. Ao colocar a luva roxa na sua mão, o homem não consegue mais 
ter controle sobre a sua mão e as suas atitudes. A luva roxa é uma representação 
simbólica do duplo, pois ao colocá-la o homem perde uma parte de si mesmo, 
não apenas um membro, dessa maneira, a sua identidade é afetada. O homem, 
que costumava agir de acordo com a sociedade e com o que ele julgava ser certo, 
passa a mostrar uma outra face que estava contida nele, recalcada, e que só 
aparece quando ele coloca a luva roxa. Assim, o conto apresenta o duplo por 
fissão (CARRATÉ, 1994), um indivíduo que apresenta duas personificações. 
O desfecho surpreende, quando o homem vai à loja e compra mais uma luva 
roxa, aceitando e assumindo o seu duplo. O presente estudo tem como objetivo 
investigar a questão do duplo da personagem no conto, com base em aporte 
teórico constituído por Carraté (1994), Rank (2013) e Rosset (1976). Dessa 
maneira, este trabalho apresenta a problemática do duplo, na medida em que se 
evidencia um embate entre o homem e a luva roxa.
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Livia Drummond (UFBA)

Uma loba-mulher corre nua pelas ruas: uma leitura de Madame Edwarda, 
de Georges Bataille

Madame Edwarda é um livro perigoso, e disso somos prevenidos 
desde que o abrimos. Mas, em que residiria seu perigo? Talvez, na tragicidade 
amedrontadora que o erotismo aí adquire; talvez no fato de encontrar-se, como 
Edwarda, tão nua e só frente à violência dos arroubos sensuais e de encontrar 
na experiência erótica os caminhos que levam à morte. A história de Edwarda 
não é tão sóbria, ela está embriagada pelo álcool, pelo desejo e isso reverbera 
numa narrativa soluçante. Aqui, cenas, frases, pontos, considerações filosóficas 
se sobrepõem. Uma narrativa estranhamente inquietante não poderia ter uma 
forma menos insólita. 

A atmosfera absurda, própria das ficções bataillianas, é angustiante. Há 
bordéis, ruas desertas, personagens cuja volúpia obriga a desnudarem-se e a 
correrem nuas pelas ruas. A morte apresenta-se na medida em que a nudez do 
bordel, que antecipa o ato sexual, associa-se à faca do açougueiro pronto para o 
abate. O ato sexual é metamorfoseado em assassínio. Palavras não são suficientes 
para expressar o vazio que domina a narrativa, mas a insuficiência da palavra 
diante da experiência do erotismo e da morte cede lugar a dezenas de pontos de 
seguimento que tomam a página pela metade, deixando em suspenso as ações, 
estabelecendo no vazio da linguagem um ponto de intersecção entre a agonia 
voluptuosa da morte e do ato sexual concretizado.

No quarto do bordel, após um rápido e insosso acasalamento, a narrativa 
avança seguindo o delírio da loba-mulher nas ruas propícias ao sexo. O narrador 
atordoado persegue a fantasmagórica Edwarda que, absorta em sua busca do 
abismo, empreende pelas ruas um jogo de aparição e desaparição angustiante, 
colocando o sujeito frente ao seu iminente desaparecimento. O que procuram 
essas desvairadas personagens? O horror! O narrador geme, hesita, mas avança 
terrificado buscando o encontro tão impossível e esperado do erotismo com a 
morte. Da loba com sua presa.
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Livia Fernanda Diniz Gomes (UFMA)

Manifestação do insólito através das temáticas do medo, do silêncio e 
da morte: análise de “Demônios” (1893) e “A Bola” (1927), de Aluísio 
Azevedo e Coelho Neto

Este trabalho tem por objetivo analisar a presença do elemento insólito 
nos contos fantásticos “Demônios” (1893) e “A Bola” (1927), dos autores 
maranhenses Aluísio Azevedo e Coelho Neto, respectivamente, e como ele se 
manifesta através das temáticas do medo, do silêncio e da morte. Para tanto, 
serão utilizados os estudos do crítico literário búlgaro Tzvetan Todorov, do 
escritor e crítico literário espanhol David Roas e do escritor norte-americano 
Howard Philips Lovecraft quanto às definições do fantástico e de seus elementos 
primordiais. Além deles, o ensaio introdutório à coletânea Contos Fantásticos, do 
Século XIX, do teórico e escritor Ítalo Calvino quanto as vertentes do fantástico, 
para situar os contos em análise como exemplos de fantástico visionário e 
cotidiano, respectivamente. Por fim, para completar a fundamentação teórica 
deste trabalho, estão presentes as perspectivas dos pesquisadores e professores 
brasileiros Lenira Marques Covizzi e Flávio Garcia no que diz respeito ao elemento 
insólito nas narrativas ficcionais. A escolha por essas obras justifica-se pelo fato 
de não serem muito conhecidas pela crítica e pelo público, recebendo pouco 
destaque nas bibliografias e estudos acerca de Aluísio Azevedo e Coelho Neto, 
autores amplamente conhecidos na tradição literária brasileira, mas que em geral 
não são associados à estética do fantástico. Mais ainda: essa pesquisa configura 
como sendo de considerável relevância dentro dos estudos literários nacionais, 
uma vez que a literatura fantástica brasileira, e em especial a maranhense, ainda 
é pouco divulgada, conhecida e estudada nos meios acadêmicos.
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Luan Passos Cardoso (UFMA)

O Diabo não é tão feio quanto se pinta: A desconstrução da personagem 
Lúcifer em O Evangelho Segundo Jesus Cristo

A figura do diabo geralmente é retratada como a principal imagem 
representativa do mal absoluto, seja nos textos bíblicos ou no imaginário coletivo 
de diversas culturas. Mesmo na contemporaneidade a representatividade negativa 
do diabo continua a “assombrar” os pensamentos humanos, tanto no aspecto 
espiritual e cultural, quanto no espaço ficcional. Conquanto, na literatura, existem 
autores que se dedicam a desconstruir imagens ou ideias compreendidas como 
absolutas; exemplo disso é José Saramago. Na obra O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo (1991), o autor subverte a construção das personagens quando desconstrói 
a pureza dos “bons” e minimiza a mácula dos “maus”. Um desses personagens é 
Lúcifer, o diabo, que acompanha Jesus Cristo desde o seu nascimento até a fase 
adulta, agindo não como um tentador, querendo desviar Cristo do caminho por 
Deus traçado, mas como “conselheiro”, que expõe um outro ponto de vista para 
as determinações de Deus. A proposta desse trabalho é analisar a narrativa 
de Saramago, pelo viés da desconstrução, quando deturpa a figura de Lúcifer, 
amenizando o seu caráter demoníaco e evidenciando um aspecto mais humano. 
Como aporte teórico para os conceitos de desconstrução e personagem, o presente 
estudo lançará mão dos estudos do filósofo francês Jacques Derrida e o livro A 
Personagem de Ficção, de Antonio Candido.
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Lucas Henrique da Silva (UEL)

O mosaico de múltiplos duplos em “Os autômatos”, de E. T. A. Hoffmann

Este trabalho pretende investigar as manifestações do tema do duplo em 
“Os autômatos” (1819), conto de E. T. A. Hoffmann (1789-1822), publicado em 
1819, na coletânea Os Irmãos de Serápio. Nesse conto, temos, no mínimo, quatro 
figuras principais que dialogam – assim como outras duas de relevância menor, 
mas também misteriosas –, sinalizando variadas formas de desdobramento 
do ser. Os protagonistas são: (1) o boneco Turco, um autômato cujos poderes 
oraculares inquietavam a cidade de J.; (2) Ferdinando, a principal vítima do 
boneco, que tem seu destino traçado, levando-o à trágica loucura; (3) Ludwig, 
amigo e companheiro de Ferdinando na jornada pelos mistérios do autômato 
oracular, sujeito altamente versado em música; (4) e, por último, e não menos 
importante, o Professor X, uma espécie de falso charlatão muito respeitado 
na cidade, que, supostamente, teria uma participação misteriosa na trama do 
boneco. As outras duas figuras mencionadas, evocadas no texto em um papel 
secundário, mas altamente misterioso, são: (1) a cantora amada por Ferdinando, 
que, no final, mostra-se atrelada à figura do Professor X e seus estudos sobre 
música; (2) e o artista ventríloquo do Turco, que cumpre um papel muito 
ambíguo na narrativa, ora dominando o boneco, ora sendo dominado por ele. 
Acredita-se que todos estes personagens, em certo nível, dialogam um com o 
outro, criando um mosaico de múltiplos duplos, que se contaminam e ocultam 
um mistério assombroso.
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Lucélia Magda Oliveira da Silva (UFMA)

A veracidade da existência de Ligeia no conto homônimo de Edgar Allan Poe

Sabe-se que a partir do Romantismo, o fantástico passou por um 
processo de remodelagem. Os componentes que antes causavam terror/pavor 
nas personagens e leitor (criaturas sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, 
bruxas e fantasmas) são substituídos pelo próprio homem, que torna-se o objeto 
central do sobrenatural, do surreal, atormentado por seus próprios demônios, 
pela sua consciência, por suas angústias, paixões e pela incerteza diante dos 
acontecimentos. Nesse contexto, os contos de Edgar Allan Poe e A Metamorfose, 
de Franz Kafka, são um marco na reconfiguração deste gênero literário. Partindo 
desse pressuposto, este estudo visa realizar uma breve análise da personagem 
Ligeia, do conto homônimo escrito por Edgar Allan Poe, levando em consideração 
a forma inexplicável de sua reaparição. Pretende-se questionar a veracidade 
da existência da moça, pois alguns aspectos que lhe são atribuídos levam o 
leitor à incerteza da existência de Ligeia: que ela não passaria de uma ilusão 
por parte do narrador-personagem, pois este possuía o costume de utilizar 
substâncias entorpecentes. Para tanto, serão utilizados como aportes teóricos 
os livros O Horror Sobrenatural na Literatura, de Howard Phillips Lovecraft 
(2007); Introdução à Literatura Fantástica, de Tzvetan Todorov (2012); Histórias 
Extraordinárias, de Edgar Allan Poe (2011); A Ameaça do Fantástico (2014), de 
David Roas; bem como outras obras que possam trazer maiores contribuições 
para a análise proposta.
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Luciana Colucci (UFTM)

Espectros da vilania gótica em Poe e Gautier

Como ressalta Vasconcelos (2012, 2016) a presença do gótico “nas mais 
diversas modalidades da literatura dos últimos duzentos anos é inegável”. 
Compreendido na atualidade como uma categoria elástica e globalizada 
(EDWARDS, 2016), o gótico tem viajado rápido, revestindo-se de significados 
plurais e amalgamando-se às mais diversas expressões literárias e transliterárias. 
Mesmo com esse movimentar complexo e confuso (MYRONE; FRAYLING, 2006), 
a maquinaria gótica com seus signos fatais – espaço, tempo, personagem, medo 
– conservam traços à moda de sua origem inglesa herdada de The Castle of 
Otranto (1764), de Horace Walpole (1717/1797). Obviamente, esses elementos 
estéticos não estão imunes às complexas transformações do mundo e de maneira 
contínua tem sido objeto de diversas releituras, incentivando diferentes olhares. 
Concentrando-se nas categorias de espaço e personagem, a discussão recai 
sobre o locus horribilis e o vilão gótico. Ao encarnar o arquétipo do monstro, 
o vilão gótico tem sido estudado em suas múltiplas facetas desde as bruxas, 
os lobisomens, os vampiros, os cientistas até uma das representações mais 
discutidas na contemporaneidade: os zumbis (EDWARDS, BOTTING, GRAULUND, 
2016). Considerados tais fatos, a presente reflexão visa discutir a representação 
estética do vilão gótico em The Facts in the Case of M. Valdemar (1845), de Edgar 
Allan Poe (1809/1849) e em Avatar (1856), de Théophile Gautier (1811/1872). 
As personagens dessas narrativas revelam a face do cientista transgressor, 
demoníaco e obcecado com experiências grotescas e prazeres cruéis. Ao 
transitarem entre a luz e a escuridão, essas personagens enveredam pelas 
searas góticas, reforçando que a dicotomia “monstro/ humano” são experiências 
limítrofes e contraditórias da humanidade do berço à sepultura (HUGO, 2002).
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Luciana Moraes da Silva (UERJ)

Processos de figuração de personagens em Murilo Rubião

Os mundos possíveis são universos constituídos a partir de estratégias 
discursivas, que reúnem conjuntos de traços, para a formação de mundos 
narrativos. Esses mundos artificiosamente erigidos compõem-se de múltiplas 
marcas formadoras da realidade ficcional. As cenas da vida narrativa interessam 
pelos modelos com os quais o autor as constitui, assim, esses mundos possíveis 
assemelhados aos mundos dos seres de carne e osso são formados por 
mecanismos que os tornam aparentemente reais, experienciáveis. Os mundos 
possíveis articulam-se a mundos e submundos de personagem, que serviriam 
como alicerces ou vigas das estruturas narrativas. Esses participantes da 
narrativa são móveis do narrar, fazendo com que as ações ocorram, por atribuir-
lhes normas e fundamentação de mundos. Nesse sentido, a vida de cada 
personagem interfere nesses mundos narrativos e, então, em “O convidado” as 
personagens respondem aos estímulos de José Alferes, ente ficcional que vive a 
ameaça de uma festividade insólita, transformada em lugar de reconhecimento, 
lugar de receptividade, mas, também, lugar de castigo. Esse participante vai 
sobrevivendo nas entranhas de um mundo aparentemente comum, contudo, a 
aura sombria ronda seu quotidiano de dúvidas e até de real privação, contida 
na impossibilidade de olhar-se no espelho sem estranhamento e em ser incapaz 
de fugir da festa. Nesses mundos possíveis, as personagens como com-possíveis 
são formuladas em processos de figuração muito bem delimitados, em que um 
homem pode ser convidado para uma festa sem que ninguém o conheça e ainda 
esperar que um homem desconhecido apareça sem poder ir embora. Vê-se que 
as personagens desses mundos possíveis são seres apáticos, aprisionados em 
fenômenos singulares, e ainda intransponíveis.
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Luciana Persice Nogueira (UERJ)

O insólito na (de)composição das personagens de Le Temps Retrouvé: a 
encenação da dança macabra medieval como enclave do fantástico na 
prosa proustiana

Marcel Proust escreveu as primeiras e as últimas páginas da Recherche 
num só traço. Entende-se, então, que a apoteose final foi laboriosamente 
preparada desde o princípio da redação do romance, como momento de 
confirmação e ekphrasis de algumas premissas artísticas de seu projeto 
escritural. Isso ocorre no bal de têtes: cena fantasmagórica em que Proust retrata 
o espetáculo da velhice das personagens secundárias que Marcel (re)encontra 
num sarau. O autor cria um universo fantasmagórico, e cada encontro torna-se 
a visão de um ser metamorfoseado em pedra, planta, ou bicho, híbrido entre 
formas e tempos. Cada visão é um detalhe orgânico num verdadeiro afresco, na 
representação escritural da dança macabra (afresco de igrejas góticas), cujas 
imagens lúgubres de esqueletos dançantes servem de cenário para reflexões 
sobre o tempo e a arte. A sequência de figurantes que vão como que desfilar 
diante dos olhos do narrador (e do leitor) é uma procissão de vultos caquéticos 
declinados em múltiplas formas de decrepitude, num esdrúxulo acúmulo de 
imagens de cada qual, sobrepostas num cubismo deformante, mas revelador. 
A revelação é consequência da redescoberta da vocação artística: o narrador, 
finalmente, acata o futuro projeto de livro que vai, justamente, retratar o 
lapso do tempo e o colapso dos homens. Numa última inversão, o narrador 
decompõe os simulacros e enxerga quadros expressionistas de realidades 
interiores. Esse derradeiro afresco da “obra catedral” aufere parte de sua força 
impactante do processo de descrição desses figurantes. A encenação da dança 
macabra é menos uma alegoria (como costuma ser interpretada pela crítica) 
do que a teatralização insólita de uma realidade outra, finalmente descoberta 
pelo narrador, numa volta ao princípio, projetada pela lanterna mágica da 
mente criativa do artista; é um enclave fantástico composto pela descrição da 
decomposição inaudita das personagens.
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Luciane Oliveira Müller

O arquétipo da sombra na narrativa de J. K. Rowling: Voldemort como a 
personalidade reprimida de Harry

O duplo e seus desdobramentos como a sombra, o espelho e o fantasma 
são temas recorrentes em textos literários há bastante tempo. Segundo Milica 
Zivkovic (2000), o duplo é um recurso literário que visa articular a experiência 
da divisão do “Self”, ou seja, do Eu. Assim, o duplo é definido como uma figura 
imaginária, uma sombra que persegue o sujeito como sua outra parte. É uma 
manifestação de um desejo inconsciente de reunião com uma personalidade 
perdida. Visto que o duplo trata de questões de personalidade humana, a teoria 
psicanalítica é uma das fontes usadas para analisar textos que abordam esse 
assunto. Para fins desta pesquisa, usarei a ideia de “sombra” proposta por Carl 
Gustav Jung para analisar a obra de J. K. Rowling, Harry Potter. Jung (1959) define 
o “self” através do arquétipo do Cristo, assim, na metáfora de Jung, o “self”, em 
sua completude, é um ser perfeito como o Cristo. Porém, quando dividido, ele 
apresenta algumas alterações. Segundo a concepção psicológica de Jung, o bem 
e o mal são coisas opostas e complementares. Assim, a sombra, que é um dos 
desdobramentos do duplo, é apenas uma cópia de um lado desconhecido do 
“self”. Somente quando um lado da personalidade é reprimido e subordinado 
a uma falta do bem absoluto, é que ele adquire um aspecto demoníaco. A saga 
Harry Potter apresenta dois instigantes personagens: Harry e Voldemort. O 
primeiro, um menino que descobre sua identidade como bruxo aos 11 anos 
de idade, o segundo, um conhecido bruxo que sumiu após matar os pais de 
Harry e tentar matá-lo quando bebê. Conforme a trama se desenvolve, Harry 
vai descobrindo sua origem e seu passado, assim como sua forte relação com 
Voldemort, que só aparece no final do primeiro livro como um ser disforme, 
sem corpo, quase um espectro. Ao longo da história, Voldemort vai ganhando 
corpo, força e vai tornando-se, novamente, uma figura perigosa, ao mesmo 
tempo em que Harry vai se percebendo como pessoa, como bruxo e como o 
rival de Voldemort. A intenção com este trabalho é fazer uma análise das duas 
personagens e demonstrar que Voldemort é uma parte reprimida de Harry, uma 
sombra, similar a ideia de sombra proposta por Jung.
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Luisa Fernandes Vital (UNESP)

Veredas do insólito

É inegável que a mudança nos padrões estéticos da atual produção 
artística põe em questionamento não só a noção de racionalidade como aquela 
pretensa ideia de mímese da escola realista, dando lugar, cada vez mais, ao que 
ficou conhecido como insólito. Já que o mundo não se nos apresenta de maneira 
sólita, tão pouco a arte deverá apresentar-se desse modo. Esse trabalho tem 
como objetivo averiguar como se constroem, em três contos de Guimarães Rosa 
- “Conversa de bois”, “A hora e vez de Augusto Matraga”, ambos publicados em 
Sagarana, no ano de 1946, e “A menina de lá” de 1962, publicado em Primeiras 
estórias, - dois mitemas: o destino e o julgamento final sob o motivo simbólico 
da viagem e da morte, respectivamente, das personagens Agenor Soronho, 
Nhinhinha e Augusto Matraga. O destino nas composições rosianas, desenvolve-
se no cenário da viagem e culmina na morte prematura de tais personagens. Esse 
fim abrupto representa uma espécie de julgamento final, realizado pelo destino. 
Partindo do conceito de arquétipo, faz-se uma análise das personagens e da 
forma como são construídas ao longo da narrativa. Tenciona-se mostrar como 
cada morte alcança valor simbólico diferente, a saber: castigo, transcendência 
e redenção. Deve-se ter em mente, contudo, que o insólito em Guimarães Rosa 
ocorre no âmbito do sugestionável, ou seja, não possui uma manifestação 
evidente. O trabalho conta com embasamento teórico dividido em dois grupos. 
O primeiro é constituído pela fortuna crítica rosiana, sobretudo, os estudos de 
Benedito Nunes. O segundo é formado por estudos do mito como os de Mircea 
Eliade e Gilbert Durand, além do conceito de deslocamento proposto por 
Nhortrop Frye. Por meio desse apoio teórico, procura-se analisar o modo como 
Guimarães Rosa constrói o efeito de estranheza utilizando o conceito de destino 
e julgamento final junto com a noção de livre arbítrio e justiça.
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Luiza Araujo Vicentini (UERJ)

Pactos com Ele: a figura do Diabo na literatura e no cinema

Em troca de uma alma imortal, o Demônio tem muitas coisas a oferecer. 
O presente estudo observa a construção da figura do Diabo nas obras A História 
Maravilhosa de Peter Schlemihl, novela de Adelbert Von Chamisso, e A Bruxa, 
filme de Robert Eggers. Em ambas as obras, o Diabo busca maneiras de envolver 
os protagonistas a fim de com eles estabelecer pactos. Enquanto personagem, a 
figura do Diabo é sedutora e suas propostas são atraentes para os protagonistas 
em seus respectivos contextos. Por isso, será necessário estabelecer através 
da interpretação destes personagens, a construção da identidade demoníaca 
em nosso imaginário enquanto leitores/espectadores. A análise desdobra-
se através de comparações dos personagens nas tramas: protagonistas e 
antagonistas examinando desde os embates morais vividos pelos protagonistas 
até as estratégias utilizadas pela figura do Diabo em cada obra. Este estudo é 
fundamentado a partir das teorias sobre Satã e o insólito de acordo com autores 
como Freud, René Girard, Jean Delumeau, Otto Rank, e Eugene Thacker. 
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Luma Maria Braga de Urzedo

Nhinhinha: “A menina de lá” e a criação de seu universo fantástico

Nhinhinha, personagem central do conto “A menina de lá”, de João 
Guimarães Rosa, nos chama atenção desde o princípio da narrativa por sua 
imobilidade e aparente indiferença ao meio que habita. O universo em que vive 
Nhinhinha possui uma temporalidade díspar: vagarosa, própria da personagem. 
Por essa diferença, Nhinhinha é vista, antes mesmo de começar a fazer milagres, 
como uma criança distinta, especial. Suas divagações, aparentemente sem 
sentido, também a distinguem das demais personagens, mas Nhinhinha torna 
“A menina de lá” uma narrativa realmente insólita assim que as coisas que diz se 
tornarem sempre realidade.

Neste trabalho procuraremos compreender como essa personagem 
desencadeia toda uma narrativa insólita e a recepção desses eventos por parte 
dos leitores e personagens. Para tanto nos apoiaremos nas discussões acerca 
do fantástico feitas por Louis Vax e Tzvetan Todorov, bem como a concepção de 
Real Maravilhoso apresentada por Alejo Carpentier e o chamado “Maravilloso 
Cristiano” de David Roas.
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Magali Moura (UERJ/FAPERJ)

A fantástica história de Fausto. Modos de rebeldia ou de domesticação do 
corpo e da alma

O presente trabalho se deterá na análise da narrativa renascentista-
moderna História do Dr. Fausto, editada por Spies em 1587, cujo tema é 
conhecido pelo público brasileiro sobretudo através do Fausto de Goethe. 
Com ela é inaugurada a tradição narrativa em torno dessa figura histórico-
literária que surge em uma época limítrofe. Despedindo-se da cultura medieval, 
começava-se a abraçar um novo modo de pensar que punha de lado um mundo 
povoado por seres e ações extraordinárias, necessariamente ininteligíveis, 
clamando-se, a partir de então, pelo uso da razão como força de dominação, 
tanto de si como do mundo. Hoje nos encontramos em meio a outro tipo de 
magia – a do clique do mouse que nos transporta, em um piscar de olhos, para 
outros mundos. Este feito, aparentemente mágico, é fruto direto do pensar 
matemático, base do mundo moderno. Em paralelo à expansão globalizante da 
rede mundial de computadores e do sistema econômico neoliberal, narrativas 
recheadas de mundo fantásticos grassam nas listas de livros mais vendidos e 
insistem em causar um contrafluxo ao mundo ordenado e aparentemente em 
evolução. Assim nos vemos entre razão e fantasia, entre engenho e sensação – 
mesmo dilema que transparece na história do pactário e que dela nos aproxima. 
Saindo da vida e adentrando na imaginação, a saga desse anti-herói leva o leitor 
ao “âmago do fantástico” (TODOROV 2006, p.147), mas, insolitamente, nos 
remete a questões próprias do mundo real. Nesse sentido, a análise privilegiará 
a discussão do uso de formas da narrativa fantástica que servem de chave para 
o entendimento da realidade. As intenções declaradas do editor da História, 
de mostrar através de Fausto uma forma de conduta, revela o quão fulcral é a 
necessidade de domesticação do pensar e do corpo para a introdução daquele 
então novo modo de pensar o mundo, do qual nos sentimos reféns.
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Marcela Ferreira da Silva (UFG)

Errância e solidão em Flores Artificiais, de Luiz Ruffato

A narrativa brasileira contemporânea tem problematizado a relação do 
homem com o espaço de diferentes maneiras: seja por meio da incorporação da 
temática do trânsito nos grandes centros urbanos, seja por meio das inúmeras 
viagens realizadas pelas personagens. De todo modo, o entre-lugar ou o não-
lugar tem apresentado relevância na ficção atual, por meio da construção de 
personagens transeuntes, andarilhas, viajantes, turistas, migrantes e imigrantes, 
que não conseguem se fixar em lugar nenhum, tampouco, estabelecer, com os 
espaços por onde transitam, relações de intimidade e pertencimento. De acordo 
com Marc Augé (1994), para constituir como lugar é necessário ao espaço 
apresentar três características: ser relacional, ser histórico e ser identitário. 
Se, numa perspectiva antropológica, o lugar exige a estabilidade, os espaços 
que não têm essa caracterização configuram-se como um não-lugar. Este 
trabalho pretende discutir o entrelaçamento dos temas errância e solidão no 
romance Flores Artificiais, de Luiz Ruffato. Se em textos anteriores do autor, 
o não-lugar está vinculado à exclusão econômica, provocado pelas mazelas 
da industrialização, em Flores Artificiais (2014), a errância está configurada 
para além das questões socioeconômicas: Dório Fineto, personagem principal 
da narrativa, é um engenheiro consultor do Banco Mundial que, por causa de 
trabalho, passa a vida viajando. Quando já velho, percebe-se um cidadão do 
mundo, solitário, que não pertence a lugar nenhum, que não conseguiu construir 
nem um vínculo duradouro em sua vida. Para construir esteticamente o espaço 
urbano ou o entre-lugar, o romance ruffatiano empreende um experimentalismo 
formal que refuta as características tradicionais de causalidade e de linearidade 
do enredo. Essa recusa do discurso tradicional, que não questionava os lugares 
comuns da autonomia do literário, da voz e do foco narrativos, da centralidade da 
personagem protagonista, da linearidade temporal e da descrição do espaço se 
manifesta num amálgama de características que constitui uma escrita patchwork 
(CANEVACCI, 2004), feita de restos de experiências e dos mais variados textos 
e intersemioses, que o leitor precisa ir alinhavando/costurando para formar os 
sentidos do enredo.
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Marcelo Crispim

O insólito “pastor Barbixa”: personagem de ficção ou realidade de 
alienação?

Este trabalho visa discutir a personagem em mídias vidiáticas do Youtube 
denominado “pastor Barbixa”. A análise se desenvolverá na perspectiva da 
relação do saber, poder e ética postulados por Michel Foucault. Dentro desta 
percepção, o corpo, o espaço e as interações audiovisuais farão parte do estudo 
deste sujeito no ambiente digital. Os vídeos são do período de 30 de julho 
de 2009 até 1 de maio de 2014. Nessa pesquisa buscar-se-á compreender o 
processo de composição desta personagem “youtubiana” e as constituintes de 
sua problematização teórico-discursiva.
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Marcelo Damonte (UdelaR)

La insólita imposibilidad de lo humano. Un enfoque zoocrítico em torno 
al mal y a la animalidad en los personaje y la narrativa de Tarik Carson y 
Lautréamont

Este trabajo busca reintegrar a dos autores uruguayos considerados 
“malditos” por la crítica literaria de sus respectivas épocas a un lugar original en 
la narrativa de lo insólito. Lautrémont (1846) yTarik Carson (1946). Cien años 
separan a estos dos escritores, no así sucede con los tópicos que atañen a sus 
personajes y narrativas. El hombre olvidado (1973) de Carson y Los Cantos de 
Maldoror (1868) de Lautréamont comparten una gramática y una semántica –
presente en la composición de atmosferas y personajes– fuertemente asociadas 
a la idea de lo insólito y lo monstruoso, lo maligno y el horror de lo híbrido, 
relacionados a un territorio fronterizo: el dúo animal-humano. La exposición 
tiene su método y motivación en la deconstrucción y resignificación de estos 
espacios de sentido fronterizos, conectados a una idea del mal, del monstruo y 
una “insólita imposibilidad de lo humano”. El marco teórico es el de los estudios 
de zoocrítica realizados por Lestel y Maciel (2011), las visiones de lo fantástico 
elaboradas por Campra (2008) y Bessière (1974), más las propuestas que en 
el ámbito de la teoría literaria y la literatura comparada refieren Auerbach, 
Bajtin, Frye y Gnisci, respectivamente. Tanto la obra como los personajes de 
Lautréamont y de Tarik Carson aplican a una sintaxis original y salvaje que 
excede cualquier frontera moral, social, política y religiosa, transgrediendo sin 
remilgos los limites con su prosa, con el fin último de sorprender, de impactar, 
desmontar el “ideologema” del espacio de sentido de “lo humano”, y así 
reelaborar la noción de lo insólito, transformando y tensionando (mestizando) 
el universo cómodo (en tanto monolítico) de “lo humano” en otra naturaleza, en 
un territorio mutante, inestable, antinatural, que fluctúa entre la animalidad del 
hombre y la humanidad del animal, en la frontera del escindido.
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Marcelo de Araujo (UERJ)

A criação de chatbots é o futuro do trabalho do escritor? Gerando 
narrativas de ficção em sociedades algorítmicas

Na imprensa americana, aparecem todos os dias milhares de artigos 
escritos por programas de computador. Mas os leitores mal se dão conta de que 
por trás das matérias não há uma pessoa de fato, mas um “jornalista robô”. No 
debate político vem ocorrendo um fenômeno semelhante. O fórum para discussão 
hoje em dia são as redes sociais, mas uma boa parte das opiniões expressas sob a 
forma de tweets não são escritas por pessoas, mas por inteligência artificial. Como 
um órgão da imprensa noticiou o problema: “Robôs dominam debate político 
nas redes sociais”. Em março de 2016, os organizadores do Prêmio Nikkei Hoshi 
Shinichi de Literatura, no Japão, anunciaram que dos 1450 romances inscritos, 
11 foram escritos em “co-autoria” com algoritmos. Um deles chegou às finais. Já 
existem até concursos literários voltados para narrativas de ficção geradas por 
inteligência artificial. Uma questão de que a teoria literária terá de se ocupar daqui 
para frente diz respeito à natureza desse tipo de produção textual. Quem são 
seus autores? Que personagens são esses nos debates políticos? Qual é o lugar do 
escritor em sociedades em que narrativas de ficção são geradas por algoritmos?

O objetivo desta comunicação é examinar essas questões. Pretendo me 
concentrar na discussão sobre “chatbots”, programas de computador com os 
quais interagimos através de mensagens de texto. O primeiro chatbot foi criado 
por J. Weizenbaum em 1966 e se chamava Eliza. O nome é uma homenagem à 
personagem Eliza Doolittle, da peça Pygmalion (1913), de G. B. Shaw. Mas agora, 
50 anos depois, a relação entre chatbots e a literatura se tornou mais estreita. 
Um chatbot é, antes de qualquer coisa, uma obra de ficção escrita em linguagem 
de programação. A criação de chatbots sofisticados vem exigindo cada vez mais o 
trabalho conjunto de programadores e escritores profissionais. Minha intenção 
é discutir uma concepção de intertextualidade que nos permita compreender a 
relação entre narrativas de ficção e linguagem de programação.
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Marcelo Pacheco Soares (IFRJ/UFF)

A monstruosidade como marca da transgressão: leitura de um conto de 
José Saramago

Michel Foucault afirma: “A noção de monstro é essencialmente uma noção 
jurídica”. A imagem monstruosa é uma tentativa de representação do Outro, seja 
coletivo — todo um povo julgado como incivilizado — seja individual — aquele 
que se exclui/é excluído da sociedade por comportamentos ditos anormais, em 
razão de uma subversão de um pacto social, postura transgressora em relação 
à norma geral.

Nesse segundo caso, inclui-se o protagonista da novela de Franz Kafka 
A metamorfose. Na transformação monstruosa em inseto sofrida pelo corpo de 
Gregor Samsa, reside potencial denúncia de uma alienação de identidade a que 
estaria submetido o homem nas sociedades hodiernas, fenômeno subvertido 
na obra. Em seu devir-animal, Samsa se desassemelha da comunidade pequeno-
burguesa de que fazia parte, deixando de ser um mesmo útil às engrenagens 
sociais para tornar-se Outro. A metamorfose, assim, cunha o devir-monstro que 
cada um abriga em potencial dentro de si oculto sob a máscara de uma identidade 
alienada por uma coletividade forjada.

A frase primeira da novela identifica o diálogo intertextual que o conto 
“Embargo”, publicado por José Saramago nos anos de 1970, com ela funda: 
“Acordou com a sensação aguda de um sonho degolado”, em inegável semelhança 
com a matriz kafkiana, dá partida a uma narrativa também de metamorfose de um 
corpo, transformação simbiótica do homem em seu próprio carro. Mas, enquanto 
Samsa projeta sua subjetividade até então oculta, o herói desse conto revela a 
monstruosidade generalizada dos membros de sociedades contemporâneas, 
em que o homem é escravizado por seu objeto carro, símbolo cultural do estilo 
de vida das sociedades industriais de consumo, a já acompanhar meninos — 
porque essa sociedade é também misógina — desde os brinquedos. Mas o herói 
saramaguiano, em reação inédita, ainda que instintiva, de subverter a lógica 
imposta, busca se desvencilhar do carro, emergindo do conjunto dos mesmos 
para alcançar o estatuto de Outro.
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Márcio Alessandro de Oliveira (UERJ)

De Drácula a Voldemort: visões polifônicas do sangue, da morte e do 
sobrenatural

Nossa proposta de trabalho é a de analisar as ressonâncias de Drácula 
(1897), de Bram Stoker, em Harry Potter e o cálice de fogo (2000), de J. K. 
Rowling, mais especificamente personagem Voldemort, a partir dos motivos do 
sangue, da morte e do sobrenatural (presentes nos quatro últimos volumes da 
série de Rowling), em uma abordagem polifônica. O conde Drácula talvez possa 
ser considerado o protótipo do vilão gótico por excelência. O conceito de gótico 
pressupõe o mórbido, o mau gosto e o terror. Tanto do ponto de vista estrutural 
quanto do ponto de vista do efeito que causam, os romances que carregam essas 
características (morbidez, mau gosto e terror), por uma questão taxonômica, 
são passíveis de classificação condizente com elas. Drácula, que apresenta tais 
marcações, sem dúvida alguma encontra-se inserido no sistema literário britânico, 
que, de acordo com a definição de Antonio Candido, conta obrigatoriamente com 
uma tradição; e, no caso deste mesmo sistema britânico, a escritora J. K. Rowling, 
leitora assídua, pode ter se servido dessa tradição, o que quer dizer que, de 
modo intertextual, ela pode ter se inspirado em Drácula para criar o seu vilão. 
Inevitavelmente, quaisquer paralelos estabelecidos como objetivos de pesquisa e 
objetos de reflexão esbarram na problemática dos gêneros e também nos fatores 
históricos que condicionaram a produção literária de ambos os autores, os quais, 
polifonicamente, retrataram o sangue, a morte e o sobrenatural, que remontam 
ao gótico. Destarte, faz-se necessário fixar os conceitos de gótico e polifonia para 
analisar os traços de terror por recortar e compará-los.
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Marcos Fellipe Costa Marques (UEFS/ FAPESB)

Figuração das personagens e desfiguração do mundo no romance Caim

O romance Caim (2009), do escritor português José Saramago (1922-
2010), tematiza, através de uma releitura paródica de textos bíblicos 
veterotestamentários, uma das formas mais poderosas através da qual o sistema 
cultural se alimenta e se mantém, o discurso religioso. O Nobel português 
subverte discursos da tradição judaico-cristã que compõem o mundo e o sujeito 
contemporâneo através de uma narrativa que é estruturada a partir da errância 
da personagem “caim”, que participa de episódios marcantes do texto bíblico 
questionando o comportamento da personagem “deus”. Este trabalho tem como 
objetivo analisar o processo de figuração das personagens do romance e como 
a relação dessas com o tempo-espaço ficcional dialoga com o sujeito e o mundo 
contemporâneo. Para isso, apresentaremos uma descrição das personagens 
centrais da narrativa, as relações dessas com a figuração das personagens 
sedimentadas na cultura popular pela tradição judaico-cristã e os dispositivos 
ficcionais e retórico-discursivos utilizados na composição dessas. Tais análises 
serão empreendidas com base nas discussões teóricas sobre figuração de Carlos 
Reis (1950), cronotopo e dialogismo de Mikhail Bakhtin (1895-1975) e paródia, 
riso e ironia de Linda Hutcheon (1947).
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Marcus Vinícius Lessa de Lima (UFU)

Irrupções Insólitas em Vergílio Ferreira: Estrela Polar e os processos de 
composição da personagem insólita

Em Estrela Polar, Vergílio Ferreira nos apresenta o retorno do protagonista 
Adalberto à cidade de Penalva, e o encontro que ele ali trava com duas misteriosas 
irmãs. Misteriosas? Justifiquemos o atributo – ora não as sabemos gêmeas 
ou apenas muito semelhantes, ora não as sabemos realmente irmãs, ora não 
sabemos exatamente com qual o protagonista está a se relacionar amorosamente, 
suscitando a narrativa inclusive que poderiam as duas personagens serem 
uma só. Seriam Alda e Aida realmente a mesma, ou Adalberto está a tornar-
se joguete da insanidade que aparenta lhe tomar ao longo do romance? Ante 
esse processo de geminação que não se determina completo, estamos diante de 
uma reafirmação da heterotopia (conforme Foucault) constitutiva do corpo da 
personagem ficcional (ou, em nosso caso, “dos corpos”, a cargo de expansão da 
interrogação vergiliana), em que, mais que literalmente, corpos duplos-vários-
inesperados aparentam habitar o que constitui um só corpo. Lembremo-nos, 
além disso, de que a narração é inteiramente enredada no fluxo consciencial do 
protagonista Adalberto, o que torna mister compreender as relações desse com 
o espaço e o tempo que o rodeiam para analisar o processo de composição das 
personagens insólitas, conforme pretendemos. Portanto, visamos identificar 
como os elementos composicionais das personagens Aida e Alda, materializados 
por meio das interpretações que o discurso de Adalberto dá à ambiência 
espaçotemporal em que está inserido, fazem irromper o insólito ficcional no 
romance – sob o signo da incerteza, da ambiguidade e da hesitação, na senda 
conceitual de Todorov –, incorporado nessas duvidosas gêmeas.



213

Maria Auxiliadora Fontana Baseio (UNISA)

A morte como feição do insólito na produção ficcional de recepção infantil 
e juvenil

A morte, como uma face natural e inexorável da vida, constitui-se um 
mistério e um dos mais instigantes enfrentamentos simbólicos. Ao longo 
da história humana se faz como texto cultural, assumindo diagramas de 
compreensão diversos e partilhando iconograficamente criativos registros das 
linguagens que o homem pôde produzir. Tais registros indiciam a ameaça que 
ela constitui, ao mesmo tempo em que lançam forças de representação para 
a desejada extensão da vida para além da morte. Desde muito tempo, a morte 
se faz presente nas narrativas míticas, dramáticas, pictóricas, entre outras. Ao 
revelar o enigma da vida cifrado na tensão entre o mundo visível e o invisível, 
entre o natural e o sobrenatural, esse signo de feição insólita provoca fissuras no 
que se afigura como a solidez aparentemente inabalável da existência; por isso, 
provoca arrepio, medo, terror, curiosidade. Sua representação como entidade 
ficcional de um discurso artístico demanda profunda análise, e os estudos do 
imaginário podem valer como rica contribuição nesse sentido. Sabemos que 
comportamentos, valores, visões de mundo, memórias e aspirações humanas 
enraízam-se em imagens cujas configurações testemunham forças pulsantes da 
cultura em seus vários momentos históricos. O imaginário concentra forças que 
conferem sentido para que os homens possam estruturar suas experiências e 
projetar ações. Essa intrincada rede semântica de uma lógica singular merece 
ser decifrada nesse contexto contemporâneo, sobretudo no que se refere às 
produções de recepção infantil e juvenil. Soma-se a essa base teórica, agenciada 
neste trabalho com as reflexões de Gilbert Durand e Maffesoli, os novos estudos de 
literatura comparada em que se fazem possíveis as articulações entre diferentes 
códigos e linguagens que se tecem nas narrativas literárias, cinematográficas, 
hipermidiáticas, entre outras. Na contemporaneidade, o imaginário da morte 
ressurge com muita força e de modo singular nas produções literárias e culturais 
destinadas a crianças e jovens. No âmbito dessas considerações, tem nos ocupado 
a perspectiva de entender o fascínio que tal evento provoca nesses leitores. Para 
tanto, no universo da literatura, escolhemos para nossas incursões analíticas a 
escritora, ilustradora e artista hipermidiática Angela Lago; no universo fílmico, 
o cineasta Tim Burton.
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Maria Celeste Tommasello Ramos (UNESP/CNPq)

A figuração de Helena e Ekto em Elena, Elena, amore mio, de  
Luciano De Crescenzo

Na presente pesquisa, buscou-se verificar como se deu a composição das 
personagens Helena e Ekto, na recriação intertextual realizada pelo escritor 
italiano Luciano De Crescenzo (Nápoles, 1928), realizada pela obra Elena, 
Elena, amore mio (Helena, Helena, meu amor), publicada em 1991, entendendo 
a personagem ficcional como categoria fundamental tanto no texto-fonte (a 
epopeia homérica Ilíada), como no texto de chegada escrito por De Crescenzo, 
para verificar como tal composição fantástica (por ser mitológica) provoca a 
irrupção do insólito no texto literário publicado durante o Novecento italiano. 
Retomando a trama mitológica da obra homérica, De Crescenzo recontou 
sequências narrativas que revisitam as de Homero numa moldura narrativa nova 
que acrescenta à trama as personagens Leonte e Ekto, sua amada, comparada à 
Helena pela beleza e o fascínio que nele desperta. Na pesquisa, foram levadas 
em conta as considerações de Ceserani (2006), que aborda o Fantástico como 
um modo literário, e as de Volobuef (2000), que propõe alargar as fronteiras do 
que se entende por Fantástico, indo além das características de romances do 
século XIX que exploravam o susto, o medo, visto que, com o decorrer do tempo 
a narrativa fantástica, segundo a estudiosa, foi se transformando de maneira 
a ficar mais sutil e abandonou a sucessão de acontecimentos surpreendentes, 
assustadores e emocionantes para adentrar algumas esferas temáticas bem 
complexas, entre elas a mitológica. Nosso objetivo foi verificar como a figuração 
ou a caracterização das personagens Helena e Ekto tiveram em comum, como 
tal caracterização interferiu ou não no viés entre a recriação estilizada e a 
parafrásica escolhido pelo autor para traçar a relação intertextual com o 
texto homérico e que novos sentidos poderiam ter acrescentado ao caráter de 
ambiguidade presente na nova apresentação de Helena.
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Maria Cristina Batalha (UERJ)

Figurações da personagem feminina em Barbey d’Aurevilly

Na coletânea de contos Les Diaboliques, Barbey d’Aurevilly constrói suas 
personagens femininas com traços que podemos remeter à estética realista-
naturalista. Entretanto, a fisionomia descrita em seus detalhes físicos e morais 
não representa ou tampouco simboliza seu “estado de alma” nem seu “caráter”. 
O autor nos fornece imagens falsas, que nos conduzem à ambiguidade; a 
caracterização deforma, mascara, induz ao erro, ao invés de “revelar” e confirmar 
uma suposta hereditariedade ou uma esperada “vocação”, pressuposto da estética 
naturalista. O estudo levará em conta essa maneira particular de figuração da 
personagem feminina, com enfoque particular da personagem Albertine, figura 
central do conto “A cortina encarnada”, e eixo em torno do qual o relato se 
estrutura, examinando seu efeito de leitura.
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Maria Cristina Chaves de Carvalho (UFES)

A vez das vozes femininas em A confissão da Leoa, de Mia Couto

Nesta comunicação, analisamos a configuração da personagem feminina no 
romance A confissão da Leoa, de Mia Couto, observando de que modo o texto literário 
dialoga com a história das mulheres moçambicanas. No espaço do romance, essas 
mulheres rompem o silêncio instaurado desde os tempos de guerra e passam a 
resistir a um sistema cruel de dominação. Desse modo, Mia Couto problematiza, 
de forma ambivalente, ou ambígua, a paisagem da aldeia de Kulumani, onde 
mulheres são vítimas de ataques de leões: a guerra civil, o preconceito, a morte se 
apresentam em interseção com o sonho, o mito e a memória. É assim que a ficção 
de Mia Couto vem enaltecer a força da oralidade inerente à cultura Africana, e 
enfatizar o poder da palavra escrita da personagem Mariamar. Em um tempo pós-
independência, ou pós-colonial, surgem questões que são, na atualidade, refletivas 
por teóricos de diversas áreas do pensamento. De acordo com uma perspectiva 
interdisciplinar, evidenciando os aspectos ideológicos e histórico-culturais na 
análise da obra, serão utilizadas as obras de Joseph Ki-Zerbo, Amadou Hampâté 
Bâ, Kabengele Munanga, entre outros autores.
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Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)

A cozinha como espaço de resistência: entre o público e o privado em 
Como água para chocolate, de Laura Esquivel

A partir do romance Como água para chocolate (1995), da escritora mexicana 
Laura Esquivel, o presente trabalho analisa como a autora constrói uma narrativa 
que desconstrói a relação dicotômica entre público e privado. Segundo as amarras 
da sociedade patriarcal, o espaço privado seria destinado às mulheres, onde suas 
tarefas se limitariam ao cuidado do lar e obediência ao pai ou marido, enquanto 
o espaço público seria pertencente aos homens, onde poderiam exercer posições 
de comando e liberdade de ação. O romance narra a trajetória de Tita, filha mais 
nova de uma família, cuja tradição está alicerçada no patriarcalismo, o que a impõe 
a permanência no espaço doméstico. Apesar de viver uma vida que não reflete 
suas vontades, a personagem busca conquistar sua autonomia. Contrastando com 
o esperado, Tita encontra como espaço de resistência à opressão em que vive 
a cozinha de sua casa, onde exerce sua liberdade de expressar seus desejos. Ao 
manipular os alimentos, ela transfere para seus pratos mais do que sabor: os seus 
sentimentos, impactando emocionalmente todos aqueles que comem da comida 
que ela prepara. A partir de elementos do real maravilhoso, a autora representa 
uma ruptura com a estratificação da sociedade patriarcal. Assim, o espaço privado 
deixa de ser um local de silenciamento para ser de empoderamento e expressão. 
A análise proposta foi fundamentada em textos que discutem a questão de gênero, 
como Anzaldúa (2000, 2005), Corbata (2002), Velasco Marín (2007) e Femenías 
(2013), além dos estudos sobre a relação entre público e privado de Arenth (1997). 
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Maria Zilda da Cunha (USP)

Refigurações de Alice nos insólitos diálogos da literatura com outras artes

Alice, uma menina cuja aventura inicia em um passeio de barco pelo 
Rio Tamisa, passou, ao longo de mais de um século, a encarnar atributos que a 
metamorfoseiam fazendo-a a assumir figurações inusitadas. Códigos específicos 
de cada arte constroem e reconstroem essa estranha e enigmática personagem, 
mantendo em circulação estranhezas várias que derivam de sua insólita e 
permanente metamorfose. Na busca pelo maravilhoso encontra o fantástico. Da 
navegação em águas naturais de um grande rio em 1862, a menina vitoriana passa 
a navegar na webaventura contemporânea. Nesse percurso, assume figurações 
diante do flash fotográfico, nos traços do livro para crianças, no universo das 
poéticas verbais e visuais do século XIX, XX e em impressionantes labirintos 
surrealistas. No âmbito dessas considerações, tem nos ocupado a perspectiva de 
ver Alice diante de uma sala de espelhos hexagonais, tal como nos ensina Jorge 
Luiz Borges. Como várias feições se refletem e se reconfiguram? Alice são Alices? 
As Alices são Alice? Acentuando a questão da historicidade das representações do 
insólito nas diversas expressões artísticas, aliando a isso pressupostos advindos 
da literatura comparada, colocamos como proposta, nesta comunicação, perseguir 
a presença de Alice em seus reflexos intertextuais e especulares. No diálogo da 
literatura com as artes plásticas e audiovisuais, artistas como John Tenniel, 
Salvador Dali, Magritte, Cecil Hepworth and Percy Stow, W. Disney, Isvankmajer, 
Adriana Peliano e o próprio L. Carroll serão aqui considerados.
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Mariana Conde Moraes Arcuri (UFRJ)

Narrativas e personagens fantásticos na cultura geek

Sem empolamentos nem grande lirismo, a cultura geek dá testemunho 
do desassossego do eu, que quer e vagueia, e traga para seu íntimo as esquinas 
circundantes. Num mundo em desenlace, que nunca cessa de se fazer, mortalha 
de Penélope reinventada em Matrix, construção de Homero trasladada para a 
riqueza de imbricações atuais entre fins e inícios, é essa ausência de lirismo, 
de sentido, de previsibilidade que compõe retrato exemplar e formidável de 
uma presença. Pois sim, visto que as narrativas fantásticas hoje perpetradas, 
pura presença, moldam-se a partir dessa ausência mesma, desse vazio, dessa 
fugacidade fantasmagórica – é com isso que elas pintam seu rosto, lapidam, no 
mármore mole das histórias contemporâneas, as histórias de suas personagens, 
também elas fantasmáticas. 

Esse mundo que a cultura geek contempla abate-se e desarruma-se, 
intrincado como um puzzle górdio, explodindo num infinito perambular. Tudo 
aqui é estremecimento e fúria, extrapolante. Monstros, heróis, vampiros, 
gigantes, princesas, elfos, sereias, bruxos – quimeras medievas, literalmente 
na idade do meio, nem lá nem cá, num meio do caminho entre o desatino e a 
descrença. Estes são os perfeitos protagonistas, perfeitamente cosidos a esse 
mundo contemporâneo.
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Mariana Machado Rodrigues e Silva Martins (UFRJ)

A construção da figura do Narrador nas ficções de W. G. Sebald

Nascido em 1944, nos estertores da Segunda Guerra Mundial, e autor de 
quatro obras ficcionais ao fim da vida, Winfried Georg Sebald destacou-se no 
campo literário por sua abordagem metafórica e tangencial de temas delicados 
como a perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra do ponto de vista de 
um gentio alemão. Um dos principais elementos na construção de suas ficções 
é a presença constante, nas quatro obras, da figura do Narrador – um narrador 
nunca nomeado, mas que detém traços inegáveis de aproximação à biografia 
do autor. Pode-se considerar, portanto, que haja uma co-extensividade entre a 
figura do Narrador e do autor. É principalmente por meio desta figura que Sebald 
provoca uma imbricação intrínseca entre fato e ficção, gerando um ruído entre 
o ficcional e o real que é marcante na escrita sebaldiana. Essa instabilidade – 
presente ao longo de todas as suas obras ficcionais – contribui para a atmosfera 
própria de leitura da obra estabelecida pelo autor.

Apesar de compartilhar com o próprio Sebald diversas semelhanças 
biográficas e até mesmo de personalidade, a figura do Narrador sebaldiano não 
pode, contudo, ser confundida com a pessoa física do autor em si, como ele mesmo 
ressaltou em diversas entrevistas. Portanto, o Narrador permanece ficcional, o 
que permite relacionar esse aspecto da literatura sebaldiana à discussão sobre 
a autoficção, tema atualmente bastante debatido nos estudos na área da teoria 
literária. Nesse sentido, por meio da construção da figura de um Narrador 
autoficcional, Sebald promove um jogo em que em determinados momentos 
há uma aproximação entre real e ficcional, ao sugerir o maior envolvimento do 
autor com a narração, ou seja, uma aproximação à realidade vivida pelo autor; 
e em outros há um afastamento, criando-se situações, eventos e personagens 
ficcionais – mas que, por sua vez, dialogam com o real.



221

Mariana Saba Warrak (UERJ)

As configurações do Grotesco na literatura realista brasileira

A poética gótica é caracterizada por determinados aspectos, recorrentes 
tanto na forma quanto no conteúdo das narrativas, que são responsáveis por 
produzir o medo como efeito estético de recepção, sendo este efeito o elemento 
central de uma narrativa considerada gótica. Dentre esses aspectos, encontra-se 
a caracterização de personagens monstruosas, que são, segundo Noël Carroll, 
elemento essencial e distintivo nas narrativas de horror. O monstro é, também, 
a encarnação ficcional mais importante da categoria estética do grotesco, que é 
o tema central deste trabalho. A partir dessa perspectiva, e tendo como suporte 
teórico os estudos de Kayser, Bakhtin, Harpham e Cohen, proponho analisar 
como se constroem as monstruosidades grotescas e como se dá o efeito grotesco 
em três narrativas ficcionais brasileiras publicadas entre o fim do século XIX e 
o início do século XX: “O bebê de tarlatana rosa”, de João do Rio; “Bocatorta”, 
de Monteiro Lobato; e “Violação”, de Rodolfo Teófilo. Dessa forma, pretendo 
mostrar como as obras mencionadas produzem o efeito grotesco com estratégias 
narrativas diferentes, mas têm em comum, além do período histórico, o fato de 
serem realistas e retratarem aspectos da sociedade à época: o carnaval no “Bebê 
de tarlatana rosa”, a epidemia de cólera em “Violação”, e as histórias passadas 
em ambientes rurais em “Bocatorta”. As monstruosidades presentes nestas 
narrativas, sejam elas concretas, como o bebê e Bocatorta, ou personificadas, 
como a cólera de “Violação”, trazem à tona questões sociais como o medo de 
doenças, conflitos raciais e de classe, e questões ligadas à sexualidade.
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Marília Angélica Braga do Nascimento (UFC)

Nuances do duplo em “Duelo” e em “A hora e vez de Augusto Matraga”, de 
João Guimarães Rosa

A produção literária de João Guimarães Rosa, desde sua estreia, tem 
sido alvo da inquietação crítica, aguçada pela imaginação candente notória 
nas narrativas do escritor mineiro. Nesse sentido, este estudo vem somar-se a 
outras leituras da obra rosiana, propondo uma análise do tema do duplo a partir 
dos contos “Duelo” e “A hora e vez de Augusto Matraga”, ambos enfeixados em 
Sagarana, volume publicado no ano de 1946. Assim, sob um viés comparatista e 
por meio do diálogo com outros estudiosos da referida produção e com teóricos 
e críticos que versam sobre o assunto, procura-se refletir sobre a temática 
supracitada, perceptível na construção dos protagonistas das narrativas em 
questão, Turíbio Todo e Augusto Matraga, respectivamente. A duplicidade 
é observada aqui levando-se em consideração determinados aspectos 
caracterizadores das personagens e suas relações com outras personagens 
importantes na composição dos respectivos enredos. Percebe-se, desse modo, 
que o duplo se manifesta sob diferentes nuances, abarcando não somente a cisão 
interior do indivíduo e seus desdobramentos, mas também sua projeção sobre o 
outro, num movimento concomitante de identificação e diferenciação.
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Marina Sena (UERJ)

Entre o homem e o animal: a monstruosidade racial no Gótico-Naturalismo

Se o efeito estético do medo, nas primeiras realizações do Gótico literário, 
era produzido por eventos de cunho sobrenatural, o século XIX vê surgir uma 
nova fonte de ameaça e terror: o monstro enquanto um ser corpóreo, algo no 
continuum entre o homem e o animal. E ainda que o Naturalismo, enquanto 
movimento literário, seja raramente ligado ao Gótico ou à tradição da 
literatura de horror, sua literatura é também povoada de monstros. De negros 
a mestiços, o Naturalismo cria suas próprias monstruosidades: os “outros” 
homens, aqueles que transgrediam os limites morais, aqueles que estavam à 
margem da expectativa de normalidade, que ameaçavam a ordem social, que 
encarnavam a zona fronteiriça entre o homem racional e o animal violento e 
que, acima de tudo, podiam ser descritos como aberrações por algumas das 
teorias científicas que se encontravam na base da ideologia naturalista. O 
monstro naturalista é, antes de tudo, um monstro humano: seus atributos não 
são sobrenaturais, tampouco seus atos. Sua monstruosidade é caracterizada 
por seus comportamentos limítrofes e por seus atos perversos, geralmente 
ligados ao sexo e à violência. No entanto, mesmo possuindo desvios que são 
fundamentalmente morais, a personagem monstruosa é também caracterizada 
por qualidades que remetem às categorias estéticas do feio, do grotesco e do 
horrível. O objetivo da presente comunicação é identificar os traços recorrentes 
na descrição de personagens monstruosas, na literatura brasileira, em um 
conjunto de narrativas que descreveremos como gótico-naturalistas.
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Marluce Faria de Melo e Souza (UERJ)

O jogo dos duplos em “William Wilson”, de Edgar Allan Poe

O objetivo desta comunicação é produzir um estudo interpretativo 
do conto “William Wilson”, de Edgar Allan Poe. A figura do duplo, levada às 
últimas consequências no conto, é um dos elementos-base na obra de Poe. A 
fim de explorá-la mais minuciosamente, aproveitaremos duas contribuições 
teóricas: o conceito de correlato objetivo, apresentado pelo poeta e crítico T. 
S. Eliot, e o valor à dimensão articulativo-sonora, desenvolvida pelo crítico M. 
H. Abrams. Para Eliot, sensações intensas e conflitos interiores não podem 
ser poeticamente realizados em palavras. Para fazerem-se verdadeiramente 
sentir e existir no universo criativo, precisam de uma plataforma de projeção. 
O correlato objetivo seria essa plataforma. No âmbito sonoro, Poe promove 
uma rigorosa seleção de palavras e uma cuidadosa escolha de ritmo, sendo 
que cada qual carrega um propósito na construção narrativa e na criação de 
uma atmosfera. Assim, os sons, eles mesmos, podem ser um correlato objetivo. 
Em “William Wilson”, é nesse universo de reflexos que reside a figura do duplo. 
Está presente no paralelo entre as experiências do narrador e do leitor, na 
interação entre sons e conteúdo expresso, na relação entre personagens e 
espaço – especialmente no que se refere à escola, descrita como uma prisão 
labiríntica, e ao baile de máscaras, lar da neutralização das identidades. Um 
aspecto, no entanto, recebe destaque: a projeção do interno no externo. Ao 
longo da obra de Poe, elementos como o corvo, o gato preto e o olho de “The 
Tell-Tale Heart” podem ser vistos como uma concretização externa de conflitos 
interiores. Em “William Wilson”, a projeção se faz mais brutal: assume a 
própria forma do narrador. Nesse complexo jogo de reflexos, há um acúmulo 
atordoante de correlatos objetivos. A partir da intensa projeção de duplos, Poe 
realiza a construção de um universo poeticamente reverberante.
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Matheus Vieira Rocha Lima de Pinho (UESB)

Composição de personagens e estratégias audiovisuais: análise do sujeito 
em três filmes “gays” da atualidade

Por meio de deslocamentos do arcabouço arqueogenealógico de Michel 
Foucault e tomando o corpo como objeto central, essa pesquisa parte para 
uma análise dos elementos composicionais das personagens e das estratégias 
audiovisuais que contribuem para a deflagração do insólito nas relações entre 
homens em produções cinematográficas. As materialidades audiovisuais que 
compõem o corpus da pesquisa são três produções ditas gays, no recorte micro-
histórico dos anos 2000, sendo elas: Brockeback Mountain (2005), Jongens 
(2013) e Freir Fall (2014). As problemáticas do insólito partem da verificação de 
uma contradição discursiva em dois momentos dos audiovisuais: a construção 
moral e socialmente viril para as personagens e, em segundo momento, a relação 
afetiva entre as personagens e sua dispersão. Por meio de batimentos teórico-
metodológicos das regularidades, dos lugares sócio-históricos ocupados pelas 
personagens emerge a discursivização de um corpo-espaço para a afetividade 
entre homens. Nessa perspectiva são tomadas as discussões de Foucault no que 
se refere às questões da constituição do sujeito, moralidades de comportamento, 
sexualidade e biopolítica para compor a configuração das personagens. Logo, 
em um domínio de atualidade, é ventilada a funcionalidade de uma (in)
visibilidade e dispersão das personagens e seu endereçamento às discussões 
teóricas foucaultianas sobre sujeito. Para amparar o entendimento, no campo 
dos estudos literários, sobre a imagem cinematográfica, serão articuladas as 
noções veiculadas por Roland Barthes (O óbvio e o obtuso); e sobre a personagem 
ficcional, as noções de Umberto Eco e Margareth Doody.
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Mauro Cavaliere (Stockholms universitet)

Mulheres videntes no século XVIII, os casos de Blimunda e  
Marianna Ucrìa 

A recriação ficcional de um mundo passado pode entender-se, já por 
si mesma, como uma ameaça desestabilizadora do nosso mundo – desde que 
este seja considerado como mundo empírico, ou seja, suscetível de observação 
direta e regulado por leis racionais. Como se a irrupção do passado não bastasse, 
assistiu-se, nas últimas décadas do século XX, à inserção (tão ao gosto pós-
moderno) de elementos fantásticos em tais representações ficcionais. Esta 
“mais-valia” coloca-nos fatalmente no âmbito do insólito. 

Entre as plúrimas manifestações do inusitado, pretende-se, nesta 
comunicação, destacar um fenómeno que se veio a transformar num cliché 
literário, isto é, a personagem da mulher vidente. É aos mecanismos de 
figuração deste tipo de personagem, em precário equilíbrio entre adequação a 
um universo diegético filologicamente reconstruído e projeções autorais que 
revelam inevitáveis anacronismos, que será dedicada esta comunicação.

Adotando uma perspectiva transnacional, tentar-se-á uma comparação 
entre a personagem Blimunda, de Memorial do Convento (1982), de Saramago, 
e a de Marianna, de La lunga vita di Marianna Ucrìa (ed. italiana 1990, tradução 
para português 1996), de Dacia Maraini, destacando desde já que a comunicação 
privilegiará claramente este último romance. 
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Maximiliano Torres (UERJ)

Escrita do corpo e corpo da escrita: a textualidade queer em A Princesa, 
de Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli

O insólito na narrativa intitulada A Princesa (1994) – assinada por 
Fernanda Farias de Albuquerque e Maurizio Jannelli – se revela já em sua 
gênese, ao causar um desconcerto sobre aquilo que costumamos entender como 
criação da obra literária. O livro se constrói da junção de três vozes encarceradas 
num Presídio na Rebbibia: Fernanda Farias de Albuquerque, uma transexual 
brasileira, condenada a seis anos de cadeia por tentativa de homicídio; Maurizio 
Jannelli, um ex-terrorista italiano e Giovanni Tamponi, um ex-assaltante de 
bancos de origem sarda; ambos condenados à prisão perpétua. A partir de um 
relato que começa por Fernanda, passando por Giovanni até, finalmente, chegar 
às mãos de Maurizio, que dará o tom da escrita, é contada a história da vida de 
Fernanda, desde a sua infância, ainda como Fernando, no interior da Paraíba, bem 
como o seu trânsito na prostituição por muitas calçadas de cidades brasileiras 
até chegar à Europa, sempre com o sonho de juntar dinheiro o suficiente para 
reencontrar Cícera, a sua mãe, e ser aceita por todos, na sua cidade natal, em 
seu novo corpo de mulher. Assim, são as metamorfoses desse corpo que, movido 
pelo desejo de (trans)formar-se, se apresentam como práticas de transgressão 
estética e política colocando em questionamento conceitos cristalizados como 
sexo, gênero e orientação sexual. Desse modo, partindo da problematização 
sobre a escrita do corpo (Fernanda) e o corpo da escrita (o livro) e da discussão 
sobre transexualidades e transgêneros, com base na Teoria Queer, o trabalho 
pretende discutir as ultrapassagens da rígida fronteira normativa que categoriza 
os corpos apenas como masculino ou feminino.
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Melida Paola Frye Córdoba (UEL e ULPGC)

Un cuerpo, trasgresor, metaformico e travestido en Orlando, de  
Virginia Woolf

Esta comunicación abordara diferente tipo de trasgresiones corporales, 
culturales y sociales a partir de una metamorfosis insólita. El cambio de sexo de 
Orlando, protagonista de la obra homónima escrita por Virginia Woolf en 1928. 

Orlando experimenta diferente hechos insólitos que van a permitir 
construir un pensamiento crítico y plítico acerca de las construicciones social 
y culturales de género en diferentes épocas históricas de Inglaterra que datan 
del siglo XVI hasta principios del XX. Estas inmersiones críticas rompen con los 
convencionalismos sociales y trasgrede la realidad, por ejemplo cuando ocurre 
la metamorfosis de cuerpo-sexo-género de Orlando, cambio que no puede ser 
explicado racionalmente. Por tanto es considerado un hecho insólito.

 De la misma manera que Orlando cambia de una corporalidad hegemónica 
másculina, también muda de trajes para trasgredir las identidades tradicionales 
femenina y masculina a partir de las vestimentas. Por tanto se propone hacer un 
recorrido crítico de la novela desde el foco del cambio de sexo-género como una 
historia Insólita que dialoga con otros conceptos como cuerpo, corporalidad, 
trasgresión, género, estereotipo de género y travestismo femenino. 
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Melissa Gonçalves Boëchat (UFVJM/ UFSJ)

Da voz de quem silencia surge a narrativa mítica: personagens insólitas e 
a ressignificação do universo latino-americano

Um dos conceitos seminais para a compreensão da literatura latino-
americana e, por extensão, das experiências narrativas históricas de nosso 
continente é a ideia de mito – abordada e definida por grandes pensadores de ontem 
e de hoje. Na esteira de uma análise sobre a influência e a importância do conceito 
dentro dos textos produzidos em diversos países de nuestra América, este trabalho 
se dedica a um caminho específico: aquele apontado por Lévi-Strauss e Eduardo 
Viveiros de Castro, conjugado a Mircea Eliade e Kierkegaard, na construção de um 
saber que funde as referências de um passado histórico, a construção da história 
atual, o pertencimento ao mundo das ideias e o envolvimento, em um mesmo 
plano, de seres naturais – sejam estes homens, pedras, rios, animais ou quaisquer 
outros existentes nas cosmogonias ameríndias.

Ao lançar um olhar sobre determinada obra a partir de uma definição de 
mito que contemple tais aspectos, torna-se possível perceber a escrita de uma 
história ou relato que ultrapassa o convencional, estabelecendo uma intrínseca e 
profícua relação com o insólito, enriquecendo o aspecto fundamental constitutivo 
da literatura, qual seja, uma visão de mundo outra que nos permita acessar e 
ressignificar nosso próprio universo.

Dentro dessa perspectiva, a obra Los ríos profundos, de José María 
Arguedas (Peru, 1958), dá voz a personagens não humanas que falam mais sobre 
a história e as tradições do povo peruano do que o próprio ser humano. Assim, 
este trabalho propõe a apresentação e análise de algumas dessas personagens 
(elementos naturais, objetos, espaços) a partir de uma perspectiva mítica que 
traça o percurso da narrativa arguediana pelos espaços do insólito, da memória 
e dos mitos, permitindo-nos pensar novas leituras para a literatura andina do 
período, bem como sobre as narrativas sobre nosso continente.
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Michele Eduarda Brasil de Sá (UnB)

O jovem Kafka no labirinto do tempo: uma leitura de Kafka à beira-mar, 
de Haruki Murakami

A presente comunicação apresenta parte do resultado da pesquisa 
de pós-doutoramento (PNPD/CAPES) intitulado Murakami à beira-mar: o 
diálogo com o ocidente na construção do romance, vinculada ao Programa de 
Pós-graduação em Estudos Literários da Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), realizada entre julho de 2015 e junho de 2016. Este trabalho tem 
por objetivo apresentar a dualidade espaço-tempo como característica 
primordial da constituição do romance Kafka à beira-mar, do escritor japonês 
contemporâneo Haruki Murakami. Kafka Tamura é a personagem principal, 
um jovem de 15 anos que foge de casa e no caminho – ou por causa dele – 
passa pela sua metamorfose. O nome Kafka, que ele mesmo escolhe para si, é 
revelador não apenas da sua transformação, mas também do relacionamento 
problemático com o pai, da carência afetiva que sente em relação à mãe e à irmã 
mais velha, entre outras coisas. Para que a sua transformação (ou maturação) 
se complete, ele precisa antes enredar-se no labirinto do tempo para depois 
libertar-se dele, apaixonando-se no presente pela Sra. Saeki, uma mulher que 
ainda está presa ao passado. Paralelamente, outra personagem, Satoru Nakata, 
que tem apenas “metade da sombra” ou uma “sombra mais clara que a dos 
outros”, segue sua trajetória de vida procurando gatos perdidos, com os quais 
consegue se comunicar, até por fim encontrar a Sra. Saeki (que também só tem 
“metade da sombra”), de quem recebe sua última missão, para que o equilíbrio 
no espaço e no tempo seja restabelecido. Servem de base teórica para o presente 
estudo o conceito de cronotopo desenvolvido por Mikhail Bakhtin e a obra 
Tempo e espaço na cultura japonesa, de Shuichi Kato, mas apontam-se novas 
possibilidades de análise através de conceitos ainda em desenvolvimento.
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Milena Campos Eich (CPII)

O insólito a serviço da liberdade feminina em A ilha sob o mar, de  
Isabel Allende

A análise aqui proposta se detém no estudo da obra A Ilha Sob o Mar 
(2010), de Isabel Allende, situando-a como representativa da figuração 
feminina no universo da literatura fantástica e ficcional ibero-americana, a 
partir da perspectiva de gênero (VELASCO MARÍN, 2007; CHANTER, 2010), 
aqui entendida como integrante de um processo de elaboração social e cultural. 
A obra ilustra a trajetória da protagonista Zarité, que, como escrava, negra e 
mulher, constrói uma identidade de resistência (CASTELLS, 2002), fazendo 
frente à opressão do sistema patriarcal, racista e escravocrata do Haiti colonial 
do século XVIII. Mediante a articulação de uma poderosa rede de personagens 
femininas imbricadas em ações e processos insólitos ou marginalizados pela 
sociedade dominante daquela época e lugar, como a dança, a vivência sensorial 
e espiritual da natureza e a religiosidade de origem africana, Isabel Allende 
(2010) realiza, através da experiência de sua protagonista, aquilo a que se referia 
Glória da Cunha (2004) quando mencionava o fato de que a escrita de autoria 
feminina aborda a religiosidade e a mitologia a fim de trabalhar para a libertação 
da mulher. Nossa hipótese é a de que, em contraposição à visão perniciosa da 
associação das mulheres com o insólito sobrenatural, reconhecida na crítica 
literária tradicional por Paula Jr (2012), no romance em questão, é justamente 
essa associação que permite à Zarité, não só a manutenção de sua integridade 
física, como também de sua identidade psicológica e cultural, bem como de sua 
dignidade, liberdade e realização pessoais.
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Miriam Peixoto de Freitas Santos (UNIMONTES)

O insólito do amor no caos na ficção científica de Fernando Bonassi em 
Diário da Guerra de São Paulo

Este trabalho objetiva analisar a tessitura da narrativa contemporânea 
do insólito do amor ficcional na obra Diário da guerra de São Paulo (2007), do 
versátil escritor paulistano Fernando Bonassi, literatura destinada ao público 
juvenil, primando pela vertente ficção científica do fantástico ficcional. Enseja-se 
analisar os traços constitutivos dos elementos estéticos que permitem inferir a 
real configuração do insólito na personagem principal e nas demais personagens, 
como: individuação, conectividade com o meio, elementos narrativos, 
intertextualidade da narrativa, tempo desconhecido. Almeja-se, também, 
analisar a associação dialogal do texto com as imagens (fotografias) e como seus 
constituintes promovem a confluência das duas linguagens. O referencial teórico 
contemplará os autores como Maria Cristina Batalha, Flávio Garcia, David Roas, 
entre outros. Fernando Bonassi, através do viés realista e da ficção científica, faz 
duras críticas à sociedade pós-moderna, mas em meio ao caos, o amor, a grande 
improbabilidade, conduz a busca pela humanidade, mantendo viva a esperança, 
remetendo-nos ao “felizes para sempre” dos contos de fadas.
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Miriam Piedade Mansur Andrade (UFMG)

A figuração de Satã na Literatura Inglesa: uma herança de John Milton

A trajetória na descrição de Satã passa por vários períodos que contribuem 
para que esse mito, seja religioso e/ou literário, se torne mais estabelecido 
como parte do imaginário da cultura ocidental. De acordo com o período de 
figuração desse mito, nomes e representações podem ser descritas nas diversas 
manifestações do mal personificado. Satã, Diabo ou Satanás são termos que 
vêm desde o relato bíblico e a descrição das características físicas desse mito 
são ainda mais detalhadas a partir dos textos medievais. Segundo Neil Forsyth, 
em seu livro The Old Enemy, Satã é uma personagem narrativa. Em seu prefácio, 
Forsyth cita o pensamento do poeta inglês, Percy Shelley, no qual “O diabo [...] 
deve tudo à Milton” (p.XIII). Forsyth ainda acrescenta que “Satã emergiu a partir 
da tradição mitológica antiga, e ele nunca desmantelou os sinais de suas origens. 
Na verdade, o meu ponto principal de discussão aqui é o de que Satã deve ser 
concebido não como o princípio do mal, mas como um personagem narrativo 
[...]. Como Santo Agostinho e Milton demonstram, é precisamente quando Satã 
se considera independente, que ele está mais enganado. O personagem dele é 
[...] uma ficção” (p.XIV). Em conformidade com a própria definição da palavra 
Satã – adversário –, essa personagem deve ser lida como um ser contingente, 
constituída em contextos específicos e, em todos eles, essa personagem se 
configura, no caso específico do poema épico de Milton, Paradise Lost, com 
elementos que determinam a expressão do insólito.

Assim, o interesse desse texto é apresentar a herança da figuração 
da personagem do Satã de John Milton para a Literatura Inglesa e como a 
apropriação desse mito do mal se articula com outros textos que contemplam 
suas narrativas sob o viés do insólito, nas diversas manifestações do mal, do 
horror, da expressão do adversário ou do ser que estimula a transgressão, que 
compromete as noções de estabilidade e de ordem. 
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Mirtes Ingred Tavares Marinho (UESB)

Corpo e Sujeito em filme de vampiros: as personagens vampiras lésbicas

O presente trabalho propõe analisar, descrever, interpretar como a 
sexualidade é constituída discursivamente nas imagens em movimento inerentes 
ao filme utilizado como corpus Alucarda (1977) produzido por Juan López 
Moctezuma, que emerge discursos no campo do lesbianismo. Os problemas 
e os questionamentos levantados nesse trabalho serão impulsionados, 
primeiramente, considerando os posicionamentos teóricos e noções sobre 
o corpo e a sexualidade compostas nas obras foucaultinas. As estratégias de 
produção das materialidades fílmicas das referidas imagens e os recursos de 
produção, ou seja, enquadramento, movimento e ângulo da câmera, serão por 
nós entendidas e analisadas como meios de produção discursiva do dispositivo 
fílmico, susceptível de repetições e descontinuidades. Tais materialidades 
irão nos levar a um olhar discursivo em torno da sexualidade, permitindo-nos 
problematizar de que maneira o sujeito mulher experiencia a si enquanto sujeito 
de sexualidade e como o lesbianismo pode ser constituído como uma abjeção, 
associando a uma construção do monstro discutido por Foucault, aquele que 
transgride normas sociais e naturais, produzindo o medo pela ruptura de 
uma norma instaurada, bem como é conceituada a personagem sujeito lésbico 
partindo dos pressupostos de Deleuze para encontrar o verdadeiro sujeito, 
pois constituem de elementos pró-filosóficos, imanência vs. subjetividade. O 
conceito de corpo também será significativo, pois ao mostrarmos o sujeito nos 
deparamos com as seguintes dúvidas: que elementos corporais são destacados 
nessas materialidades? E de que maneira? Que sentidos são produzidos em nós? 
Acreditamos que providos dessas indagações poderemos entender que corpo é 
esse constituído do sujeito mulher lésbica mensurado pela heteronormatividade, 
a partir das discussões teórico-metodológicas desenvolvidas por Michel Foucault 
no campo do discurso.
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Naiana Mussato Amorim (UFF)

Alice e o país das maravilhas: a personagem enquanto ritmo distinto

Em consonância com Johannes Anderegg (1977) e Wolfgang Iser (2013), 
a personagem ficcional pode ser entendida enquanto possibilidade de ação, 
que formula e estabelece relações. Esse modo de compreender a personagem 
é muitas vezes subentendido, quando não obscurecido por sua obviedade e 
assim se alinha, com razão, personagem e possibilidade de ação a ser humano, 
enquanto modelo de atuação. Por isso nos interessa a personagem insólita, que 
desloca as conjunções normais e nos dá a ver características antes naturais 
e consequentemente desapercebidas. Em As aventuras de Alice no país das 
maravilhas (2013), de Lewis Carroll, encontramos diversas personagens que 
nos permitem trabalhar a seguinte questão: personagem é mais a humanização 
de certos elementos ou é antes a centralização da possibilidade de ação, de 
diferença? De um jeito ou de outro, a indeterminação parece mediar a ordenação 
dos elementos, na qual personagem carregaria maior grau de indeterminação, 
de possibilidade de diferença, e cenário, o menor grau de atuação. Para Henri 
Bergson (2010), o grau de indeterminação caracteriza os seres vivos e lhes 
confere diferentes durações, ou ainda, diferentes ritmos de duração. Desse 
modo, podemos desvincular provisoriamente os elementos narrativos das 
figuras que ora assumem para pensa-los enquanto movimento e duração. Sob 
essa ótica, nos propomos a pensar qual é o ritmo do Coelho Branco, da Lagarta, 
da Alice e da Rainha, personagens da narrativa supracitada, e de cenários, como 
a toca, a praia e a corte e assim explorar a noção de personagem no âmbito 
narrativo como ritmo distinto.
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Naiara Sales Araújo Santos (UFMA)

Asilo nas Torres: Fantasia e Ficção Científica contra a Ditadura Militar

O presente trabalho tem como objetivo analisar a presença de elementos 
insólitos na obra de Ficção Científica Asilo nas Torres de Ruth Bueno, escrita em 
1979, mostrando como esses elementos foram de fundamental importância 
para driblar a censura da Ditadura Militar. Como suporte teórico, dialogaremos 
com críticos tanto de Ficção Científica e Fantástico, como das áreas relacionadas 
às temáticas de Identidade Cultural. Dessa forma, traremos à baila as ideias 
de Tzvetan Todorov, Irlemar Chiampi, Adam Robert, Paul Alkon, Darko Suvin, 
Homi Bhabha e Stuart Hall, entre outros. Nossa análise comparativa e crítica 
lançará mão de discussões já existentes em âmbito nacional e internacional 
no tocante ao conceito de Literatura Fantástica e outros gêneros relacionados 
a ela quais sejam Realismo Mágico e Maravilhoso, bem como das discussões 
em torno do conceito de Ficção Científica e seus subgêneros, sempre levando 
em consideração fatores históricos, sociais e culturais que impulsionam a 
criação artístico-literária. Também será objeto de nossa atenção as temáticas 
relacionadas à posição social da mulher e as transformações ocorridas ao 
longo do tempo em decorrência de fatores socioculturais. Por se tratar de uma 
obra de ficção científica escrita no Brasil na década de setenta, nossa discussão 
enfocará a situação da literatura Brasileira no tocante aos gêneros de Ficção 
Científica e Fantástico ao mesmo tempo que dialogará com algumas produções 
latino-americanas do mesmo período.
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Nanci do Carmo Alves (Fabel)

Mar me quer: Zeca Perpetuo e Luarmina, a importância das personagens 
na construção do relato

Mar me quer (2000), de Mia Couto, retrata a história de Zeca Perpetuo e 
da Dona Luarmina, entre outros, sobre e ao redor desses dois se dá a construção 
da belíssima história que se passa perto do mar onde Zeca é um pescador 
aposentado e apaixonado por Luarmina, apesar de sua idade, esta por sua vez era 
a vizinha costureira e o tinha como um bom amigo. Carlos Reis define “a história 
como conjunto de elementos (acontecimentos, personagens, situações, espaços, 
etc.) que constituem o significado ou conteúdo narrativo que é representado 
pelo discurso” (2001, p.359). E a representatividade das personagens que 
vão tratar, ainda segundo Reis, de elementos semânticos: temáticos, sociais, 
ideológicos etc., essas carregam ainda a responsabilidade de integrar levando 
em conta o espaço e as temáticas abordadas na dinâmica do relato, a construção 
do chamado “mundo ficcional”, chamado também por Umberto Eco de “parasita 
do mundo real”. Percorreremos então um caminho pelo mundo de Zeca Perpetuo 
e Dona Luarmina, estudando e verificando o valor da personagem, acentuando 
sua importância e a forma como atuam, passeando também pelas marcas do 
insólito, sempre presente na obra de Mia Couto.
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Nicole Ayres Luz (UERJ)

O Diabo como Instância Moralizadora em Conto de Sade

O presente trabalho tem por objetivo analisar o processo de figuração da 
personagem do diabo no conto “Aventura Incompreensível Atestada por Toda 
Uma Província”, do Marquês de Sade. Tal processo guarda características que 
o distingue das demais personagens cuja figuração aponta para o protocolo 
realista, e tem por efeito o medo. Esse efeito é assegurado pelo modo como a 
personagem é construída, com a presença de diversos índices que sugerem sua 
existência ambígua e seu caráter maligno. A descrição provoca incerteza quanto 
a sua natureza e seu poder de malignidade, o que suscita o medo no leitor. O 
viés moralizante da obra vai de encontro à proposta estética do próprio Sade no 
prefácio à antologia Os Crimes do Amor, intitulado “Nota sobre Romances ou a 
Arte de Escrever ao Gosto do Público”, em que discorre sobre as representações 
do vício e da virtude, de acordo com a natureza humana. Por fim, considera-se 
o efeito de medo artístico, conforme classificação de Júlio França, gerado por 
tais personagens: o barão castigado e o diabo punitivo. O leitor, por um lado, 
é capaz de percorrer a narrativa sem correr riscos reais e, por outro, teme por 
suas próprias escolhas, se o insólito for tomado como referência possível para 
compreender o mundo racional. O próprio título já revela certa ambiguidade, 
pois a situação, apesar de incompreensível, foi confirmada por toda a província, 
evidência que o narrador enfatiza logo no começo do conto.
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Olivar Aurelino Ferreira Neto (UFMA)

Morte rubra: um estudo do insólito em Edgar Allan Poe

Edgar Allan Poe (1809-18scritor norte-americano, tornou-se mundialmente 
conhecido pelos seus contos e poemas fantásticos de horror e mistério, dentre os quais 
podemos destacar: “O corvo” (The raven, 1845), “O escaravelho de ouro” (The gold 
bug, 1843) e “A queda da casa de Usher” (The fall of the house of Usher, 1839). As 
suas obras são envoltas por uma atmosfera tenebrosa e horripilante, onde a decadência 
humana, o enclausuramento, a loucura e a morte se fazem presentes constantemente, 
mexendo com o psicológico de seus leitores. O presente estudo tem por objetivo in 
discutir a presença de elementos do fantástico, assim como do insólito, nas obras de 
Allan Poe, tendo por objeto de análise o conto “A máscara da morte rubra” (The masque 
of the red death, 1842), no qual nos deparamos com um país assolado por uma terrível 
peste que dizima a população, enquanto os nobres se resguardam dentro dos muros 
de uma abadia. Surge, então, uma figura enigmática que adentra este último reduto 
contra a epidemia, trazendo consigo a morte para os remanescentes e, logo em seguida, 
desaparece sem deixar rastros ou explicações racionais de sua aparição. Para este estudo 
serão utilizados como aportes teóricos alguns dos principais trabalhos acerca do gênero 
fantástico, tais como: Introdução à literatura fantástica (2012), de Tzvetan Todorov e 
A ameaça do fantástico (2014), de David Roas.
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Onivaldo Ferreira Coutinho Sobrinho (UFMA)

Manifestação do insólito através do duplo no conto fantástico “O Duplo”, 
de Coelho Neto

A literatura maranhense, em linhas gerais, tem sido lida e analisada 
no meio acadêmico de diversas formas e gêneros. Apesar disso, há muitos 
gêneros literários não comumente associados ao Maranhão, mas que têm sido 
produzidos significativamente por autores maranhenses. O gênero Fantástico, 
por exemplo, remete-nos a priori a nomes importantes como Edgar Allan Poe 
e J.R.R Tolkien, todavia podemos encontrar em Coelho Neto, escritor e cronista 
maranhense, narrativas que atendem à definição de Todorov do Fantástico: a 
hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais face a um 
acontecimento aparentemente sobrenatural. No conto “O Duplo”, a personagem 
principal, Benito Soares, relata um estranho acontecimento em sua vida, uma 
possível experiência de pós-morte. É nessa situação sobrenatural e inexplicável, 
que permanece um mistério, que buscamos o objeto deste estudo. O presente 
estudo objetiva analisar a presença do insólito no conto “O Duplo”, a luz dos 
apontamentos dos críticos do Fantástico. Para o conceito de duplo serão utilizados 
os apontamentos de Carl Francis Keppler em The literature of the second self 
(1970), como também as definições do insólito que se manifesta através do 
duplo na literatura fantástica pela visão de Rebeca Martín Lopez em sua tese Las 
manifestaciones del doble em la narrativa breve española contemporánea (2010), 
bem como os apontamentos de Flavio Garcia, entre outros. 
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Osmando Jesus Brasileiro (UNIRITTER)

Figurações do Dr. Rodrigo Cambará: o duplo em O Retrato, de  
Erico Verissimo

O processo de composição do duplo na trama narrativa acontece das 
mais variadas formas, a começar pela presença de personagens cujos traços 
identitários colocam em evidência, ou até mesmo em choque, o “eu” com o “outro” 
contido em uma mesma personagem. Personagens ficcionais que possuem essas 
características podem ser encontradas em Orlando (publicado originalmente em 
1928), personagem de romance homônimo da autora britânica Virgínia Woolf, 
Dorian Gray, em O retrato de Dorian Gray (1890), do escritor irlandês Oscar Wilde, 
e Dr. Rodrigo Cambará, de O retrato (1951), da trilogia O tempo e o vento, do 
escritor brasileiro Erico Verissimo. Em Orlando, o elemento duplo é a mudança 
de identidade sexual da personagem que, dotada da imortalidade, em mais de 
300 anos, dentro da narrativa ficcional, alterna o sexo com o passar do tempo, 
oscilando entre masculino e feminino; em Dorian Gray, o duplo se dá por meio 
do quadro que o representa e que passa a receber todos os desgastes do tempo, 
preservando a personagem num pacto de “imortalidade”. Em O Retrato, o duplo 
é constituído pela obra-prima, no caso, o retrato pintado pelo artista espanhol 
Pepe Garcia que intrigou muitas personagens da ficção e causou conflito em Dr. 
Rodrigo, o representado no quadro. Nossa metodologia consiste em analisar 
as figurações da personagem de Erico Verissimo com base em teóricos como 
Clement Rosset (1998), em O real e seu duplo, Walter Benjamin, em Magia e 
técnica, arte e política, em Paul Ricoeur, em Tempo e narrativa, dentre outros.
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Patrícia Librenz (UNILA)

A transformação do conhecimento no tempo e no espaço em duas 
personagens insólitas de Machado e Borges: uma análise comparatista 
de “Ideias de Canário” e “El outro”

A literatura comparada possibilita, a partir do confronto de diferentes 
autores inseridos em diversas temporalidades e espaços, interpretações 
que evidenciam a plurissignificância da palavra estética, assim como as 
transformações de sentido, oriundas da recepção das obras em diferentes 
momentos. Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de tecer uma análise 
comparatista entre dois dos autores mais representativos da literatura latino-
americana: Machado de Assis e Jorge Luís Borges. As obras escolhidas para esta 
análise são um conto do escritor brasileiro, “Ideias de Canário”, e um conto do 
escritor argentino, “El outro”. Embora haja uma grande separação cronotópica 
entre os dois contos, pretendemos evidenciar no trabalho como a constituição 
de personagens insólitas e diálogos impossíveis, em certa medida, representam 
uma crítica contundente à vontade de verdade e à postura dogmática de discursos 
de caráter filosófico e/ou científico que, inevitavelmente, desconstituem-se no 
decorrer do tempo, como representado na narrativa de Borges, e na distensão 
pelo espaço, como representado na narrativa de Machado. Para realizar tal 
análise, a leitura dos contos foi orientada por diferentes e, por vezes, conflitantes 
aportes teóricos e categorias conceituais, tais como Focault, Nietzsche, Ricoeur, 
Antonio Candido, Beatriz Sarlo e outros.
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Patricia Marouvo Fagundes (UFRJ)

O inumano em The Waves

A literatura woolfiana permanece atual ainda em pleno século XXI, 
esboçando cenas que questionam a figura do homem moderno que, ainda no 
século XIX, atentava à instabilidade das instituições que davam suporte ao seu 
mundo e, consequentemente, às diferentes concepções de humanismos que 
vinham sendo formuladas desde a Grécia Antiga na cultura Ocidental. Virginia 
Woolf parece sugerir a grandeza de tudo que está para além do campo de visão 
humano, para além do quebrar das ondas. Seu romance The Waves (1931) 
viabiliza a possibilidade para pensarmos as imagens e as sonoridades da água 
em devir contínuo que, ultrapassando o humano, apontam para a larga e sempre 
presente persistência do inumano, constantemente relembrando a limitação da 
posição tomada pela perspectiva humana na apreensão da realidade maior de 
que faz parte. A negatividade presente no uso reiterado de um fluxo para além 
da consciência reverbera o momento de espanto e encantamento frente às forças 
inconquistáveis de vida e de morte, que delineiam o destino de seis personagens 
principais e uma secundária, sempre silenciosa. Pretende-se, assim, interpretar 
o fluxo de um dizer poético que insinua a sutileza do indizível, cuja densidade a 
lógica humana não pode clara e univocamente comunicar. 
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Paula Cristina Piva (Unesp)

“O Espelho”, de Machado de Assis: reflexos e reflexões

“O Espelho” aparece pela primeira vez no periódico Gazeta de Notícias em 
1882. No mesmo ano, é publicado com mais onze contos na obra Papéis Avulsos. 
No prefácio, Machado de Assis adverte que os contos possuem unicidade, apesar 
do título sugerir que se trata de uma coletânea aleatória. Realmente identificamos 
que, de algum modo, todos contêm a dicotomia ser/parecer, um tema bastante 
recorrente na literatura. O conto em questão, que tem como subtítulo “esboço de 
uma nova teoria da alma humana”, traz quatro amigos debatendo questões de 
alta transcendência, até que a conversa desemboca no tema da natureza humana. 
Jacobina, um quinto elemento, passa a contar aos presentes um episódio de sua 
vida para demonstrar sua teoria de que existe uma alma interior e uma alma 
exterior. Esse par antagônico, embora represente algo não corpóreo, não carrega 
em si o caráter fantástico que pretendemos expor nesta comunicação. No caso 
contado por Jacobina, a alma exterior se sobrepôs à interior, restando uma parte 
mínima de humanidade – e isso foi refletido pelo espelho. É o objeto que permite 
a irrupção do fantástico no conto e desencadeia a reflexão sobre o duplo. O tema 
do duplo na literatura é antigo, remonta aos clássicos e textos bíblicos, e pode 
aparecer na caracterização de personagens ou na problematização de questões. 
Sua representação na literatura pode se dar por meio de sombra, vulto, sósia, 
gêmeo, eco, cópia, retrato e, claro, espelho. Mas a presença desses elementos 
numa narrativa não pressupõe que ela seja fantástica, há outros fatores que 
servem à sua construção e é isso que propomos discutir.



245

Paula Vera-Bustamante (USP)

A cidade epifânica como personagem transformadora de um mundo que 
se revela insólito

A teoria da Cidade Fictiva, entendida como a cidade que nasce da criação 
estética literária, como fenômeno da construção de mundos, está desde sua 
gênese ligada tanto ao conceito de fictivo, proposto por Wolfgang Iser – para 
quem o fictivo é o elemento criador intencional que recolhe do plano real as 
referências para transformá-las em uma Gestalt ou construção mental no plano 
imaginário –, quanto à teoria dos mundos possíveis, que estimula a construção 
de novos mundos e novas realidades dentro da criação literária (autopoeisis), 
sejam esses próximos à realidade concreta, verossímeis ou fantásticos, mas com 
uma estrutura lógica dentro da diegese.

Um desses mundos possíveis surgidos do estudo da cidade fictiva é o 
da cidade epifânica, uma matriz de experiências reveladoras que podem ser 
alcançadas por seus habitantes depois de um percurso muitas vezes tortuoso, 
labiríntico, no qual o inusitado está sempre à espreita. Tal cidade se caracteriza, 
assim, pelo estranhamento que permeia sua construção como mundo possível 
do insólito. Ela logra superar sua condição inicial de espaço subjacente para 
se transfigurar, ela própria, em uma personagem actante, capaz de provocar 
experiências singulares nos sujeitos que nela habitam. Como, por exemplo, a 
aproximação com o outro, plasmada nos encontros clandestinos criados pela 
cidade epifânica.

Desses encontros súbitos surge a hierofania (revelação sagrada) do amor 
e da liberdade, retratada plenamente nos contos “Amor”, de Clarice Lispector, e 
“La Elegida”, da chilena Lilian Elphick, cujas personagens se defrontam nesse 
mundo epifânico e insólito com o chamado da cidade para fazer descobertas 
ônticas, que produzirão uma mudança e uma ruptura em suas vidas rotineiras e, 
principalmente, em seu próprio ser. 



246

Paulo Cesar Cedran (CUML)

As Amazonas – figura mítica da mulher independente

O objetivo desse artigo é apresentar um estudo sobre o universo 
mitológico referente ao contexto narrativo em torno do mito das Amazonas, 
presente no imaginário dos povos indígenas do norte do Brasil, em uma análise 
comparativa ao imaginário europeu nas mitologias grega e judaica. A pesquisa 
foi construída com base nas narrativas escritas pelos colonizadores europeus, 
fundamentada na concepção de Sicuteri, que conceitua o mito das Amazonas 
como sendo o mito da mulher independente prefigurada na narrativa bíblica 
como Lilith, considerada a primeira Eva. A literatura produzida pelos viajantes 
que fizeram parte da colonização da América narrada por Gandía, Carvajal, Rojas 
e Acuña complementam a construção da personagem mítica da Amazona. O mito 
se torna uma fonte explicativa dos vários processos pelos quais as sociedades 
indígenas passaram e que as sociedades complexas passam. O mito deixa de ter 
um caráter meramente folclórico e passa a responder questões que intrigam os 
povos em seus mais diversos estágios culturais e sociais, analisando-os de forma 
científica, sob a perspectiva estruturalista de Lévi-Strauss. A escolha analítica em 
torno do mito das Amazonas traz embutida toda uma relação que se estabelece 
a partir da distinção dos gêneros, masculino e feminino, e dos papéis atribuídos 
a homens e mulheres nas sociedades tribais referente às personagens femininas 
que agiam de forma inusitada de acordo com as narrativas descritas pelos autores 
Gandía, Carvajal, Rojas e Acuña. Portanto, o mito das Amazonas, sobre o aspecto 
da narrativa de gênero, engloba um protótipo de mulher que não condiz com o 
papel social a ela atribuído na comunidade indígena. Assim, elas tornaram-se 
mulheres míticas à medida em que a narrativa em torno de suas características 
corporais, culturais e biológicas fogem das distinções singulares associadas ao 
feminino, ou seja, docilidade, cuidado com a prole e obediência ao macho.
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Paulo Custódio de Oliveira (UFGD)

O tempo d’O homem duplicado

Esta comunicação se propõe fazer uma leitura da personagem central do 
filme O homem duplicado (2014), de Denis Villeneuve. Tanto este filme quanto 
o livro que o inspirou são narrativas insólitas porque recusam organizar-se se 
projetando para respostas. A personagem é uma eloquência da “indecidibilidade” 
gerada, principalmente, por uma recusa tácita à cronologia. O observador 
reconhece a aporia temporal criada pelo diretor, as imagens que surgem aos olhos 
não podem ser tributadas a uma realidade (representação do presente) nem a 
uma imaginação (representação do passado). Como artefato estético, o filme se 
alimenta desse intervalo e extrai dele suas últimas consequências. À presença 
do passado corresponde um recuo do presente, tornando complexo o tempo do 
homem duplo. Mas qual é a natureza do passado e como se dá seu comércio 
com presente deslizante? Uma pergunta que dá ao filme um tom alucinatório. 
Uma conduta imagética especialmente articulada para provocar um incômodo 
narrativo e intervir no pensamento do observador. Um processo de composição 
cinematográfica surpreendente, que se apropria de uns poucos elementos do 
romance que lhe inspira e produz uma narrativa cujo insólito se torna uma 
alavanca sensível do pensamento mobilizando-o no fluxo e configurando-se como 
um intercessor (VASCONCELLOS, 2006). Nesse tempo surpreendente, pode-se 
dizer, a partir das taxionomias montadas por Gilles Deleuze em Cinema II – A 
imagem-tempo (2005), que não é uma narrativa que instrui o comportamento 
de um corpo, mas um corpo, cuja vivência atualizada se expande pela suspensão 
temporal, tornando-se narrativa. Mais do que contar uma história, esse tipo 
de narrativa cinematográfica é constituída sobre a própria estrutura do real, 
revelando-se não apenas uma “máquina que revela problemas do mundo”, mas 
também um autômato com capacidade para “liberar novas possibilidades para o 
mundo” (GUÉRON, 2011).
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Pedro Manuel Napido (UEM)

Os processos de figuração das personagens na narrativa infantil 
e juvenil de Moçambique: Um olhar sobre O gala-gala cantor, de  
Luís Carlos Patraquim

A presente comunicação, recorte de projeto mais amplo que estuda 
a formação do subsistema infantil e juvenil em Moçambique, aborda os 
processos que se desencadeiam na construção ficcional das personagens da 
obra O gala-gala Cantor (“gala-gala” é o nome popular dado em Moçambique 
para o lagarto agma-de-cabeça-vermelha), do escritor moçambicano Luís 
Carlos Patraquim – Julizardo, Kyara, Dona Genciana, Mauro, Fábio e o Zeca. 
Deste modo, apresentam-se vinculações semiótico-contextuais e retóricas em 
uma narrativa cujos seres transitam entre a tradição e a modernidade, o real 
e o insólito, sugerindo, assim, novos mundos possíveis. O objetivo da leitura é 
demonstrar de que forma a obra traça uma atmosfera que trata da necessidade 
de encontrar soluções de continuidade entre o passado e o presente, o velho e 
o novo, na sociedade moçambicana. É neste viés que no processo discursivo e 
metaficcional, por um lado, a personagem Kyara desemboca numa perspectiva 
dialógica com a princesa A Bela Adormecida e, por outro, tal como toda 
mufanagem (molecagem), representa o cotidiano infantil e juvenil no contexto 
sociocultural e suburbano em Moçambique. 
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Pedro Puro Sasse da Silva (UFF) 

Um vilão chamado progresso: Distopia e Gótico em Não verás país nenhum

O pensamento distópico na literatura, que se consolida a partir da 
segunda década do século XX, é marcado por uma mudança de perspectiva 
sobre o progresso. A crença na ciência como redentora da sociedade dá lugar ao 
crescente temor sobre o uso dos avanços tecnológicos para explorar e alienar 
o homem. Ganhando força após o fim da primeira guerra, o gênero literário 
distópico é caracterizado pela projeção negativa do futuro da humanidade, 
como podemos ver em Nós (1924), de Yevgeny Zamyatin, Admirável mundo novo 
(1932), de Aldous Huxley, e 1984 (1949), de George Orwell. O gênero, contudo, 
não é o primeiro a mostrar uma reação direta aos ideais de progresso trazidos 
pela razão e pela ciência. O Gótico, no século XVIII, já se apresentava como uma 
literatura contrária a muitas ideias do Iluminismo, característica intensificada no 
século XIX com a consolidação da cidade industrial moderna. Ainda que o Gótico 
busque no passado o alvo de sua representação, e a Distopia, por sua vez, aponte 
para o futuro, as características compartilhadas por estes gêneros reforçam sua 
proximidade: o espaço confinador, labiríntico e opressivo; a crítica às instituições 
de poder; uma visão pessimista da sociedade; a descoberta de segredos 
sombrios há muito encobertos etc. Entretanto, enquanto no Gótico setecentista, 
o medo se concentra principalmente sobre um personagem específico, o vilão 
gótico, na Distopia – assim como em parte do Gótico oitocentista – essa ameaça 
se torna mais dispersa. Em 1984, por exemplo, não se considera o big brother 
como o vilão da história, e sim todo o sistema totalitário como a verdadeira 
ameaça, na qual tanto seu líder quanto qualquer indivíduo da população pode 
momentaneamente encarnar o medo inspirado nesse regime. Nosso objetivo, 
neste trabalho, é analisar os diálogos entre o gótico e a distopia em Não verás 
país nenhum, de Ignácio de Loyola Brandão, tendo como foco a representação da 
sociedade distópica como figura vilanesca da obra.
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Rafael Campos Oliven (UFRGS)

O Duplo Par Excellence em The Comedy of Errors

O duplo ou Doppelgänger é um tema clássico na literatura ocidental. 
Ele já está presente na Bíblia, com as narrativas de Isaías e Jacó, mais tarde 
transformadas no livro homônimo Esaú e Jacó, de Machado de Assis, no conto 
“William Wilson”, de Edgar Allan Poe, em The Portrait of Dorian Gray, de Oscar 
Wilde, em Othello, de Shakespeare, de forma sutil através das personagens Iago 
e Othello, e em outra peça do mesmo autor que será aqui analisada, The Comedy 
of Errors, entre tantos outros livros, contos e relatos históricos.

O meu trabalho visa analisar nessa peça a presença do duplo por 
excelência, a saber, os gêmeos Antífolo de Éfeso e Antífolo de Siracusa e seus 
atendentes também gêmeos Drômio de Éfeso e Drômio de Siracusa, tendo como 
ponto de partida o artigo Das Unheimliche de Freud e buscando investigar até 
que ponto as teorias desse autor se aplicam a essa peça e de qual forma. 

Desde a Antiguidade, gêmeos univitelinos vêm causando um misto 
de fascínio e temor nas pessoas e em diferentes povos, visto que são um 
exemplo concreto e literal do duplo, podendo provocar, dessa forma, grande 
estranhamento ou até mesmo o rechaço de uma comunidade 

A pergunta que se coloca, e que eu procuro responder, é até que ponto o 
estranhamento elaborado por Freud em seu artigo se encontra presente nessa 
obra e, se este for o caso, de que forma e até que ponto ele pode ser inferido dela 
e qual a relevância dessa peça para a atualidade.
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Rebecca Demicheli Sampaio (UCS)

A personagem feminina e o duplo: uma leitura de “Tigrela”, de  
Lygia Fagundes Telles

Na história da literatura, em todas as épocas, encontramos o tema do duplo 
como assunto principal de muitas obras renomadas. Constatamo-lo presente na 
consciência mitológica de povos antigos e nas reflexões de grandes pensadores 
das civilizações mais remotas. Essa temática se faz presente no conto “Tigrela”, 
escrito por Lygia Fagundes Telles e publicado, originalmente, em 1977, na obra 
Seminário dos ratos. A escrita da autora busca representar a condição do ser 
humano através de temas de densidade existencial, por meio da exploração do 
imaginário e da fantasia, sendo assim, o elemento fantástico tem sido recorrente 
em suas produções. A narrativa em questão apresenta a personagem Romana, 
uma mulher que, frustrada com experiências amorosas anteriores, desenvolve 
um relacionamento peculiar com uma tigresa, passando a viver com ela. 
Numa relação conturbada e marcada pelo ciúme, a tigresa é entendida como 
a representação de uma segunda faceta de Romana. O presente trabalho tem 
como objetivo investigar a questão do duplo na narrativa, com base em aporte 
teórico constituído por Carraté (1994) e Rank (2013). Dessa maneira, o estudo 
deste conto possibilita a percepção do desdobramento da personalidade da 
protagonista, na medida em que se evidencia um embate entre Romana e Tigrela 
pela apropriação do mesmo espaço.
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Regina da Costa da Silveira (UNIRITTER)

O duplo inato em interconecção com o infinito em Guimarães Rosa

Para Edmund Tylor, autor que alicerça as ideias de Freud sobre animismo, 
a origem da noção de alma está nas experiências do sono, da doença, da morte 
e, sobretudo, dos sonhos, que levam a imaginar a existência de um “duplo” do 
corpo. Atualmente, antropólogos como o francês Philippe Descola e o brasileiro 
Viveiros de Castro teorizam sobre a humanização do mundo animal e vegetal 
em estudos que desembocam na extensão e ampliação da própria natureza 
que integra os homens, os animais e as plantas. No escopo das identificações, 
destaca-se o conceito híbrido denominado de “animismo”. Por identificação, 
Descola entende o mecanismo por meio do qual o sujeito irá detectar diferenças 
e similaridades entre si e os objetos do mundo, entre atributos seus e os de 
entidades que o rodeiam. Assim, a “fisicalidade” e a “interioridade” constituem o 
duplo inato e específico à espécie humana, ainda que diante de infinitos modos 
de conectar e de interagir desses dois planos. Essa dualidade lembraria, com 
efeito, o corpo e a anima aristotélica? E, antes, remeteria às preocupações dos 
pré-socráticos com o Nous (pensamento, inteligência) depois interpretado com 
seu lado Natureza? São indagações propostas para reflexão e análise dos textos 
rosianos, entre eles, o conto “Quadrinho de estória”.
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Regina Silva Michelli Perim (UERJ)

De metamorfoses e transformações, breve trajetória do “ogro” na 
interface literatura e cinema

A personagem do ogro habita, sob diferentes disfarces, as narrativas 
da tradição, sendo o lobo um de seus avatares, figura a que se atribuem 
maldades como o canibalismo e o uso abusivo da violência. No estudo de Arlette 
Bouloumié, o ogro é caracterizado como um ser híbrido, espécie de monstro 
com poderes sobrenaturais, mas inteligência restrita e apetite bestial, dono de 
grandes riquezas e objetos mágicos, com a possibilidade de tomar a forma de 
um animal por via da metamorfose, ainda que muitas vezes sua aparência seja 
a de um gigante. Por seu turno, nos contos de fadas, a metamorfose é um dos 
prodígios mais frequente e característico desse tipo de narrativa, elemento tão 
importante que chega a definir o maravilhoso. Neste trabalho, pretendemos 
analisar um dos desdobramentos do ogro, a personagem masculina detentora de 
aparência física feia, por vezes animalizada, como se vê nos contos da tradição “A 
Bela e a Fera”, de Jeanne-Marie de Beaumont, e “Riquet o Topetudo”, de Charles 
Perrault. Busca-se ainda estabelecer uma análise dialógica com a configuração 
dos “ogros” nas narrativas contemporâneas literária, como “A Noiva do Tigre”, de 
Angela Carter, e fílmicas, elegendo-se a personagem Shrek, em filme dirigido por 
Andrew Adamson e Vicky Jenson, e A Fera, escrito e dirigido por Daniel Barnz. A 
fundamentação teórica que orienta a pesquisa tem por base os estudos acerca do 
maravilhoso levados a cabo por Tzvetan Todorov e Davis Roas, além de trabalhos 
que abordam a metamorfose, como os de Nelly Novaes Coelho, Marie Louise Von 
Franz, Marina Warner, e configuração de personagem, na esteira de Carlos Reis.
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Ricardo Amaral (UESB)

Corpo e travesti: quando a maquiagem constitui um outro lugar para a 
personagem

O presente trabalho toma a composição do corpo travesti no curta-
metragem Da Alegria, Do Mar e de Outras Coisas, da diretora baiana Ceci Alves, 
através da maquiagem que a personagem constrói em seu próprio rosto antes de 
se apresentar em uma casa noturna de shows. A narrativa fílmica marca o lugar 
do insólito na constituição da personagem travesti. Ao narrar a história de um 
sequestro de duas travestis e do assassinato de uma delas, a violência constitui o 
fora de costume na vida cotidiana dos indivíduos, marcando o extraordinário na 
narrativa do curta. Tomando o corpo enquanto utopia, pensamos com Foucault 
que o corpo é também um grande ator utópico quando se pensa nas máscaras, 
na maquiagem e na tatuagem. O ato de maquiar-se, para o referido filósofo, é 
fazer entrar o corpo em comunicação com poderes secretos e forças invisíveis. 
Ao olharmos para a personagem materializada em sua performance corporal, a 
partir do fio narrativo, observaremos um rosto sendo maquiado logo depois de 
ter sofrido uma violência física. Assim, o ato de pintar o rosto eleva a personagem 
a um outro lugar e espaço por meio do corpo, possibilitando que a personagem se 
recrie a si própria ao transformar seu corpo, transfigurando o processo insólito 
vivido durante o sequestro. Em resumo, personagem e corpo nos conduzem à 
discussão de um sujeito sócio-histórico atual, inclusivo, porém, interditado nos 
domínios de um exemplo cinematográfico do regionalismo baiano. No campo 
dos estudos literários, o estudo de Margareth Doody, intitulado Dar um rosto 
ao personagem, será articulado, bem como as noções de personagem ficcional 
arroladas por Umberto Eco em Confissões de um jovem romancista. A análise da 
personagem fílmica será amparada também por conceitos arrolados por Barthes.
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Ricardo Gomes da Silva (UNESP)

A construção da personagem no videogame Beyond: Two Souls a partir da 
perspectiva dos estudos literários

O presente estudo busca, a partir dos estudos literários, analisar 
a construção das personagens do videogame do gênero drama interativo 
Beyond: Two Souls (2013) (O além: duas almas) escrito e dirigido pelo designer 
francês David Cage (David De Gruttola) e produzido pela desenvolvedora de 
jogos Quantic Dream, sediada em Paris. O jogo, exclusivo para o Playstation 
3 e 4, narra a história de Jodie, uma garota que, por possuir poderes 
inexplicáveis, é obrigada a viver em um centro de estudos paranormais. Com o 
desenvolvimento da história, é revelado para o jogador que os poderes de Jodie 
são devidos à alma de seu irmão gêmeo morto na barriga da mãe. Aiden, o 
assim chamado espírito que acompanha Jodie, será quem fará com que objetos 
se movam e que a protegerá durante a trama do jogo. A cada capítulo do jogo 
o jogador precisa alternar entre a perspectiva de Jodie em terceira pessoa e a 
de Aiden, em primeira pessoa. Por exemplo, em uma situação em que Jodie se 
vê em perigo, o jogador precisa alternar para a perspectiva de Aiden e fazer 
com que objetos se movam a fim de causar medo no oponente ou mesmo 
decidir matá-lo, sendo que as decisões interferem no desenvolvimento do 
jogo. Quanto mais agressivos forem os atos de Aiden escolhidos pelo jogador 
mais difícil fica a convivência social de Jodie e menores são as chances de 
ele aceitar que está morto e deixar que ela viva normalmente. Os suportes 
fornecidos pelos estudos literários para análise de personagem, embora não 
possam englobar toda a complexidade e a especificidade da construção das 
personagens em videogames, como demonstraremos neste estudo, ajuda-nos 
a compreender a maneira com que David Cage constrói suas personagens e de 
que maneira as personagens de videogame se diferenciam e se aproximam das 
personagens literárias, tendo nestas seus autênticos antepassados ficcionais. 
Para tanto, buscaremos dialogar com estudos como o de Antonio Candido em A 
Personagem de Ficção e de Beth Brait A Personagem e estudos específicos acerca 
da composição do fantástico por meio da personagem, eixo importantíssimo 
no enredo sobrenatural de Beyond: Two Souls.
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Ricardo José de Lima Teixeira (UERJ)

A indistinção do conceito de humano em Ex-Machina e em outras obras 
literárias afins

Existe humanidade na máquina? É possível termos certeza do que é 
humano dentro do que é aparentemente inumano? O filme Ex-Machina (2015), 
escrito e dirigido por Alex Garland aborda uma temática que remete a autores 
como Isaac Asimov e Philip K. Dick, qual seja a criação de novas formas de 
identidade que confundem as distinções entre homem e máquina. O devir-
ciborgue, conforme antecipado por estudiosos como Oliveira (2003), se relaciona 
com a forma como construímos nossa subjetividade, algo que vem a transformar 
corpos e mentes e embaralhar a noção do que é humano e do que é artificial.  
A comunicação se propõe a apontar semelhanças e diferenças entre Ex-Machina 
e outras obras literárias no que se refere à composição ficcional.
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Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

Cantigas das Creanças e do Povo e Danças Populares, de Alexina de 
Magalhães Pinto: antropomorfismo e processos insólitos

Conforme Wladimir Propp, é possível notar que entre o folclore e a literatura 
não só existe uma íntima relação, mas que o folclore, como tal, é um fenômeno de 
natureza literária, constituindo-se uma das formas da criação poética (1975, p. 
20). Nessa perspectiva, ressalta-se, também, que a linguagem artística se expressa, 
como se sabe, em diferentes suportes e mídias, possibilitando, assim, que se 
estabeleçam importantes correlações entre sistemas semióticos diversos. Entre 
as possibilidades de abordagem analítica dos textos, a interação entre música 
(folclórica) e literatura apresenta-se salutar. Dessa forma, esta comunicação tem 
como objetivo discutir aspectos insólitos de textos (cantigas de roda da tradição 
oral, confluências de saberes e práticas culturais transmitidos de geração em 
geração) recolhidos e organizados pela folclorista e escritora brasileira, Alexina 
Magalhães Pinto (1870-1921), na obra Cantigas das Creanças e do Povo e 
Danças Populares (1916). A metodologia de análise (de caráter bibliográfico e 
documental) privilegiará a perspectiva do método analítico e fundamentar-se-á 
no referencial teórico sobre a história da literatura infantil e juvenil, em teorias 
sobre o insólito e suas vertentes e em referências sobre as relações entre folclore, 
música e literatura. Buscar-se-á demonstrar, em cantigas selecionadas, de que 
forma essas composições manifestam os fenômenos insólitos – especialmente 
no que diz respeito à configuração antropomórfica e anímica das personagens: 
animais que comparecem nos textos reunidos pela autora.
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Rita Diogo (UERJ)

De Guamán Poma a La teta asustada: gênero feminino, violência e 
modernidade periférica

O objetivo de nosso trabalho é apresentar algumas características que 
contribuem para a constituição de modernidades periféricas na América Latina, 
tendo como foco questões de gênero. Para tanto, partiremos do conceito de “real-
maravilhoso” cunhado por Alejo Carpentier (1949), apresentando a vigência do 
mesmo na caracterização das culturas latino-americanas de hoje, considerando 
que dito conceito nasce da consciência da assimetria cultural que existe entre 
países de passado colonial e aqueles de tradição imperialista. Assim, nossa análise 
começa pelas imagens de Guamán Poma de Ayala em sua Crónica y Buen gobierno 
(1614), as quais colocaremos em diálogo com as imagens contemporâneas do 
filme La teta asustada (2009), de Claudia Llosa. Se com as primeiras, seu autor 
nos brinda com o primeiro filme da Conquista do Peru, as segundas nos falam 
dos vestígios de dita conquista nas modernidades deste continente, nas quais 
as questões de gênero continuam sendo fundamentais nas relações de poder e 
domínio. Por outro lado, ambos representam importantes registros que colocam 
em cena uma história de ruínas (BENJAMIN, 1985), cujos destroços, ainda que 
reprimidos pela historiografia ocidental, continuam latentes no imaginário de 
nossos povos e ganham vida através de suas linguagens e comportamentos.
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Roberto Pontes (UFC)

Esaú e Jacó: personagens insólitas ab ovo

Em Esaú e Jacó se cumpre o penúltimo toque romanesco de mestre, do Bruxo 
do Cosme Velho, que encerra a acirrada convivência dos irmãos gêmeos idênticos 
Pedro e Paulo, na esteira de narrativas antecedentes, como a de Rebeca, mulher de 
Isaac que, segundo o Velho Testamento, sabe-se grávida, mas desconfia que “seus 
gêmeos brigavam dentro dela” (Gn., III, 21). Logo consultado a respeito, Javé profere 
a seguinte predição: “Há duas nações em teu seio, dois povos, saídos de ti, separar-se-
ão, um povo dominará um povo” (Gn, III, 23). Na bem urdida narrativa machadiana 
os fatos se passam de modo diverso. A cabocla sortista é que interpela Natividade a 
respeito da possível discórdia ab ovo, subvertendo o texto bíblico do seguinte modo: 
“pergunto se não teriam brigado no ventre de sua mãe; não lembra?” (Cap. I). Ao 
que a mãe admite o ocorrido. A acentuar o fado dos dois gêmeos sobrevém o batismo 
destes com os nomes dos apóstolos do Novo Testamento: Pedro e Paulo. No próprio 
romance o narrador dá-nos ciência desse impasse apostólico: “O doutor foi à estante 
e tirou uma Bíblia, encadernada em couro, com grandes fechos de metal. Abriu a 
Epístola de São Paulo aos Gálatas, e leu a passagem do capítulo II, versículo 11, 
em que o apóstolo conta que indo a Antioquia, onde estava S. Pedro, ‘resistiu-lhe 
na cara’.” (Cap. XV).

Pois é sobre esta insólita construção de personagens no mundo possível do 
romance machadiano que se dará esta comunicação, a qual também se ocupará, 
por conta da contiguidade narrativa, da figuração de outras personagens, como 
vem a ser o caso da ambígua Flora, tão insólita quanto os dois gêmeos que 
disputam seu amor.
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Rosa Maria da Silva Gonçalves (UFU)

Posturas antagônicas das personagens Ludo e Lídia na construção 
identitária individual e coletiva

Esta comunicação visa apresentar as personagens Ludovica Fernandes 
Mano, ou Ludo, uma portuguesa que passa a morar em Angola, e Lídia do 
Carmo Ferreira, poetisa e historiadora, ambas protagonistas de romances 
do escritor angolano José Eduardo Agualusa. A primeira transita em Teoria 
Geral do esquecimento (2012) e a segunda em A estação das chuvas (2012). 
As duas mulheres aparecem em narrativas nos períodos da independência e 
pós-independência. No entanto, o espaço ocupado por cada uma delas permite 
a visualização de comportamentos antagônicos. Ludo, uma mulher repleta de 
fobias, enclausura-se em um apartamento, por quase trinta anos. Enquanto 
isso, escreve a sua história nas paredes e em diários. É desse ambiente que ela 
acompanha a guerra civil que ocorre em Luanda, uma guerra pela sobrevivência 
e libertação do período colonial, concomitantemente à sua própria guerra 
existencial. Ela busca a superação de traumas ocorridos nas fases da infância, 
adolescência e velhice. Do outro lado, Lídia é uma mulher racional, ainda 
que acreditasse em presságios. Ela conviveu com renomadas figuras do 
nacionalismo africano, entre os quais intelectuais e políticos, na luta pela 
construção de um novo país no pós-independência, desaparecendo, em 1992. 
Sendo assim, a contraposição entre Ludo e Lídia, na busca por transformações 
individuais ou coletivas, é fundamental para retratar questões pertinentes à 
construção da identidade nacional e individual, retratando a batalha travada 
entre o colonizado e o colonizador, conforme Figueiredo e Jovita (2012). Logo, 
as ações praticadas por essas personagens perpassam o ir e vir pelo mundo 
interno e externo a fim de modificar os olhares estereotipados em relação ao 
continente africano (APPIAH, 1997).
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Rosângela Tenório de Carvalho (UFPE)

Fagin, o Judeu: uma reescrita em oposição ao estereótipo de Dickens

Este trabalho analisa práticas discursivas de oposição ao racismo na 
literatura. Para isso, utiliza como recurso analítico o modo como os Estudos 
Culturais problematizam a cultura e o discurso. O corpus de análise foi a novela 
gráfica Fagin, o Judeu, de Will Eisner. O objetivo desta análise foi destacar práticas 
discursivas que operam em oposição a ações que subalternizam grupos humanos 
por meio da diferença cultural. Nesse sentido, descrevemos e analisamos 
práticas discursivas de registros autobiográficos e de reescrita do ponto de vista 
do outro, representado no texto literário. Essas práticas aparecem como uma 
possibilidade de devir no sentido de luta cultural no campo da produção cultural 
contemporânea. Chamamos a atenção para versões de ilustradores a exemplo 
do ilustrador George Cruikshank, do livro Oliver Twist, baseado na aparência 
dos primeiros imigrantes sefardistas, com traços mais pronunciados e cabelos 
e pele escuros de forma a reforçar o desprezo por esses dados demográficos. 
Em contraponto, analisamos o modo como Eisner procura dar um outro tom, 
em um jogo de linguagem, de imagens que apontam para possibilidades de 
múltiplas interpretações, diferentes daquela já bem retratada no texto clássico 
de Dickens. Em seu traço, há um Fagin com outra fisionomia, um contraponto aos 
ilustradores de Dickens.
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Rossana Rossigali (UCS)

A presença do duplo em “The story of the late Mr. Elvesham”, de H. G. Wells

O presente texto tem por escopo analisar o conto “The story of the late 
Mr. Elvesham” (1897), de H. G. Wells (1866-1946) – o qual possui mais de uma 
tradução no Brasil, como “A história do falecido sr. Elvesham” (Editora Alfaguara) 
e “O caso do finado Mr. Elvesham” (Editora Cosac Naify) – na perspectiva da 
presença do duplo. Conforme assevera Italo Calvino (2004), o referido escritor 
britânico, além de ser um dos pais da ficção científica, dedicou-se também a 
contos fantásticos, como esse que relata a história de um famoso e idoso filósofo, 
o senhor Elvesham, que propõe a um jovem e pobre estudante, chamado Edward 
George Eden, deixar-lhe todos os seus bens quando morrer, visto que não tem 
herdeiros, sob a condição de que passe a assinar o próprio nome de Elvesham. 
Ao ingerir substâncias fornecidas por Egbert Elvesham, Eden vê-se no corpo 
do ancião, descobrindo a trama urdida pelo filósofo. Vários pensadores têm-
se debruçado sobre estudos acerca do duplo, elaborando tipologias as mais 
diversas. Nicole Fernandez Bravo (1997), por exemplo, classifica essa troca 
com um duplo jovem, objetivando a perpetuação da vida, como sobrenatural, 
inserindo-a na categoria do duplo como figura do homogêneo/idêntico, a qual se 
constituiu em símbolo do mito do duplo desde a Idade Antiga até fins do século 
XVI. Adicionalmente, Clemént Rosset, Juan Bargalló Carraté e Yves Pélicier são 
outros autores que também integram o aporte teórico deste trabalho. 
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Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)

Nuances do fantástico na construção do duplo em La Morte Amoureuse de 
Théophile Gautier e A mortalha de Alzira de Aluísio Azevedo

Este trabalho visa estudar a construção do fantástico através do expediente 
narrativo do duplo em duas narrativas do século XIX. A relação temporal não é 
a única coincidência que aproxima as duas ficções. A Mortalha de Alzira (1891) 
é inconfundivelmente uma releitura de La Morte Amoureuse (1836). Aluísio 
Azevedo confessa a inspiração no prefácio que abre a primeira edição do romance, 
que, como sua narrativa inspiradora, foi publicado primeiro em folhetim para 
depois ser lançado em volume. Aluísio Azevedo, primeiramente, não assume a 
autoria de A Mortalha de Alzira, escrevendo o romance na Gazeta de Notícias sob 
o pseudônimo de Victor Leal. Cria, como um desafio, e para agradar os leitores 
mais identificados com os temas da escola romântica, um escritor que critica com 
afinco o Naturalismo, movimento literário inaugurado e desenvolvido no Brasil 
pelo próprio Aluísio Azevedo. No prefácio do livro, quando assume a criação de 
A Mortalha de Alzira, narrativa que obteve um sucesso folhetinesco estrondoso 
para a época, Aluísio chega, literalmente, a se desculpar com os críticos e com 
os leitores de seus romances naturalistas “sérios” pelos exageros românticos 
cometidos neste romance. No entanto, apesar dos excessos na descrição dos 
sentimentos dos protagonistas, Aluísio, sob a capa de Victor Leal, não abandona 
os princípios do Naturalismo. Sua construção do duplo de Ângelo, que instaura 
o evento fantástico no romance, diferencia-se da construção do duplo da 
personagem de Romuald em La Morte Amoureuse justamente por sua explicação 
racional dos sonhos do padre protagonista: a histeria. Por outro lado, os sonhos 
de Romuald seriam esclarecidos pelo vampirismo de sua amada Clarimonde. 
Ainda que os sonhos representem a vida dupla das personagens que são padres, 
durante o dia, e boêmios, durante a noite, o vampirismo em La Morte Amoureuse 
aproxima a narrativa do fantástico-maravilhoso, e a histeria em A Mortalha de 
Alzira a aproxima do fantástico-estranho, segundo os conceitos de Todorov 
(1970). Dessa forma, nosso objetivo é analisar essas nuances do fantástico nestas 
duas obras que apenas de forma aparente seriam iguais, uma vez que A Mortalha 
de Alzira, como admite Aluísio Azevedo, seria somente um desenvolvimento do 
conto La Morte Amoureuse, de Théophile Gautier.
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Salete Rosa Pezzi dos Santos (UCS)

O duplo em “Um homem tão estranho que...”, de Marina Colasanti

A obra Penélope manda lembranças (2001), de Marina Colasanti, constitui-
se de seis contos, entre os quais “Um homem tão estranho que...”, o qual narra 
a história de Mister Paul, um estranho, avisa a voz narrativa, e complementa: 
“E olha que o conheço bem.” (2001, p.57). Essa dualidade, apresentada desde o 
início do conto, aguça a curiosidade do leitor que se sente instigado a acompanhar 
a trajetória da personagem. Mister Paul vivencia situações embaraçosas, 
na medida em que pessoas que o conhecem passam a não reconhecê-lo ou a 
não reconhecer sua voz. O conto alcança seu ápice quando Mister Paul já não 
distingue como seu o rosto refletido no espelho, o que remete à perspectiva do 
duplo. A temática da representação do duplo na literatura tem motivado muitos 
teóricos a desenvolverem estudos sobre o assunto, visto tratar-se de um tema 
explorado em obras de arte, desde a Antiguidade Clássica, a exemplo de Plauto, 
até nossos dias, como a escritora Marina Colasanti, entre tantos outros. Pela 
importância do tema e por sua recorrência em muitas produções literárias, este 
texto tem como objetivo analisar a personagem Mister Paul à luz de autores 
como Juan Bargalló Carraté (1994), Clément Rosset (1998), Otto Rank (2013), 
entre outros, buscando entender o processo por que passa o protagonista até o 
final da narrativa, quando a imagem refletida no espelho só lhe causa espanto. 
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Samene Batista Pereira Santana (UESB)

Composição do insólito: assassinos “reais” em personagens de si

A produção deste trabalho nasceu na rede de internet, num site de 
notícias local que, por sua vez, nos levou a um link do noticiário da cidade de 
Goiânia: “Jovem executado ao vivo é filmado por celular” (25-11-2014). A notícia 
direcionava ao vídeo no canal youtube.com e mostrava a execução de um jovem 
por mais cinco jovens que filmaram e postaram na rede o próprio ato criminoso. 
A partir dessa materialidade, que, a priori, revelou-se barbárie e composição 
do insólito e da violência, nossa curiosidade foi incitada. As ferramentas de 
pesquisa por similaridade do canal de vídeo nos levou a outros vídeos sobre 
o mesmo acontecimento: homicídios reais filmados por meio de celular e 
postados nas redes sociais e canal youtube.com. Para a construção deste artigo 
comunicamo-nos, especialmente, com Michel Foucault a fim de compreender 
a constituição dessas personagens de si: os sujeitos assassinos - que cometem 
crime de homicídio - e que se colocam a roteirizar, editar e postar na rede o 
“real”. Acreditamos que, muito além do crime praticado, e sob determinadas 
condições históricas e de possibilidade, há uma atuação desses sujeitos diante da 
câmera, há vontade de “contar” o crime, publicá-lo, protagonizá-lo. A partir dos 
estudos foucaultianos sobre a composição do sujeito de si e das práticas de si, 
na deflagração do insólito nos vídeos apresentados, temos, trazendo-os ao lugar 
de personagem “protagonista” de um “filme” sobre crime: de um lado, o crime 
“real” de outro, a atuação dos sujeitos diante da câmera. Ademais, a composição 
da personagem fílmica será entendida também por meio dos estudos de Barthes 
sobre cinema em O óbvio e o obtuso.
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Samuel Frison (UFRGS)

A construção da personagem mãe-escritora em A mulher que matou os 
peixes, de Clarice Lispector

O presente relato pretende abordar a escrita como um território sem 
fronteiras na construção da personagem mãe-escritora-narradora em A 
mulher que matou os peixes, de Clarice Lispector. A obra funciona como um 
diário em episódios, envolvendo as experiências da autora e sua relação com 
os bichos. Constitui, assim, aquilo que a crítica especializada (MOSER, 2009; 
GOTLIB, 2009; NASCIMENTO, 2012; DINIS, 2004) vem denominar de “bestiário 
clariceano”. No livro, as fronteiras entre a mãe e a escritora, entre o animal 
e o humano, são dadas pela palavra para em seguida serem desconstruídas 
pela própria diegese narrativa, apontando para o caráter frágil das identidades 
que se sobrepõem no universo ficcional de Clarice Lispector. Emerge, assim, 
a caracterização de sua escrita como permeada por um antimétodo (ÂREAS, 
2004), uma antiliteratura ou uma literatura menor (Deleuze, Guatarri apud 
DINIS, 2004). A obra revela que a personagem central é a própria homicida. 
Num descuido entre as tarefas do lar e do ofício de escrever, a mãe Clarice acaba 
por cometer um delito involuntário: matar os pequenos peixes de estimação 
dos filhos. A mulher que matou os peixes se tece na palavra que expressa o 
sentir do humano e do animal, configurando-se como uma geografia da escrita 
pela memória da mãe-escritora. A voz da narradora confunde-se com a de 
Clarice, uma mulher do mundo, sem territórios, que traduz essas experiências 
pela via da literatura para crianças, estabelecendo um elo de afetos pela via do 
diálogo. O livro, assim como as outras obras de Clarice Lispector para infância, 
torna-se um espaço interativo de partilhas em que as experiências do leitor são 
um convite à participação pelo uso de uma retórica persuasiva (Manzo, 2001). 
A diegese se configura, então, como um entre-lugar para a afirmação/negação 
de identidades interacionais, onde o sensível e o inteligível convivem de forma 
reveladora na construção dos fatos e das personagens.
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Sandra Mara Carvalho (UFU) 

O jardim secreto: espaço fantástico como personagem

Acreditamos que o espaço não se limita apenas à caracterização de 
paisagens ou de personagens, mas sim que ele possa ser também personagem, 
que atua especialmente na instauração de sentidos, descortinando anseios e 
práticas sociais, ultrapassando a mera função de plano de fundo, elevando o 
texto ao enriquecê-lo com as possibilidades de entendimento por meio de sua 
apresentação. O texto aqui proposto visa analisar o espaço do jardim, tanto na 
produção escrita quanto na adaptação fílmica do romance O jardim secreto, livro 
da autora inglesa Frances Hodgson Burnett, publicado em 1911, e filme dirigido 
por Agnieszka Holland, lançado em 1993, de forma a evidenciar sua importância 
para a criação do fantástico, salientando sua influência na construção dos enredos 
e das personagens, além de apresentar como os jardins secretos, da literatura e do 
cinema, são personagens que compõem as narrativas. Em O jardim secreto, cujo 
título já aponta para um espaço determinado – personagem essencial – teremos 
acesso à história da amizade entre Mary Lennox e Colin, duas crianças que se 
conhecem de forma inesperada e que exploram um jardim proibido situado nos 
arredores da propriedade onde moram. Assim, é nesse espaço-personagem, 
outrora trancado e proibido, que transformações, descobertas sobre o mundo 
e o autoconhecimento acontecem. Dessa forma, nossa análise se dará a partir 
da noção de prosopopeia, para demonstrar de que maneira o espaço do jardim 
secreto pode ser pensado como personagem, e como ocorre, por meio dos 
jardins, a evolução das narrativas. Além disso, apontaremos como a ambientação 
fantástica está relacionada à transgressão e aos processos de subjetivação das 
personagens. Para tal análise, nos basearemos em pressupostos teóricos de 
Filipe Furtado, Gaston Bachelard, Gilles Deleuze, Italo Calvino, Marisa M. Gama-
Khalil, Michel Foucault, Wolfgang Iser. 
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Sandra Sirangelo Maggio (UFRGS)

O brilho e a sombra na caverna dos diamantes: um estudo sobre  
Robinson Crusoé, de Daniel Defoe

Este é um trabalho sobre Robinson Crusoé – o náufrago mais popular da 
era moderna – e sobre os mitos que sua imagem evoca. Além de protagonizar 
três obras escritas por Daniel Defoe, essa personagem icônica dá nome a um 
subgênero, as Robinsonades, que se estendem por diversas áreas por meio de 
filmes, seriados de televisão, reality shows, músicas, poemas, quadrinhos, 
musicais, óperas, peças de teatro, pantomimas etc. No campo da literatura, 
esse subgênero acolhe autores como Johann David Wyss, R. M. Ballantyne, R. 
L. Stevenson, James Barrie, William Golding, Michel Tournier, Elizabeth Bishop, 
Umberto Eco, J. M. Coetzee e tantos outros. O objetivo do presente estudo é 
verificar por que, 397 anos depois da primeira publicação de Robinson Crusoé, 
o fascínio exercido pelo livro permanece o mesmo. Utilizo o conceito junguiano 
de Sombra, que preconiza que quanto mais iluminado o objeto, mais nítida é 
a sua sombra, de forma a discutir os mitos ligados à infância e à maturidade 
presentes na obra. Para tanto, examino quatro imagens selecionadas: o barco 
que enfrenta a tempestade, a ilha deserta, o atrito dos gravetos para fazer o fogo 
e o interior da caverna cravejada de diamantes. A fim de validar a hipótese de que 
esse texto atinge o leitor no plano da sombra de símbolos arcaicos, conto ainda 
com o aporte teórico trazido pelo filósofo Gaston Bachelard em suas poéticas do 
imaginário, que investigam imagens ligadas aos quatro elementos da natureza, 
água, terra fogo e ar.
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Sandra Trabucco Valenzuela (UAM)

Os lobos dentro das paredes (Neil Gaiman) e a série de TV Stranger Things: 
correlações entre o fantástico e a construção audiovisual

O objeto desta comunicação é identificar possibilidades de leitura e 
correlações entre o livro Os lobos dentro das paredes, de Neil Gaiman, com 
ilustrações de Dave McKean, lançado nos Estados Unidos em 2003, e a primeira 
temporada da série Stranger Things, da Netflix, veiculada em 2016. Lançado no 
Brasil em 2006, a obra de Gaiman narra a história de Lucy, uma menina que ouve 
ruídos vindos de dentro das paredes de sua casa; em vão, ela tenta avisar os pais, 
porém, os lobos tomam a casa e expulsam a família: “você sabe o que dizem… Se 
os lobos saírem das paredes, está tudo acabado”. Temática semelhante ressurge 
na primeira temporada da série de TV Stranger Things, produzida pela Netflix, 
2016, cuja narrativa se desenvolve na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, e gira 
em torno do misterioso desaparecimento do menino Will; a família, a polícia 
e amigos se deparam com situações insólitas enquanto buscam pelo garoto: a 
mãe percebe que o filho está dentro das paredes da casa e se comunica com 
ela através de luzes. Ao longo dos episódios, um ser monstruoso, sem rosto, 
surge das paredes da casa, aterrorizando as personagens. A série une elementos 
provenientes da literatura e do cinema fantástico, bem como da ficção científica. 
Este trabalho, concernente ao âmbito da Literatura comparada, propõe, como 
referencial teórico, os estudos de Todorov sobre as estruturas narrativas e a 
literatura fantástica, e os pressupostos de David Roas em Ameaça do fantástico. 
Também serão tratados os contos de Julio Cortázar, “A casa tomada”, e de 
Edgar Allan Poe, “Gato Preto”. Tanto na obra de Gaiman, como na série de TV, 
as personagens femininas convivem dentro de suas casas com o medo gerado 
pelo(s) ser(es) que habita(m) as paredes: enquanto a menina teme os lobos, 
como a ingênua Chapeuzinho Vermelho, a mãe de Will enfrenta o desconhecido.
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Sayuri Grigório Matsuoka (UFC)

Personagem e espaço no Realismo Mágico

Este trabalho propõe uma reflexão sobre as relações entre personagem 
e espaço em narrativas do Realismo Mágico, relevando o papel da ambientação 
para uma determinação intuitiva da realidade no texto ficcional. Os esquemas 
que permitem a figuração dos aspectos sociais e psicológicos do comportamento 
da personagem na ficção a aproximam da experiência existencial humana na 
mesma medida em que revelam sua dimensão discursiva. A personagem atua 
então como o signo constituído linguisticamente que apresenta os elementos 
socioculturais a serem decodificados pelo leitor. No caso dos relatos que escapam 
às estratégias de referenciação que obedecem aos modelos racionalistas e cuja 
noção de realidade abala o entendimento tradicional de tempo e de espaço, a 
personagem é peça-chave para a elaboração de uma ideia de consciência que 
aceita a concepção de mundos alternativos. Nessa tipologia, o elemento localista, 
seja ele delimitado pela cultura, pela religião ou pela literatura, favorece a semiose 
do fantástico a partir da interpretação das ações, dos sentimentos, das crenças 
da personagem como signos que conectam essas instâncias à instância textual. 
A influência do ambiente destaca-se aí como aspecto importante na atuação do 
componente mágico. Para fundamentar essas colocações no artigo, a perspectiva 
narratológica, com vistas aos mecanismos semio-estéticos dos textos literários, 
constituiu o principal viés teórico-investigativo.
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Sérgio Mauro (UNESP)

Elementos fantásticos nos “Opúsculos morais”, de Giacomo Leopardi

Pretende-se individuar os elementos fantásticos e a forma como eles se 
apresentam na prosa (diálogos) de Giacomo Leopardi, o maior poeta italiano do 
século XIX. A comunicação procurará analisar, portanto, o pessimismo cósmico 
da opereta Cantico del gallo silvestre (Cântico do galo silvestre), na qual o poeta 
de Recanati imagina um fantástico galo, com os pés na terra e a crista no céu, 
que com o seu canto prevê a destruição final do mundo. O narrador afirma ter 
encontrado documentos que comprovariam a existência do galo-profeta, mas 
para nós interessa notar que se trata de uma espécie de ficção científica, na 
qual os elementos ficcionais estão diretamente associados a transformações 
abnormes de seres vivos, graças às quais teria sido possível uma ligação direta 
entre a Terra e o Céu, com a consequência terrível e fatal de uma revelação 
inédita, profetizando o fim dos tempos.

Evidentemente, tanto o Cantico del gallo silvestre, das Operette morali, 
como os poemas “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” e “La ginestra”, 
demonstram cabalmente que Leopardi considerava a vida humana apenas e 
tão somente uma preparação para a morte, entendida como a dissolução final 
das coisas. A notória indiferença da Mãe-Natureza, tão discutida pelo poeta em 
quase todas as composições maduras, insere-se, na sua visão, dentro de um 
processo de reciclagem contínua, em que os seres humanos nada mais seriam 
do que elementos carregados de energia vital destinada a contínua destruição 
e posterior reciclagem. Enfim, o elemento fantástico, presente na caracterização 
do galo silvestre, reveste-se de enorme importância para que o poeta possa 
elaborar o seu pessimismo cósmico.



272

Shirley de Souza Gomes Carreira (UERJ)

A insólita presença da personagem sem voz em O grande deus Pã, de 
Arthur Machen

O grande deus Pã é uma novela de Arthur Machen, publicada em 1894. Essa 
obra é vista pelos críticos em geral como um marco na literatura de horror, pois 
o crescente clima de terror que a narrativa produz deriva de menções e ações 
indiretas, e sua principal personagem é construída por meio de depoimentos e 
revelações de outras personagens, não emergindo do texto como um indivíduo 
distinto. Este trabalho propõe a análise da construção da personagem Helen 
Vaughan, bem como a implicação do insólito no contexto de produção da obra, 
uma vez que o caráter transgressor de Helen contribuiu para produzir escândalo 
e rejeição quando a novela foi publicada.
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Simone Campos Paulino (UNIGRANRIO)
Vera Lúcia Teixeira Kauss (UNIGRANRIO)

As fiandeiras de Marina Colasanti: configurações das Moiras e tecelãs em 
três contos de fadas colasantianos

Nos contos de fadas a representação como personagem da figura 
mitológica que empresta o nome para categorizar este tipo de narrativa é 
bastante rara. A etimologia da palavra “fada” nos leva a depreender que o termo 
liga-se ao Fatum dos romanos, estabelecendo, portanto, uma tênue ligação com 
as Moiras e Parcas da mitologia greco-romana. Esses seres mitológicos eram 
também conhecidos como as “fiandeiras do destino”, acompanhando o fio da vida 
de todos os homens. Em um de seus contos de fadas mais conhecidos, Colasanti 
narra a história de uma tecelã capaz de modificar sua própria realidade e todo seu 
universo com o poder do tear. O conto “A moça tecelã”, entretanto, não foi o único 
no qual a escritora ítalo-brasileira Marina Colasanti utilizou do substrato mítico 
da cultura clássica e engendrou uma personagem próxima às Moiras e às Parcas 
da mitologia greco-romana. O ato de tecer e costurar se apresenta repetidamente 
nos contos de fadas colasantianos e esta ação é revestida de símbolos que revela 
o maravilhoso simbólico utilizado pela autora. Na busca de apontar a linguagem 
metafórica de Colasanti entrelaçada às costuras de seus personagens, iremos 
analisar a construção da bordadeira, da tecelã e do costureiro nos respectivos 
contos: “Além do bastidor” (1979), “A moça tecelã” (1982) e “Uma vida ponto 
a ponto” (2015). Tais contos foram selecionados considerando-se que as 
ações relacionadas à costura; além de estarem entrelaçadas com o destino dos 
protagonistas; representam a característica primordial das personagens, sendo 
esses reconhecidos pelo ofício que desempenham.



274

Simone Pereira Schmidt (UFSC)

Corpos e espíritos, entre violência e liberdade

Paulina Chiziane é uma escritora que dedicou grande parte de sua obra, 
nas últimas décadas, à figuração de temas ligados às experiências vividas pelas 
mulheres em território africano. Especialmente em Moçambique, onde vive 
– mas também em Angola, onde se dedicou, juntamente com Dya Kasembe, a 
recolher depoimentos de mulheres que enfrentaram as guerras nesse país – seu 
nome veio a ser identificado com as temáticas femininas. Recentemente, em 
julho de 2016, Chiziane declarou em entrevista que está cansada de escrever, 
atribuindo sua decisão de abandonar a carreira de escritora, em grande parte, 
às dificuldades que sempre enfrentou em sua condição de “mulher” e “preta”. “Se 
fosse branca ou homem”, diz a autora, “diriam que Paulina é grande antropóloga”. 
Em seus últimos trabalhos, a autora se dedicou à abordagem de temas que falam 
mais especialmente sobre a espiritualidade e o sentido místico da existência. 
Assim, ao tema da experiência das mulheres africanas veio se somar uma nova 
abordagem, de caráter mais místico. Num esforço por conjugar suas temáticas 
predominantes, este trabalho pretende enfocar os trânsitos entre a corporalidade 
e a espiritualidade, debruçando-se sobre a materialidade da experiência, mas 
também sobre as concepções desenvolvidas pela autora acerca do contato com 
o transcendente. O que pretendo, em última instância, é percorrer os caminhos 
pelos quais os sujeitos e discursos construídos pela escritora transitam entre 
a sujeição às mais diversas formas de violência e as práticas de resistência e 
afirmação subjetiva que forjam, no seio mesmo do enfrentamento das violências, 
perspectivas emancipatórias e libertárias. 
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Simone Silva Campos (UERJ)

Shadow of the Colossus: o desconhecido no trono

 Procuramos deslindar as relações entre teoria da literatura e jogos 
eletrônicos com uma justificativa teórica baseada em Wolfgang Iser, Ian Bogost e 
na tradição retórica. O videogame é apresentado como uma ficção baseada não 
só em narrativa como também em processos, seguindo a teoria de Bogost. Este 
processo pode ter caráter retórico: não apenas com função persuasiva, como (para 
Bogost) expressivas e, conforme defendemos, também epistemológicas. Depois, 
apresentamos a história e mecanismos do jogo Shadow of the Colossus (2005), 
sublinhando como ele relê a jovem tradição dos jogos eletrônicos para produzir 
determinados efeitos no jogador. O corpo da personagem Wander sofre sucessivas 
alterações no jogo depois que este comete várias transgressões, em referência a 
fenômenos como a possessão e a feitiçaria; analisamos a resultante “poluição” 
de sua identidade original. Por fim, ressaltamos o poder da ficção procedimental 
para infundir a curiosidade intelectual no jogador, além da contingencialidade 
de certas inferências nos mundos virtuais – um problema histórico da lógica, 
retórica e filosofia retornando inesperadamente nos videogames.



276

Suely Leite (UEL)

A representação feminina marcada pelo insólito em “As flores”, de 
Augusta Faro

A literatura constitui-se em terreno fértil para a ficcionalização das 
experiências humanas, entre elas a interação do indivíduo com o Outro e consigo 
mesmo. Essa interação reflete semelhança e estranheza, facetas que compõem 
a totalidade múltipla do ser. No ensaio “¿Qué es lo Neofantástico” incluído na 
antologia Teorías de lo Fantástico (2001) organizada pelo crítico espanhol David 
Roas, o crítico argentino Jaime Alazraki apresenta uma abordagem do fantástico 
contemporâneo, que ele propõe denominar neofantástico. A característica 
principal de obras pertencentes a esse novo gênero seria a de tentar intuir e 
representar a realidade, superando a barreira criada e imposta pela razão, cujos 
ditames estão diretamente ligados às convenções sociais e culturais. Para o 
crítico argentino, o medo, efeito produzido pelo elemento fantástico, passa a ser 
substituído pela perplexidade e a inquietação, por uma nova forma de lidar com 
o surgimento do insólito num cenário pretensamente normal, e é esse o tom que 
permeia as treze narrativas presentes na coletânea Friagem (2000), de autoria 
de Augusta Faro. Para esse trabalho, tomaremos como objeto de estudo o conto 
“As flores”. No texto, encontramos a estória de Rosa desde o seu nascimento até a 
sua noite de núpcias em um enredo marcado por eventos estranhos aos olhos do 
narrador, das personagens e também do leitor. Nesse cenário, onde se misturam 
real e insólito, a narrativa acaba por trazer à tona uma representação feminina 
impossível de ser descortinada aos olhos da realidade, então, faz-se necessário a 
presença do elemento insólito para que o texto dê conta de representar o real: a 
condição feminina pautada em um discurso construído socialmente acerca dos 
papéis sociais que uma mulher deve cumprir durante a sua infância, adolescência 
até chegar ao casamento.
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Sylvain Adrien Optat Bureau (UFPR)

Da autoficção à atoficcção na literatura francesa contemporânea

Já no final do século XX surgiram diversos estudos questionando o 
gênero da autoficção francesa, principalmente pela dialética realidade-ficção. 
O presente estudo tende a sair dessa perspectiva com base num corpus mais 
recente composto apenas por narrativas francesas do século XXI. Buscando uma 
nova definição da narrativa autoficcional, constatamos que não existe apenas 
um tipo de autoficção. Além das autoficções nostálgicas ou sociológicas (Angot, 
Ernaux, Louis) e jornalísticas ou testemunhas (Carrère, Foenkinos), surgiram 
narrativas autoficcionais midiáticas ou públicas (Houellebecq, Beigbeder, 
Nothomb) que consistem em protagonizar o autor não mais como um indivíduo 
comum, mas como um escritor que convive no meio midiático-público, francês 
no nosso caso. Questionando a etimologia do termo “autoficção”, originalmente 
fusão de “autobiografia” e “ficção”, construímos uma nova genealogia baseada na 
proximidade entre o prefixo grego αὐτός, autós (“si-mesmo”) e a palavra latina 
auctor (“autor”) para pensar a autoficção não mais como uma “biografia de si”, mas 
como uma “biografia do autor”. De “autor” vindo do latim “augere” que também 
gerou a palavra “ator”, podemos distinguir o autor e o ator, nos remetendo à 
dicotomia que opõe o escritor (“écrivain”) e o scriptor (“écrivant”) (BARTHES, 
1964). Nesta perspectiva, as narrativas autoficcionais protagonizando o autor 
como pessoa pública escrevendo sua própria condição de escritor, aparecem 
como questionamentos sobre a função do autor na contemporaneidade. Nestes 
últimos anos, as ficções de autores famosos escrevendo sobre eles mesmos, com 
eles mesmos, por eles mesmos se tornaram quase um ritual na carreira dos 
escritores franceses contemporâneos, como selfies ou autorretratos literários 
instantâneos, fotografando não só mais o “eu” como também o “autor”, e dando 
luz a um novo tipo de autoficção: a atoficção.
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Tamira Fernandes Pimenta (UFU)

Como escrever uma vida? O insólito na escrita e pintura kahliana

Este trabalho analisa o diário de Frida Kahlo, O diário de Frida Kahlo - Um 
autorretrato íntimo, a fim de perceber como se dá a constituição de Frida como 
autora de sua própria história. Esse processo autobiográfico, em que o eu vai sendo 
elaborado, num movimento de autoconhecimento, é uma das características 
que encontramos na pintura kahliana. Sua escrita, precisamente, não pode ser 
submetida ao teste da verdade, pois a imprecisão dos fatos narrados é o que 
define sua ficção: um descontínuo, deslocado e quase sempre indeterminado. 
Frida subverte o real, tanto em seus textos quanto em suas pinturas, em que o 
viver criativo e único caracterizam sua vida e produção artística. 

A fim de fomentar essa discussão, partiremos dos pressupostos teóricos 
sobre a noção de biografema proposta por Roland Barthes, que é uma estratégia 
para se pensar na escrita como valorização “de signos de vida”, com todas as suas 
insignificâncias e imprecisões; além de irmos a conceitos advindos dos estudos 
de Foucault sobre literatura e pintura, em que os elementos insólitos e ficcionais 
atuam na desestabilização do real. 

Tanto na pintura como em seus livros Frida Khalo se projeta ficcionalmente 
como personagem e é esse estatuto de persona insólita que buscaremos analisar 
à luz de noções de Umberto Eco e Antonio Candido sobre a personagem de ficção.
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Tania Mara Antonietti Lopes (UNESP)

Reminiscências do maravilhoso no mundo ficcional de O ano da morte de 
Ricardo Reis, de José Saramago

É comum, nos romances de José Saramago, a introdução de elementos 
insólitos, colocando o leitor em contato com o inexplicável. Durante nossa 
pesquisa e a partir do aporte teórico e literário que acumulamos da ficção 
saramaguiana, convencemo-nos de que há obras que merecem atenção por 
configurarem traços significativos que inserem o autor português no insólito 
ficcional. A publicação de O ano de 1993 (1975) significou a liberação de José 
Saramago em direção à maior valorização do imaginário em sua escrita, a 
partir dos fatores atinentes à estética surrealista e a abertura do texto a uma 
percepção maravilhosa do real (COSTA, 1997), correspondendo integralmente à 
concepção de O ano da morte de Ricardo Reis (1984). A partir dessa afirmação, 
propomos aqui uma análise desse romance, a partir da noção de mundo ficcional 
utilizada pela narratologia, a fim de verificarmos como se dá a construção das 
personagens Ricardo Reis e Fernando Pessoa na composição desse mundo 
ficcional, uma vez que é possível perceber que nele o texto narrativo cria um 
universo de referência em que Ricardo Reis e Fernando Pessoa se inscrevem 
como personagens com atributos e esferas de ação que tornam o romance cuja 
lógica não coincide com a do mundo real, mas no nível da história, o texto de 
José Saramago nos apresenta um mundo com indivíduos e propriedades que os 
tornam possível. Nesse aspecto, a “aparência” de realidade tende a constituir a 
verossimilhança do mundo imaginário, pois o sentido depende da unificação 
do fragmentário pela organização do contexto. Essa organização é o elemento 
fundamental da verdade dos seres fictícios, o princípio que lhes infunde vida 
e os faz parecer mais coesos, apreensíveis e atuantes do que os próprios seres 
vivos. (CANDIDO, 2002). Ancorados nessas noções, propomos uma análise que 
confirme a presença dos traços do surrealismo e do maravilhoso na composição 
de O ano da morte de Ricardo Reis.
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Tania Maria Cemin Wagner (UCS)

O duplo e figurações de personagens em Orlando, de Virgínia Woolf

Neste trabalho, analisa-se um fenômeno psíquico com o qual se ocupa 
a psicopatologia: o fenômeno do duplo, enquanto visão angustiante de si 
próprio como um outro. Na psicanálise, o duplo pode ser estudado a partir da 
concepção freudiana, enfatizando-se a questão temporal. Entre as elaborações 
literárias desse fenômeno universal, destaca-se Orlando, de Virginia 
Woolf. Nessa obra literária, realiza-se um estudo da personagem Orlando, 
apresentando questões reflexivas enaltecedoras acerca da mudança de uma 
posição masculina para uma feminina, discutindo-se as implicações psíquicas 
e sociais, principalmente aspectos relacionados à variável tempo. Aborda-se 
desdobramento da personalidade, face ao medo ancestral da morte. Ressalta-
se que esse desdobramento pode ser benéfico quando há reconhecimento e 
identificação, enquanto partes suas até então desconhecidas de seu caráter, 
tem poder revelador para o indivíduo. Relaciona-se, também, com Clément 
Rosset ao esclarecer o vínculo entre a ilusão e o duplo, apresentando que a 
estrutura fundamental da ilusão é a estrutura paradoxal do duplo. Evidencia-
se, assim, uma análise do fenômeno do duplo, realizando uma intersecção 
entre essa obra literária e aspectos de compreensão psicanalítica.
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Tânia Regina Silva da Silva (UNIRITTER)

A obra poética e o duplo em Lila Ripoll

O tema do duplo tem sido debatido atualmente como “qualquer modo 
de desdobramento do ser. Embora mantenha com o indivíduo gerador algum 
grau de identificação, o duplo, ao dele se destacar, desenvolve uma existência 
mais ou menos autônoma” (GARCÍA; MOTTA, 2009, p.7-8). Nesta comunicação, o 
duplo será visto na obra de Lila Ripoll (1905-1967), poema “Quaraí”, homônimo 
ao lugar de nascimento da autora. Nesse sentido, o apoio teórico serve-se da 
obra da autora inglesa Doreen Massey (2015), para quem “O lugar tem um 
papel ambíguo”, ora como “algo fechado”, “como autêntico, como lar, um refúgio 
seguro”, “espaço regionalizado”, ora na contraposição dupla “entre espaço, por 
um lado, e lugar por outro” (p. 25). Na obra da escritora podemos perceber que 
lugar se apresenta em sua duplicidade da memória individual e da memória 
coletiva (HALBWACHS, 2003). Além disso, o poema apresenta uma riqueza de 
detalhes que nos permite reconstruir a essência do lugar, visto aqui como parte 
do espaço geográfico dotado de lembranças e significados: “Quaraí, de minha 
casa”, “postal de minha infância”, e “Quaraí de outros tempos”, como entidade que 
se desenvolve de modo mais ou menos autônomo, o “das noites de contrabando”. 
A poesia, nesse sentido, permite examinar o que já foi dito como “A dupla 
dimensão física environnement (ambiente) e a paisagem, sua dimensão sensível 
e simbólica.” (HAESBAERT, 1997, p.21).



282

Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET-RJ)

Mundos por criar, mundos por relembrar: a personagem como demiurgo 
em um conto de Mia Couto

“O cego Estrelinho”, conto integrante da obra Estórias abensonhadas, de 
Mia Couto, apresenta uma narrativa que contrapõe o mundo real, da guerra, a 
um mundo sonhado, onde tudo é belo. Tal oposição é feita mediante o contraste 
entre o mundo empírico, desconhecido pelo cego que dá título ao conto, e o 
mundo retratado a ele pelo guia, Gigito Efraim.

É pela mão de Gigito que Estrelinho imagina um mundo encantador. Ele 
será fundamental ao guiá-lo a um mundo ideal, habilitando-o a reconstruir essa 
realidade mesmo após a sua partida. Privado da visão do mundo real, o cego tem, 
graças ao guia, acesso a um mundo imaginado, permeado de encantamento. E, 
nessa singularidade decorrente de uma limitação que paradoxalmente o habilita 
a enxergar um mundo que ninguém mais vê, tem-se um processo em que tanto a 
caracterização das personagens centrais quanto o seu modo de enxergar o mundo 
circundante são fundamentais para o encadeamento da trama. A guerra acaba 
por privar Estrelinho do convívio com Gigito, ocasião em que surge Infelizmina, 
irmã do guia, para ficar em seu lugar. Marcada por uma visão amarga e realista 
em relação ao mundo, ela traz, com sua chegada, a necessidade de reinvenção 
por parte de Estrelinho, conduzindo a um final mágico e de esperança.

Acreditando que a configuração dos personagens – físicos e reais, mas 
dotados de aspectos míticos e telúricos – é fundamental na estruturação da trama, 
nosso estudo tem por objetivo a análise dos personagens centrais do referido 
conto como indicativos da mudança de parâmetros necessária à reconstrução do 
imaginário moçambicano pós-colonial.
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Telma Regina Ventura (PUC-SP)

Os aspectos inquietantes do Eu-lírico de Carlos Drummond de Andrade: 
O Duplo e o Retrato

A presente Comunicação objetiva realizar uma análise literário-
psicanalítica do poema “O Retrato Malsim”, de Carlos Drummond de Andrade, 
no que tange a aspectos estranho-inquietantes (Das Unheimliche). Para tanto, três 
etapas serão postuladas: a análise literária da dinâmica do texto; a conceituação 
dos termos psicanalíticos freudianos e lacanianos, a respeito da ideia do estranho-
inquietante, necessários à compreensão psicanalítica dos temas do poema; e a 
análise associativa entre o literário e o psicanalítico, ponto focal e finalidade do 
presente texto. Presente na obra Lição de Coisas, o poema “O Retrato Malsim” 
compõe o tema-capítulo Ser, sinalizando seu argumento – a angústia do Ser pela 
passagem do tempo e a conscientização desse fato pelo eu-lírico por meio de sua 
imagem refletida no espelho, imagem essa vista como o Outro.

A dificuldade em lidar com a ideia da própria finitude e com os sentimentos 
que tal constatação suscita é imemorial e universal, pois que humana. Tal questão 
ocorre pois o inconsciente não apresenta, como Lacan e Freud assinalaram, uma 
imagem para representar a falta faltante. O poema “O Retrato Malsim” evidencia, 
com muita propriedade, a angústia existencial suscitada, em um primeiro 
momento, pelo confronto com o Outro, representante nesse caso da finitude 
e da castração da juventude e da vitalidade, e posteriormente pela integração 
do Eu com esse Outro e a consequente conscientização do fenecimento de 
si. O Unheimliche ocasionado pela leitura do poema depreende-se, dessa 
maneira, destes dois fatores: do surgimento de algo que, apesar de universal e 
incontestável, é relegado ao mais recôndito do ser humano – a inexorabilidade 
da morte; e, além desta, da emergência do Duplo, o qual desencadeia um temor 
indelével quando irrompe, seja na vida ou na arte.
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Teresinha Vânia Zimbrão da Silva (UFJF)

O duplo na narrativa: do espelho machadiano ao espelho rosiano

O presente trabalho se propõe estudar os processos de composição do 
duplo na narrativa a partir de dois dentre os maiores escritores brasileiros: 
Machado de Assis e Guimarães Rosa. Curiosamente, 1908, o ano da morte de 
Machado, é o mesmo ano do nascimento de Guimarães. É muito curioso este 
elo de vida e morte entre os dois grandes escritores. E é ainda mais curioso um 
outro elo: cada um escreveu um conto que intitulou de “O espelho”, explicitando 
semelhante interesse pela questão do duplo na narrativa. Pois este trabalho, 
motivado pelo título homônimo que ambos dão a seus respectivos contos, 
explicitará esse elo entre Machado de Assis e Guimarães Rosa, ao se propor 
estudar os processos narrativos de composição do duplo a partir dos dois 
escritores. Para tanto, iremos de espelho a espelho - e aqui importa notar um 
dado relevante da nossa proposta - estabeleceremos a interdisciplinaridade 
entre Literatura e Psicologia, pois trabalharemos, sobretudo, com o conceito 
psicológico-junguiano de individuação, que esperamos demonstrar ser muito 
apropriado para analisar a questão do duplo na narrativa.
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Thaïs Chauvel (USP)

Do insólito à filosofia: a função do eunuco nas Cartas persas, de 
Montesquieu

O romance As Cartas persas, publicado em 1721 por Montesquieu, 
acompanha a trajetória de Usbek, um nobre persa forçado a exilar-se na Europa 
por motivos políticos. Usbek abandona na Pérsia seu harém de mulheres 
aos cuidados dos seus escravos eunucos. O objetivo desta comunicação 
visa compreender o papel do eunuco na trama romanesca desenvolvida 
por Montesquieu para tratar de questões filosóficas fundamentais, como a 
condição humana e o problema do despotismo político. Sabe-se que o eunuco, 
na condição de homem castrado, era o único escravo autorizado a servir e vigiar 
os haréns orientais. Montesquieu documentou-se para constituir a figura do 
eunuco, conferindo, assim, voz a uma personagem negra talvez pela primeira 
vez na literatura ocidental, segundo Philip Stewart. À leitura das Cartas persas 
verifica-se, porém, que o eunuco é mais do que um mero dado histórico utilizado 
por Montesquieu para satisfazer a curiosidade do leitor do século XVIII, ávido 
pelo Oriente. Com efeito, vale lembrar que o autor iluminista escreve em pleno 
contexto das Luzes, movimento filosófico que reabilita os sentidos como modo 
de percepção e apreensão do mundo. Dentro desta perspectiva, cabe interrogar-
se, portanto, sobre a função filosófica de uma personagem tão insólita, por 
conta de sua bárbara mutilação, no romance de Montesquieu. Acredita-se 
que o estranhamento provocado pela deformidade do corpo do eunuco possa 
ser analisado com base no pensamento desenvolvido por Sigmund Freud em 
seu célebre ensaio sobre a castração intitulado O inquietante. Afinal, não há 
algo do “inquietante familiar” no corpo humano emasculado incarnado pelo 
eunuco de Montesquieu? É com base neste questionamento que propõe-se 
analisar a personagem do eunuco de modo a interrogar-se sobre sua função 
na reflexão filosófica tecida pela trama das Cartas persas, considerando o 
movimento literário no qual se insere a obra e pensando no estranhamento 
que tal personagem suscita ainda hoje e no que este incômodo pode representar.
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Thalita Pachêco Cornélio (Uespi)
Leonardo Davi Gomes de Castro Oliveira (Uespi)

E não sobrou nenhum – uma relação entre o fantástico e o romance policial 
na obra de Agatha Christie

A literatura se encontra presente no cotidiano de todas as culturas e 
convém não somente ao entretenimento, mas também se constitui como um 
importante campo de estudo. Desta forma, no presente trabalho propõe-se 
uma averiguação de uma obra literária que possibilitará o estudo dos gêneros 
Literatura Fantástica e Romance Policial. Agatha Christie é uma autora inglesa 
conceituada, considerada por muitos A dama do crime, e um importante 
expoente do gênero Policial. Para Todorov (1981), no entanto, em uma de suas 
obras podem ser reconhecidas características da Literatura Fantástica. Assim, 
baseando-se em autores como o citado anteriormente, esta pesquisa tem como 
objetivo investigar a relação entre Literatura Fantástica e Romance Policial 
no livro E não sobrou nenhum (2009), de Agatha Christie. Apesar do estudo 
destes gêneros ter crescido no Brasil, os dois não costumam ser relacionados 
ou estudados em conjunto em trabalhos nacionais ou publicações em língua 
estrangeira, o que demonstra a relevância da proposta que aqui se encontra. O 
presente estudo é de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfico. Através dele 
foi possível perceber a presença, na obra analisada, de elementos de ambos os 
gêneros literários citados.



287

Thalita Ruth Sousa (UFMA)

História, Ciência e Misticismo como elementos formadores da personagem 
Avellar em “A Sombra”, de Coelho Neto

Sendo o Fantástico permeado por medo, terror, a presença do 
fantasmagórico e de lugares-comuns como castelos assombrados, entre outros 
(CARNEIRO, 1997), pode-se afirmar que desde o final do século XIX a produção 
literária brasileira já demonstrava indícios desta literatura, por apresentar os 
supracitados elementos. O Fantástico pode ser notado nas obras do início do 
século XX especialmente no que tange aos avanços científicos. Dentre os autores 
que abordavam tal temática inclui-se Coelho Neto, mais especificamente seu 
conto “A sombra” de 1926. Este conto narra como um médico, chamado Avellar, 
assassina sua esposa Celúta aplicando-lhe vírus e doenças. Avellar divide-
se entre o marido e o bacteriologista, culpando o último pelo assassinato 
e responsabilizando a Ciência, revelando temor e horror frente ao quadro 
adoentado de sua mulher. Em seguida, uma sombra começa a persegui-lo até que 
ele se confessa o crime. A apreensão em relação ao incompreendido e o medo 
do desconhecido reforçam o insólito presente no conto, que se configura por 
meio da sombra. A proximidade da personagem Avellar com a ciência médica e 
as consequências negativas advindas do uso da mesma podem ser associadas ao 
cenário brasileiro da primeira metade do século XX, quando os avanços científicos 
eram encarados com inquietação pela maioria da população. Por conta do receio 
e do desconhecimento, tais avanços podiam ser considerados como mistérios e 
representados pelo sobrenatural/místico na literatura. Sendo assim, objetiva-
se analisar como as atitudes de Avellar refletem a relação da população com os 
progressos científicos no início do século XX e como o insólito colabora para a 
representação disso em “A sombra”. Para tanto, baseia-se no teórico do fantástico 
Tzvetan Todorov (1975), nos críticos de literatura especulativa Bráulio Tavares 
(1993) e André Carneiro (1997) e na historiadora das ciências Ilana Löwy 
(2006), entre outros.
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Thiago Oliveira Carvalho

Corpo-zero: a fissura performática de Marina Abramović

O princípio de não-contrariedade entre vida e morte delineado por André 
Breton em seu Segundo Manifesto Surrealista (2001, p.285) encontra, de certo 
modo, seu desdobramento mais radical nas experiências-limite de um dos 
herdeiros mais frutíferos da própria tradição surrealista: a arte performática. 
Considerando tal relação – surrealismo/performance –, identificada por 
Susan Sontag (2009, p.269-270) em seus apontamentos sobre o happening, 
espécie de embrião das manifestações performáticas, é possível pensar as 
figurações “autointerventivas” da artista sérvia Marina Abramović a partir da 
autocriação – a persona-performer Abramović – de um palco-laboratório de 
experimentações tangenciais ao corpo-zero, fronteira entre os polos positivo, 
vida, e negativo, morte. É justamente neste espaço de neutralização ritualística 
que o corpo-em-performance fixa um verdadeiro espectro de (im)possibilidades 
corpóreas. Avesso às polaridades, o corpo se desdobra, portanto, em seu próprio 
“supracorpo”, duplo tecno-artesanal de si mesmo.
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Thiago Silva Sardenberg (UERJ)

O corpo do vampiro como locus de aproximação entre o inumano e o 
transumano

O vampiro literário se encontra no limiar da humanidade: ao mesmo 
tempo em que sua existência está intimamente ligada aos humanos através dos 
quais obtém seu sustento, ele é, por natureza, uma manifestação do inumano. O 
corpo do vampiro infringe as limitações dadas ao ser humano, obtendo algo que 
esses últimos sempre buscaram: a possibilidade de uma juventude prolongada 
e potencialmente eterna, acompanhada de habilidades psíquicas e força física 
sobre-humana, objetivos máximos do transumanismo. 

Para discutirmos teorias do transumano e do inumano em relação 
à literatura vampiresca, far-se-á uso da obra Fledgling (2005), de Octavia 
Butler, com um olhar voltado para a construção de sua personagem principal, 
Shori, que é resultado de um experimento em engenharia genética. Se há uma 
vulnerabilidade do vampiro que permeia a grande maioria das narrativas 
vampirescas, é o fato de que ele não pode ser exposto à luz solar; assim, da mesma 
forma como o humano tenta, através da tecnologia, minar as limitações impostas 
ao seu corpo, um grupo de vampiros desenvolve um experimento objetivando 
fornecer imunidade ao Sol, ao combinar a melanina presente no corpo humano 
às células vampirescas. 

Shori, este ser híbrido, de pele escura, completamente novo, desperta 
tensões identitárias e traz à tona preconceitos enraizados com consequências 
devastadoras. A trajetória da personagem no que busca entender o que é, a que 
grupos pertence e seu lugar na história domina toda a narrativa. O trabalho 
permite traçar, assim, paralelos entre as angústias e tensões do humano com 
teorias do inumano e do transumano, feitos possíveis através da rica obra de 
Octavia Butler.
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Tuane da Silva Mattos (UERJ)

Configurações do insólito ficcional na obra O orfanato da Srta. Peregrine 
para crianças peculiares

De há muito o maravilhoso habita as histórias de antigamente, os chamados 
contos de fadas ou narrativas maravilhosas. Seres sobrenaturais, objetos 
mágicos, metamorfoses... – há uma série de elementos que emergem nesses 
contos, exigindo, de personagens e leitor, a aceitação tácita do sobrenatural, 
na esteira do que preconiza Tzvetan Todorov. Na narrativa contemporânea que 
nos interessa analisar, O orfanato da Srta. Peregrine para crianças peculiares, 
obra escrita por Ransom Riggs, observa-se a presença de eventos insólitos 
em meio, por vezes, à incredulidade da personagem principal, Jacob Portman. 
Buscando descobrir a verdade acerca dos relatos aparentemente fantasiosos do 
avô, Abraham Portman, o herói lança-se à investigação e à aventura, chegando 
à ilha de Cairnholm, local onde deveria existir o orfanato em que o avô passara 
a infância. A narrativa adensa-se com o suspense no relato dos acontecimentos 
sobrenaturais que envolvem a convivência do herói com seres extraordinários, 
“peculiares”. O objetivo deste trabalho é analisar como características do 
maravilhoso, na linha do insólito ficcional, definem a construção narrativa 
espraiando-se por elementos como configuração de personagens, tempo e 
espaço. A base teórica que orienta a pesquisa centra-se especialmente nas obras 
de Tzevetan Todorov, David Roas e Flavio García, no que tange ao insólito, e de 
Carlos Reis, quanto à configuração das personagens.
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Valter Henrique de Castro Fritsch (FURG)

Dressed Resembling a Girl: a drag queen e o Duplo Masculino/Feminino na 
Dramaturgia Anglo-Americana e em Outras Mídias

O duplo, tal como apreciado pelos estudos literários e pela Psicanálise, 
poderia ser definido como uma duplicação de uma determinada personagem/
sujeito, que causa a este e aos que o circundam uma sensação de intersecção 
entre o estranhamento e a familiaridade. O conceito de uncanny (Das 
Unheimliche), cunhado por Freud, parece dar conta de elucidar as questões do 
familiar e do estrangeiro que estão na composição do conceito de duplo adotado 
pelos estudos literários. Contudo, será que poderíamos alargar as fronteiras do 
conceito agregando a este à análise da figura icônica da drag queen? O presente 
trabalho debruça-se sobre esta questão, estabelecendo a partir de textos 
consagrados da literatura dramática anglo-americana um diálogo possível com 
o grande boom da cultura drag nos últimos anos e com o conceito de duplo, a 
partir da possibilidade do estabelecimento de um duplo feminino. O trabalho 
traz uma leitura panorâmica de obras de importantes dramaturgos anglo-
americanos que trabalharam com a questão do jogo entre gêneros, tais como 
William Shakespeare, Jeffrey Hatcher, Brad Fraser e Jonathan Larson, além de 
tecer diálogos com o cinema, em filmes como The Adventures of Priscila, Queen 
of the Desert (1994) e To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar! (1995), 
com a televisão que fomentou o grande sucesso do programa Rupaul’s Drag Race 
e da internet, que abriu um grande espaço para discussão da arte drag entre 
os artistas e seus admiradores. Acrescentamos ainda à análise o conceito de 
estetização de Gilles Lipovetski e o conceito de performatividade de gênero de 
Judith Butler, para dar conta de compreender os conceitos estéticos e o jogo 
performativo de gêneros proposto pela arte drag, que tece relações de gêneros 
pautadas por um duplo que tenta superar a dicotomia masculino/feminino.
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Victor Azevedo (UFRJ)

Corpos imagéticos no Caderno de memórias coloniais, de Isabela 
Figueiredo

Construído a partir de 43 pequenos textos numerados, o romance Caderno 
de memórias coloniais da autora portuguesa Isabela Figueiredo é resultado da 
insólita transmigração de um corpo virtual para um corpo físico. A escritora reuniu, 
em capítulos, posts de seu blog “O mundo perfeito”, que podem ser lidos como 
crônicas reunidas em torno de um mote: a infância marcada por Moçambique 
durante o colonialismo português. A memória da menina ganha corpo com 
auxílio da ordenação cronológica dos eventos que constituíram a história deste 
país africano que viveu uma situação colonial, lutou por sua independência, 
experimentou os ecos do 25 de abril de 1974, e passou pelo retorno massivo 
de colonos para Portugal. A autobiografia da infância torna-se a biografia do 
corpo social moçambicano, ao articular dimensões do corpo imagético textual 
e paratextual, uma vez que as fotografias da infância de Isabela acompanham 
o relato, enriquecendo o diálogo interartes. A voz textual da narradora adulta, 
revela, por meio da escolha do trânsito entre os aspectos pessoais e os coletivos, 
a violência imposta aos corpos dos colonizados e o duplo exercício do papel, 
como corpo infantil vitimado e corpo colonizador algoz, de menina branca que 
estabelece uma relação de afeto e repulsa paterna e esbofeteia uma colega negra. 
A tumultuosa convivência com o pai, a quem dedica o Caderno, sinaliza para as 
transformações do corpo de menina para o de mulher branca diante da negra 
e do corpo disciplinado da subalternidade. Desta forma, os presentes corpos 
imagéticos manifestam-se em práticas discursivas e artísticas como alternativas 
críticas de novos sentidos para experiência literária.
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Vilmar Prata (UESB)

Narrativas suicidas: A banalização e a espetacularização do sujeito suicida 
como personagem social de reportagens sensacionalistas

Este trabalho visa apresentar uma reflexão analítica sobre o processo 
de banalização e espetacularização do sujeito suicida como personagem nos 
programas de reportagens sensacionalistas da televisão, que ganham visibilidade 
no youtube por meio de postagens dos próprios telespectadores. Tomando 
como principal base teórica os escritos de Michel Foucault sobre sujeito e 
discurso, abordaremos a banalização do suicídio como mais um tipo de atrativo 
midiático para prender a atenção do telespectador. Lançando mão de uma prática 
considerada socialmente como algo inaceitável, abjeto, que se aproxima da loucura 
e de uma violência a si mesmo sem justificativa, a mídia reverte a negatividade do 
suicídio a uma opção imagética de entretenimento, ultrapassando os limites da 
televisão, ganhando espaço na rede virtual ao colocar no centro da visibilidade a 
personagem suicida. Portanto, o presente artigo é uma proposta de reflexão que 
toma o sujeito suicida como uma personagem social, cuja roupagem de visibilidade 
tem ganhado outros contornos nos últimos anos. Debruçar-nos-emos sobre dois 
vídeos jornalísticos de curta duração, postados no youtube, nos quais indivíduos 
tentam suicídio em lugares públicos, facilitando o registro de imagens através das 
câmeras dos programas midiáticos. Voltaremos nossa atenção para fatores como 
a loucura, a violência e a monstruosidade desse tipo de vídeo, uma vez que as 
mesmas imagens que geram sentimentos abjetos despertam a atenção como um 
espetáculo público a ser exibido, com boas chances de audiência e reverberação 
na internet. Por fim, buscando compreender as formações e as materialidades 
que compõem a personagem suicida nesse tipo de vídeo, será possível nos 
aproximarmos de uma rede mais ampla do qual faz parte e seu encadeamento 
dentro do processo midiático de vídeos de suicídio em rede, produzidos e exibidos 
sem qualquer tipo de restrição.



294

Vinicius Freitas (UERJ-FFP)

A mulher-fantasma na poesia em prosa de Júlio Perneta

 O presente trabalho tem a intenção de abordar os traços de 
intertextualidade do poema “A Noiva de Corinto” (“Die Braut von Korinth”), 
de Johann Wolfgang von Goethe, publicado em 1797, no poema em prosa 
“Dentro de um sonho”, integrante do livro Bronzes, de Júlio Perneta, publicado 
em 1897. Nossa leitura pretende compreender os traços tipológicos das duas 
personagens que encarnam o arquétipo da femme fatale, a vampira goethiana 
e a mulher-fantasma de Perneta. Pretendemos entender como a visão dessa 
persona recorrente do Romantismo ao Decadentismo se metamorfoseia 
ao longo desses cem anos. Sem dúvida, tal figuração do feminino mórbido 
constitui uma das facetas do vilão gótico, que transita do masculino, encarnado 
em Manfred de O castelo de Otranto (de Horace Walpole, 1764), ao feminino, 
na figura de Geraldine do poema narrativo “Christabel”, de Samuel Taylor 
Coleridge, de 1816. Bronzes (1897) e Malditos (1909) são os dois livros de 
poesia em prosa que o paranaense Júlio Perneta (1869-1921) publicou, e 
em ambos é forte a tonalidade gótico-decadentista. Em tais obras, o próprio 
gênero literário fica difuso em suas fronteiras como a evocar a atmosfera febril, 
onírica e fantasmagórica dos textos neles contidos.
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Vinicius Lemos da Silva Reis (UESB)

Autores de si e corpos-personagens do insólito: Posicionamentos para os 
sujeitos automutilados em vídeos

Neste trabalho buscamos analisar imagens de vídeos que apresentam 
sujeitos filmando e expondo a automutilação sobre o corpo, assim como, 
imagens de vídeos que expõem sujeitos encenando a prática da automutilação. 
As problematizações serão abordados à luz dos pressupostos teóricos 
foucaultianos sobre o corpo e seus regimes de (in)visibilidade no funcionamento 
do(s) discurso(s) e também pelas noções sobre imagem fílmica veiculadas 
por Roland Barthes em O óbvio e o obtuso. Além disso, traz diálogos com 
posicionamentos teóricos acerca das estratégias discursivas de produção da 
materialidade audiovisual, uma vez que o corpus que dá base à pesquisa é 
composto por vídeos que tem sua circulação no espaço heterotópico da internet. 
Objetivamos problematizar como as imagens de práticas de automutilação estão 
associadas a uma produção de regime do insólito, pois, estão calcadas sobre o 
discurso da monstruosidade e suas marcas que pervertem uma ordem natural, 
social e jurídica que capturam o corpo. Ressaltamos as posições dos sujeitos que 
as imagens de automutilação são capazes de produzir: primeiro, denunciam 
uma força estética de práticas de si e autores de si em vídeos reais e, segundo, 
a produção de corpo-personagem nos vídeos, ou seja, demonstraremos como o 
corpo sustenta uma produção discursiva para o sujeito enquanto personagem 
da narrativa de sua própria história insólita de vida. Metodologicamente, 
buscaremos pelas regularidades discursivas e repetições expostas nos vídeos 
analisados a partir de batimentos e deslizamentos entre as unidades do corpus. 
É necessário demarcar que a discussão nesse trabalho se dá em torno do objeto 
discursivo “corpo” que configura um lugar de personagem para o sujeito nos 
vídeos domésticos que produz. É este objeto que dá as condições possíveis para 
problematizar posicionamentos para os sujeitos automutilados em um regime 
da produção em torno de corpos-personagens, uma composição do insólito em 
práticas audiovisuais de automutilação.
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Vinícius Lima Figueiredo (UFPR)

A caracterização de John, o Selvagem, em Admirável Mundo Novo

Através da leitura de Admirável Mundo Novo, é possível refletir 
características do gênero literário de Ficção Científica – como sua gênese, 
o modo como o insólito opera na narrativa e suas especificidades, além de 
também suas diferenças e semelhanças em relação a outros gêneros literários 
–, em especial o cenário da distopia, que engloba um mundo ficcional 
localizado temporalmente num futuro distante – moldado com base nos 
preceitos tecnológicos da época de escrita da obra – e que tem como tema a 
representação de um mundo terrível, sem lugar ou espaço para a esperança. 
Ambientada em um inferno desse tipo, a obra do inglês Aldous Huxley também 
mostra ao leitor o embate entre a linguagem de dominação, que perpassa a 
sociedade opressora estabilizada e ordenada conforme essa lógica, e uma 
linguagem de resistência, expressa principalmente no olhar e pela voz de um 
estrangeiro, que é o protagonista da obra. É justamente esse aspecto – a da 
importância da personagem que resiste à ordem social imposta através de 
uma série de luta e que a irá tentar desestabilizar – que este trabalho procura 
pensar e apontar, de modo a possibilitar a reflexão sobre como o mundo criado 
pelo autor espelha aspectos do momento em que viveu, demonstrando assim 
algumas de suas preocupações sociais, econômicas e culturais. 
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Vinicius Lucas de Souza (UNESP)

Mary, Jekyll, Hyde: Mary Reilly, de Valerie Martin

Em nossas pesquisas, a análise do romance O médico e o monstro 
(Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1886), de Robert Louis Stevenson, 
iniciou-se da materialização do Complexo de William Wilson a partir do conto 
“William Wilson” (1839), de Edgar Allan Poe; seu primórdio em “O homem da 
areia” (“Der Sandmann”, 1816), de E. T. A. Hoffmann, e revisitação no romance 
O retrato de Dorian Gray (The Picture of Dorian Gray, 1890-1891), de Oscar 
Wilde. Nesse momento, os três pilares do Complexo referido emergiram: a 
existência de uma segunda entidade, que compartilharia características físicas 
e psíquicas da personalidade “original”; o Unheimliche, conforme estabelecido 
por Sigmund Freud em seu ensaio “O ‘estranho’” (“Das Unheimliche”, 1919), 
o familiar e estranho convergindo para um mesmo ser, e o espelho, auxiliador 
máximo da manifestação do Doppelgänger. Partindo do Complexo de William 
Wilson, desembocamos na revisão desse Complexo na narrativa de Stevenson 
em questão e como ela contribui ao tema do Duplo, resultando na alteração 
dessa tradição e abertura de novas possibilidades de significação (o múltiplo). 
Em seguida, a análise caminhou para o que se denominou Paradoxo Jekyll-Hyde: 
o motivo do Duplo no romance altera-se para um nível de multiplicidade, isto é, 
a ordem do dois não mais domina a filigrana do texto do médico e do monstro, 
e se evidencia a insurgência de um tecido fragmentado, múltiplo em diversos 
aspectos, como a configuração trina do organismo do outrora uno Dr. Henry 
Jekyll (o doutor, o famigerado Mr. Edward Hyde e a Criatura, o corpo que abarca 
essas duas personalidades, adaptando-se fisicamente à personalidade que está 
consciente). Assim, nossa proposta pretende visualizar como o romance Mary 
Reilly (1990), de Valerie Martin, atualiza e rearticula o Paradoxo Jekyll-Hyde. 
Esta comunicação focar-se-á na segunda parte desse romance, no qual a história 
do médico e do monstro é recontada sob a perspectiva de uma empregada que 
trabalha para o Dr. Jekyll.
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Vinícius Portella Castro (UERJ)

A voz ativa e a voz passiva – Imagem e agência em A Invenção de Morel e 
João Cabral de Melo Neto

Trabalho sobre Imagem e Agência na arte. A premissa é de que 
imagens são algo próximo de uma forma de vida, exercendo efetiva agência 
social distribuída. A base conceitual vem do teórico de mídia W. J. Mitchell, 
do filósofo da técnica Gilbert Simondon e da antropologia da arte de Alfred 
Gell, mas também de autores como Bruno Latour, Jane Bennet, Steven Shaviro 
Menciona-se Richard Dawkins e a ideia de meme como derivação do mímema. 
Contra a imagem romântica do artista como agente autocrata transmutando 
a matéria diante de materiais e plateias largamente passivas, propõe-se que 
pensemos num vai e vem de agência entre os objetos de arte e seus criadores 
(assim como seus executores). Toda escritura e toda leitura é ativa e passiva ao 
mesmo tempo. Figuras e complexos figurais podem ganhar alguma medida de 
autonomia expressiva. Discute-se também brevemente a topologia do vivente 
em Simondon e sua relação com a física estoica. Duas obras são analisadas 
mais detidamente: A Invenção de Morel, de Bioy Casares, e o poema “Escritos 
com o corpo”, de João Cabral de Melo Neto
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Virginia Frade Pandolfi (CFE-IPA)

“Uploading” o transferencia de la conciencia en Mindscan de Robert 
Sawyer. Estudio de la duplicación del personaje y de las implicancias 
filosóficas, éticas y legales

El objetivo del presente trabajo es abordar la temática del doble en 
la Ciencia Ficción a través del personaje principal de la novela Mindscan del 
escritor canadiense Robert Sawyer publicada en el año 2005 (premio John W. 
Campbell Memoria a la mejor novela de ciencia ficción publicada en Estados 
Unidos durante ese año). El tema del doble en este género literario ha estado 
mediado siempre por las posibilidades científico-tecnológicas, ejemplo de ello 
es la presencia de los clones, androides, robots o replicantes.

La novela de Sawyer presenta el tema del escaneo cuántico de la mente 
y la descarga (uploading) o transferencia de la misma en un cuerpo artificial, 
generándose así una duplicación de la conciencia del personaje.

El concepto de “uploading” (transferencia mental) tiene su base y 
asidero en estudios de la neurociencia, rama de las ciencias humanas que 
viene desarrollándose gracias a los avances de la tecnología, especialmente 
al de la informática, y son los transhumanistas los que más fervientemente se 
adhieren a la posibilidad de mejora o de trascendencia a través de los avances 
tecnológicos. El camino que viene recorriendo la ciencia y la tecnología en torno 
a la presente temática está lejos de ser una creación ficcional, ya que pensadores 
tecnoptimistas, tales como los transhumanistas, creen fehacientemente que en 
un futuro, no muy lejano, el hombre logrará fusionarse con las máquinas, gesto 
por demás deshumanizador, pero que nos permitiría burlar a la muerte, y así 
lograr la inmortalidad.

El tema central que nos interesa abordar aquí es la inquietud del 
personaje (y del ser humano) acerca de la posibilidad de descorporeización y 
de prolongación de la existencia de la mente a través de la tecnología y de los 
problemas de índole filosófico, religioso, ético y legal que se presentan frente 
a la postura transhumanista donde la naturaleza y el concepto de persona son 
llevados al límite. 
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Vitor Lourenço Rodriguez Salgado (UFRJ)

Intertextualidade e fantástico em contos de futebol de Eduardo Sacheri

Segundo Louis Vax, o fantástico tradicional explorou um reduzido conjunto 
de temas, entre os quais se destacam o duplo, os autômatos animados, as partes 
separadas do corpo humano, as alterações da causalidade, do espaço e do tempo. 
Novas possibilidades das narrativas fantásticas surgem em meados da primeira 
metade do século XX. Jaime Alazraki, valeu-se da ideia de “neofantástico” para 
abordar a obra de Borges e Cortázar e vê o fantástico não como uma ruptura ou 
invasão, mas como um modo que prescinde dos elementos do terror, assim como 
evita fantasmas e aparições em uma forma de representar a realidade que não se 
apresenta como um aparato construído em oposição às leis naturais.

Relatos como “Por Achával nadie daba dos mangos” ou “Lo raro empezó 
después”, do argentino Eduardo Sacheri, seriam um modo de penetrar na 
realidade para além da apreensão racionalista na qual emergiria o insólito. 
Trata-se de dramatizações da realidade, nas quais, como lembra Josefina 
Ludmer, o mundo já não pode ser pensado e imaginado a partir de uma estrutura 
bipolar que opõe realismo e fantástico; ambos se consumiriam culminando na 
reformulação de seus sentidos. 

Os relatos fantásticos de Eduardo Sacheri são, antes, contos de futebol 
e supõem uma cosmovisão e um tratamento literário que, apesar dos diálogos 
intertextuais com a obra de Borges, são muito diferentes. 

Relato que se radica na realidade social, o conto de futebol de Sacheri 
dialoga com a sociabilidade local, remetendo aos grupos de amigos unidos pela 
paixão clubística ou à turma que desde os tempos da escola joga sua pelada sem 
maiores pretensões. O campinho, o bar, o colégio são alguns dos espaços do 
bairro apresentados como eixos da sociabilidade e da identidade grupal. Trata-
se de uma tendência narrativa que se desenvolveu nos últimos anos e se afirmou 
em uma vertente realista. Nesta rica produção, os contos “fantásticos” de Sacheri 
emergem como exceção.
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Vitor Rodrigues Soares (UFU)

O duplo e o espelho: reflexos de “William Wilson” em Cisne Negro

Os conceitos do duplo e do espelho são de grande importância para os 
estudos literários como meios de deflagração de sentidos e da construção da 
identidade e subjetividade humana. Por isso, nosso objetivo através deste 
projeto é analisar como tais conceitos são responsáveis pela constituição do Eu 
e instauração do insólito no espaço ficcional do conto “William Wilson”, de Edgar 
Allan Poe, e do filme Cisne Negro, de Darren Aronofsky, considerando os corpos 
também como espacialidades. Em ‘’William Wilson’’, a personagem identifica, 
em seu internato, um garoto de mesmo nome, com características físicas muito 
semelhantes e nível intelectual equiparável (ou superior) ao seu. O protagonista 
trava duelos constantes com seu sósia, sendo perseguido pelo mesmo anos 
depois, denunciado em momentos em que comete imoralidades. Em Cisne Negro, 
Nina Sayers enfrenta constantemente sua psique a fim de conquistar a perfeição 
artística e interpretar o cisne negro em sua totalidade. Nina depara-se com Lily, 
uma bailarina com características opostas às suas, mas que, gradativamente, se 
aproxima cada vez mais de sua realidade. Nina sente-se ameaçada pela presença 
de Lily, com medo de ser ofuscada pela concorrente. Ambas as personagens, 
almejando matar a outra, cometem assassinato/suicídio frente à figura evocada 
do espelho. Através dos trabalhos de Freud a respeito do duplo, de Umberto 
Eco sobre os espelhos e de Foucault sobre espaço, objetivamos comparar as 
duas obras, literária e fílmica, a fim de identificar como o tema em comum se 
desenvolve em mídias diferentes.
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Willian Lima de Sousa (UFPB)

“El monstruo amigo mio”: o insólito versus a teoria do conto

O conto é um gênero literário cujas características a teoria da literatura 
ainda não conseguiu definir com precisão. Uma das teorias mais relevantes 
sobre o conto foi concebida por Ricardo Piglia (1994). O teórico argentino 
assevera que uma das especificidades do conto é contar sempre duas histórias. 
Essas linhas diegéticas se estruturam da seguinte forma: uma narrativa 
explícita e outra cifrada. Esta última, disseminada paulatinamente, emerge 
no final da história causando surpresa no leitor. Diante desse paradigma 
conceitual, analisaremos dois contos: “O lapso de abril”, de Arturo Gouveia, e “El 
monstruo amigo mio”, de Eduardo Galeano. A análise comparada dessas obras 
visa demonstrar como essa teoria ainda não consegue abarcar o gênero conto 
em sua plenitude. No primeiro caso, um conto clássico, a teoria se acomoda 
facilmente, já o segundo conto é uma narrativa insólita em que a personagem 
(narrador/criança) se distancia do mundo factual e cria uma realidade paralela 
que confunde o leitor. Por esse viés, a personagem manipula tempo, espaço 
e símbolos obnubilando a segunda história concernente à ditadura militar 
uruguaia. Nessa perspectiva, percebemos uma dificuldade ou trapaça artística 
que sobrepuja o encaixe teórico. Desse modo, visamos demonstrar o alcance 
teórico dos conceitos de Piglia ante um conto insólito. Essa pesquisa está 
amparada nas seguintes contribuições teóricas: Piglia (1994); Sousa (2010); 
Abramovich (1997); Aristóteles (1999) e Barthes (2013).
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