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VI Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional
XIV Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional

Vertentes do fantástico no Brasil: tendências da ficção e da crítica 

Instituto de Letras da UERJ, de 30 de março a 1º de abril de 2015

Temática desta Edição 

Vertentes do fantástico no Brasil: tendências da ficção e da crítica

Exceto Murilo Rubião (1916 – 1991) e José J. Veiga (1915 – 1999), até bem pouco, 
nenhum outro ficcionista brasileiro era identificado como representante da literatura 
fantástica nacional, ainda que, vez por outra, atribuísse-se ao romântico José de 
Alencar (1829 – 1877), ao naturalista Aluízio de Azevedo (1875 – 1913) e, mesmo, ao 
inidentificável com qualquer escola ou movimento específicos Machado de Assis (1839 
– 1908) incursões esparsas pela ficção fantástica.

Igualmente, até bem pouco tempo, talvez em consequência do pouco viço e vigor 
presumíveis da literatura fantástica brasileira, a crítica, tanto endógena, quanto 
exógena, não dava a devida e necessária atenção às narrativas que pudessem – ou de 
fato devessem – ser identificadas como produto da ficção fantástica. Reflexo claro 
dessa postura é ausência, na historiografia literária nacional, de modo abrangente, de 
referências a essa produção.

Nas últimas décadas – seria temeroso sugerir quantas últimas décadas –, a ficção 
fantástica ganhou novos contornos no mundo e, naturalmente, em momentos de 
globalização, no Brasil. Assim, vários escritores despontavam assumindo-se, a priori, 
ficcionistas do fantástico, e, disso, tiraram o proveito de vendas e sucesso inesperados 
e inalcançados pelos demais ainda liados ao sistema ficcional real-naturalista.

Nessas mesmas últimas décadas, autores já consagrados – alguns em fase de 
esquecimento – começavam a se identificar com a literatura do fantástico, apregoando 
aos quatro cantos que se dedicavam a produzir ficção a ela filiável. Semelhantemente, 
nesse mesmo período, novas e muitas antologias de contos fantásticos brasileiros 
surgiam, resgatando aqueles contos da tradição antes esquecidos e divulgando os 
novos produtos dessa vertente que ganhava lume.

Esse movimento da produção ficcional, aliado à demanda de mercado, articulada 
em rede com as tendências mundiais e subservientes às necessidades do cenário 



consumista, obrigaram os críticos a voltarem seu olhar para a imensa literatura 
fantástica que então se fazia notar. Surgiam traduções nacionais de estudos 
clássicos sobre o fantástico; pululavam, de norte a sul, pesquisas em torno do tema; 
defendiam-se dissertações de mestrado e teses de doutoramento, cujo objeto era 
a ficção fantástica; emergiam grupos de pesquisa dedicados ao estudo da literatura 
fantástica como um todo.

Não tardou muito para que diversas universidades do país certificassem, junto 
ao Diretório de Grupos do CNPq, grupos de pesquisa voltados, essencial ou 
tangencialmente, ao estudo do fantástico. Em certos casos, as pesquisas desenvolvidas 
no seio desses grupos têm por objeto vertentes de uma ficção fantástica nacional, 
alicerçada nos motivos telúricos. Verificam-se estudos sobre mitos, lendas, crenças 
das mais diversas variantes do povo brasileiro, considerada sua miscigenação ética e a 
grandeza territorial da nação.

Em meio a essa efervescência, as publicações sobre o tema ganharam espaço, 
fosse no mercado editorial em seu sentido amplo, atingindo o público como um 
todo, fosse no cenário acadêmico. Os eventos também passaram a ser quotidianos, 
atendendo à demanda do público leitor, em congraçamento com autores e editores, 
ou da crítica, aliando à divulgação mercadológica à vivência acadêmica. Alcançava a 
aliança ente ficção e crítica.

Em 2011, alguns daqueles grupos de pesquisa certificados junto ao Diretório de 
Grupos do CNPq e pesquisadores isolados, representando seus programas de pós-
graduação e dando visibilidade aos projetos individuais, reuniram-se para criar, junto 
à ANPOLL, o Grupo de Trabalho “Vertentes do Insólito Ficcional” que, tendo por 
objeto o “insólito”, conforme a perspectiva teórica adotada e segundo as tendências 
da tradição crítica, congraça estudos acerca das diferentes vertentes do fantástico, 
que podem ser identificados nos seguintes modos, gêneros ou subgêneros:

Fantástico; Maravilhoso; Estranho; Sobrenatural; Absurdo; Realismo-Fantástico; 
Realismo-Mágico; Realismo-Maravilhoso; Realismo-Animista; Ficção Científica; 
Romance Policial; Romance de Mistério; Horror; Terror; Pavor.

Esta 6ª versão do Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa 
Ficcional e 14ª do Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional terá 
por tema central as “Vertentes do fantástico no Brasil: tendências da ficção e da 
crítica”. Espera-se, desse modo, traçar um quadro demonstrativo da atual situação 
tanto da produção ficcional fantástica brasileira, quanto das tendências da crítica 
que dela se ocupam.
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Mesa de Conferência I          segunda-feira, 30 de março, 10:00 às 12:00h, sala: RAV112

Fantástico e encenação da linguagem ficcional
Karin Volobuef (UNESP-Araraquara)

O insólito, os autores, e a crítica literária: perspectivas no sistema literário brasileiro
Marcello de Oliveira Pinto (UERJ-São Gonçalo / UNIRIO)

Mediação: Maria Cristina Batalha (UERJ)

Mesa de Conferência II         segunda-feira, 30 de março, 17:30 às 19:00h, sala: RAV112

Encantos do Honorato: o duplo e o medo na narrativa “Encanto dobrado” da 
coletânea Abaetetuba conta...
Sylvia Maria Trusen (UFPA-Castanhal)

Literatura fantástica em Pernambuco: alguns recortes
André de Sena Wanderley (UFPE) 

Mediação:  Ana Cristina dos Santos (UERJ)

Mesa de Conferência III          terça-feira, 31 de março, 10:00 às 12:00h, sala: RAV112

Viagem a Andara: proposta fantástica e literatura fantasma
Heloisa Helena Siqueira Correia (UNIR)

Realismo-Maravilhoso e Realismo-Animista: tendências da crítica contemporânea
Regina da Costa da Silveira (UniRitter)

As manifestações do insólito nas artes: modos de constituição e seus efeitos estéticos
Aurora Gedra Ruiz Alvarez (UPM)

Mediação: Eloísa Porto (UERJ-São Gonçalo)

Mesas de Conferências
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Mesa de Conferência IV           terça-feira, 31 de março, 17:30 às 19:00h, sala: AUD 111

Tendências da ficção fantástica no Brasil
Depoimentos autorais
Bráulio Tavares
Flávio Carneiro

Mediação: Júlio França (UERJ)

 
Mesa de Conferência V             quarta-feira, 01 de abril, 10:00 às 12:00h, sala: RAV112

A fortuna crítica sobre a obra de Murilo Rubião, produzida nas universidades 
brasileiras, desde seus 20 anos de morte (2011) em direção ao centenário de 
nascimento (2016)
Flavio García (UERJ) 

J. J. Veiga e seus turbulentos objetos: espaços de inquietação e de medo
Marisa Gama-Khalil (UFU)

Entre fios e teias, o fazer literário de Lygia Bojunga na interface com o insólito
Regina Silva Michelli Perim (UERJ)

Mediação: Rita Diogo (UERJ)

Mesa de Conferência VI           quarta-feira, 01 de abril, 17:30 às 19:00h, sala: RAV112

Autodescoberta simbólica: do fantástico ao insólito na literatura erótica de 
Gabriel Lacerda e Álvaro Cardoso Gomes
Maira Angélica Pandolfi (UNESP-Assis)

O fantástico machadiano e o contexto do Rio de Janeiro do século XIX
Renata Philippov (UNIFESP)

Mediação: Flavio García (UERJ)
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Simpósio I
Estudos do Gótico – as faces do gótico no Brasil

Coordenação:
Júlio França (UERJ) e Luciana Colucci (UFTM)

“Gótico” é um conceito fugidio, que possui uma notável capacidade 
de adaptação aos mais diversos usos. A história do termo é longa e 
rocambolesca, e faz parecer inglória qualquer tentativa de conciliar seus 
significados mais restritos com seus usos mais amplos. Ao longo de séculos, 
tem sido empregado para rotular as mais díspares ideias, tendências, autores 
e obras, e, nas últimas décadas, especialmente, a palavra passou a funcionar 
como um termo “guarda-chuva”, tendo seu sentido diluído e sua força 
conceitual esvaziada. Afinal, gótico é um adjetivo pátrio, que se referia a 
uma das tribos germânicas responsáveis pela queda do Império Romano, os 
Godos. É também um termo que os renascentistas utilizaram para nomear 
o estilo arquitetônico medieval, considerado “bárbaro”, sem refinamento, 
monstruoso, desordenado, em oposição, é claro, à arte clássica – e, por 
extensão, o termo passou a se referir à Idade Média como um todo. É o 
nome de uma subcultura de arte e moda contemporânea, caracterizada 
pelo apreço pelos temas da melancolia, do horror e da morte. E, por fim, no 
âmbito da história da literatura, é o estilo dos romances escritos entre o fim 
do século XVIII e o início do XIX, sobretudo na Inglaterra, notabilizados pela 
produção do horror e/ou terror como efeito de recepção.

Surgida no limiar da modernidade iluminista, a literatura gótica tem se revelado 
duradoura como a própria modernidade dentro da qual se engendrou, o 
que se confirma nas sucessivas reedições e atualizações do gênero até os 
dias de hoje, tanto na literatura quanto nos diversos meios de comunicação. 
No cenário globalizado e pluralizado da contemporaneidade, categorias do 
Gótico exógenas ao cenário europeu, como o “American Gothic”, o “Southern 
Gothic” e até mesmo o “Tropical Gothic”, vêm ocupando espaço nos trabalhos 
acadêmicos em um movimento de hibridismo cultural no qual a hegemonia do 
centro passa a conviver com a pluralidade das margens.

O Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico propõe, em uma perspectiva 
tanto transcultural quanto transdiscursiva, discutir essa tendência do 
espírito moderno, que afetou profundamente os modos de pensar, de sentir 
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Sessão I                                             segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: Lidil 4

Coordenador da Sessão
Luciana Colucci

Perspectivas do Gótico feminino em “O Caso de 
Ruth”, de Júlia Lopes de Almeida

Ana Paula Araujo dos Santos 
(UERJ)

Abordagem das características do Gótico na 
produção machadiana

Letícia Santana Stacciarini 
(UFG-Catalão / IF Goiano)

Sombras no romance experimental: o 
decadentismo de Aluísio Azevedo

Marina Sena (UERJ)

Dentro da última noite: a simbologia gótica na 
literatura de João do Rio

Bruno Oliveira Tardin 
(IF-SULDEMINAS)

Sessão II                                           segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: Lidil 4

Coordenador da Sessão
Júlio França

Ecos do gótico no romance O Quarto Fechado, de 
Lya Luft

Jorge Luiz Marques de Moraes 
(CPII)

Marcas do Gótico e do Fantástico em O tronco do 
ipê, de José de Alencar

Karla Menezes Lopes Niels 
(UFF)

Machado de Assis leitor de Poe: a retomada irônica 
da convenção gótica no conto “Um esqueleto”

Greicy Pinto Bellin  
(UFPR / CAPES)

Coordenadas do medo: uma proposta de análise 
da ficção de horror

Pedro Puro Sasse da Silva 
(UERJ)

e de expressar a arte nesses 250 anos de sua permanência na literatura, 
na cultura e no imaginário do mundo ocidental. Serão dois simpósios 
interligados: o presente, dedicado às “Faces do Gótico no Brasil”, e um outro, 
dedicado às “Faces do Gótico no Mundo”.
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Sessão III                                              terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: Lidil 4

Coordenador da Sessão
Júlio França

“Ruínas da glória” e o gótico sublime de Fagundes 
Varela

João Pedro Bellas (UFF)

A “Praga” sombria que habita o Sertão: aspectos 
do gótico na obra de Coelho Neto

Hélder Brinate Castro (UERJ)

Ela é o Diabo: a personagem feminina na literatura 
do medo brasileira

Daniel Augusto Pereira Silva 
(UERJ)

Traços do Gótico em dois poemas de Cruz e 
Sousa

Fabiana Decker dos Santos 
(UERJ-São Gonçalo)

Sessão IV                                              terça-feira, 31/03 das 15:15 às 17:15, sala: Lidil 4

Coordenador da Sessão
Luciana Colucci

Quadros do Gótico na poesia brasileira
Fernando Monteiro de Barros 
(UERJ-São Gonçalo)

Espaços e interseções - uma ilha enclausurada em 
O homem, em Aluísio Azevedo

Iza Quelhas (UERJ-São Gonçalo)

A obscura história do Gótico na literatura 
brasileira

Júlio França (UERJ)

Da Filosofia do Mobiliário e da Composição à 
Topoanálise: por uma poética do espaço na 
literatura gótica

Luciana Colucci (UFTM / USP)
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Simpósio II
Estudos do Gótico - as faces do gótico no mundo

Coordenação:
Alexander Meireles da Silva (UFG-Catalão) e Fernando Monteiro de Barros 
(UERJ)

“Gótico” é um conceito fugidio, que possui uma notável capacidade de adaptação 
aos mais diversos usos.  A história do termo é longa e rocambolesca, e faz parecer 
inglória qualquer tentativa de conciliar seus significados mais restritos com seus 
usos mais amplos.  Ao longo de séculos, tem sido empregado para rotular as mais 
díspares ideias, tendências, autores e obras, e, nas últimas décadas, especialmente, 
a palavra passou a funcionar como um termo “guarda-chuva”, tendo seu sentido 
diluído e sua força conceitual esvaziada.  Afinal, gótico é um adjetivo pátrio, que 
se referia a uma das tribos germânicas responsáveis pela queda do Império 
Romano, os Godos. É também um termo que os renascentistas utilizaram para 
nomear o estilo arquitetônico medieval, considerado “bárbaro”, sem refinamento, 
monstruoso, desordenado, em oposição, é claro, à arte clássica – e, por extensão, 
o termo passou a se referir à Idade Média como um todo. É o nome de uma 
subcultura de arte e moda contemporânea, caracterizada pelo apreço pelos 
temas da melancolia, do horror e da morte. E, por fim, no âmbito da história da 
literatura, é o estilo dos romances escritos entre o fim do século XVIII e o início 
do XIX, sobretudo na Inglaterra, notabilizados pela produção do horror e/ou 
terror como efeito de recepção.

Surgida no limiar da modernidade iluminista, a literatura gótica tem se revelado 
duradoura como a própria modernidade dentro da qual se engendrou, o 
que se confirma nas sucessivas reedições e atualizações do gênero até os 
dias de hoje, tanto na literatura quanto nos diversos meios de comunicação. 
No cenário globalizado e pluralizado da contemporaneidade, categorias do 
Gótico exógenas ao cenário europeu, como o “American Gothic”, o “Southern 
Gothic” e até mesmo o “Tropical Gothic”, vêm ocupando espaço nos trabalhos 
acadêmicos em um movimento de hibridismo cultural no qual a hegemonia do 
centro passa a conviver com a pluralidade das margens.

O Grupo de Pesquisa Estudos do Gótico propõe, em uma perspectiva 
tanto transcultural quanto transdiscursiva, discutir essa tendência do 
espírito moderno, que afetou profundamente os modos de pensar, de sentir 
e de expressar a arte nesses 250 anos de sua permanência na literatura, 



17

Sessão I                                             segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: Lidil 3

Coordenador da Sessão
Alexander Meireles da Silva

As configurações góticas do tema da casa mal 
assombrada em The Haunting of Hill House 
(A assombração da casa da colina), de Shirley 
Jackson e em O Iluminado, de Stephen King

Alessandro Yuri Alegrette  
(UNESP)

A cor da decadência na weird fiction de Robert W. 
Chambers

Alexander Meireles da Silva  
(UFG-Catalão)

Ambiguidades do catolicismo no gótico americano: 
“Ar frio” (1926) e “O assombro nas trevas” (1935), 
de H. P. Lovecraft

Alfredo Bronzato da Costa Cruz  
(FSB-RJ)

Sessão II                                               terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: Lidil 3

Coordenador da Sessão
Fernando Monteiro de Barros

Nos subterrâneos do gótico feminino moderno: 
um olhar em “Jardim Selvagem”, de Lygia Fagundes 
Telles

Camila Aparecida Virgílio Batista  
(UFG-Catalão)

Alien, o oitavo passageiro: o delírio gótico, sexual, 
queer e espacial de Ridley Scott

Diego Paleólogo Assunção 
(UFRJ)

Quatro faces de um serial killer no romance 
American Psycho

Luciano Cabral 
(UERJ / CNPq) 

O zumbi que habita a fronteira: entre o Gótico e 
o Slipstream

Raul Dias Pimenta 
(UFG-Catalão)

na cultura e no imaginário do mundo ocidental. Serão dois simpósios 
interligados: o presente, dedicado às “Faces do Gótico no Mundo”, e um 
outro, dedicado às “Faces do Gótico na Literatura Brasileira”.
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Sessão III                                            quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: Lidil 3

Coordenador da Sessão
Alexander Meireles da Silva

O espaço topofóbico da casa em “A casa ‘sem 
sono’”, de Coelho Neto

Bruno Silva de Oliveira  
(IF Goiano-Iporá)

Um retrato do sertão goiano: diálogos possíveis 
entre o Gótico e o Expressionismo em uma 
narrativa de Bernardo Élis 

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro  
(UERJ / UFG-Catalão)

O Decadentismo brasileiro de João do Rio sob a 
repercussão do Gótico

Maykel Cardoso Costa  
(UFG-Catalão)

Um vampiro na noite carioca: A jornada do prazer 
de João do Rio

Sabrina Mesquita de Rezende  
(UFG-Catalão)
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Simpósio III
O fantástico como categoria estética na literatura para juventude

Coordenação:
Maria Zilda da Cunha (USP) e Maria Auxiliadora Fontana Baseio (UNISA)

O estudo do fantástico mostra-se relevante, uma vez que tem se apresentado 
como categoria estética recorrente em várias artes contemporâneas. É fato 
que as exigências em sua elaboração tornam-se cada vez mais engenhosas, pelo 
fato de o novo leitor ser conhecedor das configurações antigas e, também, 
por vivenciar uma realidade em que, a todo momento, revela fenômenos 
sobrenaturais. Nessa necessária relação do discurso fantástico com o discurso 
da realidade – ambos construções -, pretendemos perscrutar as manifestações 
do possível e do impossível e seus efeitos de sentido. O objetivo deste simpósio 
é colocar em discussão uma proposta interdisciplinar do estudo do fantástico, 
tendo como foco a literatura para a juventude e seus vários diálogos com outras 
linguagens, a fim de propor reflexões sobre seu funcionamento, sentido e efeitos 
como recurso estético.
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Sessão I                                         segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: RAV 114

Coordenador da Sessão
Maria Zilda da Cunha

Corda bamba: sonho e realidade em equilíbrio no 
texto e na tela

Adriana Falcato Alameida Araldo 
(USP)

Barbatanas ou “pernas pra que te quero” – O 
fantástico andersiano em “A Sereiazinha” e a 
apropriação temática no filme A pequena Sereia – 
o retorno ao mar

Euclides Lins de Oliveira Neto 
(USP)

Contracultura, resistência e literatura infantojuvenil 
em tempos de ditadura: Carlos Figueiredo e a 
série de ficção científica Dico e Alice, da coleção 
setentista Mister Olho

Leonardo Nahoum Pache de Faria 
(UFF)

Sessão II                                        segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: RAV 112

Coordenador da Sessão
Maria Auxiliadora Fontana Baseio

Contos de enganar a morte, de Ricardo Azevedo: o 
fantástico da tradição oral para a literatura infantil 
e juvenil

Sandra Trabucco Valenzuela 
(UAM-Vila Olímpia / USP)

O fantástico em Lygia Fagundes Telles: uma leitura 
do conto “Venha ver o pôr-do-sol”

Lorraine Martins dos Anjos 
(UNISA)

Que cabelo doido é esse? Decifre você

Aline Freitas de Lima (UFRRJ-
Seropédica / CNPq)
Gisele Maria Costa Souza 
(UFRRJ-Seropédica / CNPq)

Linguagens do imaginário: interfaces do fantástico 
na literatura e no cinema

Maria Zilda da Cunha (USP)
Maria Auxiliadora Fontana Baseio 
(UNISA)
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Simpósio IV
O insólito como afirmação da diferença cultural na literatura

Coordenação:
Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ) e Júlia Almeida (UFES)

O presente simpósio tem como objetivo reunir pesquisadores que 
desenvolvam reflexões acerca do insólito como recurso literário – seja em 
uma perspectiva estética ou ética – para a afirmação da diferença cultural de 
grupos minoritários na literatura. Parte-se da constatação de que estudos 
contemporâneos têm se dedicado à investigação da produção discursiva 
oriunda das franjas ou periferias das sociedades em que se instaurou o 
saber-poder da colonialidade. Com vistas à valorização de narrativas e 
discursos que expressam projetos de resistência do colonizado e do sujeito 
pós-colonial, são objetos de investigação do simpósio os diferentes discursos 
e literaturas que emergem como veículos das vozes sociais subalternizadas. 
A argumentação teórica que rege a fundamentação da proposta tem como 
base os trabalhos de pensadores que buscaram examinar a literatura 
produzida por grupos minoritários enquanto suporte para a organização 
de uma identidade agonística e contra-hegemônica, afirmando a diferença 
social e cultural como marcas características de uma identidade rizomática 
do sujeito contemporâneo, como Stuart Hall, Homi K. Bhabha, Gayatri 
Spivak, Lawrence Grossberg, George Yúdice, Édouard Glissant, entre 
outros. O simpósio busca nos pressupostos teóricos dos Estudos Culturais 
o arcabouço necessário para a produção deste exercício crítico, que 
possibilitará examinar e analisar as diferentes produções literárias sem 
recorrer a instrumentais hierárquicos e excludentes. Tendo como ponto de 
partida o desejo de apresentar um olhar crítico sobre as representações de 
grupos minoritários e, principalmente, ler a produção literária destes grupos, 
é fundamental para a realização deste exame utilizar um corpus teórico que 
auxilie a análise de discursos tão heterogêneos e contrastantes do ponto de 
vista formal. Não se trata de formular um novo conceito de literatura, mas 
sim de utilizar novas ferramentas para empreender um olhar que revele a 
especificidade de cada manifestação cultural analisada, abandonando assim 
uma percepção que se baseie apenas nos valores estéticos das obras.

Ao optar por não realizar apenas uma leitura estética destes discursos, 
colocamos em destaque uma compreensão ética destas manifestações. 
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Sessão I                                          segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: 11.038F

Coordenador da Sessão
Paulo Roberto Tonani do Patrocínio

Nas encruzilhadas da cidade partida, Becos da 
Memória, de Conceição Evaristo: a diáspora entre 
as remoções e as aberrações da falta de direitos

Júlia Almeida (UFES)

Terrorismo literário:  “A regra é só uma, mostrar 
as caras”

Daniele Fernanda Feliz Moreira 
(CEDERJ-Angra dos Reis)

Monstros das margens da cidade, monstruosidades 
do olhar

Renata Dorneles Lima (UFRJ)

Literatura e rua – impasses e empoderamento Rôssi Alves Gonçalves (UFF)

Representações de cultura açoriana em contação 
de histórias e o boi-de-mamão no litoral 
catarinense

Fábia Barbosa Pedro (ULBRA-
Canoas)

Certamente, para o pleno resultado deste empreendimento crítico se faz 
necessário recorrer a uma noção mais ampla de cultura, objetivando não 
somente dar visibilidade a estes grupos, mas utilizar um método de análise 
desses discursos que possibilite a emergência destas novas formas de 
expressão, que outrora foram silenciadas. Dessa forma, busca-se compreender 
a cultura no espaço de uma ampla teoria da produção e reprodução social. 
Este modo de leitura da produção cultural resulta na construção de um 
quadro hierárquico que revela relações sociais caracterizadas pela opressão 
das classes sociais, gêneros, raças, etnias, estratos sociais subalternos e grupos 
culturais. O modelo gramsciano, formado por um ordenamento político e 
discursivo binário baseado em uma disputa de forças hegemônicas e contra-
hegemônicas, ainda é útil para a reflexão neste campo. O simpósio pretende 
ser um espaço de debate de pesquisas que examinem a presença do insólito 
como recurso literário em manifestações discursivas minoritárias, como a 
literatura surda, a literatura marginal/periférica, as expressividades negras, 
indígenas e as produções literárias em suas interlocuções com outras vozes da 
América Latina, Caribe, África e outras expressões subalternas.
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Sessão III                                            terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: 11.038F

Coordenador da Sessão
Paulo Roberto Tonani do Patrocínio

Gêneros, performances e trânsitos em Ele me 
bebeu de Clarice Lispector

Lílian Lima Gonçalves dos 
Prazeres (UFES)
Adelia Maria Miglievich Ribeiro 
(UFES)

Distopia como linha de fuga: um insólito (trans)
conceito

Luana Barossi (USP / FAPESP)

Aspectos insólitos do donjuanismo a la brasileira 
face às novas representações do feminino

Maira Angélica Pandolfi (UNESP-
Assis)

Decifrar a diferença: o feminino no insólito de 
María Elena Llana

Ana Cristina dos Santos (UERJ)

Insólito, identidade e diferença: uma leitura teórica
Paulo Roberto Tonani do 
Patrocínio (UFRJ)

Sessão II                                         segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: 11.038F

Coordenador da Sessão
Júlia Almeida

Do drama histórico ao oratório trágico, a mudança 
do real ao místico e insólito em duas versões de 
Et les chiens se taisaient, de Aimé Césaire

Geraldo Ramos Pontes Junior 
(UERJ)

Modos de ser, modos de representar : o insólito 
nas caracterizações da surdez em narrativas de 
Lobo Antunes

Alessandra Gomes da Silva 
(INES / PUC-Rio)

Realismo Maravilhoso n´A Varanda de Frangipani Luciana Helena Cajas Mazzutti 
(UESC / CAPES)

O insólito como denúncia de um projeto de 
imunidade: a monstruosidade no espelho em um 
conto de Manuel Mujica Láinez

Teresa Andrea Florêncio da Cruz 
(UFRJ)

O maravilhoso como instrumento de crítica social: 
uma análise de O amor nos tempos do cólera

Maria Inês Freitas de Amorim 
(UERJ)
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Simpósio V
Insólito e alteridade na literatura dos séculos XX e XXI

Coordenação: 
Sylvia Maria Trusen (UFPA) e Mayara Guimarães (UFPA)

O termo insólito ficcional tem sido adotado para designar uma gama de textos 
literários que mantém como elo comum certos procedimentos estéticos e/
ou temáticos compartilhados entre gêneros literários como o fantástico, o 
maravilhoso, o estranho, o realismo maravilhoso (GARCIA; BATALHA, 2012). 
Refletindo, por conseguinte, este vasto território o presente simpósio propõe 
pensar o fantástico e os gêneros circunvizinhos – o estranho e o maravilhoso – a 
partir da categoria da alteridade, como propõe Victor Bravo.

Com efeito, em sua crítica ao texto de Todorov, o estudioso venezuelano, 
articulando a noção de alteridade, em Octavio Paz e Freud, às leituras de Caillois 
e Vax, propõe uma concepção de fantástico como produção narrativa resultante 
da transgressão de limite entre o domínio da ficção e do real.

A partir, portanto, desta concepção, o presente simpósio propõe pensar as 
narrativas vinculadas ao fantástico como produções que, subvertendo a ordem 
lógica da civilização moderna ocidental, encenam um mundo-Outro:

El drama de toda cultura [....] es el intento de reducir lo 
irreductible, la alteridad, hacia la tranquilidad, ideológica 
de lo Mismo, de la Identidad. La alteridad parece ser 
insoportable. El “orden” que toda cultura de alguna 
manera sacraliza, es el intento de reducir la alteridad 
hacia las formas de lo Mismo. (BRAVO, 1985, p. 16)

Pelas premissas lançadas por Bravo, busca-se, assim, examinar as relações entre a 
alteridade e o insólito, o real e o seu duplo e a imprevisibilidade da realidade na 
modernidade do século XX e na contemporaneidade, pensando de que modo o 
fantástico chega ao século XXI, dialogando com as práticas ficcionais da literatura 
latino-americana, particularmente as das regiões da Amazônia. Serão, portanto, 
aceitos trabalhos que versem sobre a alteridade e seu enlace com o maravilhoso, 
o insólito, o fantástico de narrativas modernas e contemporâneas, nos diferentes 
tipos de linguagens e de suportes midiáticos.
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Sessão I                                             quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 4

Coordenador da Sessão
Mayara Ribeiro Guimarães

Suspendendo os limites: os lugares do não dito em 
“En la estepa”

Emily Cristina dos Ouros (USP)

O homem desdobrado: insólito e alteridade 
recalcada em Vento Sudoeste, de Luiz Alfredo 
Garcia-Roza

Marta Maria Rodriguez Nébias 
(UERJ / CNPq)

O insólito em “A terceira margem do rio”, de 
Guimarães Rosa

Teresinha Vânia Zimbrão da Silva 
(UFJF)

Sessão II                                            quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 4

Coordenador da Sessão
Sylvia Maria Trusen

A adaptação do outro na tradução do próprio: as 
extraordinárias histórias de Clarice Lispector

Mayara Ribeiro Guimarães 
(UFPA-Belém)

Os jogos de alteridade na narrativa fantástica
Murilo de Almeida Gonçalves 
(USP)

A perturbadora presença animal: a representação 
do “outro” da nossa cultura, em dois contos 
fantásticos de Antonio Di Benedetto

Ana Carolina Macena Francini 
(USP)
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Simpósio VI
O insólito em sua constelação conceitual: análises possíveis

Coordenação: 
Regina da Costa da Silveira (UniRitter) e Cecil Jeanine Albert Zinani (UCS)

O insólito ficcional é um aspecto intrínseco às estratégias de construção 
narrativa dos principais gêneros em que o inesperado, o imprevisível, o 
incomum seja marca distintiva, como o maravilhoso, o fantástico, o estranho, 
o realismo mágico, o realismo maravilhoso e o realismo animista (GARCÍA, 
2012, p. 14). Dentre esses gêneros, Borges afirmava que a modalidade de 
narrativa mais antiga é a fantástica. Se pensarmos em narrativas primordiais, 
como mitos e contos de fadas, constatamos a presença do fantástico como 
forma de explicar um universo desconhecido. Contemporaneamente, as 
perspectivas são outras, porém o interesse pelo gênero não arrefeceu, 
havendo muitos estudos que o focalizam sob vários pontos de vista.

Todorov (2004) considera o fantástico como a hesitação diante de um 
fenômeno extraordinário, desdobrando esse conceito em estranho e 
maravilhoso. Já Roas propõe que o núcleo do fantástico é o conflito gerado 
pelo conhecimento da realidade diante de um fenômeno inexplicável, 
apontando para o caráter subversivo dessa modalidade de literatura em 
relação tanto ao tema quanto ao estilo, uma vez que “altera a representação 
da realidade estabelecida pelo sistema de valores compartilhado pela 
comunidade, postulando a descrição de um fenômeno impossível dentro desse 
sistema” (ROAS, 2014, p. 56). Dos países ocidentais ao continente africano, 
o tema do insólito manifesta-se assim em seus desdobramentos conceituais, 
desestabilizando a rigidez do conceito, admitindo a presença de crenças 
contextualizadas em territórios distantes no tempo e na geografia.

Com efeito, insólitas são desde as primeiras narrativas que compõem a 
concepção do universo, o chamado animismo, a que se agregam os mitos. Para 
lembrar que o que causa hesitação é a inquietante estranheza do indivíduo 
diante de sua própria finitude.  Assim, o medo inexorável da morte, o furor 
impetuoso dos fenômenos da natureza cedo levaram o homem a criar 
representações, dentre elas as narrativas dos mitos, para aplacar seus medos 
e também a sua solidão. Como disse Carpentier em relação ao realismo 
maravilhoso, há que se ter fé para que as coisas sejam. Na cultura ocidental 
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Sessão I                                           segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 3

Coordenador da Sessão
Regina da Costa da Silveira

Fantástico? Maravilhoso? Absurdo? Estranho? Os 
possíveis (des)caminhos para as realidades irreais – 
uma análise do romance Bolero, de Victor Giudice

Helena Maria de Souza Costa 
Arruda (UFRJ / CNPq)

Animismo africano: insólita força da Natureza
Débora Jael Rodrigues Vargas 
(UniRitter)

Entre o fogo e a água: os espaços labirínticos em 
Jorge Luís Borges e Alice Munro

Ana Júlia Polleto (UCS)

O insólito no conto “A menina de lá”, de 
Guimarães Rosa

Tânia Regina Silva da Silva 
(UniRitter)

europeia e, por extensão, na literatura latino-americana, convencionou-se 
chamar de fantástico, realismo mágico e realismo maravilhoso os mecanismos 
de produção de efeito insólito e de recepção. No continente africano, essas 
representações na arte são denominadas de realismo animista. Todas essas 
expressões constituem a “constelação de conceitos” (HAESBAERT, 2014) 
necessária para a compreensão estético-contextual da obra literária. Como 
sintagma pertencente ao campo semântico que vem encabeçado pelo verbete 
“insólito”, o animismo será examinado na expressão “realismo animista”, 
conforme Harry Garuba, e mais recentemente, definido por Caroline Roney, 
como elemento presente na natureza, na medida em que os ‘espíritos’, na 
percepção animista, vivem num eterno “ir-e-vir” mantendo a continuação 
do mundo, a sua “respiração”.  A proposta busca, assim, contemplar três 
modalidades que se constituem pela irrupção do insólito – o fantástico, 
o realismo maravilhoso e o realismo animista –, dentre as que compõem 
essa constelação, com o objetivo de promover a discussão, a análise e a 
interpretação de textos em poesia e prosa nas literaturas em língua portuguesa.
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Sessão II                                              terça-feira, 31/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 3

Coordenador da Sessão
Cecil Jeanine Albert Zinani

O insólito pelos Caminhos do Negro em Porto 
Alegre

Eva Esperança Guterres Alves 
(UniRitter)

A viagem insólita do herói na trilogia fílmica O 
Hobbit

Luiz Guilherme dos Santos 
(PUC-RS)

Vertentes do insólito ficcional em Acauã, de Inglês 
de Sousa

Danieli dos Santos Pimentel 
(PUC-RS)

Magia e simbiose com a natureza em Pocahontas: 
o encontro entre dois mundos e Avatar: visões e 
concepções de mundo indígenas

Osmando Jesus Brasileiro 
(UniRitter)

Sessão III                                         quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 3

Coordenador da Sessão
Regina da Costa da Silveira

Uma proposta de abordagem do fantástico no 
conto “O círculo”, de Óscar Cerruto

Cecil Jeanine Albert Zinani 
(UCS)

Aventuras insólitas em Meninas, de Maria Teresa 
Horta

Elisangela da Rocha Steinmetz 
(FURG)

Abensonhada chuva: reencantamento do mundo 
em busca de felicidade

Fábio Rodrigo Penna (CEFET-RJ)
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Simpósio VII
O insólito na literatura, no cinema e nas artes plásticas

Coordenação:
Aurora Gedra Ruiz Alvarez (UPM), Maria Luiza Guarnieri Atik (UPM) e 
Ana Lúcia Trevisan (UPM)

O insólito é uma ocorrência “que vem corroer a ‘normalidade’ e uma 
verossimilhança que nada parec[e] capaz de abalar”, segundo Carlos Reis. Esse 
acontecimento que rompe com o ritmo e o estatuto narrativos e instaura a 
suspensão, inquietando e/ou intrigando a instância enunciativa e/ou as personagens, 
provoca também questionamento no leitor que se interessa por sondar a 
natureza dessa realidade. No âmbito desse evento, várias matrizes se abrigam: 
o maravilhoso, o estranho, o fantástico, o realismo mágico etc., bem como 
numerosos desdobramentos dos sujeitos (o sósia, o fantasma, o vampiro, os 
gêmeos, o duplo, o clone etc.) e infinitas possibilidades de estratégias narrativas. 
Se o insólito provoca deslocamentos e desacomoda os sujeitos inscritos na 
narrativa ou na recepção do texto literário, não conhece muito diferente sorte 
na narrativa fílmica ou num texto plástico, a despeito de nestas últimas mídias 
serem outras propriedades e outros procedimentos que construam essa 
ocorrência. No entanto, nos casos de transposições intersemióticas, as formas 
de manifestação do insólito dos filmes e textos plásticos podem se aproximar 
muito do texto literário. Comentando sobre o gótico, Catherine Spooner, em 
Contemporary gothic, afirma que esse gênero, especialmente no século XX, 
“atravessou as fronteiras das áreas para ser absorvido por todas as mídias”. Se 
o gótico, a ficção científica, o maravilhoso e outros gêneros diluem as fronteiras 
das artes, impõe-se ao estudioso da intermidialidade e da literatura investigar os 
mecanismos desenvolvidos em cada obra com o fito de criar a ambiguidade que 
regerá a instalação do insólito, que, por sua vez, subverterá as leis que regulam o 
objeto, mesmo que seja na esfera do pressuposto, bem como examinar os nexos 
de causalidade existentes na sintaxe de cada mídia. Nesse complexo universo 
de manifestações do insólito, este simpósio tem como proposta o estudo dessa 
manifestação na literatura, nas artes plásticas e no cinema contemporâneos, 
quer centrando se no exame do tratamento desses fenômenos em um desses 
produtos artísticos, quer estabelecendo relações entre diferentes mídias.
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Sessão I                                           segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Maria Luiza Guarnieri Atik
Aurora Gedra Ruiz Alvarez
Ana Lúcia Trevisan

O insólito na literatura de Albano Martins
Sonia Maria de Araújo Cintra 
(USP)

Um fantasmagórico triângulo amoroso Maria Luiza Guarnieri Atik (UPM)

Um “freak show” fotográfico Annateresa Fabris (USP)

Viagens pelo texto verbal e pelo texto não-verbal em 
O Senhor Custódio de Raul Brandão e Mário Botas

Eloísa Porto (UERJ)

Sessão II                                          segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Ana Lúcia Trevisan
Maria Luiza Guarnieri Atik 
Aurora Gedra Ruiz Alvarez 

“El otro cielo”, de Julio Cortázar e  “A morta 
amorosa”, de Théophile Gautier : tempos e espaços 
insólitos

Ana Lúcia Trevisan (UPM)

Pela graça alcançada Mariarosaria Fabris (USP)

Drácula: da queda à redenção Judith Tonioli Arantes (UPM)

Incidências do duplo na escrita de Adelice Souza: 
uma leitura dos contos “As escravas gêmeas” e 
“Caramujos zumbis”

Poliana Pereira Dantas (UNEB)
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Sessão III                                            terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Aurora Gedra Ruiz Alvarez 
Ana Lúcia Trevisan 
Maria Luiza Guarnieri Atik 

A magia do “amor verdadeiro” revisitada
Giselle Olivia Mantovani Dal 
Corno (UCS)

Amada: quando o estranho encontra o fantástico
Lilian Cristina Côrrea (UPM)
Luciana Duenha Dimitrov (UPM)

O paquete, o cargueiro e o volante Raquel de Sousa Ribeiro (USP)

O insólito nas mídias: convergências e divergências Aurora Gedra Ruiz Alvarez (UPM)

Sessão IV                                             terça-feira, 31/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Maria Luiza Guarnieri Atik 
Aurora Gedra Ruiz Alvarez 
Ana Lúcia Trevisan 

Manifestações do insólito na literatura brasileira de 
Ivan Jaf: uma releitura do mito do vampiro

Tiago de Souza Barros (UNESP-
Assis)

O insólito em Sombras de reis barbudos: uma 
possível leitura alegórica da obra de José J. Veiga

Fernanda Reis da Rocha (UPM)

O Auto da Catingueira, uma opera sertaneja: A 
“Véa da foice” à sombra da fascinante beleza de 
Dassanta.

Marleide Santana Paes (UPM)

O insólito e a máquina na Invenção de Morel, de 
Adolfo Bioy Casares

Mariana Fogaça Calviño (UPM)
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Simpósio VIII
A literatura fantástica de expressão francesa

Coordenação: 
Maria Cristina Batalha (UERJ) e Sabrina Baltor (UERJ)

Existe um consenso entre os críticos de que a primeira obra que se pode 
classificar como fantástica nasceu na França, com a novela O diabo enamorado, 
de Jacques Cazotte, publicada em 1772. Embora o fantástico não tenha obtido 
grande visibilidade na historiografia literária desse país, com exceção do período 
romântico, sua manifestação marcou presença e contribuiu para a fixação do 
gênero em diferentes momentos da produção literária francesa, assim como dos 
demais países francófonos, tais como o Quebec, a Bélgica, o Senegal e as Antilhas. 
Se tomarmos o exemplo de contos e novelas fantásticas de Théophile Gautier 
(1811-1872), veremos como o gênero se atualiza no período romântico francês, 
fazendo eco a poéticas, e, em particular, à proposta poética do grande esteta 
que foi o próprio Gautier. O fantástico desse período, a partir da acepção nova, 
introduzida pela tradução de E.T.A. Hoffmann, em 1828, impõe-se como gênero 
canônico no cenário artístico francês. Diferente de sua significação inglesa, o 
adjetivo “fantástico” vira moda por volta de 1830, com os contos e novelas de 
Charles Nodier, Théophile Gautier, Prosper Mérimé, Gérard de Nerval, Balzac 
e, posteriormente, Villiers de L´Isle Adam, com seus “contos cruéis” e Barbey 
d´Aurevilly, autor dos ”contos diabólicos”, sem falarmos na literatura de Guy de 
Maupassant que, inspirado em Edgar Allan Poe, recusa as facilidades românticas 
de migração para o onírico do conflito entre o verossímil e o impossível, 
complexificando o gênero e servindo de modelo para vários contistas.

Ainda no período romântico, podem ser objeto de reflexão as obras dos 
chamados petits romantiques (pequenos românticos), grupo de escritores e 
artistas franceses da metade do século XIX, dentre eles, Pétrus Borel (1809-1859), 
também conhecido como o licantropo, praticante da “literatura frenética”, filial 
exacerbada e subversiva do romantismo francês.

Serão também bem-vindos todos esses autores que vieram da França, mas também 
Anne Hébert, Jean Ray, Claude Roy, Marie Ndiaye, Kateb Yacine e tantos outros que 
praticaram e praticam sua literatura em língua francesa nas mais diferentes latitudes.
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Sessão I                                           quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: RAV 112

Coordenador da Sessão
Maria Cristina Batalha 

 

O fantástico em “Une heure ou la vision”, conto 
de Charles Nodier

Gabriela Jardim da Silva (UFRGS)

Júlio Verne - literatura fantástica sobre a Amazônia
Roberto José da Silva  
(UNICAMP)

A contribuição de Théophile Gautier para a 
constituição da literatura fantástica brasileira

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)
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Simpósio IX
Metaforização do insólito na literatura infantil e juvenil de autoria 
feminina

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

O insólito tem sido concebido, entre outras acepções, como o estranho, o inusitado, 
o que provoca desconforto no leitor, ou aquilo que desestabiliza, de alguma forma, 
as nossas concepções do real, refletindo-se nas instâncias narrativas e de recepção, 
ou mesmo na linguagem. No que diz respeito à literatura infantil e juvenil, desde 
o seu surgimento, o insólito parece ser parte intrínseca de seu caráter, pela via do 
maravilhoso, do fantástico ou do estranho. Seres com poderes extraordinários, 
objetos mágicos, metamorfoses e ações sobrenaturais são frequentes nas narrativas, 
afrontando as regras da cotidianidade e abrindo as cortinas ao mundo do faz de 
conta. É ainda comum a presença de personagens encantadas, carecendo da ajuda 
de uma fada, um anão ou mesmo um animal mágico a fim de conseguir superar os 
obstáculos e galgar a recompensa devida.  Assim, este simpósio pretende reunir 
propostas de comunicação que tenham como foco a reflexão e o debate sobre 
as metáforas do insólito na literatura infantil e juvenil, em especial nas narrativas 
produzidas por mulheres ou à roda do feminino, alargando-se para o diálogo com 
textos produzidos em diferentes épocas, linguagens e suportes, também sob o foco 
de diversas abordagens teórico-metodológicas.
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Sessão I                                             terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: RAV 112 
Coordenador da Sessão
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos

Metáforas de crescimento: considerações sobre a 
narrativa curta de Marina Colasanti

Angélica Maria Santana Batista 
(UERJ)

Metáfora da emancipação feminina em “Entre a 
Espada e a Rosa” de Marina Colasanti

Simone Campos Paulino (SMERJ)

Reflexos no espelho: a metáfora da emancipação 
feminina no conto “A primeira só”, de Marina 
Colasanti

Cinthia Freitas de Souza 
(UNIMONTES / CAPES)

Escaravelhos e espadas: o insólito metaforizado em 
Lúcia Machado de Almeida

Rita de Cássia Silva Dionísio 
Santos (UNIMONTES)

Sessão II                                           terça-feira, 31/03, das 15:15 às 17:15, sala: RAV 112

Coordenador da Sessão
Viviane Siqueira

Bruno, o menino que aprendeu a voar: a fantástica 
infância do artista polonês Bruno Schulz

Élida Mara Alves Dantas (UFU)

A importância das estratégias narrativas na 
configuração do insólito e do imaginário 
infantojuvenil em Os olhos de Ana Marta

Rafaela Cardoso Corrêa dos 
Santos (UERJ)

Aventuras e desventuras literárias
Viviane Siqueira (FNLIJ / 
UNISUAM / Simonsen)

O feminino em meio ao maravilhoso nos contos 
da tradição

Regina Michelli (UERJ)
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Simpósio X
O modo fantástico: insólitas redes de fios narrativos

Coordenação: 
Marisa Martins Gama-Khalil (UFU) e Maria Cristina Martins (UFU)

O simpósio tem como objetivo agregar trabalhos que discutam as manifestações da 
literatura fantástica, seja partindo de uma argumentação de ordem teórica, como 
também refletindo sobre a construção dessa literatura por intermédio da análise de 
narrativas que apresentem em sua trama a irrupção do insólito.

Consideraremos como princípio norteador a ideia de literatura fantástica como uma 
grande rede que abriga diversas formas de construção do insólito e, nessa perspectiva, 
seguimos a noção de modo fantástico defendida por Felipe Furtado e Remo Ceserani, 
também presente nos estudos de Irene Bessière e Rosemary Jackson.

Temos a consciência de que a proposta do simpósio se abre “quase” que 
indefinidamente; contudo a abrangência não é total, uma vez que deixa fora de seu 
conjunto as construções literárias que têm base em uma representação realista e 
não possibilitam a irrupção do insólito. Entretanto, admitimos que a abertura do 
enfoque do simpósio é ampla, pois vai desde narrativas em que há apenas a sugestão 
de eventos insólitos a narrativas em que o insólito é abertamente narrado ou 
aceito por personagens e/ou leitores.  A abertura ampla da proposta deve-se ao 
fato de pretendermos demonstrar a enorme diversidade de formas de construção 
da literatura fantástica e, nesse sentido, possibilitar a reflexão sobre alguns pontos 
polêmicos que envolvem os estudos dessa literatura, como, por exemplo, rebater o 
fato de ela estar encerrada temporalmente nos séculos XVIII e XIX, e a ideia de que 
para haver o fantástico é necessário que exista a hesitação.

A imagem de uma rede repleta de fios diversos possibilita-nos pensar também na 
constituição da ficção fantástica, no enredamento do mundo diegético apresentado 
por ela: um mundo em que os espaços, tempos e acontecimentos se intercalam, se 
justapõem, se embaraçam para nos mostrar que o ilógico faz parte de nossa lógica 
cotidiana. Consideramos esse mundo como rizomático, no sentido atribuído por 
Deleuze e Guattari, porque um elemento – espaço, personagem ou acontecimento, 
por exemplo – pode se conectar inesperadamente a outro e, na sequência desligar-se 
dele.  A superposição de mundos ou de possibilidades de mundos é, ao nosso ver, uma 
das estratégias de construção da literatura fantástica que, por essa perspectiva, pode 
ser entendida como heterotópica por natureza.

A literatura fantástica, com a apresentação de um mundo aparentemente tão insólito 
e plural, age no sentido de promover a exageração ou o deslocamento do real e, por 
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Sessão I                                           segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 1

Coordenador da Sessão
Josiane Tavares Silva

A recepção do gênero maravilhoso na escola
Josiane Tavares Silva (UFU / 
CAPES)

Fábulas: insólito fio da teia maravilhosa
Suelene Alves Lopes (UFU / 
CAPES)

A caracterização contemporânea das princesas de 
contos de fadas clássicos em Shrek 3

Bruna Ferreira Ramos (UFU / 
CNPq)

“Meu nome é Isobel”: A voz feminina sob uma 
perspectiva revisionista em “My name is Precious”, 
de Nalo Hopkinson

Carolina Lopes Dias Santana  
(UFU)

Sessão II                                           segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL I

Coordenador da Sessão
Luciana Morais da Silva

O caráter insólito da escrita rubiana Mariana Silva Franzim (UEL)

Juparassu: ruínas em um “mundo” do insólito Luciana Morais da Silva (UERJ)

Do cotidiano ao inquietante: uma leitura do conto 
“A chave na porta” de Lygia Fagundes Telles

Rosaly Ferreira da Costa Santos 
(UERN / CNPq)

A transgressão do real: o fantástico no conto “As 
formigas” de Lygia Fagundes Telles

Monica Valéria Moraes Marinho 
(UERN-Mossoró / CNPq)

isso, sua representação não apresenta uma negação do real, mas incita uma revisão 
dele. Para que a revisão se concretize é preciso mostrar que não existe Verdade, 
mas verdades, e dar um foco diferenciado aos fatos expostos ordenadamente 
pelas instituições, que tentam discipliná-los e arrumá-los, e é por esse motivo que a 
literatura fantástica promove constantes deslocamentos – históricos e estéticos.

Esperamos, portanto, que os trabalhos reunidos neste simpósio demonstrem teórica 
ou analiticamente estratégias discursivas e temáticas de construção da literatura 
fantástica e descortinem a sua potencialidade de revisão do real.
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Sessão III                                            terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 1

Coordenador da Sessão
Helen Cristine Alves Rocha

O insólito no espaço-corpo de Medardo e Agilulfo
Helen Cristine Alves Rocha 
(UFU / FAPEMIG)

Reverberações do modo fantástico na prosa de 
Alberto Moravia: o duplo em Io e Lui

Gisele de Oliveira Bosquesi 
(UNESP-São José do Rio Preto)

Simbolismo e Sobrenatural em Belkiss, de Eugénio 
de Castro

Bruno Anselmi Matangrano 
(USP / CNPq)

Sessão IV                                            terça-feira, 31/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 1

Coordenador da Sessão
João Olinto Trindade Junior

As perspectivas modal e genológica no estudo do 
fantástico

Marisa Martins Gama-Khalil 
(UFU / CNPq)

Herdeiros de Kafka: traços do Fantástico Moderno 
em José J. Veiga e Mia Couto

João Olinto Trindade Junior 
(UFRRJ / UERJ)

A naturalização do irreal: a narrativa fantástica de 
João Guimarães Rosa

Antonia Marly Moura da Silva 
(UERN)
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Sessão V                                            quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 1

Coordenador da Sessão
Carline Barbon dos Santos

“Estranhamentos insólitos” no conto “Solfieri” de 
Noite na Taverna de Álvares de Azevedo

Carline Barbon dos Santos 
(UFU / CAPES)

O erotismo e o realismo mágico como irrupção 
do insólito nos contos de Antônio Carlos Viana

Marilia Simari Crozara (UFU)

A irrupção do insólito na obra Cine Privê, de 
Antônio Carlos Viana

Fernanda Pina dos Reis Faccin 
(UFU)

Ecos insólitos em Clarice Lispector: O lustre 
(1946) e a estética surrealista

Moisés Gonçalves dos Santos 
Júnior (UNESP-Assis)

Sessão VI                                           quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 1 
Coordenador da Sessão
Sandra Mara Carvalho

“Remendo novo em pano velho”: o insólito 
revisitado nas releituras “The Werewolf ”, de 
Angela Carter e “Little White Riding Hood”, De 
Barbara G. Walker.

Maria Cristina Martins (UFU)

A náusea da existência Naiana Mussato Amorim (UFF)

Os espaços fantásticos e as dobras dos sujeitos Sandra Mara Carvalho (UFU)
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Simpósio XI
Narrativas insólitas: memória, história e mito

Coordenação: 
Luciane Alves Santos (UFPB) e Maria Alice Ribeiro Gabriel (USP)

Presentes na formação das identidades étnicas de cada país, conforme sua 
especificidade, os contos de fantasmas, relatos sobrenaturais e narrativas fantásticas 
revelam-se a partir de uma tríade dinâmica, envolvendo o mundo real e o imaginado: 
memória, mito e História. Os estudos antropológicos de René Girard, Violência e o 
Sagrado, relacionam a origem do mito com uma situação de extrema desordem. Este 
caos não se apresenta usualmente como “original”, mas abriga alguma sorte de falha 
ou colapso, seja na comunidade, na natureza ou no cosmos. Na literatura brasileira do 
século XIX e primeira metade do século XX, a maior parte das histórias de fantasmas 
são construídas a partir das narrativas da cultura popular em paralelo aos relatos 
históricos. O fato temático na memória coletiva e as reminiscências do passado, em 
convergência com lendas estrangeiras e locais, transformam-se em mito ou relato 
sobrenatural. Obras de autores que, em algum momento, incursionaram por esse 
caminho, como Gilberto Freyre, Jayme de Barros Griz, Pedro Nava, Monteiro Lobato 
e Simões Lopes Neto, ilustram essa tendência e legitimam a inscrição do mito e da 
História nas narrativas de cunho fantástico folclórico. Considerando as apreensões 
do real e do imaginário, a proposta deste simpósio é analisar a representação de 
elementos insólitos em uma perspectiva que engendra diferentes espaços e abordagens 
variadas: antropológicas, culturais, históricas ou literárias, leituras que validam a narrativa 
enquanto testemunho do passado, além do seu papel na transmissão e preservação da 
memória histórica local.
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Sessão I                                             quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Maria Alice Ribeiro Gabriel

Usos e abusos da metáfora na investigação de 
imaginários históricos

Daniel Vecchio Alves 
(UNICAMP)

Narrativas insólitas em Contos da floresta: um 
entrelaçamento entre o mito, a história e a 
memória na literatura indígena amazonense

Delma Pacheco Sicsú (UEA-
Parintins)

A incorporação insólita do referente histórico: Le 
Livre des Nuits, de Sylvie Germain

Isabelle Godinho Weber (UERJ)

A recuperação do passado insólito em 
Assombrações do Recife Velho, de Gilberto Freyre

Luciane Alves Santos (UFPB)

Sessão II                                            quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 5

Coordenador da Sessão
Luciane Alves Santos

Literatura e História: interlocuções insólitas no 
conto de Murilo Rubião

Romana Tatiane Soares Santos 
(UNIMONTES)

Os veios da memória: narrativas insólitas em Baú 
de ossos, de Pedro Nava

Maria Alice Ribeiro Gabriel 
(USP)
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Simpósio XII
Relação entre Artes: Insólitas Variações

Coordenação: 
Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ) e Egle Pereira da Silva (UERJ)

A relação entre as artes remete a uma longa tradição. Por esta ligação, entenda-
se o conjunto de interações possíveis entre artes que a cultura ocidental julga 
distintas entre si, em especial, a música, a pintura, a dança, a arquitetura, a literatura, 
e mais modernamente, a fotografia e o cinema. Refletir acerca dessa comunicação, 
de suas interrelações, dos efeitos de uma sobre a outra é ponderar igualmente 
sobre a sua midialidade – forma, meio, suporte de difusão – uma vez que toda 
arte a encerra, reconhecer que nem toda mídia a inclui, bem como perceber as 
transgressões em seu interior, aqui compreendidas como engenho, sensibilidade, 
truque do intelecto, experimentações ousadas e sem limites, revolução estética, ou, 
como diria Lessing, no seu Laocoonte (2011), Kunstgriffe (passes de mágica, atos 
de prestidigitação). O cruzamento, muitas vezes incomum, estranho, múltiplo entre 
as artes e as mídias; a mudança na relação entre elas – mais importante do que do 
objeto criado é o ato criador; o abandono de velhas alianças – pintura e poesia; 
a descoberta de novas analogias e interfaces – música, literatura; a valorização de 
novos sentidos e, consequentemente, a criação do que W. J. T. Mitchell denominou, 
em Picture theory (1994), “arte compósita” (palavra, imagem e som integrados, com 
as qualidades necessárias para criar uma presença completa e não apenas meros 
suplementos verbais, visuais e sensoriais) são os leitmotiven deste simpósio.  A partir 
das distinções estabelecidas por Lessing entre pintura e poesia, do imperativo por 
ele definido - toda arte se baseia em uma midialidade específica, mídia e arte se 
opõem; dos conceitos de intermidialidade desenvolvido por Walter Moser, Silvestra 
Mariniello e Éric Méchoulan; e de remediação (remediation) de Jay David Boulter 
e Richard Grusin, propomos uma leitura da relação entre as artes, não apenas no 
seu aspecto tradicional (diferentes, com midialidades próprias) mas também, e 
principalmente, a partir da sua conflação e insólitas variações.
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Sessão I                                           segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 2

Coordenador da Sessão
Carlinda Fragale Pate Nuñez 
Egle Pereira da Silva

Paul Auster, entre literatura e cinema: a 
representação e seus limites

Gabriela Semensato Ferreira 
(UFRGS)

Literatura e cinema: o caso Paul Auster Egle Pereira da Silva (UFRJ)

Da palavra à “fraude mais bonita do mundo”: o 
cinema em perspectiva

Raquel Cristina Ribeiro Pedroso 
(UNESP-ASSIS)

Memórias andarilhas - Retratos de si e de outros 
Karla Magalhães de Araujo 
(UERJ)

Sessão II                                             terça-feira, 31/03, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 2

Coordenador da Sessão
Carlinda Fragale Pate Nuñez 
Egle Pereira da Silva

O instante da imagem: a linguagem e o acontecer 
poético na fotografia

Mauro Sergio Apolinário (UFRJ)

A fotografia e a literatura de Lewis Carroll sob a 
luz do fantástico: uma introdução

Ana Carla Vieira Bellon (UERJ)

A obra plástica de Adriana Varejão e a escrita de 
Evandro Affonso Ferreira: o insólito como convite 
e aparição

Vera Lucia Pian Ferreira (UERJ)
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Sessão III                                           quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: LIDIL 2

Coordenador da Sessão
Carlinda Fragale Pate Nuñez 
Egle Pereira da Silva

Insólitas paixões: Sobrevivências do antigo em 
ficções brasileiras contemporâneas de amor e fúria

Carlinda Fragale Pate Nuñez 
(UERJ)

Tópicos de leitura intermidial Maria Cristina Ribas (UERJ)

E.T.A. Hoffmann e o Canto Fantasmal - diálogo 
com Gary Tomlinson

Simone Maria Ruthner (UERJ)
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Simpósio XIII
O trans-humanismo na literatura e no cinema

Coordenação: 
Maria Conceição Monteiro (UERJ) e Ângela Maria Dias (UFF)

Pensamos o corpo mecânico a partir do conceito de trans-humanismo literário, 
pelo qual entendemos o uso da imaginação técnica para criar o corpo artificial, 
construindo-o como interação de dispositivos e controles tecnológicos, entre os 
quais se inserem componentes humanos, como músculos, pele, voz. O resultado 
é um corpo construído como possibilidade de superação do corpo meramente 
humano, capaz de confundir-nos pela condição de simulacro perfeito de nós 
mesmos. Nesse sentido, o trans-humanismo literário difere do trans-humanismo 
científico que opera com a interferência tecnológica no corpo humano com o 
intuito de transformá-lo, buscando aprimorá-lo e livrá-lo de futuras deficiências, 
usando assim a técnica para criar novas possibilidades — extensão da longevidade, 
por exemplo — para a natureza humana, sempre superando-a. Os dois trans-
humanismos, contudo, têm em comum o uso da tecnologia, mas, enquanto o 
científico se serve da tecnologia através dos avanços científicos, a modalidade 
literária se apodera desses avanços através da imaginação técnica.

É pensamento comum entre os teóricos do trans-humano que, desde o surgimento 
e a massificação das tecnologias, operou-se uma desestabilização em relação à ilusão 
coletiva que denominamos “realidade”.  A nossa certeza sobre o mundo material 
tornou-se frágil e os próprios conceitos de vida e inteligência estão sendo redefinidos. 
A tecnologia cria a ilusão de que há um mundo para além da carne, sendo, por 
conseguinte, possível que a humanidade venha a livrar-se da decomposição, da velhice, 
da dor, bem como, inclusive, do próprio fantasma da mortalidade.

Portanto, temos como proposta reunir trabalhos que investiguem as imbricações 
turbulentas entre o trans-humanismo científico e o literário; ou seja, entre a 
ciência e a imaginação técnica.
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Sessão I                                         segunda-feira, 30/03, das 13:00 às 15:00, sala: RAV 114

Coordenador da Sessão
Davi Ferreira Pinho

A promessa da máquina e o duplo n’ A invenção 
de Morel Ângela Dias (UFF)

Orlando: humano e só Davi Ferreira Pinho (UERJ)

Um corpo de boneca: miradas desejantes Maria Conceição Monteiro (UERJ)

Sessão II                                        segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: RAV 114

Coordenador da Sessão
Patrícia Marouvo Fagundes

Apocalipse e sentimentalismo: o papel da empatia 
em duas ficções distópicas

André Cabral de Almeida 
Cardoso (UFF)

O encantamento da ciência em Frankenstein Patrícia Marouvo Fagundes 
(UFRJ)

Misticismo trans-humano em Philip K. Dick: em 
busca de paraísos artificiais

Ricardo José de Lima Teixeira 
(UERJ)

Os corpos estilizados de Severo Sarduy: 
textualidades cirúrgicas em Cobra

Thiago Oliveira Carvalho 
(Prefeitura do Rio de Janeiro)
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Simpósio XIV
Viagem e estranhamento: aventuras fantásticas em produções 
literárias de autoria feminina

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

A produção literária de autoria feminina esteve, por muito tempo, ligada acima 
de tudo ao entendimento de uma literatura de resistência e/ou de uma busca 
de emancipação do lugar que a “Mulher” ocupava historicamente na sociedade 
patriarcal. Contudo, ler o texto ficcional por esse viés implica não somente reduzi-
lo a uma construção monolítica, mas, sobretudo, negar o seu valor artístico, bem 
como a criatividade de sua autora. Desse modo, buscando ampliar leituras e alargar 
discussões, o presente Simpósio versa sobre o tema das viagens como experiências 
produtoras de efeito fantástico (e suas variantes, como o maravilhoso, o insólito, o 
grotesco, o abjeto, etc.) e suas relações com escritas - produzidas por mulheres - de 
viagens e aventuras, como formas de estranhamentos e de ultrapassagens daquilo 
que entendemos como o conhecido.

Outra vertente importante do tema se dedica a examinar o cenário das diásporas 
contemporâneas, nas quais as mulheres desempenham papel preponderante, tanto 
na história como na ficção. Carregando muitas vezes a “casa nas costas”, como 
disse Gloria Anzaldúa (querendo com essa frase alegorizar vidas em constante 
deslocamento), mulheres de diferentes origens cada vez mais abandonam seus 
lares e países e se lançam na aventura do desconhecido, muitas vezes submetidas 
a violências e desigualdades, mas tornando-se, por outro lado, sujeitos atuantes, 
agenciadores de seus destinos e protagonistas de seus percursos.  A fronteira 
cruzada torna-se, assim, um lugar de perigo e estranhamento, mas também, ao 
mesmo tempo, um lugar potencial de autotransformação e de agenciamento de 
novas identidades. Os modos de representação dessas experiências, representativas 
de percursos intensamente vividos por tantas mulheres na atualidade, demandam 
ser discutidos em suas formas estéticas.
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Sessão I                                           quarta-feira, 01/04, das 13:00 às 15:00, sala: 11.038 F 

Coordenador da Sessão
Victor Azevedo

“Imagens apesar de tudo”: vestígios do tempo em 
“Dama voando em limusine preta” de Lídia Jorge

Victor Azevedo (UFRJ)

A viagem é uma dança em Paulina Chiziane Tania Lima  (UFRN)

Armadilhas do tempo: uma viagem às palavras de 
Orides Fontela (1940-1998)

Fátima Maria da Rocha Souza 
(UEA)

Deslocamento, estranhamento e identidade – 
Minas Gerais nas obras de Maura Lopes Cançado

Márcia Moreira Custódio 
(UFES / FAPES)

Sessão II                                          quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: 11.038 F 

Coordenador da Sessão
Rinah de Araújo Souto

Viagem e estranhamento no conto “A mulher que 
prendeu a chuva”, de Teolinda Gersão

Rinah de Araújo Souto 
(Universidade de Coimbra)

O grotesco na obra de Flannery O’Connor: uma 
análise de “A View of the Woods”

Débora Ballielo Barcala (UNESP-
Assis)

Estranha viagem entre mundos Simone Pereira Schmidt (UFSC)

Caminhos ao revés: estranhamentos de retorno 
em “As mulheres de Tijucopapo”, de Marilene 
Felinto

Maximiliano Torres (UERJ-São 
Gonçalo)
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Simpósio XV
O fantástico mundo das lendas alemãs e brasileiras

Coordenação: 
Magali dos Santos Moura (UERJ / FAPERJ)

O simpósio pretende congregar trabalhos que possuem como objeto de 
estudo narrativas populares da tradição alemã e brasileira. Considerados como 
paraliterários, ou seja, excluídos do cânone da Alta Literatura, esses textos têm a 
capacidade de oferecer um exemplo do livre uso da imaginação, onde o princípio 
mimético é continuamente desafiado, abrindo espaço para a experimentação do 
mundo fantástico que, por sua vez, está em íntima relação com os recônditos da 
alma humana.  A literatura fantástica é, de forma geral e rápida, caracterizada pela 
presença de elementos considerados irreais, que vão além das experiências do 
cotidiano e das leis físicas do mundo terreno.  A partir da teoria postulada por 
Hans Robert Jauss a respeito da estética de recepção, pode-se depreender que o 
mundo ali representado exige um exercício constante do leitor de “co-subverter” a 
ordem comum e, em seu lugar, abrir-se para novas experiências, mesmo que naquele 
momento, apenas ficcionais.  Assim, o mundo representado pelas lendas populares se 
apresenta como um lugar onde a presença do fantasioso, do absurdo e do insólito 
é aceito como parte integrante da ordem natural das coisas.  A lógica dos sonhos, 
conforme estudada por Sigmund Freud, em muito se assemelha àquela presente 
nas lendas e nos contos maravilhosos. São textos que incitam o medo, advertem 
para determinadas práticas e reforçam determinados costumes. São textos que ao 
passarem de geração a geração criam normas de comportamento e, por conseguinte, 
formas de agir, assim como também fornecem explicações que escapam ao controle 
da ciência moderna. Esse escapar por um lado e o controle por outro criam uma 
tensão bastante peculiar meritória de ser analisada. Essa análise pode nos fornecer 
substrato para o entendimento de determinada cultura. Dessa forma, será criado um 
fórum de discussão que procurará abrir espaço para o enfoque das questões que 
esse universo amplo nos traz. 

Abrindo-se para o inusitado, o simpósio congregará estudos com viés interdisciplinar, 
abrangendo estudos que se destinem não só à análise e interpretação de textos, 
como também abrigará estudos que tematizem experiências mediadas por esse tipo 
de texto envolvendo as atividades de comparação, de tradução e de ensino.
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Sessão I                                           segunda-feira, 30/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 2 

Coordenador da Sessão
Magali dos Santos Moura

As lendas dos Irmãos Grimm e o ensino de 
Alemão como Língua Estrangeira (ALE) – I

Roberta Sol Stanke (UERJ)

As lendas dos Irmãos Grimm e o ensino de 
Alemão como Língua Estrangeira (ALE) – II

Ebal Sant’Anna Bolacio Filho 
(UERJ)

“Loreley” e “Iara”: a contribuição das lendas no 
ensino da língua e cultura alemã

Andreia Louise da Costa Araujo 
Camara (UERJ)

O fantástico mundo da tradução. Lendas alemãs 
em língua portuguesa

Jeniffer Suelen A. Martins (UERJ)

Sessão II                                        terça-feira, 31/03, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 2 

Coordenador da Sessão
Roberta Sol Stanke

O estranho e os contos fantásticos Luísa Santos Ribeiro (UERJ)

Sons e Visões do Fantástico em Goethe: uma 
análise de Der Erlkönig Ana Cristina Dias da Silva (UERJ)

“Frau Holle” e “Shitakiri Suzume”: diferentes 
valores morais e culturais nos contos de fada 
alemão e japonês

Raphael dos Santos Miguelez 
Perez (UERJ)
Rodrigo Marins de Souza e Silva 
(UERJ)

O fantástico nas lendas do Uirapuru
Amanda Prudente de Moraes 
Goldbach (UERJ)
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Sessão III                                          quarta-feira, 01/04, das 15:15 às 17:15, sala: LIDIL 2 

Coordenador da Sessão
Ebal Sant’Anna Bolacio Filho

O fantástico pactário nas literaturas popular 
renascentista alemã e de cordel brasileira

Mayra Lopes Tavares do Couto 
(UERJ)

O fantástico no Fausto de Goethe Marta Goldstein (UERJ)

O mito fáustico: das letras às telas. Relação entre 
literatura e cinema

Magali dos Santos Moura (UERJ / 
FAPERJ)
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Sessão I                                               terça-feira, 31/03, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 1

A reversibilidade da morte: o insólito residual no 
conto “As formigas”, de Lygia Fagundes Telles

Kallel Alves Machado  
(UFAM)

Lygia Fagundes Telles e sua literatura fantástica
Luiz Alberto Pinheiro de Oliveira 
(UERJ)

Rompendo molduras: cenas do insólito em Virginia 
Woolf e Lygia Fagundes Telles

Carla Lento Faria  
(UNIFESP-Guarulhos)

Espaço fantástico em A casa da madrinha,  
de Lygia Bojunga

Fernando Filgueira Barbosa Júnior 
(UERN)

Sessão II                                              terça-feira, 31/03, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 2

O insólito no cinema: Blindness, do diretor 
Fernando Meirelles, adaptação do romance Ensaio 
sobre a cegueira, de José Saramago para as telas

Francisco Carlos Malta (UERJ)

A insólita reminisção nas veredas do Grande 
Sertão Gregory Magalhães Costa (UFRJ)

Padres voadores e trasgos leprosos: imaginação 
romântica no drama histórico Bartholomeu de 
Gusmão, de Agrário de Menezes

Jéssica Cristina dos Santos Jardim 
(UFPE / CNPq)

Tecendo redes entre literatura e psicologia: 
dimensões míticas e simbólicas da obra O Viajante, 
de Lúcio Cardoso

Gilzete Passos Magalhães 
(IFF / FSMA)

Sessão III                                            terça-feira, 31/03, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 3

Duas formas de representar o feminino na literatura 
infantil: Narizinho, de Monteiro Lobato, e Dorothy, de 
L. Frank Baum

Ana Carolina Lazzari Chiovatto 
(USP)

De Barrie a Lobato: o Imaginário e o Fantástico na 
adaptação de Peter Pan

Felipe Teixeira Zobaran 
(UCS)

Comunicações Livres
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Nas fronteiras do maravilhoso: os contos de fadas 
e o revisionismo contemporâneo

Lívia Maria de Oliveira 
(UFU)

Fagundes Varela e Robert Louis Stevenson: diálogo 
intertextual entre os contos “Ruínas da Glória” e 
“O Ladrão de Cadáveres”

Mayara Cristina Bignani Silva 
(UNIFESP-Guarulhos)

Sessão IV                                             terça-feira, 31/03, das 08:30 às 10:00 sala: LIDIL 4

“Nas águas do tempo”: a insólita tradição dos 
ancestrais em África

Adriana Maciel da Cruz 
(UFAM)

África una, múltiplas almas: uma leitura do romance 
A confissão da leoa sob a ótica do Realismo 
Animista

Karina Lobo Magalhães Castro 
(UFAM)

Imagens Insólitas na obra Ensaio sobre a cegueira, 
de José Saramago

Rodrigo Barreto (UERJ)

Onde acaba o humano e principia o animal: uma 
leitura de “Tigrela”

Tatiana Alves Soares Caldas 
(CEFET-RJ)

Sessão V                                              terça-feira, 31/03, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 5

A tecnologia e a adaptação no processo de 
desenraizamento de Parece mentira mas não é, 
narrativa amazônica

Alexandre Ranieri  
(UEL / SEDUC-PA)

O imaginário nas narrativas indígenas “A lenda da 
mãe da roça”, “A origem do cupim”, e “Meus olhos 
bonitos”

Francisco Bezerra dos Santos 
(UEA)

O insólito engajado em Bolero, de Victor Giudice Thaís Seabra Leite (UFRJ)

O fantástico em Contos do mato, de Arthur 
Engrácio

Thays Freitas Silva (UFAM)
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Sessão VI                                           quarta-feira, 01/04, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 1

A inquietante estranheza e o olhar em “Órfãos do 
Eldorado” de Milton Hatoum

Alex Wagner Leal Magalhães 
(UNESA-Amapá)

O insólito em Cordilheira, de Daniel Galera
Caroline Aparecida de Vargas 
(UFPR)

O insólito no romance de Rubem Fonseca, Bufo & 
Spallanzani

Ana Cristina Teixeira de Brito Carvalho 
(UEMA-Balsas)

Macário: na Medida do Fantástico
Carolina de Almeida Zava 
(UERJ)

Sessão VII                                          quarta-feira, 01/04, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 2

O insólito na obra infantil Contatos imediatos dos 
besouros astronautas e Os habitantes do espelho 
de Assis Brasil

Rosália Maria Carvalho Mourão 
(FSA / SEDUC-PI)

O fantástico em contos de Inglês de Sousa
Sérgio da Fonseca Amaral 
(UFES)

“Neném Ruço”, um universo multifaces na 
construção do insólito ficcional de Assis Brasil  

Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo 
(UFPI)

Simplício e A luneta mágica: artefato mágico, 
polifonia e dialogismo

Graciane Cristina Mangueira Celestino 
(UnB)

Sessão VIII                                         quarta-feira, 01/04, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 3

O real e o fantástico em Primeiras estórias de 
Guimarães Rosa

Bruno da Silva Soares (UERJ)

Louis, o vampiro que sofre: análise da obra 
Entrevista com o vampiro de Anne Rice

Patricia Hradec (FTG)
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O Insólito na constituição de sagas fantásticas: 
elementos do Maravilhoso constituindo o universo 
de Guerra dos Tronos

Pedro Afonso Barth (UPF)

A História de Coraline, a travessia de uma 
personagem singular

Luís Antônio Contatori Romano 
(Unifesspa / CNPq)

Sessão IX                                          quarta-feira, 01/04, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 4

Uma leitura do insólito nos contos “O Horla”, de 
Maupassant e “O visitante”, de Victor Giudice

Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)

As arestas da ironia romântica e do insólito diante 
d’ O homem de areia, de E.T.A Hoffmann

Patrícia Fátima Soares Fernandes 
(UFU)

Um estudo comparativo da simbologia do insólito 
em “Las ruinas circulares” (Borges) e Niebla 
(Unamuno)

Cristiane Agnes Stolet Correia 
(UEPB-Monteiro)

O insólito em Oscar Wilde e Gustave Moreau: 
uma visão intersemiótica entre dois primeiros 
pós-modernos

Patricia Gonçalves Tenório (UFPE)

Sessão X                                            quarta-feira, 01/04, das 08:30 às 10:00, sala: LIDIL 5

Contados, astuciados, sucedidos e acontecidos do 
povinho do Villa-Lobos

Ingrid Ribeiro da Gama Rangel 
(UENF)

“A máquina do mundo” – O insólito num poema 
drummondiano

João Pedro Fagerlande  
(UFRJ / CAPES)

O ilógico percurso: o absurdo no conto “Como o 
homem chegou”

Manoel Freire (UERN)

Narrativas olvidadas: ficção de voo curto e 
primeiras antologias do fantástico no Brasil

José Ronaldo Batista de Luna 
(UFPE)
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Carolina Lopes Dias Santana (UFU)

“Meu nome é Isobel”: A voz feminina sob uma perspectiva revisionista em 
“My name is Precious”, de Nalo Hopkinson

Os contos de fadas foram fundamentais para a literatura, desde o seu surgimento há 

muitos séculos atrás, até os dias de hoje. Através deles podemos compreender a cultura 

de uma sociedade e época, e também o papel de determinados personagens. A mulher, 

por exemplo, é comumente tratada como fraca e indefesa à espera de um homem 

que vira ao seu resgate, mas neste trabalho, ainda em fase inicial de pesquisa, discuto 

um estilo diferente de heroína, Isobel, de Nalo Hopkins. Isobel teve sua vida definida 

pelas outras pessoas, mas no momento em que muda e decide fazer sua voz ser ouvida, 

tudo nela é transformado. A pesquisa  vai utilizar de teorias revisionistas, apoiando-se 

principalmente na carnavalização de Bahktin, e revisão de Rachel Blau DuPlessis e para 

explicar e entender o valor desta personagem no cenário da literatura moderna.

João Pedro Fagerlande (UFRJ/CAPES)

“A máquina do mundo” – O insólito num poema drummondiano

Considerado por muitos como o melhor poema brasileiro do séc. XX, “A máquina do 
mundo”, publicado por Carlos Drummond de Andrade no volume Claro enigma (1951), 
apresenta características narrativas em que um fato insólito – a aparição de uma voz 
misteriosa que oferece ao eu-poemático a revelação do sentido último da existência – 
serve de força motriz para o texto. O eu-poemático, contudo, recusa a oferta e volta a 
caminhar pela “estrada de Minas” quase como se nada houvesse acontecido.

Iremos apresentar na comunicação as estratégias textuais para a irrupção do insólito, 
além de comentar brevemente sua relação com dois textos fundamentais para a cultura 
ocidental: Os Lusíadas, de Luís de Camões, e a Divina Comédia, de Dante Alighieri.

Pretendemos apontar e discutir como a atmosfera insólita se insinua desde os primeiros 
versos, com a criação de um suspense denso, escuro (o uso do modo subjuntivo é uma 
das técnicas empregadas, dentre outras que mostraremos), passando pela aparição da 
voz extraordinária (com seus efeitos de ênfase), pela catarse discursiva do eu-poemático 
diante da aparição, até chegarmos finalmente à recusa.

Utilizaremos como apoio principalmente a leitura de Alcides Villaça sobre o poema 
(in Passos de Drummond), além de apresentar a visão de outros autores como José 

Guilherme Merquior (Verso universo em Drummond).

Resumo das Comunicações
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Maira Angélica Pandolfi (UNESP–Assis)

“Aspectos insólitos do donjuanismo a la brasileira face às novas 
representações do feminino”

Esta comunicação pretende enfocar a presença do insólito como recurso estético e 
ético na obra A redenção de Don Juan ou O Dissoluto Premiado, do brasileiro Gabriel 
Lacerda, analisando a configuração das sexualidades e da disputa de gênero na “arena 
do amor”. Nesse jogo de forças que caracteriza a trama, evidencia-se a dialética do 
duplo na configuração do sedutor e protagonista João Tirso de Molina e seu amigo 
Leopoldo, que tecem longos discursos filosóficos sobre a ética nas relações humanas 
e a representação de diferentes identidades masculinas problematizadas por ambos. 
Face a essas masculinidades, construídas e desconstruídas ao longo do romance, surge 
também um grupo feminino diferenciado das versões tradicionais. Libertas do cinto de 
castidade medieval que marca a moral contrarreformista do drama barroco do século 
XVII com o qual a obra de Lacerda mantém um profícuo dialogismo, as subalternas 
vozes femininas ganham novo matiz e, ainda que se debatam contra nossa arraigada 
mentalidade patriarcal, constroem novas identidades. Para nossa melhor compreensão 
do tema proposto, tomamos como fundamentação teórica os trabalhos de Foucault, 
Anthony Giddens e Freud no campo das sexualidades; os estudos de Stuart Hall sobre 
as novas identidades, os estudos sobre o insólito, dentre outros estudos de gênero, de 
teoria literária e bibliografia fundamental sobre o mito de Don Juan.

Ana Lúcia Trevisan (UPM)

“El otrocielo”, de Julio Cortázar e “A morta amorosa”, de Théophile 
Gautier: tempos e espaços insólitos

O trabalho estuda de maneira comparada os contos “El otro cielo”, de Julio Cortázar 
e “A morta amorosa”, de Théophile Gautier, a fim de observar os diferentes modos 
de construção da narrativa fantástica, nos séculos XIX e XX. A inserção do elemento 
insólito, no caso, a experiência amorosa em espaços e tempos duplicados, manifesta-se 
e justifica-se de formas diferentes, permitindo, assim, uma reflexão sobre os sentidos 
dos acontecimentos desestabilizadores do conceito de realidade. Os contos tratam 
de um tema semelhante, porém, elaboram estruturas narrativas segundo perspectivas 
históricase literárias dos séculos XIX e XX, o que possibilita a utilização de diferentes 
vertentes teóricas de análise, incluindo os estudos críticos de T. Todorov e também as 
reflexões de Rosalba Campra e J. Alazraki. As análises dos contos propõem também 
uma reflexão sobre os sentidos metafóricos das imagens insólitas, que revelam de 
maneira singular as muitas possibilidades de entendimento do destino humano, seja 

pela ideia da fatalidade, do arbítrio ou da potencialidade da imaginação.
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Carline Barbon dos Santos (UFU)

“Estranhamentos insólitos” no conto “Solfieri” de Noite na Taverna de 
Álvares de Azevedo

No livro Noite na Taverna de Álvares de Azevedo publicado em 1855, a diegese se 

constitui através de temas ligados à morte, à obscuridade psíquica e principalmente 

aos espaços noturnos e europeus. Além desses temas envolvidos, há também várias 

questões ligadas ao modo de narrar, ou seja, as personagens centrais assumem a 

função de narradores e procuram fazer de suas insólitas narrativas fatos reais. Portanto, 

podemos refletir que em todos os contos há uma forte presença do estranho, 

servindo para instigar a hesitação nos leitores. Este trabalho tem o objetivo de analisar 

um dos contos de Noite na Taverna de Álvares de Azevedointitulado “Solfieri”, a 

partir do viés das teorias de Chklovski e Freud, principalmente no que se refere ao 

“Estranhamento” e “O Inquietante”. Além disso, embasaremos nossos estudos nas 

teorias sobre o fantástico e seus múltiplos aspectos, tais como: hesitação, o medo, o 

suspense, o espaço, entre outros. Assim, norteamos a pesquisa tendo como base as 

teorias de Tzvetan Todorov, H.P Lovecraft, Nöel Carroll, Louis Vax, Remo Ceserani, 

Michel Foucault e outros. A escolha desse tema se deu devido ao interesse particular 

de estudar, conhecer, investigar e promover discussões sobre o estranho, a literatura 

fantástica e a literatura de horror, três campos que, embora não muito explorados pela 

Teoria Literária, são bastante significativos. Esperamos que, após uma minuciosa análise 

da interessante obra do autor Álvares de Azevedo, possamos chegar a uma conclusão, 

relacionando o conto analisado de Noite na Taverna com a noção da hesitação do 

leitor frente ao estranho, ressaltando que o sentimento de “estranhamento” é bastante 

previsível ao depararmos com o fantástico.

Raphael dos Santos Miguelez Perez (UERJ)
Rodrigo Marins de Souza e Silva (UERJ)

“Frau Holle” e “Shitakiri Suzume”: diferentes valores morais e culturais 
nos contos de fada alemão e japonês

Os contos de fada são objetos de interesse mundial, tanto como entretenimento, 

quanto como instrumento pedagógico e de análise acadêmica. Configuram-se em 

narrativas cujas características principais são o elemento fantástico e os valores morais 

que delas se pode apreender. Levando em consideração essas características, baseadas 

nos conceitos de Tzvetan Todorov, o presente trabalho busca comparar dois contos de 

fada populares em seus países de origem: “Frau Holle” (Senhora Holle), conto alemão 
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coletado pelos Irmãos Grimm, e “Shitakiri Suzume” (O pardal da língua cortada), conto 

japonês coletado por Masao Kusuyama. Tem-se como objetivo traçar semelhanças e 

diferenças entre as duas narrativas, considerando concepções culturais e valores morais 

ocidentais e orientais. Como resultado dessa análise, verificou-se que ambos os contos 

reafirmam determinados valores culturais e morais, havendo recompensa por boas 

ações e punição pelas más. No entanto, alguns valores se mostram diferentes entre 

o conto alemão e o japonês. No primeiro, certas características físicas e a disposição 

para o trabalho são consideradas fundamentais no julgamento humano, enquanto que, 

no conto japonês, a bondade, a humildade e o amor pela natureza parecem indicar 

virtude de caráter. Nesse sentido, o presente trabalho demonstra que os valores morais 

presentes em cada conto estão intimamente relacionados à cultura e ao modo de cada 

povo de significar e entender o mundo, corroborando a crença dos Irmãos Grimm de 

que os contos populares representariam o espírito e a identidade de seu povo.

Victor Azevedo (UFRJ)

“Imagens apesar de tudo”: vestígios do tempo em “Dama voando em 
limusine preta” de Lídia Jorge

Quando o filósofo Didi-Huberman diz que “para saber é preciso imaginar-se”, está 

aludindo ao poder das “imagens apesar de tudo: apesar da nossa incapacidade de 

sabermos olhar para elas como elas mereciam, apesar do nosso próprio mundo repleto, 

quase sufocado, de mercadoria imaginária.” A partir dessas reflexões, o conto “Dama 

polaca voando em limusine preta”, da autora portuguesa Lídia Jorge, é analisado em 

seus eventos insólitos. Uma mulher, fazendo escala de voo num lugar que parece ser no 

Oriente Médio, pede um taxi, de madrugada, para seguir de um distante hotel, em que 

foi instalada, para o aeroporto, que fica em meio a lugar algum. Por detestar limusine 

preta, a mulher é surpreendida ao ter que aceitar embarcar no carro. O condutor, 

um velho judeu de estranho comportamento, diz que ela se assemelha à sua falecida 

esposa. A paisagem invernal ilustra o percurso, no qual o carro se transforma num 

vagão de trem que leva ao inesperado, ao terrível. Por meio do levantamento indiciário 

das marcas discursivas, passíveis de refletirem a fragmentação e o deslocamento do 

sujeito-sobrevivente da história, o texto torna-se um construto de eficácia simbólica das 

imagens capazes de rasurar as relações causais e as demarcações temporais. A intrusão 

da imagem espectral obsediante da falecida mulher do condutor valida a relação 

especular da experiência da viagem do passado no presente.
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Adriana Maciel da Cruz (UFAM)

“Nas águas do tempo”: a insólita tradição dos ancestrais em África

Este artigo visa refletir sobre os aspectos insólitos presentes no conto “Nas águas 

do tempo”, da obra Estórias Abensonhadas, de autoria do escritor moçambicano Mia 

Couto. Filho de portugueses, nascido em África, Mia viveu o processo colonizatório e 

uma guerra civil fratricida, momentos diferentes, mas que o instigaram a construir uma 

obra literária que tematiza os efeitos que tais momentos causaram na cultura do povo 

africano. Além disso, parece tentar, através da literatura, remontar essa africanidade ou 

moçambicanidade, que sofreu mutações em decorrência das imposições do colonizador 

português. Na tessitura de seus textos, Couto utiliza-se do fantástico como ferramenta 

sem a qual não conseguiria transmitir os mitos, lendas e crenças tão enraizados nas 

tradições africanas, inclusive como tentativa de reaver a identidade desse povo. Para 

estudar o fantástico, valer-nos-emos do insólito que, segundo Bella Josef, estabelece uma 

dimensão imaginária, que rompe com a lógica da realidade. Serão analisados aspectos 

concernentes às tradições ancestrais africanas, observando como estes se manifestam 

através do modo fantástico, para que se perpetue a memória coletiva dos antepassados, 

visando reconstruir a identidade nacional moçambicana. No que tange aos aspectos 

fantásticos, Todorov, Bella Josef, Ceserani, Chiampi, além de outros autores, nortearão 

este trabalho, trazendo à baila teorias que, aliadas ao lirismo miacoutiano, demonstrarão 

a relevância de se transmitir os costumes africanos através de gerações em uma 

constante busca identitária.

Lilásia Chaves de Arêa Leão Reinaldo (UFPI–PARFOR)

“Neném Ruço”, um universo multifaces na construção do insólito ficcional 
de Assis Brasil  

Este estudo tem como objetivo a análise do conto intitulado “Neném Ruço – O 

mensageiro”, integrante do livro, coletânea de contos A chave do amor e outras histórias 
piauienses (2007), do escritor piauiense Assis Brasil, à luz dos conceitos do teórico 

Tzvetan Todorov, em especial as suas proposições no livro Introdução à literatura 

fantástica (1981), mas também algumas ideias de Northrop Frye no seu estudo 

Anatomia da Critica (1989) e Vladimir Propp, em A Morfologia dos Contos de Fadas 
(1928), nas concepções relacionadas ao gênero ficcional conto. Em breve resenha, 

Neném Ruço é uma criança concebida em uma pequena cidade do interior nordestino 

que demorou 14 meses para nascer, não falava e, quando resolveu se comunicar, 

pegou um lápis e papel para fazer desenhos enigmáticos, cheios de simbolismo, numa 

mensagem sobre a qual se debruçaram especialistas de todo o mundo. As opiniões, 
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tanto da sociedade interiorana como dos centros mais avançados, mostram-se por 

ângulos diversificados, ao tempo em que os meios de comunicação de massa se 

apropriaram do caso para conquistar níveis de audiência. A análise buscará mergulhar na 

tessitura ficcional, perscrutando, dentre outros aspectos, a emergência de uma crítica da 

sociedade encoberta pelas elaborações causadoras de certo estranhamento ao leitor. 

Porém, é na história do personagem que se configura propriamente o insólito, que se 

parece inserir na concepção do fantástico, pois ao final, percebe-se que permanecem 

muitas perguntas não respondidas. As conclusões preliminares apontam para uma ficção 

elaborada numa intrigante tessitura em que o universo narrativo é repleto de alusões a 

elementos de natureza cultural, numa perspectiva inerente do modo vida ocidental, com 

destaque para eventos da natureza mesclados ao fantástico.

Maria Cristina Martins (UFU)

“Remendo novo em pano velho”: o insólito revisitado nas releituras “The 
Werewolf”, de Angela Carter e “Little White Riding Hood”, De Barbara G. 
Walker

O conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho” atravessou gerações e consagrou-se como 

uma das mais conhecidas, contadas e recontadas histórias desse gênero narrativo. 

A atualidade tem visto multiplicarem-se as releituras de caráter revisionista, tanto 

em sua forma literária, como na forma de adaptações fílmicas, como Deu a louca na 
Chapeuzinho (2004) e A Garota da Capa Vermelha (2011). O propósito deste trabalho é 

discutir como o elemento insólito ganha sentidos inusitados e revisionistas nas releituras 

da história de Chapeuzinho Vermelho, “The Werewolf ”, de Angela Carter e “Little 

White Riding Hood”, de Barbara G. Walker. Nessas releituras, as versões da história, 

como as conhecemos, assumem nova configuração, abrindo espaço para a emersão 

de outros sentidos, que alteram significativamente nossa visão convencional. Nesta 

discussão, tomarei como base a noção de “re-visão”, de Adrienne Rich, o conceito de 

carnavalização de M. Bakhtin, e as noções de táticas revisionistas de Rachel B. DuPlessis.

João Pedro Bellas (UFF)

“Ruínas da glória” e o gótico sublime de Fagundes Varela

Conhecido por seu trabalho quase exclusivo no campo da poesia, Fagundes Varella 

teve sua incursão pela prosa ainda pouco lida pelo grande público e pouco explorada 

pela crítica brasileira. Seus contos, como, por exemplo, “As bruxas” e “Ruínas da 

glória”, publicados em meados do século XIX, aproximam-se do romantismo inglês, 

apresentando uma atmosfera gótica que será explicitada ao longo do presente trabalho. 
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De maneira a delimitar o corpus, será abordado o conto “Ruínas da glória”, com vistas 

a analisar como se realizam os elementos góticos em tal texto. Para tanto, parte-se 

da noção de que o autor, assim como os escritores românticos ingleses, fez uso do 

sublime como efeito estético de recepção, baseando-se, sobretudo, na ficção gótica do 

século XVIII. Por esse motivo, a principal referência teórica para esta comunicação é a 

teoria do sublime de Edmund Burke, apresentada na obra Uma investigação filosófica 

sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. As análises do filósofo irlandês 

são bastante interessantes para uma abordagem no campo do gótico, uma vez que 

ele propõe uma ligação estrita entre o sublime e a ideia de terror. Sendo assim, se 

bem sucedida a proposta dessa comunicação, espera-se delimitar satisfatoriamente as 

principais características que tornam “Ruínas da glória” uma obra gótica e qual o papel 

do sublime em sua construção ficcional.

Hélder Brinate Castro (UERJ)

A “Praga” sombria que habita o Sertão: aspectos do gótico na obra de 
Coelho Neto

Na Literatura Brasileira, o espaço narrativo do sertão é concebido, muitas vezes, como 

um interior longínquo e povoado por uma população mestiça. Nesse ambiente rural, 

de economia agrária, personagens boiadeiros e retirantes vivem as angústias dessa 

terra inóspita, de vegetação selvagem, comumente considerada um local bárbaro pelos 

narradores e escritores. Embora o sertão seja tematizado em romances e contos de 

cunho realista e documental, as presenças, por um lado, de referências a lendas, crenças e 

superstições, e por outro, de uma visão de mundo profundamente negativa, contribuem 

para aproximar tais narrativas da tradição gótica. Se a Literatura Britânica, com autores 

como Ann Radcliffe, Matthew Lewis, Mary Shelley e Bram Stoker, revela os horrores do 

passado habitando castelos seculares, com câmaras labirínticas e claustrofóbicas, a Brasileira 

situa seus terrores e fantasmas nas matas selvagens, nas taperas sertanejas, nos casarões 

das fazendas abandonadas e à beira de estradas e pântanos, onde mortos são enterrados. 

Um dos autores brasileiros que se utilizou desse misticismo presente no sertão foi Coelho 

Neto, que, em seu livro Sertão (1897), evidencia essa tendência por meio de narrativas 

que exploram eventos sobrenaturais, crimes e tabus culturais, produzindo, assim, o medo 

como prazer estético em seus leitores. O presente trabalho, fundamentando-se nas 

considerações de Fred Botting, em Gothic, e de Nick Groom, em The gothic: a very short 

introduction, propõe, pois, uma análise, sob o viés da estética gótica, da novela “Praga”, 

primeiro texto do livro Sertão. Busca-se também refletir como se dá a influência exercida 

pela literatura gótica no ambiente sertanejo de Coelho Neto e da Literatura Brasileira.
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Mayara Ribeiro Guimarães (UFPA–Belém)

A adaptação do outro na tradução do próprio: as extraordinárias histórias 
de Clarice Lispector

Desde o século XIV, a questão da tradução envolve também a prática de reflexão sobre 

esse processo. Esta apresentação busca seguir tal exercício e refletir sobre a reflexão 

da prática tradutória, partindo da metáfora do tradutor não apenas como traidor, mas, 

sobretudo, como ator, onde a escrita do outro espelha a escrita do próprio, já que 

aquilo que o autor escreve nunca lhe pertence por inteiro e nem lhe é completamente 

alheio. Tal abordagem estabelece-se em diálogo com os estudos de tradução que 

pensam uma zona de incomunicabilidade e violência inerente à prática tradutória, como 

por exemplo aqueles desenvolvidos por Antoine Berman em A prova do estrangeiro 
e A tradução da letra ou o Albergue do longínquo, e ainda na vertente haroldiana da 

tradução transcriadora. Geradora virtual de várias máscaras que agem sobre o tradutor, 

esta violência pressupõe o afastamento do original e a alteração da língua de chegada, 

e revela uma espécie de jogo heteronímico entre texto original e texto traduzido. 

Nesta zona de intraduzibilidade instaura-se a fissura por meio da qual a fala particular 

do estrangeiro se traduz na fala própria do tradutor. A partir do estudo da tradução 

e adaptação de Histórias extradordinárias, de Edgar Allan Poe, realizada por Clarice 

Lispector na década de setenta, busco refletir de que maneira o insólito clariciano toca 

o extraordinário das histórias de Poe a partir do exercício tradutório do tradutor-leitor.

Bruna Ferreira Ramos (UFU/CNPq)

A caracterização contemporânea das princesas de contos de fadas 
clássicos em Shrek 3

O propósito central deste trabalho é apresentar os contornos principais de um 

estudo que tem como objeto de investigação Shrek 3, que parodia clássicos da Disney, 

constituindo-se em uma importante instância revisionista contemporânea do universo 

fantástico/maravilhoso dos contos de fadas. O foco dessa pesquisa é investigar o caráter 

revisionista da caracterização das princesas de clássicos da literatura infantil, como Bela 

Adormecida, Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel, que reaparecem na história de 

Shrek 3 (2007) de uma forma bem diferente de como são conhecidas nas histórias 

tradicionais. Esta nova representação nos conta o futuro dessas princesas depois do “... 

e foram felizes para sempre”. Esta nova visão mantém sua base nos contos e também 

várias de suas características, mas nos apresenta as protagonistas de uma maneira mais 

atual e irônica, constituindo-se realmente como uma forma de paródia dos clássicos, 

uma animação de uma maneira atual e crítica. Tomando como base o conceito de 
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“re-visão”, de Adrienne Rich, as táticas revisionista delineadas por Rachel Blau DuPlessis, 

o conceito de carnavalização de M. Bakhtin, e os níveis de revisionismo definidos por 

Maria Cristina Martins, apontar as diferenças detectadas nas novas personagens, quando 

comparadas com as protagonistas dos clássicos, e identificar o grau de ruptura atingido 

pela caracterização dessas novas princesas são as metas centrais desta pesquisa.

Sabrina Baltor de Oliveira (UERJ)

A contribuição de Théophile Gautier para a constituição da literatura 
fantástica brasileira

A partir da pesquisa no acervo da hemeroteca digital brasileira da Biblioteca Nacional, 

disponibilizado no endereço virtual http://hemerotecadigital.bn.br, procuro mapear e 

analisar as referências ao autor francês Théophile Gautier e à sua obra em períódicos 

brasileiros. Essa primeira parte do estudo aborda o período da década de 40 do século 

XIX, sobretudo a publicação do romance As duas estrelas, na seção folhetim do jornal 

Diário do Rio de Janeiro, de 13 de julho de 1849 a 29 de agosto do mesmo ano. A 

cada número, eram publicadas quatro páginas do romance. Ao todo, o jornal publicou 

94 páginas. A tradução ocorreu menos de um ano após a primeira publicação deste 

texto intitulado na época Les deux étoiles no periódico francês La Presse de Émile de 

Girardin e lançado ainda um tempo depois com o título Partie Carrée e posteriormente 

sob o nome La belle-Jenny. Busco, sobretudo, neste projeto, analisar a recepção crítica 

de Gautier no Brasil, verificar como sua ligação com o movimento romântico e com 

a poesia parnasiana é vista por escritores e jornalistas literários na imprensa nacional, 

assim como investigar uma possível contribuição deste autor para o desenvolvimento 

do conto fantástico no campo literário brasileiro.

Alexander Meireles da Silva (UFG–Catalão)

A cor da decadência na weirdfiction de Robert W. Chambers

Sucesso quando da época de sua publicação em 1895, o livro O Rei de Amarelo (1895), 

do norte-americano Robert W. Chambers, caiu no ostracismo de público e crítica ao 

longo do século XX junto com a obra do autor. Prestes a completar 120 anos de sua 

publicação, todavia, os contos sobre uma peça teatral cuja leitura leva seus leitores a 

loucura e ao desespero vêm atraindo a atenção do público leitor e da crítica literária 

refletindo não apenas sua reconhecida influencia sobre escritores do fantástico como 

H. P. Lovecraft, Stephen King e Neil Gaiman, mas também reflete a retomada da ficção 

weird, praticada principalmente nas revistas pulp norte-americanas nas primeiras décadas 

do século passado em histórias de, dentre outros, Arthur Machen, LordDunsany, Clark 
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Ashton Smith e o já citado Lovecraft. Mas o que seria a WeirdFiction? Um gênero 

literário? Modo narrativo? Vertente da literatura de horror? Representante da literatura 

slipstream? Visando a discussão destas questões, este trabalho tem como objetivo tomar 

o conto “O emblema amarelo”, presente em O Rei de Amarelo, considerando os seus 

pontos de contato e de divergência enquanto representante da ficção weird em relação 

às literaturas gótica, decadentista e de horror.

Ana Carla Vieira Bellon (UERJ)

A fotografia e a literatura de Lewis Carroll sob a luz do fantástico: uma introdução

A discussão sobre a questão do real esteve, e está, sempre relacionada à arte Literária 

e Fotográfica e, ainda mais, àquela literatura de tradição fantástica. Falar sobre o real 

implica falar, também, sobre seu contraponto: o sobrenatural, que está, por sua vez, 

totalmente relacionado ao modo fantástico. A literatura fantástica não quer ser oposta 

àquela dita realista, pelo contrário, o fantástico é menos contraponto desta literatura 

que sua transgressão. Diante disso, quais são os diálogos possíveis que a fotografia 

estabelece com a literatura fantástica? Esta pesquisa parte desta questão e pretende 

fazer uma introdução ao diálogo entre a obra literária, mais especificamente as histórias 

de Alice, e a obra fotográfica de Charles Lutwidge Dodgson, conhecido como Lewis 

Carroll, sob o viés do fantástico. Esta breve discussão se respalda em estudos dos 

teóricos Susan Sontag, Deleuze, Guatarri e Barthes, principalmente. Nas histórias de 

Alice encontramos ampla abertura para a discussão sobre o real, a alteridade, o devir 

e o tempo; estas discussões estão, por sua vez, também profundamente relacionadas 

à arte fotográfica em geral e, portanto, a de Lewis Carroll. As relações entre ambas 

as manifestações artísticas do autor em questão se apresentam para além da mera 

comparação estrutural, revelando-se importante instrumento de análise para nos 

aproximar da compreensão do fantástico em sua obra.

Luís Antônio Contatori Romano (Unifesspa/CNPq)

A história de Coraline, a travessia de uma personagem singular

No filme que leva o nome da protagonista, dirigido por Henry Selick e adaptado 

do romance homônimo de Neil Gaiman, Coraline é uma menina de dez anos, cujas 

fantasias conduzem ao desdobramento das figuras materna e paterna na “outra mãe” e 

no “outro pai”, imagens aparentemente mais elevadas dos pais verdadeiros e construídas 

segundo o Princípio de Prazer, problemática que Freud discute no artigo “Romances 

Familiares”, de 1908. Coraline transita entre o mundo dos pais reais e o dos pais 

desejados ao passar por uma porta, duplamente trancada, que se abre às suas fantasias. 
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Para permanecer na “outra casa”, ela precisará “ver como os outros pais”, aceitar usar 
botões costurados nos olhos, como eles usam, o que não estará disposta a permitir. 
Na versão cinematográfica, encontramos a inserção de elementos que didatizam o 
conflito de Coraline entre a realidade e a fantasia, assim como o acréscimo de novas 
personagens, que a inserem em um contexto de socialização. No livro de Neil Gaiman, 
Coraline é uma espécie de heroína solitária, que, por meio da própria inteligência, 
consegue vencer a “outra mãe” para salvar e aceitar a imagem dos pais reais, o que 
permitirá identificações que a levarão a se constituir como alguém autônoma e singular. 
O conflito se resolve numa simbólica batalha em que a menina trama a queda num 
poço profundo da chave que permite a passagem entre os dois mundos, a mão da 
“outra mãe” e as suas bonecas, símbolos da superação de prazeres proibidos da infância, 
relegados ao inconsciente. Abordaremos diferenças entre o livro e a adaptação para o 
cinema dessa história infantojuvenil contemporânea, possíveis remissões à Psicanálise dos 
Contos de Fadas, de Bruno Bettelheim, como também ambiguidades que aproximam a 

história de Coraline da literatura fantástica, tal como a conceitua Todorov.

Rafaela Cardoso Corrêa dos Santos (UERJ)

A importância das estratégias narrativas na configuração do insólito e do 
imaginário infantojuvenil em Os olhos de Ana Marta

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura da obra literária 
Os olhos de Ana Marta, escrita pela autora portuguesa Alice Vieira, analisando as 
estratégias narrativas que corroboram para construção de uma trama envolvida por 
enigmas existenciais de uma jovem menina e situações em que a temática do insólito 
se faz presente no comportamento dos pais em relação à personagem Marta, o que 
desencadeia o mistério do texto. A narrativa inicia-se com uma afirmação que povoa 
o imaginário infantojuvenil diante de conflitos familiares: “Trocaram-me de mãe no 
hospital. Como nos filmes, sabes.” (p.09). Ao longo da narrativa, o leitor é envolvido 
pelo narrador personagem que apresenta os seus questionamentos e conflitos, tendo 
a sua identidade revelada a partir da memória e da voz da personagem Leonor. 
Nota-se a importância do foco narrativo e o caráter significativo da memória na 
construção da história, uma vez que o olhar do narrador personagem conduzirá 
as imagens elaboradas pelo leitor, compartilhando com ele as suas angústias em 
relação ao distanciamento afetivo de seus pais. Assim, apresenta-se um texto cujo 
desenvolvimento envolve um mistério relacionado aos conflitos da personagem Marta.
Trabalhando o imaginário, abordando questões existenciais como identidade e morte, 
o texto de Alice Vieira apresenta um modo de narrar que envolve o leitor a partir de 

uma construção literária singular.
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Isabelle Godinho Weber (UERJ)

A incorporação insólita do referente histórico: Le Livre des Nuits de Sylvie Germain

Refletir sobre a maneira como o insólito pós-moderno ficcionaliza o “real” representa 

um desafio, cuja armadilha repousa na tendência em adotar uma visão representacional 

da obra, estabelecendo um trajeto autoral segundo o qual o referente extratextual 

seria transposto para o universo da ficção, de acordo com o compromisso do autor 

em criar uma obra que faça testemunho do passado.

Ao invés de buscar nessa literatura o “real” revisitado, gostaríamos de refletir sobre 

como ela ressignificou os eventos históricos. Nessa comunicação, analisaremos um 

expoente do insólito pós-moderno francês: Le Livre des Nuits, de Sylvie Germain, 

publicado em 1985. Contrariando o argumento sobre o suposto vazio referencial da 

literatura pós-moderna, gostaríamos de analisar como a narrativa atribuiu, pelo viés do 

insólito, uma dimensão histórica aos seus personagens. O livro narra a saga da família 

Péniel que, mesmo isolada em um vilarejo rural, se vê mergulhada no jogo violento 

das forças históricas. Inicialmente, os personagens parecem existir em um universo 

atemporal. Estão afastados dos ruídos das cidades, das vozes que disputam o poder ; 

são homens de água doce, cuja vida transcorre lentamente. Contudo, seu cotidiano é 

interrompido pela eclosão das guerras no território francês. Esses eventos históricos 

provocam sequelas nos personagens, que reagem de maneira insólita aos sofrimentos 

decorridos de sua historicidade.

Pretendemos analisar as figurações insólitas que compõem o livro, refletindo 

sobre a relação que se estabelece na narrativa entre o referente histórico e os 

elementos insólitos.

Alex Wagner Leal Magalhães (UNESA–Amapá)

A inquietante estranheza e o olhar em “Órfãos do Eldorado” de Milton Hatoum

Em “O Estranho” (1919), Freud defende que para além dos sentimentos harmoniosos 

e apaziguadores que sempre foram prevalentes na estética literária, temos uma série 

de outros que suscitam angústia, desassossego e estranheza, devido a isto sempre 

estiveram localizados na marginalidade da estética ocidental. O encontro com o 

estranho na literatura nos remeteria a angustiante falta de sentido, há uma suspensão 

das certezas da realidade, um encontro com morte enquanto ruptura, pois aqui 

temos uma literatura que se abre para a não significação, que questiona as certezas 

cartesianas e denuncia no mais íntimo de cada leitor/autor algo que escapa sua razão, 
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que o remete a sentimentos que se furtam a simbolização, o indizível. Assim, esta 

literatura apontada por Freud seria uma possibilidade de tocar nisto que não tem 

nome, uma tentativa de nomear o inominável. 

Em “Órfãos do Eldorado”, de Milton Hatoum, Arminto Cordovil, é capturado, durante 

o enterro de seu pai, pelo o olhar da jovem Dinaura. A partir de então presenciamos 

uma verdadeira jornada de Arminto, que ofuscado por este olhar, se lança cegamente 

na busca de um amor que se apresenta sempre fugaz, evanescente e inapreensível. 

Falamos de um olhar que captura a partir do real, do não sentido. Assim, propomos 

uma interlocução entre literatura, o sentimento de inquietante estranheza em Freud e 

o olhar em Lacan, no sentido de apontar o estranho que nos habita, que permeia em 

nossas relações, e nos lança em buscas e movimentos que suspendem toda forma de 

juízo, de moral, e nos remete a angústia de perceber que o estranho nos é bem mais 

familiar do que imaginamos.

Gregory Magalhães Costa (UFRJ)

A insólita Reminisção nas veredas do Grande Sertão

O estilo barroco provavelmente é aquele que mais se aproxima de uma poética 

do insólito. Ele rompe com a simetria clássica renascentista, elabora uma poesia 

metamórfica e entende o mundo como desconcertado, desenganado. Severo Sarduy 

compreende a literatura latino-americana como eminentemente neobarroca, ou seja, 

barroca, tendo perdido o ponto de vista teológico. O narrador de Grande Sertão: 
Veredas perdeu e não perdeu o ponto de vista teológico. Ele não parte do pressuposto 

da existência da dimensão divina como no Barroco, mas incessantemente nega e 

confirma o mundo dos deuses. A dúvida é constante como em Hamlet, pois Riobaldo 

é um personagem cindido como Raskolnikov. Talvez seja por isso que Guimarães Rosa 

defina seu protagonista, em entrevista a Günter Lorenz, como um Raskolnikov do 

Sertão, porém sem culpa. Fenômenos narrativos que apontam para uma concepção 

insólita de composição artesanal do texto artístico. Embora a concepção insólita por 

excelência da estrutura narrativa rosiana seja a expectativa desiludida, igualmente 

importante é uma forma singular da estratégia da reminiscência (reminisção), tipo 

enigmático de paródia. Paulo Rónai define a expectativa desiludida como aquela que 

“intensifica a tensão, aproximando o leitor de um desfecho trágico previsto. De repente 

verifica-se algum acontecimento brusco – sempre verossímil – que traz desenlace 

diferente do esperado”. Para ele, “Rosa prefere esconder a explicação [...] sugeri-la em 

termos velados, fornecê-la por partes, antecipá-la do modo mais insólito”. Já Sarduy 
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enxerga a paródia como princípio de composição barroca. Ela se expressa por citação 

explícita de um texto ou por reminiscência, incorporando um texto estrangeiro sem 

deixar marcas. Em Rosa essa estratégia de composição se expressa também alterando 

os sentidos, significados do texto incorporado, reminisção. Assim, Rosa cria um 

Odisseu aprendiz de astúcias, um Fausto místico-mundano, um louco-sensato Quixote 

perseguindo a canção popular, entre outros. Esse processo insólito de intertextualidade 

será interpretado neste trabalho.

Fernanda Pina dos Reis Faccin (UFU)

A irrupção do insólito na obra Cine Privê, de Antônio Carlos Viana

Antônio Carlos Mangueira Viana nasceu em Aracaju, Sergipe, no ano de 1944. É 

contista, tradutor, professor e dono de uma prosa concisa e econômica, sobretudo 

no que concerne a aspectos formais e de estilo, em geral, de tom seco e preciso. 

Constrói narrativas sem excessos e que versam essencialmente sobre a temática da 

infância, a perda da inocência e a morte. Suas narrativas possuem uma atmosfera 

sombria e certas vezes lúgubre propiciando em algumas histórias a manifestação do 

insólito. Este se manifesta por meio de contos que apresentam o prosaico, ou seja, 

através de histórias do cotidiano de pessoas comuns, personagens que vão desde 

uma tia supostamente louca até uma menina que perde a inocência com um prático 

(denominação dada a indivíduos que não possuíam formação na área de odontologia, 

mas praticavam, de certa forma, a profissão) mas que permite a irrupção de um 

sentimento de desconcerto, estranhamento e que provoca um mal-estar. Dessa forma, 

para o presente trabalho foi escolhida a obra Cine Privê (2009), composta de vinte 

contos que apresentam um mundo em que os espaços, os tempos, os acontecimentos 

e as fronteiras se intercalam, se emaranham demonstrando que é por meio da lógica 

cotidiana que o ilógico se manifesta e o insólito transborda.

Giselle Olivia Mantovani Dal Corno (UCS)

A magia do “amor verdadeiro” revisitada

Desde meados do século XX, os estúdios Disney vêm divulgando e imortalizando nas 

telas de cinema o “amor verdadeiro” como a arma mágica mais poderosa para quebrar 

maldições e reverter feitiços. Comovendo plateias, inúmeros desenhos animados – e, 

mais recentemente, filmes de animação – resgataram contos populares da tradição 

oral para traduzir em imagem e som a ideia de que somente a outra metade do par 
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romântico, investida do poder mágico contido em seu amor, poderia vencer o mal ao 

final. Entre os muitos contos clássicos resgatados por Disney estão “A Bela Adormecida”, 

em que o beijo do príncipe salva a princesa de seu sono profundo, e “A Rainha da 

Neve”, em que as lágrimas de Gerda salvam Kai. O primeiro já teve uma versão em 

desenho animado em 1959; o segundo levou quase 70 anos para sair do papel para as 

telas. Nas versões ao estilo de mash-ups, surgem assim Frozen (2013) e Malévola (2014). 

Nesta comunicação, propomos discutir a nova abordagem dada à magia do “amor 

verdadeiro” nesses dois filmes de animação que já são campeões de bilheteria e cujos 

enredos agradam a crianças e adultos de todas as idades.

Antonia Marly Moura da Silva (UERN)

A naturalização do irreal: a narrativa fantástica de João Guimarães Rosa

O conflito entre o real e o impossível, a rejeição da realidade como ponto de referência 

na composição do discurso mimético e a coexistência de fenômenos que subvertem 

a concepção que temos de realidade são apontados pela crítica especializada como 

marcas do fantástico ficcional contemporâneo. Ceserani (2006) identifica procedimentos 

formais e retóricos consagrados pelo gênero como ferramentas não somente para 

explorar a área do natural e do sobrenatural, mas, principalmente, para expressar 

aspectos da vida ainda não explorados. Roas (2014), por sua vez, adverte a dimensão 

transgressora para além do textual, cujo objetivo reside em questionar aquilo que 

concebemos como real e revelar a estranheza de nosso mundo. Trata-se, por assim dizer, 

de um pacto ficcional em que prevalecem conexões entre a linguagem e o real. Sob tal 

perspectiva, convém ressaltar a ficção de João Guimarães Rosa, para além do signo do 

regionalismo. Em sua produção literária, o escritor não mediu esforços na combinação 

de sistemas metafóricos - alimentados pela metafísica e pelo imaginário - que enaltecem 

estados mentais, o sonho e a loucura, utilizados para exprimir uma visão encantatória 

do Grande Mistério que circunda o “homem humano”, dizer do personagem Riobaldo 

em Grande sertão: veredas (1956). É, pois, seguindo tal linha de pensamento que 

nos propomos a identificar certas determinantes do fantástico rosiano, destacando 

dois contos de Tutaméia: terceiras estórias (1967) - “Umas formas” e “Quadrinho de 

estória” - narrativas em que o insólito se configura sob facetas diversas: no primeiro 

conto, ligado a vertente visionária, através de aparições fantasmagóricas, representado 

no aparecimento de um monstro/fantasma, causador da perturbação dos moradores 

do lugar ; no segundo, por sua vez, na estranha confluência tempo e espaço, vida e 

morte, instâncias em que se observa a imagem de uma suposta mulher morta, sob a 

perspectiva de um preso.
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Naiana Mussato Amorim (UFF)

A náusea da existência

O que é o insólito? Qual é o pano de fundo capaz de tornar algo fantástico? Assim 

como em qualquer campo de estudo, pesquisadores da literatura fantástica esbarram 

em certas dificuldades para delimitar seu objeto de análise. Ante essa questão, o 

presente trabalho se propõe a analisar um romance que, a princípio, avança na direção 

contrária ao insólito: A naúsea (2006), de Jean Paul Sartre, romance que antecede e 

introduz sua filosofia existencialista. A naúsea não antecipa apenas a filosofia sartreana, 

como também uma série de escritores e escritos que desafiaram e ainda desafiam as 

distâncias entre o cotidiano e o fictício, entre o real e o virtual, colocando a própria 

experiênciana ficção, conforme percebemos no diário que compõe essa obra. Então, 

sob qual ponto podemos encontrar uma intersecção entre a investigação – literária – 

da existência e a irrupção do fantástico? No sentimento de aventura. O protagonista 

que redige os diários em A naúsea busca incessantemente entender os fatos e a 

exitência humana, atendo-se ao máximo a sua rotina e a seu estudo quase diário, como 

se buscasse com uma lupa o cerne de suas questões em cada minúncia de seu dia. 

Entretanto, num momento de distração e prazer, ele vislumbra um interessante contra 

ponto: ao sair de um café, o protagonista se depara com uma marca no fim da rua. Em 

um misto de medo e alegria ele sente uma exitação, o sentimento de aventura: “na 

obscuridade da rua Basse-de-Vieille há alguma coisa à minha espera, é ali, exatamente 

na esquina desta rua tranquila, que minha vida vai começar” (2006, p. 74). Logo, a partir 

desse nó entre razão e suspensão, investigaremos o fantástico em seus limites, com base 

nas teorias de Filipe Furtado, Irene Bessière e Rosemary Jackson, em contraponto com 

o existencialismo sartriano.

Vera Lucia Pian Ferreira (UERJ)

A obra plástica de Adriana Varejão e a escrita de Evandro Affonso Ferreira: 
o insólito como convite e aparição

Trazer cenas e personagens míticos e integrá-los ao presente, a partir de um gesto 

insólito, é uma das possibilidades da arte. Arte esta que nega a tradição linear do 

tempo e que não se intimida com a proposta de tornar possível dar vida a elementos 

sobreviventes que se perpetuam e se atualizam nutridos de sua atemporalidade e 

alheamento do olhar de agora. A obra plástica da artista Adriana Varejão, “Figura de 

Convite I” e a obra literária do escritor Evandro Affonso Ferreira, “Os piores dias da 

minha vida foram todos” se encontram por meio de um vocativo ao passado que 

responde exuberante e perturbador, quer seja no convite, que nos faz a obra da pintora, 
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para assistir cenas primárias de canibalismo, quer seja pela presença de Antígona, que 

surge em um quarto de hospital diante de uma mulher corroída pelo câncer, como 

propõe o escritor. A arte, em sua manifestação plástica e literária, ao se relacionar com 

o insólito, o faz assumindo riscos: situações cotidianas que se transmutam e invertem 

contornos, trazendo espanto e aturdimento para um mundo que se quer “normalizado”, 

organizado pela Lei. As obras escolhidas atendem ao que Todorov delimitou como um 

espaço que conhecemos, mas onde se produz um acontecimento que não pode ser 

explicado pelas regras vigentes. No presente recorte, o acontecimento, que nos fala de 

perto pela perturbadora familiaridade e que nos seduz pelo impacto de sua estranheza, 

chega sob a forma de um convite e de uma aparição. A intenção de colocar, lado a lado, 

a pintura de Adriana Varejão e a escrita de Affonso Ferreira é para ampliar a potência 

que um passado revisitado possa trazer para um presente que, para recebê-lo, deve se 

desconectar da tradição para ser lugar sem fronteiras. Lugar este aonde só a arte chega 

por não temer o descalabro.

Júlio França (UERJ)

A obscura história do Gótico na Literatura Brasileira

Nascido dos despojos do Iluminismo, o Gótico está intimamente relacionado às 

transformações que a modernidade promoveu na literatura. Sua história se confunde 

com a própria história da narrativa ficcional moderna: do roman setecentista, passando 

pelos romances e contos românticos, pelo decadentismo fin-de-siècle, pelo modernismo 

norte-americano (especialmente o Southern Gothic), pelas chamadas literaturas de 

entretenimento do século XX (um espectro amplo, que abarca obras populares e 

de cultura de massa), até chegar ao atual ambiente das narrativas intertextuais e 

intermidiáticas, tão característico das artes literárias na contemporaneidade. Contudo, 

apesar do papel central que desempenhou – e desempenha – na literatura ocidental 

moderna, o Gótico nunca foi devidamente focalizado pela historiografia e pela crítica 

literária brasileira. Uma das razões para esse desinteresse está na compreensão de que 

a literatura gótica possui temporalidades, espaços, personagens e enredos estranhos às 

tradições culturais brasileiras. Tal entendimento, que limita a ficção gótica somente às 

suas formas e fórmulas setecentistas, ignora que o Gótico vem demonstrando ser, mais 

do que um gênero literário histórico, uma linguagem artística em constante renovação, 

que é resultado de uma visão de mundo plenamente afinada com os desafios do 

mundo contemporâneo. A comunicação aqui proposta pretende demonstrar, de forma 

panorâmica, algumas manifestações dessa linguagem artística e dessa visão de mundo na 

narrativa ficcional brasileira.
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Ana Carolina Macena Francini (USP)

A perturbadora presença animal: a representação do “outro” da nossa 
cultura, em dois contos fantásticos de Antonio Di Benedetto

Em As palavras e as coisas, Michel Foucault tece reflexões sobre a “mesmidade”, 

uniformidade, do pensamento ocidental, ordenado pela linguagem, ou melhor, por suas 

ruínas. Entretanto é interessante notar que é a partir da perturbação causada pelo 

conto fantástico “O idioma analítico de John Wilkins”, de Jorge Luis Borges, que Foucault 

inicia sua trajetória de perscrutar as ruínas da linguagem que outrora deram sustentação 

ao conhecimento e suas taxonomias, desdobrando-se numa discussão inerente 

à modernidade sobre a capacidade da linguagem de nomear as coisas e os seres 

viventes do mundo ao confiná-los em categorias. Para o filósofo francês, “uma certa 

enciclopédia chinesa”, citada no relato de Borges, causa riso e perturbação, já que a 

tentativa de classificação dos animais por meio da ordem alfabética delata as limitações 

do pensamento racional de abarcar o “outro” e remete ao impensável, à desordem e 

ao caos. Por sua vez, o intento de classificação no conto borgiano, na verdade, interpela 

exatamente sobre a impossibilidade dessa ordenação por meio da linguagem, do 

discurso racional, que somente pode fazê-la forjando categorias. Daí seja possível pensar 

o discurso literário neste caso, o conto fantástico como espaço privilegiado para sondar 

o “outro” de nossa cultura, ao “escavar” a linguagem, descentralizando os sentidos e 

desestabilizando o sistema de categorias, como faz o texto de Borges. Esse também será 

o percurso deste trabalho que apresenta um estudo de dois relatos do livro Mundo 
Animal (1953), do argentino Antonio Di Benedetto, publicados no pós-guerra, período 

em que as concepções dominantes sobre o humano entram em crise e nota-se um 

inegável interesse em problematizar os conceitos sobre humanidade e animalidade, por 

meio da ficção. A análise desses contos, considerados pertencentes ao modo fantástico 

da literatura, indaga sobre como o sentimento perturbador que caracteriza esse estilo 

pode surgir da (estranha e ao mesmo tempo familiar) presença animal, uma presença 

não totalmente “pensável” pela racionalidade humana confinada no Mesmo, porém 

repleta de sentido. 

Ângela Maria Dias de Brito Gomes (UFF)

A promessa da máquina e o duplo n’ A invenção de Morel

A imortalidade como horizonte de expectativas da vontade de saber sustenta a 

mitificação dos poderes da ciência e da técnica. A extraordinária narrativa de Adolfo 

Bioy Casares dramatiza, com economia de recursos, um dos mais poderosos conjuntos 
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de afetos do homem: o amor e a ambição da eternidade. A aventura de Morel na ilha 

deserta, entre a solidão e uma irresistível atração por uma imagem de mulher, não só 

alude, de maneira premonitória, ao magnetismo imaginário dos simulacros da técnica 

na sociedade do espetáculo, como também constitui um novo desdobramento do 

motivo do duplo. O seu magnetismo onírico garante, assim, por meio da intervenção 

técnica, uma espécie de sobrevivência ficcional que se sobrepõe à vida e rouba a sua 

possibilidade. Talvez se possa pensar o incrível relato de Morel como mais uma alegoria 

à relação insidiosa e ambivalente entre o homem e a tecnologia, já que de um lado, ela 

figura a utopia desmedida do domínio e, do outro, implica, como a história do século 

XX bem o demonstra, o avesso inumano da violência e da destruição.

Josiane Tavares Silva (UFU)

A recepção do gênero maravilhoso na escola

Segundo Carolina Marinho, no livro Poéticas do maravilhoso no cinema e na literatura 
(2009, p. 83), “O conto de fadas é a forma literária mais conhecida e mais popular 

na qual o maravilhoso se encarna”. A partir disso, almejando realizar um trabalho 

motivacional e diagnóstico, considerando o que os alunos trazem consigo para 

desenvolver um trabalho com o gênero maravilhoso em aula de literatura no ensino 

fundamental, utilizamos o conto clássico “Chapeuzinho Vermelho” em uma atividade 

de reconto na sala de aula. Esse conto clássico está repleto de metáfora, exagero e 

novas leis da natureza, além disso não se desvincula do contexto histórico em que o 

conto foi escrito e reescrito. Isso propicia um trabalho de questionamento com alunos 

juvenis, além do trabalho com aspectos da literariedade das obras literárias abordadas 

na atividade. Considera-se o conto em questão não pertencente, de forma exclusiva, 

a limitações categóricas do adjetivo “infantil”, pois, segundo Maria Teresa Andruetto, 

em seu livro intitulado Por uma literatura sem adjetivos (2012, p. 60), “A tendência de 

considerar a literatura infantil e/ou juvenil basicamente pelo que tem de infantil ou de 

juvenil é um perigo, uma vez que parte de ideias preconcebidas sobre o que é uma 

criança e um jovem (...)”. Este estudo tem por base uma atividade de reconto, cujo 

corpus foi recolhido por meio de pesquisa-ação, em que o professor é pesquisador da 

própria prática. Portanto, a aula geradora do material a ser analisado e a pesquisadora 

constituem a mesma pessoa. É com o corpus da produção escrita dos recontos, feitos 

pelos alunos, que os resultados foram analisados. Percebemos que, ao construírem seus 

recontos, os discentes consideraram o contexto sócio-histórico atual, sem desvinculação, 

na maioria dos textos, com o elemento maravilhoso, com apropriação, por escolha 

própria, das características desse gênero literário.
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Luciane Alves Santos (UFPB)

A recuperação do passado insólito em Assombrações do Recife Velho, de 
Gilberto Freyre

A essência da obra do ensaísta Gilberto Freyre percorre, em Assombrações do Recife 
Velho, a história e o passado cultural do sobrenatural em Pernambuco. Nesse percurso 

histórico e social inscreve-se a gênese do Fantástico folclórico. A presença de temas 

e motivos largamente explorados pelas narrativas fantásticas literárias permite a 

aproximação dos contos reunidos ao universo da narrativa fantástica de tradição oral. Se 

não podemos filiar diretamente a obra de Freyre à perspectiva genológica do Fantástico, 

definida por T. Todorov, podemos seguramente inscrevê-la nos domínios do Fantástico 

folclórico. Essas narrativas, que guardam a lembrança de aparições e “visagens” 

recifenses, são formas híbridas que transitam entre a lenda, o conto e o mito. A obra 

de Freyre está profundamente ligada às raízes da cultura popular, recolhidas, conforme 

ele mesmo anuncia, de “boas fontes orais”, em paralelo ao relato escrito recolhido por 

meio dos “arquivos e das tradições policiais da cidade”. O registro do contraste entre 

dois momentos dos relatos, da oralidade para a escrita, é abordado no ensaio de Jean 

Molino, Le fantastique entre l´oral et l´écrit, que considera, por parte da crítica, a distinção 

entre o Fantástico literário e o Fantástico folclórico. Entretanto, Molino destaca que, do 

ponto de vista antropológico, existe uma inegável correspondência entre o Fantástico 

literário e o da tradição oral. Nesse contexto, a proposta deste trabalho é discutir a 

importância da cultura oral na construção do insólito no Brasil, compreendendo sua 

dimensão social, histórica e literária.

Kallel Alves Machado (UFAM)

A reversibilidade da morte: o insólito residual no conto “As Formigas”, de 
Lygia Fagundes Telles

O presente estudo tem por objetivo constatar as principais ocorrências do insólito 

no conto “As Formigas”, de Lygia Fagundes Telles, através da análise residual em 

torno das fronteiras que separam a vida e a morte. A morte é mesmo definitiva? Sua 

reversibilidade seria possível? Em “As Formigas” são essas dúvidas que nos levam a 

temática dos limites entre a vida e a morte, e que nos direcionam a teoria do fantástico. 

Dessa forma, partiremos do pressuposto de que a reversibilidade da morte é um tema 

recorrente nas narrativas fantásticas, já bastante utilizado no mito e no folclore, para 

verificar como Lygia Fagundes Telles o atualiza, atraindo a atenção para a exposição da 

recomposição dos ossos de um anão, sugerindo sua possível ressureição, através da ação 

de formigas. Retomamos, para isso, leituras da Antiguidade Clássica e, também à obra 
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de Edgar Allan Poe, criador do conto moderno, com vistas a demonstrar o processo 
de entrecruzamento entre estas literaturas de épocas diferentes. Para tal fim, a análise 
comparatista e residual (Pontes, 2002), junto aos textos Introdução à literatura fantástica 
(TODOROV, 2007) e Narrativas do além-real (PIMENTEL, 2002), servirão de base 
teórica para justificar a manifestação do insólito em diferentes épocas da literatura até 
chegar ao conto de Lygia Fagundes Telles. A presente pesquisa faz parte da Atividade 
Curricular de Extensão “Literatura e Complexidade”, vinculada a Pró-Reitoria de 
Extensão e Interiorização da Universidade Federal do Amazonas e integra o Programa 

de Extensão Universitária N-Linguagens.

Alexandre Ranieri (UEL/SEDUC–PA)

A tecnologia e a adaptação no processo de desenraizamento de “Parece 
mentira, mas não é”, narrativa amazônica

O presente artigo tem por objetivo analisar o processo de adaptação da narrativa 
“Parece Mentira, mas não é” que conta a história de um pescador que teve sua pesca 
atrapalhada por um boto que lhe pegava os peixes, até que esse mesmo pescador 
resolveu jogar o seu arpão nas costas do boto. Uma hora depois, um homem vestido 
de branco aparece em uma canoa e se diz companheiro do boto que foi ferido, e 
pede para o homem acompanhá-lo até o lugar onde vive para que possa ajudar a tirar 
o arpão. Chegando ao fundo do rio, ele tira o arpão das costas do boto e o doutor 
tartaruga o acompanha de volta até a superfície, no momento da despedida o pescador 
resolve levar o “doutor tartaruga” consigo para servir de alimento à sua família. Será 
feita uma análise da história presente no CD-ROM Caleidoscópio Amazônico (1998) 
em comparação com a transcrição da narrativa homônima contada pelo informante 
Francisco Bezerra e retirada do livro Santarém conta... (SIMÕES & GOLDER, 1995) 
que deu origem à versão do Caleidoscópio e que, por sua vez, foi transcrito a partir 
das pesquisas realizadas pelo projeto IFNOPAP da Universidade Federal do Pará, com 
vistas a entender o processo de adaptação e tradução da narrativa como fator de 
universalização da mesma e investigar de que forma a recriação e a tecnologia utilizadas 
ainda permitem a narrativa conservar traços do “etnotexto” descrito por PELEN (2001). 
Ou seja, se o mesmo ainda reflete a visão de mundo, usos e costumes, mesmo que esse 

texto tenha sido recriado num outro formato, para outro fim e público diverso.

Monica Valéria Moraes Marinho (UERN–Mossoró/CNPq)

A transgressão do real: o fantástico no conto “As formigas” de Lygia 
Fagundes Telles
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Esse trabalho é um fragmento de uma pesquisa maior intitulada “A arquitetura insólita 
do espaço ficcional: um estudo do conto de Lygia Fagundes Telles”, (PIBIC/CNPq) 
desenvolvida na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No atual recorte, 
o corpus eleito é o conto “As formigas” da obra Mistérios (1998), com o propósito 
de observar a configuração do espaço ficcional enquanto aspecto potencializador do 
fantástico. No conto elencado, a categoria espaço é um elemento determinante na 
construção do enredamento fabular, no delineamento das personagens, e, sobretudo, 
na arquitetura do discurso fantástico. A trama é marcada pela intrusão do insólito na 
inquietante experiência vivenciada por duas estudantes em uma pensão sinistra, onde 
as moças encontram um esqueleto de anão, misteriosamente reconstituído durante 
à noite por formigas, o acontecimento delineia-se com contornos aterrorizantes, 
confluindo o possível e o impossível, além de romper com a lógica cotidiana. O 
insólito nesse enredo se verifica na alternância de procedimentos temáticos e formais 
instigadores da atmosfera fantástica, tal como aponta Ceserani (2006), dentre os 
quais convém ressaltar a valoração marcante da noite, do mundo obscuro e um 
possível retorno dos mortos. Para tal direcionamento de nosso estudo, consideramos 
norteadoras as proposições de Garcia (2007), Todorov (2012) e Ceserani (2006) 
acerca do fantástico, bem como o que Freud (1996) postula a respeito do estranho. No 
que se refere à categoria espaço, além de referências clássicas da Teoria da Literatura, 
entendemos que as concepções de Foucault (2009) e Bacherlard (s/d) sobre o espaço 
são fundamentais para compreendermos o imbricado jogo entre o real e o irreal, entre 
o simbólico e o poético. Numa visão sumária da narrativa, podemos afirmar que trata-
se de uma trama marcada pela atmosfera de mistério, engenhosamente construída a 

partir da tensão entre o real e o irreal.

Tania Lima (UFRN)

A viagem é uma dança em Paulina Chiziane

Esta pesquisa esmiúça alguns elementos que perfazem o mito da viagem no discurso 
feminino de Paulina Chiziane. Essa escritora é considerada uma das primeiras 
moçambicanas a contar histórias sobre viagens no formato de romance. Chiziane é uma 
dessas “contadeiras” que, ao tocar temáticas polêmicas, não tergiversa sobre questões 
emblemáticas que circundam o universo cultural da mulher. A contadora amplia com 
um olhar multifacetado o discurso da alteridade no continente africano. Nessa travessia, 
é importante observar que a escritora é uma andarilha de palavras, percorre lugares 
inusitados como se fosse uma dançarina a experimentar as façanhas do “eu-fêmeo”. A 
dança em Chiziane é revisitada sobre outra perspectiva: a das identidades, não apenas 
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construção, mas identidades móveis, identidades caminhantes. A escritora norteia 
diálogos preciosos com diversos lugares africanos, ao mergulhar nas raízes culturais 
moçambicanas, que se locomovem em direção às identidades hiperpoliglotas vivenciadas 
por mulheres que abrigam vários nomes. O que está por trás do romance Niketche – 
uma história da poligamia, a exemplo, não é apenas a sugestão de um discurso enraizado 
na diferença, mas resgata a importância de as mulheres falarem e escreverem a respeito 
de suas viagens ao coração da África. No intuito de se colocar como mulher pensadora, 
em Niketche, Paulina Chiziane se volta para personagens “re-partidas” em busca de suas 
próprias origens diaspóricas. O marco teórico desta análise é conduzido pela reflexão 

de G. Spivak, E. Glisant, Inocência Mata e Chimamanda Adichie.

Luiz Guilherme dos Santos Júnior (PUC–RS)

A viagem insólita do herói na trilogia fílmica O Hobbit

Segundo Vogler (1998), o tema que envolve a jornada do herói pode ser entendido 
como um arquétipo universal, recorrente em várias culturas, literaturas e diferentes 
contextos artísticos. Em sua forma narrativa, que compreende, na maioria das histórias, 
aventuras ao desconhecido, os elementos que constituem o cerne desse processo 
de “movência” do herói podem estar presentes em textos e filmes modernos, não 
somente como variantes, mas como releituras possíveis e atualizações de mitos de 
criação, ritos de passagem, iniciações e aventuras insólitas em lugares que o herói 
desconhece. Nessa jornada, como entende Meletínski (2002), o herói representaria 
uma comunidade humana ou sua “tribo”, diante, muitas vezes, de perigos insólitos e 
forças sobrenaturais, mas que só podem ser enfrentados a partir do momento em que 
ele abandona sua casa e cruza a “estrada-caminho” que o leva às provações do mundo 
representadas pelas forças da natureza, demônios, e outros seres do imaginário dos 
povos. Na trilogia fílmica O Hobbit, dirigida por Peter Jackson, adaptada da obra de J. 
R. R. Tolkien, Bilbo Bolseiro, um hobbit do Condado situado na Terra Média, recebe o 
chamado de Gandalf, mago que representa seu velho Mentor, para iniciar uma viagem 
em busca da Montanha Solitária, acompanhado de Thorin II, líder e rei dos Anões, para 
reaver um tesouro que está sob o domínio do Dragão Smaug, mas que pertence a 
tribo dos Anões. Os estágios da Jornada de Bilbo surgem nos filmes como iniciações 
que implicam a saída do herói de seu lugar comum, a partir do chamado à aventura; 
travessia de espaços insólitos, entre outras provações, até o epílogo. A comunicação 
analisa a presença do “insólito” na viagem de Bilbo Bolseiro, as tentações diante do 
poder do Anel (objeto mágico), e as etapas da aventura que levam às transformações 

individuais do herói e da coletividade humana.
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Fábio Rodrigo Penna (CEFET–RJ)

Abensonhada chuva: reencantamento do mundo em busca de felicidade

Em um mundo marcado por um tempo de violência e seus destroços, seria possível 

o ser humano ainda sonhar e construir a imagem de felicidade como saída desse 

mundo absurdo? Em Moçambique, num período de pós-guerra, o esquecimento 

aos ensinamentos da tradição ancestral (marginalizada) poderia representar uma 

escolha viável à construção dessa felicidade, para os indivíduos que vivem no “centro”, 

desejando um mundo moderno. Todavia, a busca por harmonia e equilíbrio pode estar 

no interatravessamento entre tradição e modernidade. A busca pela “felicidade” estaria 

na apreensão do real pelo viés do pensamento mítico animista. A presente comunicação 

pretende analisar o conto “Chuva: a abensonhada”, de Mia Couto, do livro Estórias 
abensonhadas, debruçando-se sobre o que Harry Garuba chama de “reencantamento 

do mundo”, faceta literária do realismo animista. Essa análise da técnica poética 

do realismo animista será apresentada pela relação poética que é mantida entre o 

personagem narrador, um jovem representante da sociedade contemporânea do centro, 

marcada pela racionalidade ocidental, e “Tia Tristereza”, personagem ex-cêntrica, com a 

qual conviverá no híbrido espaço fronteiriço.

Letícia Santana Stacciarini (UFG–Catalão/IF Goiano)

Abordagem das Características do Gótico na Produção Machadiana

A literatura gótica, popularizada por Edgar Allan Poe, está repleta de personagens 

sombrios, muitas vezes acometidos de desordens mentais. O escritor, essencial para 

que o movimento simbolista se iniciasse, influenciou a diversos outros autores com 

suas temáticas irreverentes. O próprio Machado de Assis era leitor assíduo de Poe 

tendo acesso, inclusive, às suas publicações antes que fossem sequer traduzidas do 

inglês. Todavia, além de Poe, Machado estabeleceu contato também com escritores da 

França naquele dado momento histórico, bem como acompanhou o surgimento do 

Simbolismo. Frente ao exposto, tomar-se-á o conto “O Enfermeiro” como material 

de análise acerca das características do gótico presentes em sua produção. Publicada 

no ano de 1896, a narrativa faz parte do livro Várias Histórias e em seu enredo são 

relatadas as experiências vividas por este enfermeiro que acaba por matar, em um 

impulso, o velho rabugento de quem era responsável. Assim, ao receber como herança 

o pecúlio do velho, os sentimentos ora de culpa ora de merecimento se misturam e 

intensificam. Como se vê, estão presentes principalmente a insanidade e a inteligência, 
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perspectiva de enfoque dentro dos estudos do gótico. Paralelamente a isso, acredita-se 

que foi a partir da narrativa “A Cartomante” e, em sequência, desta tomada para análise 

que Machado de Assis passou a se interessar pela retratação do crime.

Karina Lobo Magalhães Castro (UFAM)

África una, múltiplas almas: uma leitura do romance A confissão da leoa sob 
a ótica do Realismo Animista

O presente artigo propõe uma leitura do romance A confissão da leoa, do escritor 

moçambicano Mia Couto, levando em consideração os aspectos da obra que se 

entrelaçam às diferentes teorias referentes ao estudo do Fantástico, no entanto, busca-

se abarcar especialmente o Realismo Animista – considerado por alguns críticos uma 

espécie de releitura do Realismo Maravilhoso latino-americano. O termo em questão 

foi cunhado pelo escritor angolano Pepetela (1989) em seu romance Lueji (o nascimento 
dum império), para designar, segundo o autor, a única estética que cabe à produção 

artística africana, pois estabelece uma intrínseca relação com a cultura desse povo que 

tem seu cerne na cosmogonia tradicional de África, onde se faz possível a convivência 

harmoniosa entre o sólito e o insólito. Por essa ótica, levando em consideração 

primeiramente os estudos sobre o Fantástico, propostos pelos teóricos Todorov (2010) 

e Ceserani (2006), e do Realismo Maravilhoso, aventado por Chiampi (2008), pretende-

se abordar algumas concepções acerca do Realismo Animista, partindo do pressuposto 

sobre o animismo de Freud (2013) e em seguida englobando as percepções de Garuba 

(2003) e de alguns estudos sobre o termo em questão. Dessa forma, a partir do 

levantamento teórico, pretende-se destacar no corpo do romance coutiano, A confissão 
da leoa, as manifestações do Realismo Animista.

Diego Paleólogo Assunção (UFRJ)

Alien, o oitavo passageiro: o delírio gótico, sexual, queer e espacial de Ridley Scott

A casa assombrada flutua na terrível escuridão do espaço. As personagens acordam 

para ofuscantes luzes brancas. O núcleo familiar não existe mais – a nova família é 

composta por relações de afeto e trabalho, cancelando os laços sanguíneos. Os sete 

tripulantes da nave Nostromo comem, bebem, fumam e conversam; a nave-casa 

aterrissa em um estranho planeta para investigar um pedido de socorro. Um dos 

tripulantes é atacado por uma óssea criatura aracnídea, que se acopla ao seu rosto. 

Ao retornar para o seguro interior da nave-casa, o caos se espalha; estamos, mais 

uma vez, em uma casa assombrada por um monstro vampírico e parasitário... Cabe à 
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sobrevivente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, combater o monstro.

Alien (1979), de Ridley Scott, é uma delirante (e espacial) revisão das clássicas narrativas 

góticas do século XVIII e XIX. A casa assombrada, o monstro, a heroína, todas as 

estruturas ganham novas tintas – mais intensas e excessivas, uma nova cartografia do 

horror : nesse novo mapa, o abjeto e a destruição do corpo humano são a tônica da 

narrativa, assim como a corrupção e destruição da alma e da moral no século XIX 

formavam a base dos romances góticos. A mudança sintomática da experiência do 

corpo pode ser sentida em filmes do mesmo período, como Carrie, de 1976, Halloween, 

de 1978, e A Hora do Pesadelo, de 1984. De acordo com Judith Halberstam em Skin 
Shows, os monstros e suas monstruosidades metaforizam oposições tencionadas no e 

do corpo – masculino/feminino, aristocracia/proletariado etc.

O objetivo desse artigo é investigar as relações entre Alien e o uso de estratégias dos 

romances góticos para produção de horror, corpos e subjetividades desviantes; de 

acordo com Beatriz Preciado, inscrever Alien como uma narrativa gótica de resistência 

no campo do biopoder e da sexopolítica.

Lilian Cristina Côrrea (UPM)
Luciana Duenha Dimitrov (UPM)

Amada: quando o estranho encontra o fantástico

O romance Amada, no original Beloved (1987), da autora premiada com o Nobel de 

Literatura Toni Morrison, encanta seus leitores não apenas por sua pertinência histórica 

relacionada à saga de Sethe, a protagonista, mas também se pauta nas referências 

histórico-culturais que remontam à existência da escrava Margareth Garner. O que 

aproxima a trama do que entendemos por fantástico, encontra-se no momento em 

que a personagem Amada é trazida aos olhos do leitor como a representação do 

bebê perdido pela protagonista de modo trágico. Esta menção a um bebê, que deveria 

trazer à família momentos de paz e alegria, acaba por tornar a vida em família o 

extremo oposto do que se poderia esperar...causando sobressaltos nas personagens 

que viveram em sua companhia. O fato é que, anos mais tarde, o espírito da garotinha 

se materializa e a “re-nascida” Amada, agora no corpo de uma jovem de quase vinte 

anos, passa a conviver com aqueles que protagonizaram suas “brincadeiras”. Assim, 

objetivamos, neste estudo, apresentar uma análise que consiste em uma aproximação 

entre a personagem Amada e a narrativa que se tece àquilo que Sigmund Freud define 

como unheimlich, comprovando que o romance pode ser, de fato, um exemplo de 

literatura fantástica contemporânea.
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Alfredo Bronzato da Costa Cruz (FSB–RJ)

Ambiguidades do catolicismo no gótico americano: “Ar frio” (1926) e “O 
assombro nas trevas” (1935), de H. P. Lovecraft

Entre outras coisas, o romance gótico surgiu e lançou fortes raízes no ambiente criado 

pela propaganda anticatólica nos países reformados do Norte da Europa, supondo 

desde os seus primeiros exemplares uma representação hierarquizada que situa o 

temível nos tempos (a Idade Média), espaços (a Espanha, a Itália, a Europa Oriental) 

e instituições (o castelo feudal, o mosteiro, a inquisição) associados no imaginário 

moderno à Igreja Romana. Tal traço constitutivo desse tipo de literatura desenvolveu-

se de modo muito particular nos EUA, onde a ele se somou na segunda metade do 

século XIX e na primeira do século XX a identificação do católico com a figura do 

imigrante irlandês ou mediterrânico. Isso não quer dizer que, em sua continuidade, a 

representação do catolicismo na literatura gótica não se tornou eventualmente mais ou 

menos ambígua. A partir de tais considerações preliminares, o objetivo deste trabalho 

é tecer uma reflexão sobre a representação das devoções e instituições católicas na 

obra de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), que, ao criar sua mitologia de horror 

cósmico, foi um importante leitor e recriador do gênero gótico. Para tanto, irá se 

tomar como objetos de análise dois de seus contos, “Ar frio” (1926) e “O assombro 

nas trevas” (1935), propondo como um possível contexto de leitura para estas peças 

o contato de Lovecraft com o romance O fauno de mármore (1860), a estória italiana 

de Nathaniel Hawthorne. Com isto se quer fazer uma pequena contribuição ao campo 

de pesquisa aberto pelo debate entre S. T. Joshi e Robert M. Price a respeito do papel 

da religião na obra de Lovecraft, um pouco ao modo do estudo exploratório de Ian 

Almond sobre a representação do Islã nos escritos desse autor.

Débora Jael Rodrigues Vargas (UNIRITTER)

Animismo africano: insólita força da natureza

No romance A question of power, da escritora sul-africana Bessie Head, a protagonista 

sofre com alucinações, o que pode representar tanto um caso de paranoia quanto 

de fenômenos místicos. Para a estudiosa Caroline Rooney (2000), no entanto, o 

texto de Head representa mais do que isso, pois nele desaparece a linha que divide a 

mente do mundo físico, produzindo o efeito de “co-extensão” do ser com o mundo. 

Nesse sentido, Rooney sugere que existe a expressão de alguma força animadora, um 

movimento como uma corrente de ar ou como uma respiração que se transforma 

numa criatura, numa alegoria ao gênesis ou ao processo criativo. Para essa autora, 
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então, o animismo está relacionado a movimento: “Animism, it is a question of 

movement.” (ROONEY, 2000, p.1) e com a ideia de harmonia com a natureza – being 
at tone with life (p. 4). Nesse caso, a anima é representada pelas forças da Natureza, 

ou por criaturas e espíritos, que são intensamente vivas. Sendo assim, o animismo 

africano representa mais do que uma doutrina das almas, como considerou a 

antropologia europeia. Os seres ou acontecimentos considerados insólitos atuam numa 

demonstração de unidade: criatura – anima – ação no mundo em busca de equilíbrio. 

Nesse sentido, investigam-se os conceitos de animismo africano, aproximando-o do 

realismo maravilhoso latino-americano, por meio de elementos do romance El reino 
deste mundo, de Alejo Carpentier, questionando-se se a representação do processo de 

co-extensão sobre o qual fala Rooney (2000) aplica-se ao personagem Mackandal, que 

também rompe as barreiras do mundo físico ao ascender ao céu sob o olhar convicto 

de uma multidão de negros.

André Cabral de Almeida Cardoso (UFF)

Apocalipse e sentimentalismo: o papel da empatia em duas ficções distópicas

Em O si-mesmo como outro, Paul Ricœur argumenta que é através da empatia que 

percebemos o outro como um ser insubstituível e, consequentemente, a nós mesmos 

como indivíduos únicos. A empatia seria, então, um traço definidor da identidade. O 

objetivo deste trabalho é examinar se esse argumento se mantém válido, através do 

estudo de duas obras de ficção científica distópicas em que o conceito de empatia 

ocupa uma posição central: o romance Parable of the Sower, de Octavia Butler, cuja 

heroína, tornada hipersensível por causa de uma droga, se vê confrontada com a 

violência de um mundo em desagregação; e a história em quadrinhos Sweet Tooth, de 

Jeff Lemire, cujo protagonista, um jovem híbrido que mistura características humanas 

com as de um animal, é apresentado ao leitor como objeto de pena. Ao inserir a 

questão da empatia no contexto de um mundo em processo de esfacelamento, essas 

obras testariam os limites da identificação com o outro como base para a criação de 

elos sociais e a formação da identidade pessoal. Além disso, elas também oferecem uma 

oportunidade de examinar o quanto do que se considera tradicionalmente humano 

permanece nas maneiras de imaginarmos o trans-humano, e o quanto o trans-humano, 

seja como sujeito ou objeto de empatia, se oferece como uma forma de identidade 

desejável, uma alternativa a figurações contemporâneas do indivíduo que dão destaque 

ao seu isolamento e egoísmo.
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Fátima Maria da Rocha Souza (UEA)

Armadilhas do tempo: uma viagem às palavras de Orides Fontela (1940-1998)

Esta comunicação pretende fazer uma travessia lúdica pela obra poética da escritora 

Orides Fontela, a partir do poema “Escultura”. Esculpir o tempo com Orides nos 

permite fabricar teias no emaranhado de um mundo veloz que nos captura a todo 

instante e tem a capacidade de transmitir, a cada momento, afetos tristes. Contra esse 

processo, pensar o estado de atenção como saída estética, de estilo, para potencializar 

subjetividades de um leitor em ação, na linha de pensamento de Peter Pál Pelbart, 

Suely Rolnik, Deleuze e Guattari. Nesse poema, Orides nos pergunta como emprestar 

algo humano a uma forma tão violenta e pura como o aço. Uma das saídas pode ser 

a amizade, essa que ela pretendia fazer com sua literatura, pois existe algo latente na 

vida: a possibilidade do encontro. Pode advir do encontro uma potência de vida, como 

ela nos mostra no poema “Ludismo”. Cada indivíduo, atuando de forma relacional com 

o outro, explora e interfere no universo. Descobre-se o mesmo indivíduo e ao mesmo 

tempo outro. Assim, entre paradoxos, vai desdobrando sua vida, seu pensamento e seu 

modo de estar no mundo. A amizade é a arte de transformar o encontro em potência 

de vida, de onde podem explodir galáxias, ou seja, deixar a solidão para a morte, como 

pensou o filósofo que Orides tanto admirava: Vilém Flusser. Tudo ditado pelo ritmo 

do tempo. Em Orides Fontela, o tempo assume diversas configurações dando-nos 

a impressão de constituir uma constante brincadeira, remetendo ao universo lúdico 

de construção do ser através da linguagem. Deste modo, a poeta lança o corpo para 

experimentar o real, fazer com que através da nossa própria experiência as coisas 

passem a ter existência como se fosse uma maneira de esculpir esse tempo tão 

marcado pela filosofia.

Patrícia Fátima Soares Fernandes (UFU)

As arestas da ironia romântica e do insólito diante d’ O homem de areia, 
de E.T.A Hoffmann

Segundo Tzvetan Todorov (1981), o conceito sobre o fantástico ocorre diante da 

incerteza entre o real e o imaginário nas narrativas desse caráter. Desse modo, a 

narrativa fantástica, em um primeiro momento, apresenta como característica primordial 

o impasse do leitor entre o que é real e o que é o fruto do imaginário e partindo disso 

há a negação do mesmo para a realização uma leitura alegórica dessa narrativa. Essa 

hesitação sobre o mundo real e o imaginado ocorre no conto “O homem de areia”, de 

E.T.A Hoffmann, ao proporcionar ao leitor o contato com os devaneios do personagem 
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principal. No decorrer da obra, o processo de alucinação do jovem Nathanael conduz 

a narrativa a um contexto ambíguo. Assim, o presente trabalho busca evidenciar os 

espaços do fantástico no conto “O homem de areia” e problematizar o processo de 

ambiguidade ficcional sustentada pela ironia romântica, a qual se manifesta no texto por 

meio de contradições e/ou contrapontos e distanciamentos, no processo de construção 

da tessitura ficcional. Tal análise tem como objetivo mostrar como a utilização da ironia 

romântica convida o leitor a participar da construção do sentido, ao utilizar artifícios 

para conquistá-lo e prendê-lo. Assim, por meio da ironia temos um leitor que já não é 

mais passivo, mas atento e participativo, capaz de perceber que a linguagem não tem 

significados fixos e que um texto literário pode possuir armadilhas e jogos de enganos 

dos quais deverá, eventualmente, participar. Assim, cabe ao leitor questionar e perceber 

o limite entre o real e o imaginário. Para tal fim, servirá como arcabouço teórico as 

teorias de Todorov (1981), referentes aos estudos de literatura fantástica; e os estudos 

de Douglas C. Muecke (1995) e Léila Parreira Duarte (2006) relativos às artimanhas da 

ironia romântica em textos literários.

Alessandro Yuri Alegrette (UNESP)

As configurações góticas do tema da casa mal assombrada em The 
Hauntingof Hill House (A assombração da casa da colina), de Shirley Jackson 
e em O Iluminado, de Stephen King

O tema da casa mal assombrada é bastante explorado na literatura e em filmes do 

gênero gótico. Uma de suas primeiras representações mais conhecidas pode ser 

encontrada em uma passagem de O Morro dos Ventos Uivantes, na qual uma aparição 

fantasmagórica provoca a perturbação do ambiente doméstico. Posteriormente, esse 

tema foi revisto por diversos autores da literatura gótica moderna. O chamado “Lugar 

Ruim” propício para o surgimento de manifestações aparentemente sobrenaturais 

se materializa de forma ameaçadora em The Hauntingof Hill House (1959). Assim, a 

antiga mansão e imponente de Hill House é personagem e também espaço, em que 

ocorrem estranhos eventos, os quais podem estar associados à Eleanor, uma mulher 

emocionalmente instável. Dessa forma, Jackson propõe nessa obra um tratamento 

diferenciado para um tema bastante conhecido, possibilitando que esta possa ser 

compreendida de diferentes maneiras, destacando-se dentre elas, por meio do viés 

do fantástico. Outro autor que faz uma releitura do tema da casa mal assombrada, 

de forma ousada e transgressora, é Stephen King. Em O Iluminado (1977), o ambiente 

fantasmagórico se configura no Overlook Hotel, habitado por malignas entidades, que 

causam a gradativa desestruturação da família Torrence e afetam drasticamente o seu 
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cotidiano. Neste romance, os efeitos de terror/horror são criados por King a partir 

de assustadoras imagens, que remetem a outros temas recorrentes em sua escrita, 

que encontram forte ressonância na vida do autor. Assim, nesta comunicação serão 

analisadas algumas passagens e descrições contidas nessas duas obras, que lançam um 

instigante olhar sobre um tema amplamente explorado no gênero gótico.

Ebal Sant’Anna Bolacio Filho (UERJ)

As lendas dos Irmãos Grimm e o ensino de Alemão como Língua 
Estrangeira (ALE) – II

As lendas coletadas pelos Irmãos Grimm apresentam geralmente uma origem 

sobrenatural para algo existente no mundo real; seja uma formação rochosa peculiar, 

seja uma marca na parede de uma igreja, o imaginário popular procura fornecer 

uma explicação maravilhosa para aquilo que pode ser visto, é palpável. Geralmente, 

as lendas se referem também a personagens históricos e comprováveis. O uso 

desse gênero literário coletado pelos Irmãos Grimm permite, portanto, um trabalho 

diferente daquele feito usualmente com os famosos Märchen (contos maravilhosos, 

popularmente conhecidos como contos de fadas), os quais partem de arquétipos 

universais, o que explica sua difusão – pode-se afirmar – em todos os continentes. 

Já as lendas alemãs - por apresentarem histórias ligadas à história alemã/europeia - 

apresentam elementos que não podem ser entendidos universalmente, como no caso 

dos supracitados contos maravilhosos e oferecem inúmeras possibilidades de uso na 

sala de aula de língua estrangeira.

Na presente comunicação, pretende-se fazer a exposição de uma proposta didática para 

a aula de ALE que consiste em uma abordagem contrastiva de lendas coletadas pelos 

Irmãos Grimm através da utilização de textos semelhantes em português relacionados 

a acidentes geográficos da cidade do Rio de Janeiro, o que permite não somente o 

desenvolvimento de habilidades linguísticas, mas também a competência intercultural.

Roberta Sol Stanke (UERJ)

As lendas dos Irmãos Grimm e o ensino de Alemão como Língua 
Estrangeira (ALE) – I

Os Irmãos Grimm são mundialmente conhecidos por sua obra mais popular : os 

contos maravilhosos, popularmente conhecidos como contos de fadas. No entanto, 

um fato pouco conhecido do grande público é que, além de terem feito trabalhos 

importantíssimos na área da lexicografia e da gramática, eles também compilaram um 



87

outro tipo de relato popular que até então havia sido transmitido, como os contos 

maravilhosos, em sua grande maioria apenas oralmente: as lendas.  

Enquanto já há vários estudos sobre as temáticas e as estruturas dos contos maravilhosos 

(BAUSINGER, 1992; LANGE, 2005; MARTÍNEZ e SCHEFFEL, 2012; NEUHAUS, 2005; 

LÜTHI, 1997), bem como materiais didáticos voltados para o ensino de alemão tanto 

como língua materna (GRÜNAUER, 1998; HEITMANN, 2010; KNOCH, 2010), quanto 

de ALE (XANTHOS e DOUVITSAS, 2008 e 2010; BETTERMANN e BETTERMANN, 

2005; EHLERS, 2004), o uso de lendas ainda é pouco difundido. 

Nesta comunicação, serão inicialmente apresentadas brevemente as características 

básicas das lendas e discutido o que as diferencia dos contos maravilhosos. Será então 

demonstrado como se pode utilizar o gênero literário lendas nas aulas de ALE a partir 

do exemplo de duas lendas curtas, a partir das quais pode ser feito um trabalho de 

fomento de todas as habilidades necessárias à comunicação.

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU/CNPq)

As perspectivas modal e genológica no estudo do fantástico

A construção da narrativa fantástica pode assumir variadas formas, agregar diversificados 

elementos e, dependendo da maneira como é tecida a sua trama, os estudiosos 

delegam a ela variáveis denominações. Assim, uma grande dificuldade é a nomeação 

da literatura que faz brotar em seu enredo o insólito. Alguns estudos tentam organizar 

as diversas formas da narrativa fantástica e agrupá-las em “gêneros”, como é o caso 

do clássico estudo de Tzvetan Todorov intitulado Introdução à literatura fantástica. 

Nesse caso, dando ênfase às diferenças, demarcam territórios em que o fantástico 

ficará situado ao lado de gêneros vizinhos. Em outra linha de entendimento, teóricos, 

como Irene Bessière, Rosemary Jackson, Filipe Furtado e Remo Ceserani, procuram 

compreender essa literatura por uma visão que privilegia não somente a diferença, mas 

as similitudes e, nesse sentido, adotam a perspectiva do “modo”. Nesta comunicação, 

apresentarei essas duas perspectivas no sentido de esclarecer as diferenças entre elas, 

bem como fomentar um campo de reflexão para futuros diálogos sobre o assunto. 

Uma das conclusões que o estudo levanta é a de que a vertente que considera o 

fantástico como “modo” tende a alargar o enfoque analítico sobre essa literatura, 

porque o que mais interessa nessas pesquisas modais sobre a literatura fantástica não 

é datar determinada forma de fantástico nem enfeixá-la em uma espécie ou outra, mas 

compreender de que maneira o fantástico se constrói na narrativa e, o mais importante, 

que efeitos essa construção desencadeia.
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Viviane Siqueira (FNLIJ/UNISUAM/Simonsen)

Aventuras e desventuras literárias.

A construção do herói em clássicos universais e sua apropriação pelas narrativas 

de aventuras, especialmente as juvenis. A formação do herói grego, seus ritos de 

iniciação, sua evolução, chegando até a atualidade. A presença do maravilhoso como 

elemento fundamental para a continuidade da aventura e suas marcas para a escrita 

de uma narrativa.

Elisangela da Rocha Steinmetz (FURG)

Aventuras insólitas em Meninas de Maria Teresa Horta

Em sua recente obra, Meninas (2014), a renomada escritora portuguesa Maria 

Teresa Horta traça, entre os trinta e dois contos que compõem o livro (dos quais 

analisaremos quatro), algumas histórias em que “o sobrenatural transgride as leis 

que organizam o mundo real” (ROAS, 2001) e “Num mundo que é exatamente o 

nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um 

acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar” 

(TODOROV, 2012). É assim em “Erzsébet” onde a protagonista entre suas viagens 

do castelo de Léká, ou de Sárvár para o castelo de Csejthe, de que tanto gosta, vai 

crescendo e, com ela, a sua estranheza, sua sede insaciável por sangue e a aprendiz 

de feiticeira, então, vai revelando-se para Orsolya uma escolha inapropriada para 

a noiva que a mãe desejava entregar ao filho, no entanto, Orsolya tem dúvidas, 

ou esperanças... Em “Perdições”, a pequena Esther, todas as noites, realiza viagens 

muito curiosas que bem poderiam ser sonhos, passeios pela floresta, e por lugares 

tão obscuros quanto o enigma que surge a cada manhã: há sempre uma marca 

estranha em seu corpo, os pais tentam desvendar o mistério sem sucesso, até Esther 

encontrar sua própria ausência diante do espelho. Em “Transformação”, a viagem 

que a menina Dulce realiza é através dos livros que lê, esses irão transportá-la 

e transformá-la em algo surpreendente, mundos são sobrepostos e, no entanto, 

ninguém além de Dulce, considerada louca, percebe; mas isso, aparentemente, muda. 

Em “Lupina” é a mudança de espaços que instaura a ambiguidade, Lívia não sabe 

quem ela é: menina ou jovem loba - talvez os dois. Assim, o objetivo deste trabalho 

é mostrar como essas diferentes viagens instauram o fantástico e transformam essas 

personagens em criaturas - talvez - sobrenaturais.



89

Euclides Lins de Oliveira Neto (USP)

Barbatanas ou “pernas pra que te quero” – O fantástico andersiano em “A 
Sereiazinha” e a apropriação temática no filme A pequena Sereia – O retorno ao mar

A produção de contos literários de Hans Christian Andersen é poliédrica e revela as 

nuanças das categorias estéticas. Nosso intuito é trazer à luz os elementos reveladores 

do fantástico como categoria estética, presentes no conto “A Sereiazinha”, In: Contos de 
Hans Christian Andersen. Traduzido do dinamarquês para o português por Silva Duarte, 

editado por Edições Paulinas, 2011, em confronto com o filme A Pequena Sereia – O 
retorno ao mar, produzido pela Walt Disney. O recurso que incluir o fantástico enquanto 

categoria estética requer que se possa concebê-lo como um tipo especial de valor 

que tem como condição fundamental a de ser aplicável a outras artes. O fantástico no 

presente conto seria visto como um gênero ou um modo literário? Para uma resposta 

a este quesito se pode entrever as marcas caracterizadoras e constituintes do fantástico, 

mediante o comparatismo entre as duas obras – a literária e a fílmica – acima citadas. 

Andersen tece as suas narrativas pondo as questões do fantástico em diálogo com o 

Mito e com as narrativas clássicas da Antiguidade em um processo de recriação pela 

“apropriação” de temas e de ressignificação de conteúdos dos contos e mitos, enquanto 

o filme de Walt Disney apropria-se do tema do conto para criar uma nova obra, a partir 

dos recursos da narrativa fílmica. Para concluir, identificaremos traços da Paródia como 

elemento constituinte da categoria fantástico no conto de Hans Christian Andersen. 

Élida Mara Alves Dantas (UFU)

Bruno, o menino que aprendeu a voar: afantásticainfância do artista polonês 
Bruno Schulz

Tomada por muitos como uma “saga fantástica”, a produção literária do artista polonês 

Bruno Schulz (1892-1942) revela cada vez mais a sua potência ao inspirar artistas 

que até hoje encontram nela elementos para iluminar suas próprias produções. Não 

somente a ficção de Schulz, mas também as peculiaridades de sua biografia, como a 

cena trágica de sua morte durante a Segunda Guerra Mundial, transformam-se nas 

mãos desses artistas em artifícios que mitificam a figura do artista polonês, levando-o, 

como personagem, a habitar também o mundo da ficção. No caso da literatura infantil 

e juvenil, a escritora italiana Nadia Terranova e a ilustradora israelense Ofra Amit se 

servem de dois instrumentos que trabalharam para Schulz como órgãos metafísicos 

vitais – a palavra e o desenho, que permitiram a sua sobrevivência no mundo dos 

mortais – para fazer com que ele retornasse à sua infância. Nada mais apropriado, 
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já que foi nessa época da vida que o artista teve suas primeiras inspirações, e que 

segundo sua noção de criação artística, é na infância que se chega a imagens que terão 

uma importância decisiva na vida adulta. E é na leitura da obra Bruno, o menino que 
aprendeu a voar (Bruno, Il bambino Che imparò a volare), publicada na Itália em 2012, 

que este estudo encontra o melhor recurso para analisar o maravilhoso mundo da 

literatura infantil e juvenil como um lugar propício para a manifestação dos elementos 

fantásticos que singularizam o universo do artista polonês, como a metáfora da matéria, 

elemento considerado morto pelo senso comum, mas que para ele esconde diversas 

possibilidades de vida que se afloram em infinitas metamorfoses. Em outras palavras, é 

na literatura infantil e juvenil que a magia de Bruno Schulz encontra seu melhor lugar, é 

nela que a palavra do artista, transformadora da realidade, ganha ares de “abracadabra”.

Maximiliano Torres (UERJ–São Gonçalo)

Caminhos ao revés: estranhamentos de retorno em As mulheres de 
Tijucopapo, de Marilene Felinto

As mulheres de Tijucopapo, romance de Marilene Felinto, apresenta uma protagonista 

que, através de sua identidade nordestina, nos permite conhecer a dor das diferenças 

e as discriminações, ao mostrar a sua miserável vida na grande metrópole paulistana. 

Rísia, para vingar a sua dignidade perdida, busca a sua história original, na tentativa de 

se reencontrar com a menina de sua infância. Para isso, resolve voltar no tempo e no 

espaço, remetendo-se à pequena vila do Tijucopapo, terra de sua mãe Adelaide (lugar 

histórico, geográfico, mas, acima de tudo, simbólico), onde, no século XVIII, um grupo 

de mulheres lutou sozinho contra os invasores holandeses e, vitorioso, os expulsaram; 

ou seja, ao húmus de onde surgiu a sua linhagem feminina. A partir daí, percebe-se que 

o sentimento de expatriação e não pertencimento é o que prepondera na vida da 

protagonista do romance. Esta personagem, através de sua história de imigração, de 

desenraizamento e de errância, nos encaminha para uma discussão sobre a identidade 

da mulher imigrante-subalterna (e seus traumas) num mundo de cruzamentos de 

fronteiras e de geografias, cuja tentativa de recuperação de sua identidade fragmentada 

se reconstrói a cada passo (página) da narrativa.

Ingrid Ribeiro da Gama Rangel (UENF)

Contados, astuciados, sucedidos e acontecidos do povinho do Villa-Lobos

Em comemoração ao centenário de José Cândido de Carvalho, escritor natural da 

cidade de Campos dos Goytacazes imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, foi 
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organizado – pelos professores da biblioteca escolar do Ciep Brizolão 142 Municipal 

Maestro Villa-Lobos – um pequeno livro de contos e lendas dos entornos da escola. 

Os responsáveis pelas entrevistas com os moradores e pela redação dos textos foram 

os alunos do quarto e do quinto ano de escolaridade do Ensino Fundamental. José 

Cândido de Carvalho é famoso pelo apreço ao fantástico. Textos como O coronel e o 
lobisomem e Porque Lulu Bergantim não atravessou o Rubicon falam de problemáticas e 

situações humanas com elementos extraordinários. Inspirados no autor campista, os 

alunos escreveram e ilustraram histórias insólitas contadas pela sabedoria popular. Com 

o trabalho, além da ampliação das formas de leitura e escrita, foi possível desenvolver 

na comunidade escolar o interesse por sua própria cultura. Alunos e professores do 

Ensino Fundamental tiveram a oportunidade de entender o insólito não como sinônimo 

de irreal ou falso, mas como possibilidade de imersão na própria realidade. A produção 

coletiva do livro propiciou leituras e entradas insólitas em fragmentos da cultura 

campista. A atividade desenvolvida na cidade de Campos dos Goytacazes é um exemplo 

de como o insólito é importante para uma leitura sociocultural menos cartesiana e mais 

profunda da cultura nacional. Nos elementos insólitos se escondem a sabedoria e as 

verdades do povo brasileiro.

Sandra Trabucco Valenzuela (UAM–Vila Olímpia/USP)

Contos de enganar a morte, de Ricardo Azevedo: o fantástico da tradição 
oral para a literatura infantil e juvenil

Contos de enganar a morte, escrito e ilustrado por Ricardo Azevedo, é uma coletânea 

de quatro narrativas, voltada para o público juvenil, que tratam da chegada da morte, 

tratada como um espectro que ronda e visita as pessoas para levá-las da terra, 

tirando-lhes a vida. Os contos, que provêm da tradição oral especialmente de origem 

portuguesa, relatam como figuras simples do povo lidam com a morte e tentam vencê-

la, criando ardis e estratégias baseadas no jogo, na galhofa e na esperteza. A morte 

é personificada como uma mulher, que bate à porta e dialoga, negocia e faz tratos e 

troca de favores com os personagens, que, ao lado do narrador e do leitor, tornam-

se cúmplices de uma narrativa fantástica, onde os fatos integram-se ao cotidiano — a 

morte torna-se comadre e madrinha protetora do sétimo filho de um dos personagens. 

A distopia está presente em todas as histórias que compõem o livro, bem como o 

tempo em que elas ocorrem, atribuindo-lhes um caráter sobrenatural. Os personagens 

rejeitam a morte e, ao deparar-se com suas personificações (uma mulher portando 

foice, por exemplo), não a temem. Além da morte, surge também a figura do diabo 
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e de sua esposa, que caem na armadilha preparada por Zé Malandro. Considerando 

tais elementos, estudamos a obra, nos termos de Todorov, no âmbito do fantástico-

maravilhoso, aspecto reforçado pelas ilustrações, inspiradas nas gravuras de cordel, o que 

enfatiza os elementos da tradição popular que estruturam as narrativas.

Leonardo Nahoum Pache de Faria (UFF)

Contracultura, resistência e literatura infantojuvenil em tempos de 
ditadura: Carlos Figueiredo e a série de ficção científica Dico e Alice, da 
coleção setentista Mister Olho

Uma das últimas séries originalmente brasileiras publicadas pela Ediouro em sua 

Coleção Mister Olho — iniciativa dos anos 70 que contou com Carlos Heitor Cony, 

entre outros autores, para explorar o crescente mercado de livros para crianças —, Dico 
e Alice era obra de Carlos Figueiredo, poeta e escritor nascido no Maranhão em 1943, 

apesar do pseudônimo José M. Lemos estampado nos 11 volumes que chegaram a ser 

publicados entre 1976 e 1977 e vendidos como despretensiosos livros de bolso em 

bancas, livrarias e reembolso postal.

Ao longo destas 11 narrativas editadas e de mais oito originais inéditos descobertos por 

nós nos arquivos da editora, os gêmeos Dico e Alice, de 13 anos, viajam pelo Brasil e 

pelo mundo a bordo do veleiro Fuwalda em aventuras fantásticas, repletas de elementos 

insólitos e beirando o bizarro, mas que serviam para que o autor divulgasse filosofias e 

críticas abertamente contrárias ao regime totalitarista de então, ao capitalismo imperial 

totalizante que já se desenhava (Hardt; Negri, 2001), e a própria cultura de massas.

As histórias envolvendo sobreviventes de Atlântida (no Maranhão), formigas gigantes 

e cérebros de pedra (na Pedra da Gávea), fenícios oriundos das estrelas (no Piauí) e 

outras aventuras aparentemente descartáveis e escapistas traziam, para surpresa do 

leitor atento, sempre um forte fundo contestador que se servia da estética e contexto 

fantástico construídos para enviar (disfarçadas) mensagens política ou filosoficamente 

engajadas: ora combatia-se a falta de liberdade e autoritarismo, ora a poluição e 

consumismo desenfreados. 

Figura esquecida hoje no contexto maior da produção literária infantojuvenil brasileira, 

Carlos Figueiredo e sua obra, inclusive os citados originais resgatados, merecem esta 

primeira exploração em forma de comunicação, na qual pretendemos examinar os 

principais aspectos da série e trazer à tona estas relevantes significações textuais 

insuspeitas. Para que dela brotem muitas (merecidas) outras explorações mais. 
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Pedro Puro Sasse da Silva (UERJ)

Coordenadas do medo: uma proposta de análise da ficção de horror

O gênero do horror tem mostrado grande resistência à conceituação e delimitação 

histórica. Não há, até hoje, uma caracterização amplamente aceita, mas abordagens 

diversas e, muitas vezes, divergentes do que seja e de como funcione essa emoção 

estética. Uma teoria universal do horror artístico esbarra no fato de que o gênero 

caracteriza-se por uma resposta emocional do público, que se manifesta de forma 

diferente e com respostas variadas não só em distintas culturas, como em diferentes 

momentos históricos, classes sociais e, até mesmo, idiossincraticamente. Mesmo dentro 

de um mesmo lugar, momento histórico e grupo social específicos, não são todas as 

obras que, ao suscitar medo em um leitor, virão, por isso, a ser consideradas obras de 

horror nem pela crítica nem pelo público (como, por exemplo, Paraíso Perdido, de 

John Milton). Diante de uma variedade de obras que vão do gótico setecentista ao 

splatterpunk, que abrangem as mais destoantes características temáticas e estéticas, 

muitas teorias de horror acabaram optando por focar sua análise em subgrupos, 

evitando, assim, uma consideração genérica mais ampla. Dessa forma, gêneros atuais – 

como, até mesmo, o ultrarrealismo brasileiro – que parecem não estabelecer relação 

nenhuma com o horror poderiam ser relidos à luz dessa conexão, revelando novos 

aspectos sobre a obra e sobre a própria tradição do horror artístico. Para isso, opta-se, 

aqui, por uma proposta de análise da ficção de horror que leve em conta dos eixos: um 

temático, constituído, de um lado, pelas obras sobrenaturais e, por outro, por aquelas 

que fazem uso do próprio homem como raiz do mal; e um estético, que se dividiria 

entre uma tendência ao obscuro, ao mistério, ao suspense e ao enigmático, e outra que 

se utilizaria da carnificina, amoralidade e repulsa para alcançar o efeito estético desejado.

Adriana Falcato Alameida Araldo (USP)

Corda bamba: sonho e realidade em equilíbrio no texto e na tela

A partir do diálogo existente entre as narrativas Corda Bamba da autora Lygia Bojunga 

e Corda bamba: história de uma menina equilibrista do cineasta Eduardo Goldenstein, 

este trabalho objetiva analisar e comparar a forma como o insólito se apresenta no 

texto literário por meio da voz do narrador, e na narrativa fílmica, através do “olho da 

câmera”. Este estudo encontra embasamento nos estudos de Tzvetan Todorov e Irlemar 

Chiampi, o conceito de dialogismo fundamenta-se em Bakhtin e as relações entre 

literatura e cinema em Robert Stam. 
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Luciana Colucci (UFTM/USP)

Da Filosofia do Mobiliário e da Composição à Topoanálise: por uma 
poética do espaço na literatura gótica

Este estudo discute os ensaios The Philosophy of Furniture (1840) e The Philosophy 

of Composition (1846), de Edgar A. Poe (1809/1849), visando reconhecer os mesmos 

como aporte para o acrisolamento da categoria do espaço na literatura e para o 

desenho de uma configuração espacial que denominamos gótica. Nas últimas décadas, 

o espaço tem sido revalorizado, tornando-se objeto de inúmeras e marcantes reflexões 

críticas no circuito artístico. Neste sentido, pensamentos como os de Blanchot (L´espace 

littéraire, 1955), Bachelard (The Poetics of Space, 1964), Lotman (The Structure of the 

Artistic Text, 1977), Tadié (Le Récit Poétique, 1978), Tuan (Landscapes of Fear, 1979), 

Botting (Gothic, 1996), Borges Filho (Espaço & Literatura: Introdução à Topoanálise, 

2007) e Brandão (Teorias do Espaço Literário, 2013) são seminais para o resgate do 

componente espacial, o qual foi eclipsado em virtude das estratégias textuais (tempo) 

suscitadas pelo modernismo. No entanto, com a leitura das “Filosofias” de Poe, do 

Mobiliário e da Composição, temos, no século XIX, o embrião do debate acerca 

do espaço enquanto elemento vital na literatura, sobretudo nas searas de vertente 

gótica. Ao discutir o locale como algo cuidadosamente arquitetado/decorado, física e 

“psicologicamente”, Poe observa que o mesmo não pode ser confundido com uma 

“mera unidade de lugar”. Alicerçado nessa ponderação e nos traços imanentes à sua 

escritura ficcional gótica, o autor elabora para essa modalidade o que entendemos 

ser uma poética para o espaço (gótico). Portanto, mediante tal cenário, sentimo-nos 

incentivados a defender tal poética que, além de representar subsídio para os estudos 

espaciais e topoanáliticos na literatura, nos esclarece o porquê de Poe, o poèt maudit, 

ser agraciado com o título de arch-priest do gótico.

Raquel Cristina Ribeiro Pedroso (UNESP)

Da palavra à “fraude mais bonita do mundo”: o cinema em perspectiva

A imagem do mar, plácido e de poucas ondas, é o cenário de entrada para a sequência 

de cenas dirigidas por Júlio Bressane em A erva do rato. Motivado pelas múltiplas 

formas da linguagem na arte, o resultado abriu portas a uma infinidade de discussões 

sobre a relação do homem como o outro. Tal relação é dotada de possíveis leituras em 

perspectiva, principalmente no que se refere à presença da morte no “seio familiar”. 

O filme é livremente inspirado em dois contos de Machado de Assis – Um esqueleto 

(1875) e A causa secreta (1886), o que provoca uma grande discussão envolvendo a 

temática da adaptação literária – um processo de verificação do grau de aproximação 
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ou afastamento entre texto literário e a obra cinematográfica. Tal problemática será 

abordada com o apoio teórico de Robert Stam e o exposto em sua obra Teoria e 
prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade (2006). Quanto ao espectador, 

ele é um tanto surpreendido pelo desenrolar de A erva do rato – as primeiras cenas, 

as sugestões de possíveis mistérios, o relacionamento do casal, a casa onde foram 

morar. Uma infinidade de marcos nada gratuitos de uma trama inspirada em contos 

machadianos, em que um homem e uma mulher, a partir de um encontro, têm suas 

vidas entrelaçadas em um tempo e em um ambiente cenográfico de imagens, convida o 

espectador a uma tentativa de apreciação do que será exposto. 

Felipe Teixeira Zobaran (UCS)

De Barrie a Lobato: o Imaginário e o Fantástico na adaptação de Peter Pan

Peter Pan (1930), escrito por Monteiro Lobato, propõe uma apropriação dos elementos 

da obra homônima britânica, do escocês James Matthew Barrie (1910). O autor 

brasileiro adapta a fábula original ao seu Sítio do Picapau Amarelo, integrando-a ao 

universo de representação de brasilidades que propõe em seu projeto de literatura 

infantil nacional. Entende-se que Peter Pan (1910) é embebido em seu contexto 

sociocultural de produção, a Inglaterra Vitoriana, assim como é o Sítio de Lobato, com 

o Estado Novo. Os dois textos manifestam, via elemento fantástico e maravilhoso, o 

imaginário de sociedades e épocas muito particulares com regionalidades marcadas 

e distintas. Este trabalho é derivado de um projeto de dissertação de mestrado em 

andamento que busca analisar a manifestação dos elementos fantásticos e maravilhosos 

da obra original no texto de Lobato, com a intenção de sistematizar as conversões 

que o autor realiza do imaginário britânico para o brasileiro. Busca-se, com essa 

proposta, contribuir para a produção de interpretações possíveis para as adaptações 

e apropriações lobatianas, que são de inegável valor para a literatura infantil brasileira. 

Tenciona-se, ainda, discutir aspectos culturais, regionais e nacionais em obras canonizadas 

como representativas de uma cultura ocidental, o que pode contribuir para novos 

olhares sobre o próprio cânone.

Ana Cristina dos Santos (UERJ)

Decifrar a diferença: o feminino no insólito de María Elena Llana

Este trabalho propõe discutir a literatura escrita por mulheres na América Hispânica 

dentro e a partir da presença do insólito em seus textos, especificamente através dos 

contos da escritora cubana María Elena Llana, publicados em Casas del Vedado (1983) e 
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De pájaros invisibes y otros cuentos (2009). Tal discussão relaciona o feminino e o insólito 

para refletir sobre as questões de gênero, sua relação com o poder ; a construção/

reconstrução das personagens femininas e seus múltiplos constituintes de identidade; 

o papel da mulher na estrutura narrativa e, consequentemente, na sociedade atual. 

Nas últimas décadas do final do século XX, a revisão dos lugares de fala do feminino 

e a construção do ethos foram abordadas nas escritas de autoria feminina da América 

Hispânica como crítica social ao papel de submissão imposto pela sociedade patriarcal 

às mulheres. É nesse contexto que o insólito ficcional de autoria feminina tornou-se 

também um subterfúgio para a discussão dos temas importantes para a revisão do 

feminino na sociedade. O olhar feminino ressignificou o fantástico para poder falar direta 

ou indiretamente sobre a mulher e sua condição sócio-histórica. A obra da escritora 

cubana Maria Elena Llana permite discutir essas questões especialmente quando cria 

personagens femininos que questionam o papel que a sociedade lhes atribui e rompem 

com os estereótipos impostos para alcançar lugar e voz na sociedade. Para a análise 

proposta, utilizam-se os textos de Bailey (1995), Bravo (1997),Hall (2005), Velasco Marín 

(2007), Vélez García (2007), Chanter (2010) e Paula Junior (2011).

Bruno Oliveira Tardin (IFSULDEMINAS)

Dentro da última noite: a simbologia gótica na literatura de João do Rio

Propõe-se aqui uma análise teórico-crítica acerca do conto “Última noite”, de João do 

Rio, acerca de certos elementos simbólicos aí presentes que dialogam com a tradição 

literária do decadentismo neogótico. Serão abordados aspectos temáticos e estruturais 

que possibilitem a defesa destes elementos simbólicos no discurso literário de João 

do Rio, além do notável clima de bovarismo propagado pela modernidade através da 

constituição psíquica e social do sujeito moderno inserido no espaço urbano – tema e 

personagem em diversos dos contos de João do Rio, em especial aqueles que (como 

Última noite) foram publicados na coletânea Dentro da noite. Para tanto, uma análise 

por outro viés, menos ortodoxo (mas não por isso menos válido) do “decadentismo” 

do cenário do conto e de sua personagem central – o jovem Armando –, qual seja uma 

aproximação semiótica e psicanalítica de tais elementos. Através dos postulados teórico-

críticos de Carl Gustav Jung, Walther Benjamin e Charles Peirce (para citar apenas os 

mais proeminentes na análise que aqui se propõe), busca-se realizar o processo de 

significação do sujeito moderno no (e através do) espaço moderno constituído na obra 

de João do Rio – espécie de locus horribilis enquanto símbolo imanente ao cenário de 

degradação sociocultural que constitui a trama do conto, considerado a partir de seus 

traços estéticos e temáticos enquanto representativo de um jogo perverso perpetrado 
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pela sociedade burguesa moderna durante a Belle Époque carioca. A relevância da 

presente proposta, portanto, está em reafirmar os traços da literatura decadente, 

de matriz gótica, dentro do projeto artístico de João do Rio, bem como conciliar 

diferentes recortes teórico-críticos para, assim, alcançar-se uma análise mais cuidadosa 

e aprofundada deste momento vertiginosamente singular (e subestimado em certos 

círculos acadêmicos) da história literária nacional.

Márcia Moreira Custódio (UFES/FAPES)

Deslocamento, estranhamento e identidade – Minas Gerais nas obras de 
Maura Lopes Cançado

Maura Lopes Cançado, uma escritora mineira diagnosticada louca, depois de passar 

por muitos percalços em sua terra natal, desloca-se para o Rio de Janeiro. Internada 

no hospício, escreve Hospício é deus – diário I (1965) e muitos dos contos de sua obra 

O sofredor do ver (1968) nos quais é possível identificar a presença marcante de Minas 

Gerais. Combinando elementos que oscilam entre o terreno da realidade e do insólito, 

a narrativa de Maura manifesta em sua linguagem o estranhamento e a angústia do não 

pertencimento, evidenciando a sensação do absurdo diante daquilo que se concebe 

novo, num processo de autotransformação. Nesse percurso, sua escrita se situa como 

espaço potencial da representação de suas experiências. Diante disso, a partir de 

teóricos que discutem a temática do fantástico, dos quais constam Jean-Paul Sartre e 

Tzvetan Todorov, este trabalho se propõe a refletir sobre a possível relação que se 

estabelece entre deslocamento, estranhamento e formação de identidade.

Luana Barossi (USP/Fapesp)

Distopia como linha de fuga: um insólito (trans)conceito

Pretendo com esta comunicação apresentar uma nova proposta de leitura para a 

distopia literária, ao considerar que a distopia como compreendida pela maior parte 

dos estudiosos e leitores não pode ser contraposta com a utopia como sugerem os 

dicionários de termos literários, na medida em que uma pode estar contida na outra. 

A busca constante de uma estrutura que controle as imaginações constituintes e os 

agenciamentos do espaço para uma suposta perfeição, típica da utopia, funciona como 

um dispositivo de poder (Foucault), ou uma linha dura de territorialização (Deleuze), 

que impede linhas de fuga ou a criação da vida como obra de arte (Nietzsche). A 

utopia funcionaria, então, como uma estrutura que afirma a identidade com um mesmo 

pressuposto para todos, o que seria insuportável para os processos de subjetivação, 
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ao minar a potência de vida. A distopia que proponho aqui não é o oposto de uma 

sociedade perfeita (utópica), mas a criação, por parte de uma hecceidade, de linhas 

de fuga aos dispositivos de poder que minam a possibilidade. Distopia significa, neste 

contexto, estar fora do lugar e não se deixar territorializar por ele. Em outras palavras, 

não adequar-se aos programas de verdade que ditam o que devemos ser, mas 

deliberadamente desterritorializar-se. Tal estratégia é recorrente em narrativas cujos loci 

de enunciação se estabelecem fora dos cânones.

Rosaly Ferreira da Costa Santos (UERN/CNPq)

Do cotidiano ao inquietante: uma leitura do conto “A chave na porta” de 
Lygia Fagundes Telles

Esse trabalho é parte dos resultados de uma pesquisa maior intitulada “A arquitetura 

insólita do espaço ficcional: um estudo do conto de Lygia Fagundes Telles”, (PIBIC/

CNPq) desenvolvida na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Neste 

recorte, o estudo focaliza o conto “A chave na porta” da obra Invenção e Memória 
(2009), destacando o espaço ficcional como categoria determinante na configuração 

do fantástico. Deste modo, o tema focal é analisar como o espaço ficcional contribui de 

forma decisiva na arquitetura do enredo, na construção das personagens, bem como 

na eclosão de eventos transgressores do real, implicadores do impossível em cenários 

aparentemente familiares. Na construção da trama, verifica-se um extraordinário 

reencontro entre uma jovem, narrador-personagem, e um antigo amigo que há muito 

não o via. No desenrolar da história, a descoberta aterrorizante de que o seu amigo 

já havia falecido há muitos anos é o elemento instigador da transgressão do real, é a 

representação do impossível no texto e para além do texto, onde o insólito se aloja. O 

inquietante da trama ocorre em um ambiente aparentemente banal, em uma noite de 

Natal reveladora da estranheza de um mundo ocupado por vivos e mortos e por que 

não dizer da passagem de limites de um mundo conhecido, habitual para o advento de 

um outro desconhecido, estranho, não familiar. Com tal propósito, tomamos por base 

o que Garcia, Todorov e Calvino nos falam sobre o insólito, os postulados de Freud 

(1919) sobre o estranho, e, sobre o espaço, são oportunas as concepções de Foucault 

(2000; 2009), bem como o conceito bakhtiniano de cronotopo (1988). No referido 

conto, o fantástico irrompe em meio a cenários urbanos em que o extraordinário surge 

revestido pelo signo da metáfora e do mistério, possibilitando, assim, o perturbador 

confronto entre o possível e o impossível.
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Geraldo Ramos Pontes Junior (UERJ)

Do drama histórico ao oratório trágico, a mudança do real ao místico e 
insólito em duas versões de Etleschiens se taisaient, de Aimé Césaire

Descobre-se há poucos anos, através da leitura da correspondência de Aimé Césaire 

e André Breton, a existência de uma primeira versão da peça Etleschiens se taisaient, 
versão até então nunca encenada ou publicada. Se a que já se conhecia traz elementos 

que vão do místico religioso, escatológico e catártico, com traços em que o poeta 

antilhano costumava visitar as fronteiras do insólito, a descoberta de uma primeira 

versão abandonada e renegada pelo autor, de cunho histórico e com cronologia linear, 

demonstra a importância para Césaire de uma guinada em direção aos desafios da 

representação da realidade pela obra literária, na sua escolha da segunda escrita. E 

abriga o autor em um lugar significativo, já desde seu Cahier d’un retour au pays natal, 
em que tendia a buscar a força do imaginário para conceber a trajetória do negro 

africano com cujos rituais procurou interpretar sua presença na cultura, nas artes e na 

identidade do Caribe. Refletir sobre essa fronteira da escrita desse que considero o 

“multifacetado homem da negritude”, entre a reivindicação de identidades, emancipação 

histórico-cultural e a força de um imaginário poético livre das formalidades do discurso 

politicamente engajado, é o propósito deste trabalho, através da significativa descoberta 

histórica desse início de milênio sobre sua obra dos anos 1950.

Judith Tonioli Arantes (UPM)

Drácula: da queda à redenção

Bram Stoker cristalizou o mito do vampiro em sua obra Drácula, publicada ao final do 

século XIX. Este vampiro de Stoker vagou pelo século XX sofrendo pouca ou nenhuma 

mudança nas obras literárias que nele se inspiraram – o que pôde ser verificado 

também em obras clássicas do cinema que imortalizaram o mito na tela grande, como 

o filme Nosferatu, primeira adaptação da obra de Stoker, lançada na década de 20, com 

remake na década de 70, Drácula de BramStoker, lançado na década de 90, e por fim, 

Drácula – a história nunca contada, lançado em 2014. Nos filmes das décadas de 20, 70 

e 90, além de outras tentativas de adaptação da obra vampiresca clássica, é possível 

verificar o que se poderia classificar como uma maior fidelidade ao vampiro literário 

de Stoker, um ser sombrio, com poderes, que suga o sangue humano sem nenhuma 

piedade. Já na adaptação do século XXI, é possível encontrar duas versões do mesmo 

vilão literário – uma versão mais fiel ao clássico e outra que traz em si aspectos 

históricos do mito e uma qualidade que pode ser definida como piedade ou compaixão. 
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O Drácula do século XXI não é sanguinário, mas assombrado por um passado no qual, 

ainda sem poderes, manchava suas mãos de sangue inocente – daí sua hesitação em 

se render à sua sede de sangue humano. É sobre essa leitura contrastante do mito do 

vampiro em Drácula que este estudo propõe realizar – um mesmo personagem relido 

para o cinema em toda sua maldade e queda a ponto de ser considerado um monstro, 

até sua releitura no século XXI como um governante que, mesmo se rendendo à sua 

monstruosidade, o faz para salvar seu povo e sua família – uma tentativa de redenção 

do monstro clássico da literatura.

Ana Carolina Lazzari Chiovatto (USP)

Duas formas de representar o feminino na literatura infantil: Narizinho, de 
Monteiro Lobato, e Dorothy, de L. Frank Baum

Tendo em vista que a obra de Monteiro Lobato (1882-1948) foi publicada pouco 

depois da de L. Frank Baum (1856-1919) − de forma que podemos considerar que 

tais obras tiveram influências similares de seu tempo, apesar de receberem também 

influências diversas por conta de seu espaço −, e que as obras de literatura infantil de 

ambos os autores possuem grande importância no Brasil desde então, seja pelos livros 

em si, adotados em escolas ou leituras paradidáticas, ou pelas inúmeras adaptações que 

cada um recebeu (este, para o cinema, principalmente, e para o teatro; aquele, para a 

televisão), e se utilizam do recurso dos mundos fantásticos na figurativização de seus 

textos em nível discursivo, pretende-se com este trabalho traçar uma comparação entre 

as protagonistas Dorothy, de O Maravilhoso Mágico de Oz (1900), e Lúcia, de Reinações 
de Narizinho (1931), com o fim de analisar como se dá a representação do feminino, 

a partir desses atores, nas obras indicadas. A importância de tal análise reside no fato 

de as duas personagens possuírem diversos pontos em comum, como alguns dos 

temas figurativizados na narrativa, mas há outras tantas diferenças entre elas, dadas no 

percurso utilizado, na forma da representação e no discurso a elas atribuído.

Simone Maria Ruthner (UERJ)

E.T.A. Hoffmann e o Canto Fantasmal - Diálogo com Gary Tomlinson

Gary Tomlinson, em um movimento arqueológico e etnomusical, vale-se da Pathosformel 
de Aby Warburg (1866-1929) para retroceder às origens do mito, do símbolo e da 

poesia. Apresentando as principais ideias de Hermann Usener (1834-1905), revela-se 

a Sapienza Poetica de Giambattista Vico e com ela a criação de fantasmas corpóreos. 
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Por esta trilha chegamos à magia do canto fantasmal de Marsilio Ficino, nos primórdios 

do Renascimento italiano, mais exatamente aos encantos expressivos da ópera de 

Monteverdi (séc. XVII). Tomlinson percorre este caminho para encontrar a Pathosformel 
na música. Na literatura de E.T.A. Hoffmann (1776-1822), a presença de espíritos ou 

fantasmas (Geister) é provavelmente tão marcante quanto na música, que irradia sua 

presença para o mundo exterior através dos movimentos da alma. Suas narrativas 

metamusicais, em articulação com as teorias recuperadas por Tomlinson, revelam 

em Hoffmann, além de uma produtiva compreensão das teorias dos antigos mestres 

italianos, uma percepção aguda de um ouvido hipersensível, que alerta para a surdez da 

sua contemporaneidade. O trabalho visa expandir o conceito de Pathosformel, chave de 

uma “história de fantasmas para adultos” (Didi-Huberman: 2010), a ponto de reciclar 

outros conceitos (como ecfrase) que a crítica vem exumando. A explicação vale-se da 

literatura intermidial e sobrecodificada (para não dizer ‘fantasmal’) de Hoffmann e de 

seus parceiros insuspeitáveis.

Jorge Luiz Marques de Moraes (CPII)

Ecos do gótico no romance O Quarto Fechado, de Lya Luft

Obra cuja sensação claustrofóbica já está presente desde o seu título, O quarto fechado 

foi o sétimo livro lançado por Lya Luft. A obra se destacava frente às anteriormente 

publicadas, pois atingia o ápice no que diz respeito às sensações de opressão e 

angústia causadas pelo confinamento. Ella, a personagem principal, está trancada 

triplamente: na casa, no quarto e no próprio corpo, visto que sofreu um acidente que 

a deixou incomunicável com o mundo ao redor. Presa, incomunicável e imobilizada, 

a personagem nada mais é do que um retrato atualizado de uma dama medieval 

encenada pelo romance gótico. Aliás, não é apenas nela que podem ser encontrados 

ecos do gênero: em toda a obra pontuam aspectos referentes ao espaço que, por 

suas particularidades, podem ser apontados como referências à essa modalidade de 

narrativa. Passado em um único cenário, o livro paradoxalmente se desdobra em 

paredes, quartos, salas e corredores, todos eles eivados de simbolismo. Emerge então 

a importância da topoanálise para se verificar os ecos do gótico presentes no texto de 

Luft: desde a construção, cercada continuamente por uma espessa cerração, passando 

pelos corredores precariamente iluminados e culminando no lúgubre quarto fechado 

– simulacro de calabouço medieval –, elementos do gênero podem ser continuamente 

encontrados. Este trabalho pretende levantar os traços góticos presentes no romance 

analisado, observando de que maneira eles colaboram para tecer um dos grandes 

momentos da literatura de autoria feminina no Brasil.
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Moisés Gonçalves dos Santos Júnior (UNESP)

Ecos insólitos em Clarice Lispector: O lustre (1946) e a estética surrealista

Publicado no ano de 1946, o romance O lustre, de Clarice Lispector, está entre as 

obras da escritora menos comentadas e estudadas pela crítica acadêmica, e desde o 

seu lançamento, até os dias de hoje, paira à margem no cânone clariceano. O lustre 
narra a desconcertante trajetória da protagonista Virgínia, que da infância à vida adulta, 

se contorce na busca de paisagens físicas e psicológicas para sobreviver. Em meio a 

todo o silêncio e sensações que sempre acompanharão essa personagem feminina, 

Clarice engendra em seu texto episódios, sonhos, relações insólitas e símbolos que, 

juntos, ressoam uma estética surrealista única dentro da narrativa. O objetivo desta 

comunicação é analisar esses traços eminentemente insólitos e compreender como eles, 

orquestrados à construção da protagonista, conferem ao romance o tom de mistérios e 

segredos capazes de resignificar e ampliar os horizontes interpretativos desta obra.

Daniel Augusto Pereira Silva (UERJ)

Ela é o Diabo: a personagem feminina na literatura do medo brasileira

As temáticas sexuais e a figura feminina são sistematicamente exploradas por diversas 

narrativas de horror. Desde a literatura gótica no século XVIII, a mulher é retratada em 

situações associadas à morte e ao medo. Na produção ficcional gótica, as heroínas são 

descritas, frequentemente, como frágeis e sujeitas à força masculina. Nessas histórias, 

é recorrente o tópos da mulher perseguida, isto é, a existência de uma personagem 

feminina que é vítima de violências que vão de casamentos forçados a todo tipo de 

abuso físico e psicológico. É apenas no século XIX que as representações da mulher 

na literatura se tornam mais diversificadas e ambíguas. No Romantismo, o sexo é 

encarado a partir de um conflito entre a alma e o corpo. Em tal dicotomia, é comum 

a utilização das imagens de “anjo” e de “musa” para se referir às amadas. Esse período 

traz à tona, porém, uma outra concepção: a da femme fatale. Esta personagem feminina 

representaria um risco, pois, dominada pelos desejos, levaria os homens à loucura. Se 

durante a literatura romântica tal mulher é idealizada e constitui uma ameaça à alma, 

no fin-de-siècle ela é mais carnal e representa um perigo físico. No final do século XIX, 

ela encarna a busca por independência e a contestação do domínio masculino. Assim, 

a femme fatale é colocada em diversas obras como um monstro, ao mesmo tempo 

atraente e repulsiva. Este trabalho deseja, portanto, entender as relações entre a mulher 

e o medo, além de apontar as mudanças na representação feminina a partir de Noite na 

Taverna (1855), de Álvares de Azevedo, A Ilha Maldita (1879), de Bernardo Guimarães, 
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A Mortalha de Alzira (1891), de Aluísio Azevedo, “Palestra a horas mortas” (1898), de 

Medeiros e Albuquerque, “O bebê de Tarlatana Rosa” (1910), de João do Rio, e “Noites 

brancas” (1920), de Gastão Cruls.

Ana Júlia Poletto (UCS)

Entre o fogo e a água: os espaços labirínticos em Jorge Luis Borges e Alice 
Munro

No conto “Com vista para o lago”, da canadense Alice Munro, a memória da 

personagem transforma-se em labirinto de sua própria existência. A construção do 

conto desenha uma arquitetura hexagonal que se desenrola ao redor de si mesma, 

arrastando a personagem e o leitor para um espaço em que memória e esquecimento 

acabam por se transformar no lugar de uma existência fantástica, dúbia e assustadora. 

A estrutura geométrica da (in)consciência remete o leitor às ruínas circulares 

borgeanas. Numa leitura conjunta dos contos “As ruínas circulares”, de Borges, e “Com 

vista para o lago”, de Munro, há a possibilidade da construção (e desconstrução) dos 

espaços da criação sonhada por seus personagens. A simbologia do fogo e da água 

presentes nos contos pode ser lida sob o ângulo do imaginário antropológico de 

Durand (1993). A escrita é constituinte da própria ilusão da personagem que parecia 

possuir “um mata-borrão em sua garganta”, voz que se delineia através da tinta e 

não através do som. Diferentemente dos espaços abertos e ampliados do imaginário 

criado pela natureza e pelas paisagens, o espaço do sonho e da memória enclausuram 

os personagens em espaços labirínticos, circulares. O artigo propõe a análise destes 

imaginários, espaços fechados em si mesmos e nas próprias narrativas, como símbolo 

de um Eu que se distancia do Outro.

Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)

Escaravelhos e espadas: o insólito metaforizado em Lúcia Machado de Almeida

Barbante desatado, embrulho desfeito, e o personagem retira de dentro da caixa um 

grande besouro negro com uma espécie de chifre na testa: O escaravelho do Diabo 
(Ática, 1974). A narrativa, de autoria da escritora de literatura infantojuvenil e intelectual 

mineira, Lúcia Machado de Almeida (1910 – 2005), passa-se em Vista Alegre, uma cidade 

pequena do interior de São Paulo, e começa quando Hugo recebe um misterioso 

pacote contendo um besouro preto. Sem se interessar em descobrir a origem do 

pacote – o qual imaginava ser uma brincadeira de seus amigos – um dia depois Hugo 

é encontrado morto, com uma espada cravada em seu peito. A partir desse instante, 
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a narrativa conduz-nos a uma essência inusitada e fantástica, de crimes, investigações 

e questionamentos – tudo isso relacionado, de uma forma ou de outra, à estranha 

aparição do escaravelho. Tratar-se-ia, a história, de “uma ilusão dos sentidos, um produto 

da imaginação” do jovem personagem? (TODOROV, 2008, p. 148.) “Que absurdo isso 

parece! Mas tudo é absurdo, e o sonho ainda é o que é menos” – pode-se dizer como o 

escritor português Fernando Pessoa. Esta comunicação pretende discutir o insólito nesta 

obra juvenil, debatendo como os procedimentos criativos e ficcionais da autora ensejam 

uma percepção da adolescência brasileira da década de 1970.

Fernando Filgueira Barbosa Júnior (UERN–Pau dos Ferros)

Espaço fantástico em A casa da madrinha, de Lygia Bojunga

A manifestação do fantástico no espaço das narrativas contemporâneas é um elemento 

balizador de sua estrutura, por vezes formatando outros elementos de sua constituição. 

Nas narrativas infantojuvenis, em particular, o espaço frequentemente concretiza o 

mundo onírico da criança, a partir da metamorfose de elementos de seu mundo real, 

seguindo temores e/ou desejos de diversas naturezas. Assim, o objetivo deste trabalho 

é o de comparar o espaço real ao espaço fantástico na novela A casa da madrinha, 

publicada por Lygia Bojunga (2002) originalmente em 1978. Os elementos serão 

cotejados a partir de um paralelismo proximal entre as duas instâncias espaciais, em seus 

elementos constitutivos e implicações ideológicas. Para isso, faremos uso de teóricos 

que lidam com espaço, como Foucault (2009), Bettelheim (2007) e Corso e Corso 

(2006), mas também de teóricos conceituadores do fantástico e seu diálogo com o real, 

como Ceserani (2006) e Rosset (2008). Após o exame da obra em questão, concluímos 

que o espaço fantástico na narrativa em questão é, grosso modo, uma reelaboração 

do espaço real, fantasiada a partir dos desejos de hedonismo infantil das personagens, 

buscando não um mundo ideal, utopicamente estruturado para suprir a necessidade de 

todos, mas antes um mundo isolado em que os desejos egoístas dos criadores excluem 

os opositores, em uma inversão das relações de poder.

Iza Quelhas (UERJ–São Gonçalo)

Espaços e interseções - uma ilha enclausurada em O homem, em Aluísio Azevedo

Este trabalho propõe identificar e analisar as marcas residuais do Romantismo e do 

Gótico no romance O homem, de Aluísio Azevedo (1887), geralmente identificado 

ao Naturalismo, com ênfase na construção dos espaços que se notabilizam pela 

importância que exercem na trama romanesca. No romance, a protagonista apresenta 
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sintomas de adoecimento e fragilidades no contexto da frustração amorosa. Tem-se uma 

intensa vida onírica, marcada por medos e um desejo erótico que alterna seus objetos 

de desejo, sempre ausentes num espaço idílico, que parece liberta-la da repressão moral 

e, ao mesmo tempo, funciona como um espaço enclausurado(r). Tanto os espaços 

burgueses, a casa onde vive a protagonista, quanto a ilha, espaço do sonho, constituem-

se como simulacros do castelo e da floresta densa, isolados de tudo. O romance, nesta 

leitura, faz uma crítica à ambição pela racionalidade, presente no movimento Realista e 

Naturalista, ao emprestar relevância ao que permanece residual e oculto. A potência do 

onírico refuta a predominância da crença na ciência, ridicularizada no romance por um 

personagem, médico de confiança da família do Conselheiro: Dr. Lobão. João Pedro João.

Simone Pereira Schmidt (UFSC)

Estranha viagem entre mundos

Neste trabalho pretendo tomar como referência alguns poemas da escritora são 

tomeense Conceição Lima para, com sua poética, refletir sobre o tema da viagem. 

Construído a partir das muitas experiências diaspóricas provocadas pelas rotas com 

que se traçou o mapa do mundo moderno, o motif da viagem pode ser considerado 

um forte elemento identitário e um tópico abordado de forma recorrente por 

artistas contemporâneos. 

Embora muitas vezes não trate especificamente da viagem, Conceição Lima tangencia 

o tema de diversas formas, e o mesmo pode ser observado inclusive em sua densa 

historicidade, já que os intertextos e a importância concedida pela autora aos 

referentes espaço-temporais nos permitem esse caminho interpretativo. Como 

grande parte dos intelectuais de sua geração em seu continente, foi na diáspora que 

a escritora consolidou sua formação. O deslocamento, geográfico e identitário, o 

sentimento oscilante entre o pertencimento e o não-pertencimento são, portanto, 

algumas das experiências tão comuns quanto marcantes para todos esses intelectuais 

e artistas diaspóricos, como bem sintetizaram pensadores da relevância de Edward 

Said e Kwame Appiah.

É, portanto, nessa perspectiva, que este trabalho pretende se dedicar à leitura dos 

poemas de Conceição Lima: de investigar os modos de expressão de um sujeito 

feminino (em alguns momentos, quase uma estranha para si mesma), um sujeito em 

constante estranhamento diante do(s) mundo(s) – o mundo que deixa para trás, e os 

novos espaços que vai ocupando e nos quais se encontra em permanente processo de 

tradução de tradução e negociação.
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Suelene Alves Lopes (UFU)

Fábulas: insólito fio da teia maravilhosa

A origem dos contos remonta às raízes da formação dos povos, pois são encontrados 

em todas as culturas, no mundo inteiro. Já dizia Barthes sobre as “narrativas 

do mundo”, não há sociedades sem narrativas, estas se multiplicam sem cessar, 

desempenhando funções fundamentais, que se desdobram na vida das pessoas e 

das culturas. Nessa averiguação propomos trabalhar com o maravilhoso na narrativa 

ficcional das fábulas. O maravilhoso tem sua origem nas narrativas míticas, quando 

transforma toda realidade em metáforas, sendo essas que resgatam aquilo que ele 

tem de oculto por meio do artifício dessa mesma figura de linguagem. Apreendemos 

que o maravilhoso revela o oculto, ou seja, aquilo que se esconde atrás da realidade 

cotidiana e nela se realiza, impondo a força da imaginação que rompe os limites 

do possível. Dessa forma o maravilhoso incita o insólito que instiga a pergunta: O 

que é isso que está ocorrendo? De acordo com o léxico, insólito foge às regras, é 

incomum, anormal (Michaelis, 2009, p. 480). Exemplo disso é a narrativa fabular, que 

apresenta em sua trama essa incursão do insólito, o incomum que desperta interesse 

e curiosidade. Assim sendo, pretendemos analisar esse insólito fio da teia maravilhosa, 

ou seja, algumas fábulas sob essa ótica do maravilhoso, visto que o sobrenatural é 

perfeitamente possível já que o leitor, antes de iniciar a leitura, aceita a convenção da 

narrativa, que torna natural a existência de coisas impossíveis de acontecer, como é o 

caso de bichos que falam. Essa análise tem por base a luz de autores diversos, como 

Propp, Marinho, Todorov, que fomentam o desenvolvimento deste trabalho. Longe 

de esgotar o assunto, o insólito, as fábulas e o maravilhoso já são por si só perenes e 

dignos de constituírem permanente objeto de estudo.

Mayara Cristina Bignani Silva (UNIFESP-Guarulhos)

Fagundes Varela e Robert Louis Stevenson: diálogo intertextual entre os 
contos “Ruínas da Glória” e “O Ladrão de Cadáveres”

Esta comunicação busca estabelecer uma conexão entre os contos “As Ruínas da 

Glória”, de Fagundes Varela e “O Ladrão de Cadáveres”, de Robert Louis Stevenson. A 

comparação dar-se-á através da análise do diálogo intertextual presente em diversos 

momentos nas narrativas em questão, com destaque para a duplicação de personagens. 

Ambos os contos iniciam-se em estalagens distantes da cidade, nas quais amigos se 

encontram todas as noites para conversas regadas a muita bebida alcoólica. Contudo, 

o espaço e o tempo são pouco definidos pelos narradores, ambos em primeira pessoa, 
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sendo essas características principais do modo fantástico, tal como discutido por 

Ceserani (2006) e Batalha (2012). O evento insólito, em ambas as obras, inicia-se no 

momento em que um homem estranho chega à estalagem tarde da noite. Ambas as 

narrativas, a partir da entrada de tais estranhos, tornam-se ainda mais sombrias com a 

presença de assassinatos, cadáveres e um clima de medo constante. O desenlace em 

ambas as obras ocorre de formas distintas, ainda que sucedam de forma igualmente 

estranha e macabra. O cotejo entre as obras está ancorado no modo fantástico, 

mais precisamente em sua vertente gótica, com uma constante hesitação e forte 

ambiguidade, na qual o leitor fica suspenso em relação à realidade objetiva e se vê 

diante de narrativas arrepiantes.

Helena Maria de Souza Costa Arruda (UFRJ/CNPq)

Fantástico? Maravilhoso? Absurdo? Estranho? Os possíveis (des)caminhos para 
as realidades irreais – uma análise do romance Bolero, de Victor Giudice

Nossa pesquisa tem por finalidade fazer uma análise acerca daquilo a que Bastos (2013) 

convencionou denominar em seus estudos de Realismos irrealistas na ficção brasileira 
contemporânea, ou seja, a questão da referencialidade literária e seus limites. Para 

trazer à tona tema tão complexo e controverso, optamos por eleger o romance Bolero 

(1985), do escritor Victor Giudice, não apenas por acreditarmos que o autor trabalha de 

forma excepcional o assunto, mas, especialmente, pelo caráter singular da obra – ainda 

tão pouco explorada. Dessa forma, tentaremos responder algumas indagações que 

surgiram ao longo da leitura do romance, sem termos, com isso, a pretensão de esgotar 

tão vasto assunto. Quais serão os limites entre os gêneros fantástico, maravilhoso, 

estranho, absurdo? Haverá limites? Em que categoria se enquadraria o romance Bolero? 

Seria possível enquadrá-lo tomando como ponto de partida apenas um dos gêneros? 

Haverá limites entre ficção e realidade? Sabemos que todo texto literário possui 

uma referencialidade que pode, ou não, coincidir com a dita realidade. Como situar a 

verossimilhança numa obra considerada irrealista? E o leitor, como se situa em relação 

à obra de arte, que sendo realista, é também maravilhosa, fantástica, absurda, estranha? 

Para embasar nossa pesquisa, buscamos nos teóricos Todorov, Silva, Vax, Ceserani, 

Iser, Bastos, entre outros, elementos que nos permitam caminhar por terreno ainda 

tão movediço. Esperamos, por meio deste estudo, contribuir um pouco mais para 

investigações acerca da referencialidade na ficção brasileira contemporânea e seus 

constantes paradoxos. 
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Lílian Lima Gonçalves dos Prazeres (UFES)
Adelia Maria Miglievich Ribeiro (UFES)

Gêneros, performances e trânsitos em “Ele me bebeu” de Clarice Lispector

Clarice Lispector possibilita a realização de inúmeras investigações acerca dos temas 

que perpassam por sua vida e obra literária. Diante desse pressuposto, este trabalho 

elege a questão das relações de gênero e da construção dos sujeitos femininos a 

fim de entrecruzar identidades essencialistas e acabadas. Analisa os personagens 

Aurélia Nascimento, Serjoca e Affonso do conto “Ele me bebeu”, presente no livro 

A via crucis do corpo (1991), a partir de perspectivas pós-modernas e pós-coloniais, 

identificando as fronteiras, margens e deslocamentos que permeiam a história desses 

personagens e a própria narrativa. Destacamos que os personagens escolhidos passam 

por deslocamentos físicos, reais e interiores que os fazem, assim como a nós, pensar 

sobre o lugar em que estão, sobre quem são, sobre a sociedade que as/nos cerca, por 

fim, acerca de sua/nossa capacidade de vocalização e enunciação de desejos, vontades, 

identificações. Para tanto, identifica, à luz dos estudos pós-coloniais, os trânsitos e a 

hibridez contemporâneas e femininas. Tem como base teórica para isso a produção de 

Stuart Hall sobre a questão da identidade enquanto transitória e múltipla; Judith Butler 

quem traz para o debate uma reflexão sobre o conceito de gênero, e através dele nos 

leva para o universo da performance; Homi Bhabha, teórico importante para pensarmos 

nos sujeitos enquanto híbridos, que vivem em situações de indecibilidade, dentre outros.

João Olinto Trindade Junior (UFRRJ/UERJ)

Herdeiros de Kafka: traços do Fantástico Moderno em José J. Veiga e Mia Couto

Em seu trabalho paradigmático, Introdução à Literatura Fantástica (1992), Todorov propõe 

uma sistematização de conceitos até então discutidos por longa tradição de críticos – e 

ficcionistas – que se dedicaram ao estudo desse gênero narrativo. Essa sistematização – 

que tem como elemento essencial a hesitação frente ao evento sobrenatural – cai por 

água abaixo diante das narrativas de Kafka, para quem, segundo o pesquisador Búlgaro, 

o irracional é utilizado como parte de um jogo. Esse “novo fantástico”, para Todorov, 

representa um mundo que “obedece a uma lógica onírica, se não de pesadelo, que nada 

mais tem a ver com o real” (1992, p. 181). O trabalho apresentado tem por objeto as 

narrativas “A Usina atrás do Morro” e A Chuva Pasmada, dos escritores José J. Veiga e 

Mia Couto, respectivamente. Em ambas as narrativas as personagens são confrontadas 

pelo advento das mudanças sociais, impostas pelos donos do poder. Nas narrativas 
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veigueana e miacoutiana, fábricas invadem sociedades isoladas – metonimicamente, as 

cidades do interior goiano e o interior moçambicano -, perturbando-as. O elemento 

fantástico, tal como em Kafka, irrompe na narrativa para instaurar/denunciar o irracional, 

o incomum, em suma, o insólito que não incomoda, não perturba, mas faz parte do 

cotidiano. Em suas narrativas, esses escritores recorrem ao fantástico como estratégia 

para problematizar a sociedade (ARÁN, 1999, p. 53), tornando possível a percepção de 

novos vieses, ampliando a interpretação de dados acontecimentos, como a descoberta 

de que o avanço tecnológico também é uma forma de dominação.

Rodrigo Barreto (UERJ)

Imagens Insólitas na obra Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago

A obra Ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago foi publicada 

pela primeira vez em 1995 e representa um dos marcos da literatura portuguesa 

contemporânea, posto que problematiza por via ficcional uma espécie de surto de 

cegueira. Entretanto, não estamos diante de um quadro de cegueira normal e sim 

algo inexplicável, estranho deixa os personagens cegos. E os mesmos são alocados 

numa espécie de manicômio onde acontecem verdadeiras atrocidades e o sentido de 

“humano” é repensado.

Nesse sentido, buscaremos analisar as imagens insólitas que esta obra apresenta, 

sobretudo através da leitura de textos de autores basilares, tais como: Tzvetan 

Todorov, Filipe Furtado e David Roas a fim mostrar como os elementos e as imagens 

insólitas participam de todo processo de construção do romance e modificam os 

modos de significação da mesma.

Para chegarmos a tal objetivo, iremos pensar alguns trechos da obra em que 

essas imagens aparecem e confrontá-las com as cenas do filme de mesmo título 

lançado em 2008 e dirigido por Fernando Meireles, a fim de verificar como estas 

se modificam de acordo com o código utilizado. Para tanto, é necessário fazer uma 

ponte com as teorias sobre o fantástico como aquilo que desestabiliza o real.

As conclusões e os resultados obtidos ainda estão em processo de construção, 

mas pode-se adiantar que Saramago, mesmo não sendo um escritor filiado às 

teorias do fantástico, utiliza vários elementos dessas teorias. E em Ensaio sobre a 

cegueira vemos uma obra repleta de elementos que rompem com toda a lógica e 

sentido de (real)idade.
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Poliana Pereira Dantas (UNEB)

Incidências do duplo na escrita de Adelice Souza: uma leitura dos contos 
“As Escravas Gêmeas” e “Caramujos Zumbis”

Tomando como referência as incidências e diversidades observadas em casos 

perturbadores de duplicidade do ser e de estranheza terminando na inserção do 

insólito, o presente trabalho aborda a temática do duplo na psicanálise e na literatura, 

uma questão de abrangência considerável em muitas áreas do conhecimento. A partir 

da leitura dos contos “As escravas gêmeas” e “Caramujos zumbis” do livro homônimo 

da escritora baiana Adelice Souza, verifica-se majoritariamente o duplo por fusão e 

por apropriação do eu pelo outro; situações explicadas por Freud como: duplicação 

e permutação. As narrativas em questão apresentam-se como uma possibilidade de 

encontro com o eu após ter vivido anos como escravas de si. Refletem sobre questões 

existenciais do ser humano vinculados ao duplo que por sua vez torna-se o símbolo 

da imortalidade espiritual. Já em outro momento promove a perda de identidade, a 

partir da apropriação da personalidade de um homem em meio à crise provocada 

pelo aparecimento do duplo em sua vida. Essas ocorrências se efetivam, nas narrativas 

analisadas, graças às infinitas possibilidades abertas pelo discurso fantástico na literatura. 

Dentre os estudiosos mais representativos para dar suporte às considerações teóricas 

sobre o duplo, podem-se citar : Otto Rank (2013) e Sigmund Freud (2010), que 

transitam pela psicologia e pela psicanálise; Tzvetan Todorov (2012), Filipe Furtado 

(1980) e Selma Calasans (1988), que estudam as características do discurso fantástico; 

JulioCortazár (2006), Ricardo Piglia (2004) e Ana Maria Lisboa de Mello (2000), que 

tratam do gênero conto.

Carlinda Fragale Pate Nuñez (UERJ)

Insólitas paixões: sobrevivências do antigo em ficções brasileiras 
contemporâneas de amor e fúria

A partir da teoria de Aby Warburg e dos papéis que nela são atribuídos às ninfas e às 

mênades – figuras que se opõem pelo que representam (o encantamento amoroso e a 

fúria homicida), mas se equivalem pela intensidade de seus impulsos – pretendo montar 

um painel também warburguiano com obras brasileiras de diferentes gêneros poéticos 

e de várias extrações artísticas (literatura, pintura, cinema e música), para demonstrar 

o duplo agenciamento do cocktail paradoxal amor/violência: por um lado, a irrupção 

de padrões emotivos antitéticos (porém correlatos); por outro, a complementaridade 

de códigos artísticos que se associam para expressar afinidades contraditórias, em 



111

pauta no corpus por nós selecionado. As obras envolvidas nesta apresentação são: os 

painéis montados, os filmes Romance (Guel Arraes, 2008), Reflexões de um lliquidificador 
(Klotzel, 2010) e Uma história de amor e fúria (Luiz Bolognesi, 2013), e o romance Ithaca 
Road (Paulo Scott, 2013). Em cada uma destas textualidades, das páginas do romance 

convencional ao cinema, nas vertentes romântica ou noir, até a mais recente fórmula do 

cinema de animação, sobrevivem aspectos de uma tendência humana à exacerbação 

dos afetos e, respectivamente, a figurações do imaginário pateticamente intensificadas, 

quando se trata de representar artisticamente o insólito das paixões, matéria sempre 

atual e sobrevivente ao controle do imaginário e dos corpos, ao longo da história.

Paulo Roberto Tonani do Patrocínio (UFRJ)

Insólito, identidade e diferença: uma leitura teórica

A presente comunicação tem como objetivo propor uma investigação teórica acerca 

do uso do insólito enquanto dispositivo discursivo para a construção de uma identidade 

cultural agonística e minoritária. Para o empreendimento deste percurso de análise 

se faz necessário problematizar dois aspectos. Primeiro, oferecer um tratamento ao 

conceito de cultura enquanto um campo de luta em torno da significação política e 

social. O segundo aspecto repousa em uma revisão bibliográfica em torno do conceito 

de diferença. De posse desse referencial será possível lançar um olhar crítico acerca de 

produtos discursivos que tem como foco a representação de sujeitos minoritários.

Nesta perspectiva, seguindo os passos de Stuart Hall, é um percurso natural acionar o 

conceito de différance como recurso teórico para a realização deste exercício crítico. O 

próprio Stuart Hall, em ensaio que examina a construção da noção de multiculturalismo, 

analisa que seu uso do conceito différance é uma certa apropriação, que não intenta 

rasurar a concepção primeira ofertada por Jacques Derrida, mas que o liga a uma leitura 

do campo cultural enquanto espaço de problematização. Não significa que o conceito 

seja alterado ou reelaborado, mas sim que o seu uso é outro, alocado para a análise 

de uma outra experiência sensível: a cultura. No entanto, se faz necessário observar 

que o conceito derridadiano deve ser lido enquanto recurso estratégico e não apenas 

um instrumental teórico. Afinal, é no intervalo que se cria entre o desejo de marcar a 

diferença e a localização das diferenças instauradas por outrem – pelo discurso, pelo 

poder, pelo gênero, pela raça, pela sexualidade, pela classe, pela religião, pela língua, pela 

deficiência e por tudo o que não se quer diferir ou se deseja alcançar uma igualdade – 

que se produz um novo ponto de observação do cenário cultural.
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Roberto José da Silva (UNICAMP)

Julio Verne: literatura fantástica sobre a Amazônia

Julio Verne (1828 – 1905), um dos mais conceituados escritores franceses, também 

considerado por muitos como o pai da ficção científica moderna, foi um especialista 

em criar histórias de aventuras, por meio das quais alimentava a imaginação dos leitores 

sobre povos e regiões desconhecidas, bem como criações futuristas; que, de fato, 

acabaram surgindo em nossos tempos. Assim, apesar de nunca ter estado no Brasil, isso 

não o impediu de criar uma história dramática e fantástica, ambientada na Amazônia, 

mais precisamente no rio Amazonas. Sendo assim, em 1881, Julio Verne publicou, na 

França, A jangada: oitocentas léguas pelo Amazonas, na qual traça o drama de um fugitivo 

da prisão que se transforma num afortunado fazendeiro da região de Iquitos, depois 

de ter sido injustamente acusado pelo roubo de diamantes na província de Minas 

Gerais e condenado à morte. A narrativa deixa evidente as leituras que o autor fez dos 

cronistas e viajantes que estiveram na Amazônia, tais como: Agassiz, Emilio Carrey, Bates, 

Humboldt, Condamine, Paul Marcoy, Saint-Hilarie; os quais deixaram suas impressões 

sobre essa imensa floresta, chamada por eles de “o novo mundo”. Sob essa perspectiva, 

meu objetivo é demonstrar que Julio Verne, mesmo nunca tendo pisado no Brasil, 

conseguiu criar uma ficção que retratou aspectos reais do Brasil, desse modo, tendo 

servido como divulgação da ideia da Amazônia como “novo mundo”.

Luciana Morais da Silva (UERJ)

Juparassu: ruínas em um “mundo” do insólito

Pretende-se identificar na construção do mundo possível ficcional, elaborado por 

Murilo Rubião, em “A noiva da casa azul” (RUBIÃO, 2005, p.51-56), as marcas do 

insólito, verificando a partir da categoria personagem os matizes da fantástica Juparassu, 

espaço em que se desenvolvem as ações. As teorias acerca da constituição de mundos 

possíveis ficcionais, extraída dos Estudos Narrativos, servirá como alicerce para se 

pensar os elementos estruturantes das narrativas de Rubião, tendo como marco 

central a constituição das ruínas, cenário desgastante e contraditório, que, em um 

primeiro momento, fora rememorado como lugar de felicidade, de reconhecimento. 

O efeito da construção das ruínas será explorado pelo viés do esvaziamento do 

humano, como também das paisagens, afinal, elas servem como marca da ruptura 

dos sonhos e do cenário, denunciando a existência fantasmagórica de Juparassu, quiçá 
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da personagem em seu desejo de (re)encontrar o ser amado. O desaparecimento 

do ser amado e a transposição de espaços pela viagem caracterizam a ausência de 

certezas, dando forma ao esvaziamento do narrador-personagem, que, ao invés de 

concretudes, gera, em seu discurso, desconfiança. Assim, a partir da anotação das 

estratégias em torno da constituição de personagens, se verificará o modo como esses 

entes discursivos são elaborados por Rubião. A construção das ruínas pelo escritor 

mineiro deixa transparecer a efemeridade das certezas, abrindo espaço para que se 

duvide também do discurso dessa personagem, que transita pelo amor ao fantasma, 

ao sonho da felicidade, encontrado apenas na casa azul, em ruínas. O tempo, ainda que 

não contradito, é colocado em xeque pela existência inesperada de ruínas, com isso, o 

mundo insólito posto em destaque por Rubião torna o narrador suspeito, mas também 

vítima das circunstâncias. A dúvida recorrente, ganhando maior visibilidade pela oscilação 

entre os argumentos do narrador e os eventos ficcionais, possibilita a constatação de 

múltiplos sentidos para a fenomenologia do insólito em Murilo Rubião.

Maria Zilda da Cunha (USP)
Maria Auxiliadora Fontana Baseio (UNISA)

Linguagens do imaginário: interfaces do fantástico na literatura e no cinema

As manifestações artísticas emergem da relação do homem com o universo, 

engendrando-se em diferentes suportes, códigos e linguagens, promovendo profundos 

hibridismos entre gestos, sons, imagens e letras. Na esteira das multifacetadas 

expressões da arte estão a literatura e o cinema: dois campos narrativos diversos, mas 

que mantém, entre si, interessantes relações. Estas se configuram em diálogos diversos 

expressando facetas importantes do ser humano. Manifestando-se no literário, o 

fantástico foi capturado com maestria pelo cinema, arte que explora elementos não 

explicados pela lógica da nossa realidade. Se por um lado, a narrativa literária se 

expressa pela palavra na construção dos elementos estruturantes (narrador, espaço 

e tempo), por outro lado, a produção fílmica se estrutura pela “imagem, diálogo, 

ruídos, músicas, materiais escritos” (STAM, 2011) e, a partir desses elementos, constrói 

discursos por meio de seus códigos específicos: movimentos de câmera, iluminação 

e montagem na construção narrativa. O objetivo desta comunicação é analisar o 

fantástico como categoria estética, na perspectiva da literatura comparada e de uma 

forma interdisciplinar, na literatura e no cinema, especificamente com a obra A Jangada 
de Pedra, de José Saramago.
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Egle Pereira da Silva (UFRJ)

Literatura e Cinema: o Caso Paul Auster

Poeta, tradutor, crítico literário, teatrólogo, romancista, letrista, o escritor norte-

americano Paul Auster é também roteirista e diretor de cinema. Sua incursão pela 

sétima arte começa com Smoke (Cortina de Fumaça, 1995), dirigido por Wayne Wang, 

cujo roteiro é escrito a partir de seu conto, publicado no The New York Times, no 

natal de 1990. A complexa relação entre ficção e realidade, mentira e verdade, eu 

e outro, olho e mundo, linguagem cotidiana e linguagem poética, discutida tanto em 

sua poesia quanto na prosa, é trazida para a tela e nela debatida como se todo este 

conjunto estivesse sendo projetado. Literatura e cinema interagem, apesar de terem 

suas especificidades: no primeiro caso, a composição é feita através de palavras escritas 

que exigem do leitor um envolvimento ativo e requisitam sua imaginação, visto que elas 

o despertam; no segundo, através de imagens planas, projetadas numa superfície onde 

se processa a poética visual de uma cinedramaturgia desenvolvida em bases narrativas. 

As peculiaridades do cinema e da literatura de Auster, o seu cruzamento, conciliação e 

pontos de ruptura, a sua produção e recepção, a relação entre diretor e roteirista, autor 

e leitor, e o diálogo com outras artes, em especial, a fotografia, em Smoke (Cortina de 
Fumaça), são questões abordadas por este trabalho, que nos obrigam a mencionar certo 

número de teorias que vão desde Lessing, Walter Moser, Silvestra Mariniello, Jay David 

Boulter, Richard Grusin, até o próprio Auster.

Romana Tatiane Soares Santos (Unimontes)

Literatura e História: interlocuções insólitas no conto de Murilo Rubião

Narrativas fantásticas muitas vezes se aproximam de textos históricos, entrelaçando-

os de tal maneira que o contexto ficcional parece ter sido engendrado em fatos reais. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a metamorfose 

das personagens do conto “Os Dragões”, do escritor mineiro Murilo Rubião (1916-

1991), quando comparados aos protagonistas da história brasileira no período colonial 

no século XVI, estabelecendo um diálogo entre os sujeitos do contexto real e do 

ficcional, identificando pontos comuns no enredo dos acontecimentos de modo a 

possibilitar uma reflexão sobre os procedimentos de intersecção entre os discursos 

da Literatura e da História. A abordagem foi elaborada a partir das características 

físicas e psíquicas das personagens do conto e das que protagonizaram a história do 

Brasil Colônia, tendo como painel histórico o contexto da subordinação indígena aos 

colonizadores portugueses e a chegada dos negros africanos no território brasileiro, na 

época colonial, enfatizando o modo como eles foram recepcionados e tratados pelos 
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habitantes locais, bem como o relacionamento que se sucedeu entre os povos que 

deram origem a nação brasileira. As análises realizadas até o presente nos permitem 

considerar que a ficção e a invenção encontram-se entrelaçadas na obra do escritor 

mineiro, retratando fatos passados da sociedade brasileira.

Rôssi Alves Gonçalves (UFF)

Literatura e rua – impasses e empoderamento

A rua é tema, cenário e motivação de uma forma de expressão da literatura urbana 

carioca. Trata-se das rimas das ruas, uma modalidade poética que encontra abrigo na 

performance. O surgimento e proliferação do movimento das rodas culturais, apesar da 

intensa repressão sofrida, acentuou este fazer poético, criando condições favoráveis para 

o incremento da cena literária urbana.

Ir além de pensar este movimento como minoria marginalizada e olhar para o que 

é promovido a partir das circunstâncias de marginalização que carrega é uma forma 

de consolidar e reconhecer esta ação cultural. O mic que reverbera, vídeos e posts-

denúncia nas redes sociais, rimas que expressam a insatisfação são vozes empoderadas 

pelas situações tensas e excludentes que a arte urbana vive.

E na disputa entre a arte e os aparatos de repressão públicos e outras instâncias 

deslegitimadoras, opta-se, muitas vezes, em aliar às denúncias uma articulação com 

o poder público - estatutos, decretos, campanhas sociais, depoimentos da vizinhança, 

qualquer instrumento que, de alguma forma, respalde o exercício da arte de rua. 

Ou seja, forma-se assim uma comunidade que, irmanada pela repressão e outras 

adversidades, alinha o discurso e busca meios de fortalecimento, cria lugares de fala, 

reelabora-se, bem como fomenta novas subjetividades e estratégias. Esta comunicação 

investiga a cena poética das ruas, sob a perspectiva de alguns teóricos como Stuart Hall, 

Homi Bhabha, Roberto DaMatta e Paul Zumthor.

Andreia Louise da Costa Araujo Camara (UERJ)

Loreley e Iara: a contribuição das lendas no ensino da língua e cultura alemã

Considerando-se o imaginário popular como a própria identidade de uma comunidade, 

a criação dos mitos representa a base na qual a sociedade se sustenta. Assim, as lendas 
são, em cada região, a herança mais antiga do povo, portanto, estudá-las é essencial 

para aprofundar o conhecimento sobre a cultura e história popular. Nesse sentido, o 

presente trabalho apresentará a lenda da Loreley, a sereia do rio Reno, muito popular 

na Alemanha, correlacionando-a, de forma mais direta, com a lenda da Iara, a sereia do 
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rio Amazonas, e ainda, apresentando outras manifestações dessa lenda em diferentes 

locais. Essa correspondência tem relação direta com a questão da interculturalidade, que 

é considerado fator importante na aquisição da competência sociocultural, com o fim 

de aprofundar o conhecimento da própria realidade sociocultural através do confronto 

com aspectos culturais da civilização dos países de língua alemã. A correspondência 

das lendas da Iara e da Loreley com outras lendas de mesma origem deve-se ao fator 

transcultural, ou seja, a mesma lenda em diferentes culturas, buscando-se identificar as 

semelhanças e diferenças em relação a cada cultura. A importância desse estudo se dá 

em razão de que a língua é um fenômeno social e parâmetro de cultura, portanto não 

pode se dissociar da realidade dos países em que é falada. E, portanto, a competência 

sociocultural é considerada uma parte integrante da aquisição da língua estrangeira, 

devendo-se estimular o conhecimento do “Outro”, produzindo-se empatia e interação 

com a cultura deste, e criando-se condições para o desenvolvimento da competência 

intercultural e transcultural.

Patricia Hradec (FTG)

Louis, o vampiro que sofre: análise da obra Entrevista com o vampiro de Anne Rice

A presente comunicação tem por objetivo verificar dentro do universo fantástico, como 

Louis, o personagem principal se comporta na obra escrita por Anne Rice em 1976, 

Entrevista com o vampiro. Verificaremos como este vampiro se difere dos apresentados 

no decorrer dos séculos da história da literatura. Faremos um cotejo entre este 

vampiro e outros, tanto lendários quanto literários dentre os quais destacamos como 

maior ícone do gênero, Drácula de Bram Stoker. Analisaremos como o vampiro Louis 

se apresenta com seus sofrimentos e características humanas, além de sua atuação 

como vítima passiva, mesmo sendo um ser sobrenatural. Baseando-se em diversas 

conceituações sobre o gênero fantástico verificaremos como este vampiro humanizado 

se comporta. Embora nos atenhamos mais a Louis, ele não está sozinho em sua 

jornada, junta-se a ele Lestat, o vampiro que o transformou e Cláudia, uma menina 

de 5 anos, que também foi transformada em vampiro e que renega sua imortalidade. 

Louis também encontrará Armand, um vampiro refinado que tentará elucidar algumas 

respostas sobre seus questionamentos. Entrevista com o vampiro é um romance 

autobiográfico do vampiro Louis, relatando a um suposto jornalista todos os percalços 

que o levaram a atravessar séculos de existência como um vampiro extremamente 

reflexivo; entre dilemas pessoais e perguntas sem respostas, é o arquétipo do homem 

moderno com suas crises existenciais típicas dos homens do século XX. 
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Luiz Alberto Pinheiro de Oliveira (UERJ)

Lygia Fagundes Telles e sua literatura fantástica

À luz dos estudos teóricos de Tzvetan Todorov, o trabalho analisa os contos presentes 
no livro Seminário dos ratos (1977), de Lygia Fagundes Telles, com o objetivo de discutir 
traços e recursos da literatura fantástica apresentados na obra. Além disso, examina as 
diferentes estratégias que, ao longo das narrativas, demonstra que a escritora ao mesmo 
tempo inova e mantém a tradição do gênero, tornando-a uma expressiva representante 

da literatura fantástica no Brasil.

Carolina de Almeida Zava (UERJ)

Macário: na Medida do Fantástico

O objetivo deste estudo centra-se em repensar a lógica propositiva em tensão com o 
fantástico na época romântica, na obra Macário, do poeta Álvares de Azevedo. Para tal, 
será desenvolvida uma síntese dos principais estudos desenvolvidos acerca do fantástico, 
apresentando posteriormente uma interpretação poética acerca da problemática.

Algumas questões norteiam este estudo: a literatura produzida no final do século 
XVIII e início do XIX, que floresce durante o Romantismo e se opõe ao racionalismo 
exacerbado do século das luzes pode ser classificada como uma literatura fantástica? 
Como a obra do poeta Álvares de Azevedo retoma o tema do fantástico e da tradição 
mítica, repensando, dentre outros, o tema do Diabo? 

Constitui o corpus deste estudo a obra Macário de Álvares de Azevedo, nele será 
destacada a problemática do fantástico no período romântico e na obra azevediana 
em estudo, também será avaliado como tradicionalmente o fantástico passou 
a ser entendido por falso oposto ao verdadeiro. Este por sua vez tradução do 
termo grego alétheia. Também será ponderado como na Idade Média a teologia 
fundamentou no par essentia/existentia a ideia de convenientia e conformidade, 
geradoras da mathesis universalis, razão universal, que infere inteligibilidade ao 
pensamento, permitindo que o mesmo seja lógico.

Por fim, a partir da pesquisa realizada, buscar-se-á repensar os paradigmas classificatórios 
da analítica da conformidade, confrontando-os com a medida do fantástico enquanto 
realização dinâmica do presentar fenomênico em que a obra se realiza, permanecendo 
na ambiência do jogo tensional entre presentar-se e ocultar-se. A obra, então, deixará 
de ser ponderada como adequação, representação simbólica ou modelo de correção 
para realizar-se uma binômia harmoniosa que sustenta a permanência do presentar se 
desvelando em obra; uma possibilidade manifestativa do real que tem por medida e por 
espaço a realização fantástica, em vez da mathesis universalis da lógica.
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Greicy Pinto Bellin (UFPR/CAPES)

Machado de Assis leitor de Poe: a retomada irônica da convenção gótica 
no conto “Um esqueleto”

Em sua obra, Machado de Assis dialoga com escritores relevantes da literatura ocidental, 

o que nos permite explorar seus textos dentro de uma perspectiva transcultural, 

que leva em consideração as trocas literárias e culturais existentes entre autores de 

diferentes contextos. Entre os escritores com os quais Machado estabelece profícuo 

diálogo está Edgar Allan Poe, que se notabilizou pelas suas narrativas de mistério, horror 

e morte, nas quais estão presentes alguns elementos da ficção gótica inglesa. Entre 

estes elementos, encontramos o tema da morte, mais especificamente a morte da 

mulher amada, conforme se observa no famoso poema “O corvo” e nos contos “O 

retrato oval” e “Berenice”. Tal tema será explorado por Machado de Assis no conto “Um 

esqueleto”, de 1875, a partir da história do excêntrico Dr. Belém, um viúvo que, mesmo 

casando-se novamente com Marcelina, insiste em continuar adorando o esqueleto de 

sua falecida esposa. Além da obsessão pela mulher morta, outros pontos de contato 

com o universo ficcional de Poe podem ser encontrados, entre eles a excentricidade 

do personagem principal e a existência de um narrador testemunha, que, à semelhança 

do narrador de “A queda da casa de Usher”, acompanha com estupefação o desenrolar 

da história. O que diferencia o gótico machadiano do poeano é basicamente a ironia, 

o que mostra que Machado foi capaz de realizar uma retomada crítica e original de 

aspectos da convenção gótica presentes na obra de Poe, retomada esta materializada 

na representação do esqueleto e no epílogo surpreendente do conto. O objetivo desta 

comunicação é justamente o de explorar como a herança gótica é problematizada pela 

narrativa de “Um esqueleto”, no sentido de perceber Machado de Assis como um leitor 

moderno e irreverente da ficção poeana.

Osmando Jesus Brasileiro (UNIRITTER)

Magia e simbiose com a natureza em Pocahontas: o encontro entre dois 
mundos e Avatar: visões e concepções de mundo indígenas

O cinema é uma das formas mais eficazes de transmitir visualmente as ideias 

fantásticas e insólitas. Nossa comunicação pretende analisar a magia e a simbiose 

com a natureza nos filmes Pocahontas: o encontro entre dois mundos (1995) e Avatar 
(2009) com base no estudo das visões e concepções de mundo indígenas nestas 

produções cinematográficas. O aspecto fantástico está presente tanto nos indígenas 

que os europeus encontraram nas Américas, – idealizados na protagonista do filme 
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Pocahontas: o encontro entre dois mundos –, quanto nos habitantes do planeta Pandora, 

– do filme Avatar, –, pois ambos os povos possuem uma simbiose com a natureza de 

forma a se sentirem parte dela ao passo de tê-la como toda a fonte para a satisfação 

de suas necessidades existenciais, tanto psicológicas quanto físicas. As películas 

evidenciam a integração existente entre humanos e natureza de forma em que eles 

complementam-se de forma perfeita e formam um todo indissociável. Observar a 

natureza e encontrar nela a resposta para todas as perguntas e a cura para todos os 

males humanos é uma forma de perceber do indígena e dos moradores de Pandora. 

Nosso objetivo, dessa forma, é estudar esta relação com a natureza desenvolvida 

pelas personagens dos filmes, corpus de nosso estudo. A metodologia é composta 

basicamente dos pressupostos da literatura comparada (CARVALHAL, 1997) e dos 

estudos do cinema e da ficção fantástica e animista.

Tiago de Souza Barros (UNESP–FCL/Assis)

Manifestações do insólito na literatura brasileira de Ivan Jaf: uma releitura 
do mito do vampiro

Esta comunicação tem como corpus O vampiro que descobriu o Brasil (1999), 

obra do escritor Ivan Jaf, autor contemporâneo de literatura infantojuvenil com 

aproximadamente sessenta títulos publicados, também conhecido por sua atuação 

como dramaturgo e roteirista de cinema e de HQ’s. A obra realiza uma releitura 

paródica de quinhentos anos da história do Brasil pelo viés do protagonista Antônio 

Brás, um taverneiro português transformado em vampiro.Na obra de Jaf a dimensão 

mítica é a parte fundamental da trama histórica que renova uma tradição literária de 

âmbito universal, agregando-lhe novos elementos ou simplesmente parodiando-os 

ou até suprimindo-os. Isso graças a predileção por personagens míticos e híbridos 

caracterizados por elementos mágicos, sobrenaturais e até folclóricos, os quais ampliam 

significativamente o plano alegórico da obra. Objetiva-se neste trabalho compreender 

como o autor brasileiro revisita o mito clássico do vampiro para transformá-lo em um 

mito brasileiro, aclimatado, tropical e subversivo, por meio do qual consegue realizar um 

percurso narrativo que discute questões identitárias, culturais e sociais pertinentes ao 

homem brasileiro.Diante do exposto, pretendo explorar as manifestações do insólito 

e seus possíveis desdobramentos enquanto elemento de desconstrução e diluição 

das fronteiras entre a tradição literária vampírica e a literatura e cultura brasileiras, na 

configuração do vampiro brasileiro de Ivan Jaf.
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Karla Menezes Lopes Niels (UFF)

Marcas do Gótico e do Fantástico em O tronco do Ipê, de José de Alencar

Em artigo recente Maurício César Menon (2014) elenca uma série de obras do século 
XIX e do despontar do século XX que apresentariam características do romance 
gótico inglês, entre elas romances de José Martiniano de Alencar. Antes, Daniel 
Serravalle de Sá associa “esse molde gótico àquele que é considerado o romance 
indianista por excelência do nosso século XIX” (VASCONCELOS, In: SÁ, 2010, p. 
14), O Guarani. O presente trabalho pretende retomar as considerações de ambos 
acadêmicos com o fim de investigar algumas marcas desse “gótico tropical” (SÁ, 2010) 
que teria sido praticado por Alencar em outro romance seu, O tronco do Ipê. O 
romance que data de 1871 tem sido lido como romance regionalista que aborda a 
decadência da região do café no Rio de Janeiro do século XIX. Porém, verifica-se ali 
marcas estéticas comuns ao gótico Radcliffeano que, internas ao texto alencariano, 
servem para destacar alguns dos aspectos da literatura nacionalista daquele período, 
não negá-los. A natureza incontrolável, o sobrenatural, a noite e o medo aparecem 
trabalhados a partir da superstição e das muitas tradições religiosas que resultam de 
uma herança cultural mista como a nossa, o que evidentemente confere ao romance 
uma certa “cor local”, mas que também nos remetem não só ao romance gótico, como 

a um gênero que dele se desdobrou, o fantástico.

Karla Magalhães de Araujo (UERJ)

Memórias Andarilhas - Retratos de si e de outros

O narrador em primeira pessoa na pós-modernidade é aquele que, embaralhando 
o real e o ficcional, se reinventa na narrativa. Essa narrativa permite que as fronteiras 
entre real e ficção se diluam, criando um sentido de significação e de sobrevivência do 
eu. Na autobiografia, na autoficção e nos autorretratos, a própria vida deixa de ter o 
seu caráter descontínuo e ganha transcendência e permanência. Dentro da perspectiva 
de se autorretratar, seja por imagens ou literariamente, a memória enquanto faculdade 
intrínseca ao ser humano exerce função primordial, não apenas como recriação de 
um eu ficcional, mas também do eu que fala e que se oferece ao olhar do outro, ao 
mesmo tempo em que olha para si mesmo. As funções psicossociais das imagens que 
o sujeito traz e faz de si ilustram a sobrevivência de outras épocas, dos fantasmas que 
perpassam gerações, linhagens. Esse estudo tem por objetivo analisar o livro Coração 
andarilho, de Nélida Piñon, articulado aos estudos de Aby Warburg sobre a valorização 
da arte do retrato pela burguesia florentina à época da Renascença, ressaltando 
como o indivíduo se mescla nos espaços-tempo da história, ou seja, como o real é 
manipulado através de imagens-memórias selecionadas e de como esses lugares atuam 

na construção de uma autoimagem.
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Simone Campos Paulino (SMERJ)

Metáfora da emancipação feminina em “Entre a Espada e a Rosa”, de 
Marina Colasanti

A metáfora é uma constante nos contos de fadas da autora ítalo-brasileira Marina 

Colasanti. Segundo Nely Novaes Coelho em A literatura infantil: teoria, análise e 

didática, os contos de Colasanti são classificados como maravilhosos metafóricos (ou 

simbólicos), isto é, narrativas cujo significado essencial só é apreendido quando existe 

uma leitura a nível metafórico. Dentre os contos de fadas de Colasanti, destacamos aqui 

o conto “Entre a Espada e a Rosa”, presente em livro homônimo da autora. No conto 

citado, temos como protagonista uma princesa que, para se libertar de um casamento 

indesejável, pede ao próprio corpo uma solução mágica, que vem em forma de uma 

grande barba rubra que cobre o seu rosto. O conto, portanto, passa a tratar, a partir da 

situação fantástica da protagonista, de questões pertinentes ao gênero e, principalmente, 

da questão da emancipação feminina. 

Segundo a autora, no ensaio O real mais que real, presente em Fragatas para terras 
distantes, os sonhos (que ela relaciona à própria criação) extraem elementos da 

realidade para formar seus símbolos no ´império da metáfora´ (sonhos e narrativas 

maravilhosas). O conto “Entre a espada e a rosa” recorre a diversos símbolos, a começar 

pelo próprio título que nos remete à imagem da rosa – relacionada ao feminino – e à 

espada – símbolo fálico por excelência. De fato, o título antecipa o desafio principal da 

protagonista que não se encaixa na sociedade como homem ou como mulher, estando, 

portanto em um between do gênero. A princesa do conto abandona a casa do pai, sai 

do privado que é o espaço feminino e busca conquistar o espaço público, masculino. 

Desta forma, o conto cria uma metáfora sobre a emancipação feminina, na qual a 

mulher busca, fora dos estereótipos ditados pela sociedade patriarcal, encontrar-se 

como autora de seu próprio destino.

Angélica Maria Santana Batista (UERJ)

Metáforas de crescimento: considerações sobre a narrativa curta de Marina Colasanti

Como narrativa urgida também para crianças e jovens, a literatura infantil e juvenil 

pode ser um aporte interessante para a representação de questões caras para 

esta faixa etária. Isto não significa que deva ser pueril, cerceada por uma hipócrita 

moralidade, mas mostrar sem pudor, de forma lúdica muitas vezes, os problemas 

de amadurecimento de muitas crianças e jovens, com todas as voas e más escolhas 

que o acompanham. Nesse sentido, a narrativa de Marina Colasanti é um bom 

exemplo da boa literatura infantil e juvenil. Escritora intensamente premiada, a 
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ítalo-brasileira é um grande nome na literatura infantil e juvenil de nosso país. É 

uma defensora ferrenha da literatura feminina e demonstra em seus escritos sua 

vivência como feminista e pintora. Com uma obra diversificada, é conhecida também 

pela ressignificação dos contos de fadas na contemporaneidade em sua escrita. 

Escritora cujo olhar feminino se estende a seus textos tem em sua narrativa curta 

a presença maciça de personagens femininas delineadas de forma que não sejam 

apenas uma representação do feminino advinda de estereótipos de princesas ou 

camponesas do imaginário maravilhoso: são meninas, moças e mulheres em um 

constante crescimento que está para além da simples união com um par masculino. A 

maturidade e a autorrealização dessas personagens se dá de forma contemporânea, 

sem deixar de levar em conta a tradição maravilhosa. Neste trabalho, serão 

elencadas certas características de sua escrita no livro Longe como meu querer (1997), 

enfatizando os contos “Debaixo da pele, a lua” e “Um cantar de mar e vento”.

Ricardo José de Lima Teixeira (UERJ)

Misticismo trans-humano em Philip K. Dick: em busca de paraísos artificiais

Não é somente a criação de androides que faz do novelista norte-americano Philip K. 

Dick (1928-1982) um dos ícones da literatura de ficção científica. Dick, a exemplo de 

outros autores, entre os quais Aldous Huxley (1894-1963) em Admirável Mundo Novo 

(1932) também buscara a criação de universos paralelos a partir da experimentação 

de substâncias sintéticas como substitutos para uma figura divina. Ao invés de propor 

o prolongamento da vida através da superação do corpo humano como preconiza 

o pensamento trans-humanista, o que assistimos em Do Androids Dream of Electric 
Sheep (1968) e The Three Stigmata of Palmer Eldritch (1965), principalmente neste, é a 

promessa da vida eterna através de drogas sintéticas que levam o ser humano a uma 

fusão mítica com o divino em um universo artificial que substitui a realidade distópica 

de uma Terra devastada, sem animais ou assolada por temperaturas altíssimas. 

Alessandra Gomes da Silva (INES/PUC–RJ)

Modos de ser, modos de representar: o insólito nas caracterizações da 
surdez em narrativas de Lobo Antunes

O presente texto se propõe a analisar algumas imagens e sentidos atribuídos à surdez a 

partir da crônica “Não foi com certeza assim mas faz de conta”, do escritor português 

Lobo Antunes. Isso porque, na crônica, há o relato das memórias de infância do 

narrador sobre seu avô surdo. Nesse contexto, pode-se perceber uma relação fantasiosa 
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da criança que procura atribuir sentido ao comportamento desse avô, atribuindo-

lhe também características não humanas. Isso acontece tanto na análise do próprio 

comportamento do idoso, como na tentativa de explicar o uso de objetos para a surdez 

pelo avô. Cita-se, como exemplo, o fragmento “não me recordo de ver o meu avô 

fazer fosse o que fosse a não ser levitar” (ANTUNES, 2002, p. 84), e um trecho em que 

aborda o uso dos ‘auscultadores’ – aparelho utilizado para amplificar o som: “Colocarão 

os auscultadores nas orelhas (...) e darão fé atônitos do murmúrio antiqüíssimo dos 

pinheiros e do diálogo dos serafins”, (ANTUNES, 2002, p. 85).

Para Valverde (2013), então, o inusitado é proposto por Lobo Antunes como um modo 

de crítica social. Isso porque representa uma forma de demonstrar a dificuldade das 

sociedades, sobretudo ocidentais, em aceitar essas diferenças corporais, entendidas 

somente enquanto patologias, ainda sob a influência de um forte viés positivista. 

Gostaríamos, assim, de analisar alguns recursos de que a ficção dispõe e que pode 

colaborar para a compreensão dos mais diferentes sujeitos e grupos sociais, ensaiando 

por novas formas de lidar com o mundo e com a realidade a nossa volta.

Renata Dorneles Lima (UFRJ)

Monstros das margens da cidade, monstruosidades do olhar

A pluralidade de olhares encontradas na obra La 31 – una novela precaria, de Ariel 
Magnus, tenta, em alguns de seus relatos, representar o imaginário formado em 
relação ao “outro” que vive à margem da cidade que se pretende homogênea e 
normalizada, mas que já não se encontra geograficamente uniforme. A noção de 
“monstro” perpetrada pelos sujeitos do território hegemônico com relação ao sujeito 
pertencente ao território periférico dá-se a partir de um imaginário proporcionado 
pela fala do crime observada nos meios de comunicação. Como o texto de Magnus 
não se pretende uma narrativa do real, mas uma representação, o “monstro”, em 
um dos relatos que pretendemos analisar, denota o contrário do sujeito civilizado; 
é a personificação do bárbaro, do sujeito marginalizado. Segundo Louis Vax, em sua 
obra Arte y literatura fantásticas (1965, p. 11), o monstro está no próprio sujeito que 
percebe o “outro” dessa forma, portanto, não há como fugir. Sendo assim, o medo e 
o horror cometidos por esse imaginário da existência de um “monstro” faz com que 
o texto seja considerado uma arte fantástica, como argumenta o autor supracitado. 
O medo e horror sentidos pela personagem Agustina, presente no relato que 
pretendemos analisar, rompe com a estabilidade que se imaginava existente. Este 
trabalho sugere uma ponderação acerca da representação e autorrepresentação 
presente em um jogo dicotômico do “eu” e do “outro” em dos microterritórios da 

cidade de Buenos Aires, a Villa 31.
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Delma Pacheco Sicsú (UEA–Parintins)

Narrativas insólitas em Contos da floresta: um entrelaçamento entre o mito, 
a história e a memória na literatura indígena amazonense

A literatura indígena no amazonas, fortemente marcada pela oralidade, traz em seu 
corpus a história de seu povo registrada em narrativas em que o mito, entrecruza-se 
com a história e concretiza-se na memória desses povos. Além de expressas oralmente, 
as narrativas indígenas amazonenses de 2001 até os dias de hoje estão registradas 
na língua escrita por meio da produção literária de escritores indígenas que têm 
despontado no mercado editorial e local. Embora colocadas na contemporaneidade no 
suporte livro, a marca da oralidade na literatura indígena amazonense é muito presente 
nas expressões linguísticas, na forma de narrar e na presença do mito – elemento 
recorrente nas histórias insólitas que permeiam todas as narrativas indígenas. O mito 
é, pois um ingrediente fundamental que não só dá dinamicidade a essas narrativas, mas 
acima de tudo, registram a história de indígenas do Amazonas e assim permitem que, 
através do registro escrito, a memória desse povo eternize-se no livro. O estudo em 
questão toma como objeto de estudo três narrativas da obra Contos da Floresta, de 
autoria do escritor indígena Yaguarê Yamã, pertencente à etnia Maraguá. O objetivo 
desse estudo é verificar como o mito, a história e a memória entrecruzam-se nas 
narrativas “História de Kãwera”, “As makukáwuas” e “História de Mapinguary”. Toma-se 
como suporte teórico os estudos de Cassirer (2000); Yamã (2014; 2007); Eliade (2010); 
Rocha (2008 ); Le Goff (1990); Kruger (2011), entre outros que podem contribuir para 

discussão da temática em foco.

José Ronaldo Batista de Luna (UFPE–Recife)

Narrativas olvidadas: ficção de voo curto e primeiras antologias do 
fantástico no Brasil

Diferentemente de países como a Argentina, no panorama literário do Brasil a 

ficção fantástica não ocupa um lugar de destaque. Na literatura produzida em nosso 

país, caracterizada por uma ficção predominantemente entendida por seu caráter 

perceptivo e documental, o aparecimento do fantástico dar-se-á como fenômeno de 

exceção. Ou seja, trata-se, muitas vezes, de uma literatura que procurou ocultar seu 

próprio caráter de desnudamento, como se buscasse desculpar-se diante do leitor 

pelos voos que a imaginação poderia ter dado. Mas o território do fantástico não 

seria de todo negado, apenas pouco frequentado. Por isso mesmo a ausência de uma 

tradição no que tange à tal modalidade em nossas letras. Olvidadas, algumas dessas 
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escassas narrativas permaneceriam desconhecidas de um público igualmente rarefeito 

e afeito à tradição dominante do realismo. Dado tal panorama, procuro, nesta etapa 

de investigação, analisar as perspectivas e concepções norteadoras das primeiras 

antologias do fantástico publicadas no Brasil, a saber, Maravilhas do conto fantástico 

(1958) – com seleção de José Paulo Paes e organização de Fernando Correia da 

Silva –, O conto fantástico (1959) – por Jeronymo Monteiro – e Obras-primas do conto 
fantástico (1961) – por Jacob Penteado. Portanto, trata-se de saber, inicialmente, se 

o fantástico até então produzido no Brasil foi realmente contemplado nas páginas 

destas coletâneas. (É deveras curioso o capítulo das ausências: na segunda delas, 

dedicada unicamente a autores nacionais, a figura de Murilo Rubião não comparece.) 

Por outro lado, também pensar – ancorado em contribuições de Antonio Candido, 

Jorge Schwartz, Arrigucci Jr., Roberto de Sousa Causo, entre outros –, em que medida 

o projeto das três antologias longe de refletir nossas melhores incursões na ficção 

fantástica, antes evidencia o quadro de sua rarefação.

Júlia Almeida (UFES)

Nas encruzilhadas da cidade partida, Becos da Memória, de Conceição 
Evaristo: a diáspora entre as remoções e as aberrações da falta de direitos

No esteio dos estudos pós-coloniais, em que se inscrevem as narrativas de sujeitos 

deslocados pela violência e precariedade herdadas dos dispositivos de poder-saber 

coloniais (SAID, 1978; BHABHA, 1994), pretende-se ler o romance Becos da memória, da 

escritora brasileira Conceição Evaristo (2006), como cartografia das “aberrações” vividas 

por sujeitos em processo de remoção e despejo que, excluídos dos benefícios do 

território e da cidade, são levados a resistir ou a deambular pelas periferias das cidades 

contemporâneas. As milhares de remoções em curso no cenário dos megaeventos 

no Brasil reatualizam o interesse pelo tema, seguindo a perspectiva aberta pelo 

antropólogo José Jorge de Carvalho, em texto seminal da crítica pós-colonial brasileira, 

“O olhar etnográfico e a voz subalterna: para uma teoria da subalternidade e do luto 

cultural” (2013), quando se volta às narrativas e à resistência de populações em risco 

de despejo. Os estudos da literatura afro-estadunidense (GATES, 1988) e afro-brasileira 

(DUARTE, 2013) fornecerão os meios de acesso à semântica e aos tropos da aberração 

encarnados nesses becos e buracos que a memória do desterrado insiste em figurar. A 

crítica comparatista e interdisciplinar será aqui o modo para relacionar essa produção 

discursiva oriunda das franjas da sociedade brasileira a outras narrativas que expressam 

projetos transnacionais de resistência em curso na diáspora africana.
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Lívia Maria de Oliveira (UFU)

Nas fronteiras do maravilhoso: os contos de fadas e o revisionismo contemporâneo

Considerando sua característica de deslocamento espaço-temporal, o conhecido 

“era uma vez” dá início a diversas narrativas mágicas que perpassam os séculos, 

pois são transferidas de geração para geração, e continuam presentes no imaginário 

de crianças e adultos. Sendo caracterizado como literatura fantástica de vertente 

maravilhosa, cujos fenômenos podem ser explicados a partir da criação de novas leis 

da natureza, “o conto de fadas não é senão uma das variedades do maravilhoso e os 

acontecimentos sobrenaturais aí não provocam qualquer surpresa: nem o sono de cem 

anos, nem o lobo que fala, nem os dons mágicos das fadas” (TODOROV, 1992, p. 60). 

Assim, ao lermos os contos de fadas, abrimo-nos para uma visão mágica do mundo 

e encontramos um ambiente propício à consolidação do fantástico que ainda causa 

impactos na contemporaneidade, seja a partir de leituras das histórias tradicionais ou 

do que chamamos releituras dessas narrativas. Recursos como a tradução, a adaptação, 

a paráfrase e a paródia, vinculados ao conceito de intertextualidade, contribuem para 

que a memória dos contos de fadas permaneça viva até nossos dias. Ao reconhecer 

a história consagrada pela tradição, o esquema intertextual de leitura é ativado e, 

assim, são construídos outros significados para os textos revisionistas, percebendo na 

prática o conceito de revisão de Rich (1985), o qual consiste em rever o que já foi 

apresentado ou escrito, de forma que o olhar lançado ocupe outros posicionamentos 

– principalmente aqueles referentes ao questionamento, à transgressão e à subversão. 

Nesse sentido, essa apresentação tem por objetivo discutir os contos de fadas 

maravilhosos, sob a perspectiva do revisionismo contemporâneo, demonstrando a 

necessidade de se estudar essas revisões que estão sendo lançadas, pois nem todas 

possuem o caráter de subversão.

Camila Aparecida Virgílio Batista (UFG–Catalão)

Nos subterrâneos do gótico feminino moderno: um olhar em “Jardim 
Selvagem”, de Lygia Fagundes Telles

Desde fins do século dezoito, quando de seu surgimento em 1764, o gótico tem 

sido orientado por questões de gênero. Este fato se reflete não apenas no perfil do 

público leitor das primeiras narrativas, veiculadas em revistas femininas como The Lady’s 
Magazine, mas também na presença de escritoras de destaque como Clara Reeve, 

Ann Radcliffe e Mary Shelley. Ainda neste sentido, críticos como Alison Milbank e Anne 

Williams apontam para diferenciações na abordagem de temas dentro do gótico a 

partir da tradição masculina e feminina. Dentro deste quadro, este estudo vinculado à 
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pesquisa realizado no Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG-Regional Catalão 

tem como evidência apresentar a relação do Gótico com representações simbólicas 

no conto “O Jardim Selvagem” (2004), da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles. 

Lembrando que  há forte centralização da figura feminina no conto e que a partir desse 

quesito se possa verificar como que se instaura a heroína gótica moderna em contraste 

com sua correspondente tradicional. E que assim, se possa também observar se há 

cruzamento de características do gótico tradicional, alicerçado nas convenções anglo-

americanas do século XVIII e XIX com o moderno.

Marleide Santana Paes (UPM)

O Auto da Catingueira, uma opera sertaneja: A “Véa da foice” à sombra da 
fascinate beleza de Dassanta

O Auto da Catingueira (1969), ópera do cantor, compositor e romancista Elomar Figueira 

Mello, é um drama apresentado a partir da manipulação de bonecos no palco. Os 

diálogos são todos feitos através do dialeto catingueiro recorrente no sertão baiano, 

principalmente pelas pessoas iletradas. A temática abordada é a beleza da mulher como 

fonte de desventura para os homens.A geografia referida na obra é a do sudoeste 

da Bahia. A trama de O Auto da Catingueira narra a saga de Dassanta, filha de um 

pobre vaqueiro. Linda donzela, dentro dos padrões da beleza sertaneja. A extrema 

formosura da humilde jovem é a causa do pranto de muitas mães que perdem seus 

filhos em duelos pelo o amor da moça. Neste trabalho, o nosso intuito é investigar os 

modalizadores do fantástico na história de Dassanta. Em toda a composição da ópera 

aparecem indícios de ações do sobrenatural. Desde seu nascimento, a dor e alegria 

vivem simultaneamente à sombra da protagonista. Toda a trama que envolve a vida da 

mesma envereda-se para o mistério e acontecimentos que fogem do crivo da razão. 

Dassanta possui uma formosura que viabiliza a tragédia. A chegada da bela sertaneja 

sempre vai ser o prelúdio do canto fúnebre, do pranto materno e do ceifar da vida de 

algum homem afetado pela “febre perdedeira”.

Mariana Silva Franzim (UEL)

O caráter insólito da escrita rubiana

Neste trabalho analisamos o teor insólito da escrita de Murilo Rubião através da análise 

do conto “Marina, a Intangível”. O conto sofre, assim como o restante da obra do autor, 

inúmeras modificações a cada nova publicação. O conto “Marina, a Intangível” narra as 

desventuras de José Ambrósio, plantonista noturno de um jornal vespertino e escritor 
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em crise envolto no embate da criação de um poema. Neste trabalho propomos 

analisar elementos formais presentes na escrita do autor e na estruturação do texto 

que dão conta de expor as ambiguidades, paradoxos e riscos da escrita poética. 

Iniciamos o trabalho com uma discussão imprescindível para a análise do conto em 

questão: o caráter do texto rubiano. A fim de demonstrar a estranha alquimia criada 

por Rubião no seu árduo labor em torno da palavra, nos voltamos à história da crítica 

de uma plural corrente literária denominada fantástica. Na segunda parte do trabalho 

problematizamos a questão do processo de escrita, a partir de um diálogo com autores 

como Maurice Blanchot e Giorgio Agamben. Em relação ao primeiro autor, destacamos 

a relação entre sua obra e o conto rubiano a partir do paradoxo e das ambiguidades 

da produção artística e da experiência da escrita, a fragmentação daquele que 

escreve e a questão da obra que se efetiva pelo seu desaparecimento. Com Agamben 

atestamos a aproximação entre a condição do sujeito acidioso e melancólico ao escritor 

fictício José Ambrósio. Ainda nesta mesma obra observamos as convergências entre 

o poema buscado por José Ambrósio e o objeto de desejo do fetichista. Buscamos, 

assim, demonstrar como o insólito ultrapassa os mecanismos temáticos e contamina 

os processos formais da escrita do autor, trazendo à tona, de maneira inquietante, a 

ambiguidade e o risco inerente a cada palavra do conto.

Maykel Cardoso Costa (UFG–Catalão)

O Decadentismo brasileiro de João do Rio sob a repercussão do Gótico

João do Rio, pseudônimo do escritor brasileiro da primeira metade do século XX 

e também jornalista Paulo Barreto, é classificado por estudiosos, como Alfredo Bosi 

(1966), como pré-modernista, enquanto outros o enquadram no decadentismo 

que floresceu na Europa em meados do século XIX (RODRIGUES, 2010). 

Independentemente da corrente artística ou movimento literário ao qual pertença, 

é possível perceber semelhanças significativas na obra de Rio em relação àquelas 

uma vez classificadas como góticas. Dentro deste cenário, este estudo vinculado à 

pesquisa desenvolvida no Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG - Regional 

Catalão pretende preencher a lacuna nos estudos literários brasileiros ao analisar o 

diálogo estabelecido entre o gótico de Edgar Allan Poe e a prosa decadentista de 

João do Rio. Neste processo, como objetivos específicos, objetiva-se lançar luzes 

sobre os tênues limites entre a Literatura Gótica e o Decadentismo e sobre como 

ocorreu a configuração do gótico no meio literário nacional via Decadentismo tendo 

o horror artístico como um dos seus elos de ligação. Para isso, toma-se o horror 

como elemento literário que nos remete ao imaginário relacionado à morte na Idade 
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Média. De tal mescla entre fantasia e realidade, emergia um pensamento moralizante 

da mesma forma que zumbis emergem do solo. Por todos esses aspectos, entende-se 

o horror como misto de ameaça e repulsa, um conjunto de emoções que se destaca 

na obra de João do Rio.

Patricia Marouvo Fagundes (UFRJ)

O encantamento da ciência em Frankenstein

Um clássico exemplar da literatura gótica, o romance Frankenstein narra o trágico 

destino que atrai e repele cientista e monstro, criador e criatura, na relação de ódio 

e temor que une ambos os personagens rumo à autodestruição. A trama prima por 

desenvolver os desdobramentos da vontade de saber ilimitada e suas consequências 

éticas enquanto resposta à medida e à razão iluminista, insaciáveis porque manipuladas a 

fim de vasculhar e matematizar recessos e mistérios indecifráveis, como vida e morte.

Entende-se que a necessidade gótica de encantamento promove a possibilidade de 

imaginar novas realidades, emudecendo leitores, maravilhados e/ou aterrorizados, 

quando em face do sublime. A imaginação, entendida como ato de criação poética, faz 

obrar o mundo em que a técnica do saber científico encontra suas limitações na criação 

monstruosa porque reflexo da aberração em que se transforma o homem em sua 

desmedida e a sociedade em suas instituições aparentemente inflexíveis. 

Pretende-se, desse modo, fazer uma leitura poética da obra de Mary Shelley, procurando 

estabelecer um diálogo reflexivo acerca da questão do papel da imaginação na criação 

poética e da imaginação na criação científica como alternativas de desenvolvimento do 

potencial humano e os possíveis efeitos daí advindos. 

Marilia Simari Crozara (UFU)

O erotismo e o realismo mágico como irrupção do insólito nos contos de 
Antônio Carlos Viana

Aventurar-se na contística de Antônio Carlos Viana é, sem dúvida, aceitar o papel de 

espectador e espiar o lado violento e traumático da miséria imposta a seus personagens. 

Contista premiado diversas vezes no Brasil, o escritor sergipano teve sua primeira obra 

publicada em 1974, Brincar de Manja, trazendo à tona o lado violento de experiências 

sexuais concernentes à infância e à adolescência. A partir dessa coletânea, sua contística 

denuncia a marginalização da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, bem como 

os níveis de envolvimento dos indivíduos e da sociedade como um todo nas relações 

que mesclam corrupção e poder. Desde então, essas características foram acentuadas 
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em obras subsequentes, a saber : Em pleno castigo (1981), No meio do mundo e outros 
contos (1993), Aberto está o inferno (1994) e Cine Privê (2009). Assim, pretendo elaborar 
uma leitura dos contos “Nas garras do leão” e “As feras estão no quarto”, presentes nas 
coletâneas Brincar de Manja e Em pleno castigo, respectivamente, objetivando apontar 
a presença de situações insólitas nessas narrativas em contraponto ao erotismo que 
permeia cada uma dessas cenas. Com o intuito de tentar desvendar os enigmas que 
perpassam o universo emocional e labiríntico de personagens devastadas por tais 

sentimentos, busco investigar os procedimentos da linguagem de Antônio Carlos Viana.

Bruno Silva de Oliveira (IF Goiano)

O espaço topofóbico da casa em “A casa ‘sem sono’” de Coelho Neto

Na narrativa, o espaço não é um mero acessório, mas um elemento importante que 
a compõe e revela inúmeras peculiaridades do texto para o leitor. Ele é um elemento 
dinâmico em constante transformação, construído a partir da intencionalidade do 
narrador, retratando os sentimentos das personagens que ele encena; estabelecendo 
uma relação de interdependência constitutiva entre os dois, visto que o espaço sofre 
e exerce influência das/sobre as personagens. Alguns espaços têm sentidos enraizados 
nas memórias, por exemplo, a casa. Gaston Bachelard, em seus estudos filosóficos 
sobre espaços, pontua o espaço da casa como um refúgio, um lugar agradável, idílico, 
prazeroso, que possibilita aos seus moradores sonhar e descansar, o que permite 
um revigoramento. Porém, este espaço é revestido de um novo simbolismo ao ser 
utilizado pela Literatura Gótica, migra-se de um sentido topofílico para um topofóbico, 
adequando-se as necessidades dessa vertente do modo Fantástico. Baseado nestas 
reflexões sobre a importância do espaço na narrativa e a ressignificação da casa na 
vertente gótica, este trabalho visa discorrer acerca da transformação simbólica pela qual 
o espaço da casa sofre no conto “A casa ‘sem sono’”, de Coelho Neto, analisando como 
essa se converte em um espaço topofóbico no texto, tendo como suportes teóricos os 

estudos de Delumeau (2007; 2009), Tuan (2005) e Botting (2005).

Luísa Santos Ribeiro (UERJ)

O estranho e os contos fantásticos

Há no dicionário Aurélio muitos significados para a palavra “estranho”, dentre eles: 

pessoa estranha, estrangeiro, alheio, singular, extraordinário, desconhecido etc, que 

podem ser resumidos pelo termo “não familiar”. O estranho seria, assim, algo que não 

se sabe como abordar, algo novo, fora do comum. A reação das pessoas diante de algo 
estranho é muitas vezes expressa pelo sentimento de horror, já que o desconhecido, 
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muitas vezes causa medo. De modo distinto da concepção comum, Sigmund Freud 
expõe em seu texto, “O Estranho” (Das Unheimliche; 1919), uma nova maneira de 
encarar não só o significado desta palavra, mas também seu papel e como se encontra 
exemplificado na literatura. A partir dos significados das palavras alemãs heimlich e 
umheimlich, Freud esclarece como a primeira segue um caminho ambíguo de significados 
até encontrar-se com a segunda, que inicialmente carrega um sentido oposto. Sendo 
assim, Freud conclui que o estranho não está diretamente ligado ao não familiar, mas 
sim ao contrário. Para evidenciar os dois aspectos abordados em seu texto, ou seja, a 
concepção de estranho como algo diretamente vinculado ao que é familiar e a ideia de 
estranho como algo é o oculto que veio à luz, o presente trabalho pretende analisar 
dois exemplos da narrativa popular do ideário brasileiro e alemão. Serão discutidas e 
interpretadas sob este viés duas lendas. A primeira delas intitula-se Stiefel (Bota) e foi 
coletada pelos Irmãos Grimm, traduzida para o português pela presente autora no 
âmbito do Projeto Vice-versa (UERJ). O segundo texto a ser analisado é uma lenda do 
folclore brasileiro, “A mula sem cabeça”. O objetivo é, através desses contos, evidenciar 
o modo distinto de encarar o elemento “estranho” e também “assustador”, na literatura 
fantástica alemã e brasileira, mostrando que nelas há muito mais formas de se encarar 

seus personagens e o que representam do que parece. 

Sérgio da Fonseca Amaral (UFES)

O fantástico em contos de Inglês de Sousa

Inglês de Sousa, apesar de ser enquadrado como escritor naturalista pelos manuais 
sobre literatura, escreveu histórias curtas que circunscrevem o insólito. Embora lendas 
e crenças religiosas estejam ali presentes, as narrações apresentam situações inusitadas 
que constroem ambientes propícios ao estranho e ao duvidoso. A proposta do trabalho 
é, com base nesse corpus, enfocar os contos de modo a investigar e analisar nessas 
narrativas – apoiando-se em contribuições teóricas que procuraram não só definir, 
como também situar historicamente esse gênero – a formulação do fantástico como um 

recurso que encena a colisão “floresta/escola”.

Thays Freitas Silva (UFAM)

O fantástico em Contos do mato, de Arthur Engrácio

A proposta do presente artigo é realizar uma leitura de narrativas da obra Contos 
do mato (1981) do escritor amazonense Arthur Engrácio, com base na abordagem 
teórica da literatura fantástica. Os contos selecionados para a análise foram “A vingança 

do boto”, “A caçada”, “O que matou João Paca” e “A revolta dos peixes”. A escolha 
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dessas quatro narrativas se justifica pelo fato de que, no conjunto da obra, são elas que 

melhor se prestam a esse tipo de abordagem. O suporte teórico da análise tem como 

referenciais básicos os postulados e considerações de Todorov (2012), Chiampi (2012), 

Ceserani (2006), Roas (2014), Lovecraft (2007) e Pimentel (2002). Outros estudos já 

realizados sobre o fantástico na literatura também são utilizados como enriquecedores 

das reflexões, somados a textos produzidos por estudiosos da cultura e literatura 

amazônica, como é o caso de Loureiro (1995) e Leão (2011).

Lorraine Martins dos Anjos (UNISA)

O fantástico em Lygia Fagundes Telles: uma leitura do conto “Venha ver o pôr-do-sol”

O objetivo deste artigo é analisar as aparições do fantástico no conto “Venha ver o 

pôr-do-sol”, da escritora brasileira Lygia Fagundes Telles. A autora, nascida em 19 de abril 

de 1923, fez parte do grupo de escritores contemporâneos que se concentrava em 

uma literatura com cunho social e político ao buscar a renovação literária. De acordo 

com Todorov (2010), em Introdução à Literatura Fantástica, para definir o fantástico, 

precisamos observar a relação entre o real e o imaginário, em que rompem as leis 

naturais, causando hesitação na personagem e no leitor. Na história, o cenário exerce 

papel fundamental para causar o mistério e o suspense; assim também ocorre com 

as personagens, com o tempo e outros elementos que levam o leitor a imaginar e 

suspeitar de que algo estranho esteja para acontecer. Para o escritor David Roas (2014), 

no livro As ameaças do Fantástico, não existe narrativa fantástica sem a presença do 

sobrenatural. No conto “Venha ver o pôr-do-sol”, temos vários elementos sobrenaturais, 

entre os quais: a personagem Maria Camila, que prende a atenção do leitor causando 

dúvida a seu respeito, deixando-nos a incerteza da sua existência. Com esse conto, 

perfazemos uma leitura banhada em mistérios que se sustentam até o final. Além do 

elemento sobrenatural que nos é representado pela personagem Maria, encontramos, 

no enredo, outros componentes do fantástico, que mantêm o teor de suspense, como 

o cenário – um cemitério – os diálogos evasivos de Ricardo; os sons ambientes e o 

final sem desfecho. Esses detalhes são apenas algumas das marcas do fantástico na 

obra da escritora Lygia Fagundes Telles. No conto em questão, somos levados a uma 

dupla realidade, sem saber ao certo o que é ou não real. Participamos da história 

não somente como observadores, pois somos instigados a desconfiar e até nos 

surpreendemos com o desfecho. Por meio do jogo ficcional em que se faz presente o 

fantástico, tanto os personagens como os leitores são “transportados” para um mundo 

imaginário a partir do qual se faz possível despertar canais para fruir a arte da palavra.
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Gabriela Jardim da Silva (UFRGS)

O fantástico em Une heure ou la vision, conto de Charles Nodier

O presente trabalho é dedicado à análise dos elementos figurativos e temáticos 

do conto Une heure ou La vision, publicado em 1806 por Charles Nodier, a serem 

abordados sob a perspectiva da narratologia e dos estudos do fantástico enquanto 

gênero literário. Para tanto, parte-se dos pressupostos de que o fantástico se constitui, 

no âmbito da narrativa literária, pela presença (1) de eventos insólitos que, advindos 

da suposta subversão das leis naturais, encontrem-se inseridos num contexto realista 

(CASTEX, 1951), ou seja, em uma conjuntura na qual as categorias referentes ao espaço 

e ao tempo, concebidas como estanques, assim como as relações entre as personagens 

estejam em harmonia com aquelas que poderiam ser evidenciadas no mundo empírico 

sem causar estranhamento – o que possibilita distinguir o fantástico de gêneros a 

ele similares, como o estranho e o maravilhoso; e (2) da hesitação, componente 

principalmente significativo quando há um narrador autodiegético, um dos elementos 

fundamentais à composição do fantástico (TODOROV, 1970). Assim, mediante o exame 

dos elementos discursivos e diegéticos, relativos às categorias do narrador, espaço, 

tempo, personagens, objetos e ações, busca-se examinar os componentes figurativos e 

temáticos do conto, bem como avaliar em que medida eles se coadunam com aqueles 

que são, tipicamente, atribuídos ao gênero do fantástico. 

Jeniffer Suelen A. Martins (UERJ)

O fantástico mundo da tradução: lendas alemãs em língua portuguesa

Segundo J. C. Catford em Uma teoria linguística da tradução (1980), a substituição do 

material textual de uma língua pelo material textual equivalente em outra língua é o 

que define o ato de traduzir (1980, p.22). Baseando-nos no livro Oficina de Tradução 
A teoria na prática, de Rosemary Arrojo, iniciamos um projeto com objetivo de 

observar de que forma se dão tais equivalências entre a língua de partida e a língua 

alvo na tradução de literatura do gênero fantástico. Ao longo do projeto analisamos 

essencialmente textos de autoria dos Irmãos Grimm, com os quais trabalhamos no 

projeto de extensão Vice e Versa (Setor de Alemão-UERJ). São avaliadas efetivamente 

as questões voltadas para o estilo e vocabulário utilizados pelos tradutores do projeto 

e a eficácia das traduções em manter o gênero fantástico dos textos grimminianos nas 

versões em português. Partimos dos três princípios básicos, os quais, segundo teóricos 

tradicionais como Alexander Fraset Tytle, definem uma tradução bem executada, que 

são: a tradução deve reproduzir em sua totalidade a ideia do texto original; o estilo 
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da tradução deve ser o mesmo do original; e a tradução deve ter toda influência e a 

naturalidade do texto original.

A partir destes três princípios, trabalhamos as formas com as quais o tradutor pode 

articular seu texto, para que ele seja fiel ao texto de origem e ao mesmo tempo não 

falhe em transmitir ao público alvo o efeito fantástico. Mais que isso, analisamos se de 

fato é possível seguir a esses três princípios e ainda assim manter a essência do texto 

na língua alvo. Para isso buscamos avaliar até que ponto as diferenças socioculturais, 

os dogmas e visão de mundo do leitor e também do tradutor interferem no impacto 

causado pelo texto. 

Amanda Prudente de Moraes Goldbach (UERJ)

O fantástico nas lendas do Uirapuru

O trabalho pretende versar sobre as duas versões da lenda indígena brasileira a 

respeito do surgimento do Uirapuru, bem como analisar os elementos fantásticos 

presentes em cada uma delas e como estes dialogam com os anseios humanos com 

relação ao sofrimento amoroso. Ambas as versões trazem histórias de paixões não-

correspondidas – e, em ambas, o fenômeno sobrenatural surge como uma resposta, 

uma solução mágica à dor causada por estas desilusões amorosas. Por esta razão, 

tem-se que a imaginação de uma ocorrência fantástica, nestas situações, funciona em 

atendimento à necessidade humana de ter sua dor validada, de receber uma ajuda 

inesperada e inexplicável que traga sentido e conforto para sua dor e, eventualmente, 

a esperança de um fim para ela. Por não ter a obrigação de retratar fielmente a 

realidade do mundo das coisas, podendo, assim, romper com a lógica ao apresentar 

fatos e soluções mágicos, o gênero fantástico aparece, aqui, exatamente como um 

contraponto à realidade efetivamente vivenciada por quem passa por acontecimentos 

similares aos narrados nas duas lendas. A experiência dos elementos fantásticos, 

portanto, possibilita que o desfecho das histórias sirva ao fim de permitir que o leitor 

vivencie, ainda que por meio de imaginação, o alento de que precisa.

Marta Goldstein (UERJ)

O fantástico no Fausto de Goethe

No seu livro Fantástico (1988) a professora Selma Calasans Rodrigues, Apud Pedra 

(2014), relata que, segundo a corrente do escritor argentino Jorge Luís Borges, toda 

literatura no início era fantástica. Segundo a maioria dos estudiosos o fantástico surgiu 

entre os séculos XVIII e XIX contrapondo-se ao pensamento Iluminista da época. 
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Seguindo a linha de pensamento de Todorov (1970) Apud Pedra (2014), o fantástico 

ocorre quando o desenrolar natural da narrativa é interrompido num determinado 

momento por algo sobrenatural, levando o leitor a um instante de hesitação, de dúvida 

entre o real e o imaginário.  

Na procura incessante por uma resposta sobre a existência humana, por uma solução 

para as questões que afligem a mente e o espírito e também para se conseguir uma 

trégua no eterno conflito entre o mundo espiritual e o material é que a narrativa 

fantástica busca no sobrenatural uma explicação para o real.

O mito fáustico relata a angústia em que vivemos, da fraqueza do ser humano e, 

por mais que nos esforcemos, nunca conseguiremos chegar ao âmago da questão: o 

significado da vida, a compreensão do Todo. 

Em Fausto, Goethe nos envereda pelo real e pelo imaginário, nos guia por uma 

tênue linha entre o que é verdadeiro e o que é irreal. Ele se vale do sobrenatural e 

da razão, da fé, do místico, do mistério, do bem e do mal. Situações que despertam 

os dramas individuais. 

O presente trabalho apresentará o teor fantástico dentro de alguns trechos da obra 

literária Fausto, mostrando a presença do racional e do mistério e a atuação da força 

do bem e do mal.

Mayra Lopes Tavares do Couto (UERJ)

O fantástico pactário nas literaturas popular renascentista alemã e de 
cordel brasileira

A presente comunicação visa a fazer uma análise comparativa da lenda de Fausto 

a partir do Faustbuch e Folhetos de Cordel nos quais o próprio diabo e o pacto 

aparecem como elemento central destas narrativas. A partir das leituras das obras 

literárias e de obras teóricas sobre a literatura popular brasileira, e, ainda obras que 

tratam do conceito de modernidade, será elaborado um texto científico relativo à 

leitura de tais obras.

Desde os tempos mais antigos, se tem registro de narrativas nas quais o tema pactário 

é central, tendo em vista que as religiões cristãs estão entre as mais antigas do mundo 

e tanto o conceito de um mal absoluto personificado, quanto o de um pacto com 

este ser maldito, são conceitos universais que ultrapassam o mundo ocidental. Por este 

motivo, pode-se achar pontos de contato em literaturas tão díspares como a alemã 

renascentista e a literatura de Cordel brasileira (especialmente a nordestina). Neste 

trabalho, o ponto de contato é a figura do diabo e de uma relação pactária com esta 

figura do mal absoluto.
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Regina Michelli(UERJ)

O feminino em meio ao maravilhoso nos contos da tradição

Os contos tradicionais apresentam-se encharcados do maravilhoso, muitos iniciando 

com a expressão “era uma vez” que aciona, no imaginário do leitor, um cenário de 

florestas encantadas, castelos majestosos, reis e rainhas em meio a acontecimentos 

surpreendentes. Neste contexto, intenta-se observar a atuação de personagens 

femininas que se afastam dos modelos de bondade, passividade e obediência que 

lhes são frequentemente atribuídos, deixando de lado também a figura malévola 

da madrasta. Emergem nos contos diferentes imagens do feminino. Ora surge a 

velha prestimosa e agradecida, pronta a desempenhar a função das fadas benfazejas, 

ora a de um feminino redentor, prenhe de vitalidade e coragem, capaz de salvar a 

personagem masculina, seja o irmão ou o amado. Outra face do feminino avulta em 

algumas narrativas, caracterizada pela inteligência e pela esperteza, atributos nem 

sempre direcionados às personagens femininas; em outras, a protagonista assume uma 

aparência masculina, quer por imposição, quer por vontade própria de metamorfosear-

se. Pretende-se refletir ainda sobre a presença do maravilhoso nos contos, avaliando 

sua importância no desenrolar da intriga ou mesmo sua interferência na vitória da 

personagem principal; outrossim, a ausência de mediação mágica pode ser elemento 

que mais intensifica os atributos femininos apresentados. No corpus, contos da tradição 

portuguesa e brasileira, tendo por fundamentação obras ligadas à Literatura Infantil e 

aos estudos do feminino e do maravilhoso.

Débora Ballielo Barcala (UNESP)

O grotesco na obra de Flannery O’Connor: uma análise de “A View of the Woods”

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de Mestrado, ainda em seu estágio inicial, 

denominada O grotesco e a personagem feminina em Flannery O’Connor e pretende 

apresentar uma análise do conto “A View of the Woods”, de Flannery O’Connor. 

Neste conto, narra-se a história de Mr. Fortune e Mary Fortune, sua neta, que são 

extremamente parecidos física e psicologicamente, a ponto de Mr. Fortune comparar o 

ato de olhar para a neta com olhar-se num espelho. Assim, ao longo de toda a narrativa, 

essa imagem do duplo repete-se. O grotesco tem presença marcante neste conto, assim 

como em toda a obra de O’Connor, portanto, essa análise será baseada nas obras de 

Bakhtin e Russo sobre o grotesco medieval e o grotesco feminino, respectivamente. O 

duplo, os fluidos corporais, o despedaçamento do corpo, as doenças e o rebaixamento 

da imagem de Cristo figuram em “A View of the Woods” de forma um pouco diferente 
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do grotesco da Idade Média e do Renascimento, mas, ainda assim, contribuem para o 

questionamento daquilo que é oficial. No caso deste conto, o questionamento recai 

sobre as relações de gênero personificadas pela menina e seu avô, o que leva ao 

desfecho do conto em uma cena um tanto cômica e tragicamente grotesca.

Marta Maria Rodriguez Nébias (UERJ/CNPq)

O homem desdobrado: insólito e alteridade recalcada em Vento Sudoeste, 
de Luiz Alfredo Garcia-Roza

O termo “insólito”, que vem do latim insolitu, significa “não acostumado”, “estranho”. 

Em português, segundo o Dicionário Houaiss, denota o que “não é habitual”, “se opõe 

aos usos e costumes”. Desse modo, considerando-se como insólitas as narrativas que 

possuem como marca o imprevisível, o inesperado, deduzimos que o gênero policial, 

apesar de não estar filiado a gêneros como o fantástico e o maravilhoso, também 

apresenta, desde os seus primórdios, uma inclinação para o insólito. Percebemos já 

na primeira narrativa dita policial, Os crimes da Rua Morgue, de Edgar Alan Poe, um 

desfecho inusitado, ao ser atribuída a um orangotango a autoria do crime investigado. 

Da mesma maneira, as narrativas introspectivas de Luiz Alfredo Garcia-Roza, ao 

representarem os antagonismos humanos e dicotomias da existência, exacerbados 

no contexto contemporâneo, também revelam afinidade com o insólito, eis que a 

interioridade psíquica é vista como algo imprevisível e estranho, ainda que familiar. Tendo 

por base as reflexões acima, o presente estudo pretende analisar as manifestações do 

insólito no romance policial Vento Sudoeste, de Garcia-Roza, em que o estranhamento e 

a alteridade são temas recorrentes. Seguindo a tese edipiana de que nenhuma criatura 

humana pode fugir a seu destino, o protagonista do romance em questão, como Édipo, 
também investiga o próprio crime, deparando-se com o seu “outro eu”, que até então 

estava recalcado. Assim, realizaremos um estudo comparativo entre a peça Édipo Rei, 
de Sófocles, e o romance contemporâneo de Garcia-Roza, utilizando-nos de conceitos 

psicanalíticos, como o de “estranho”, citado por Freud, e de “sombra”, criado por 

Jung, concluindo que “o outro”, esse familiar desconhecido, pode estar dentro de nós 

mesmos, o que nos parece uma ideia insólita.

Manoel Freire (UERN–Paus dos Ferros)

O ilógico percurso: o absurdo no conto “Como o homem chegou”

De um modo geral, prevalece na obra de Lima Barreto certa desilusão com a sociedade 

brasileira, sobretudo com a vida política do país, o que se configura sob as mais diversas 
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formas, que estão nos registros amargurados do autor no Diário íntimo, no protesto 

revoltado dos escritos circunstancias publicados nos pequenos jornais e revistas, bem 

como nos romances e contos. Nas narrativas de ficção o desencanto e a revolta do 

narrador se manifestam através da ironia e da sátira, recursos que franqueiam a crítica 

social contundente que caracteriza a literatura do autor de Clara dos Anjos. Quando o 

alvo são as instâncias do poder do Estado prevalece a deformação caricatural, como 

acontece nas narrativas tragicômicas de Os bruzundangas, nas inusitadas Aventuras do 
doutor Bogóloff , no absurdo das situações de Numa e a Ninfa e em alguns contos, em 

que muitas vezes o insólito configura-se pela via do grotesco e do absurdo. Partindo 

desses pressupostos, este trabalho tem por objetivo analisar alguns aspectos do conto 

“Como o homem chegou”, com ênfase sobre os episódios que e situações em que se 

configuram o insólito e o absurdo, traços que constituem elemento estruturante da 

narrativa de Lima Barreto.

Francisco Bezerra dos Santos (UEA)

O imaginário nas narrativas indígenas “A lenda da mãe da roça”, “A origem 
do cupim”, e “Meus olhos bonitos”

A literatura infantojuvenil amazonense ainda é pouco conhecida, pois só começou 

a ser produzida em larga escala a partir de 2001, sendo uma literatura de grande 

importância assim como a literatura destinada aos adultos, pois traduz sonhos, fantasias 

e questionamentos. É, pois, um rico meio de conhecimento que por traz de cada 

narrativa tem-se um conjunto de ideias, um fundo pedagógico que transmite valores 

que podem ajudar o infante na compreensão de si mesmo e na realidade a sua volta. 

É também nessa literatura que a imaginação deixa vir à tona as riquezas das lendas, 

mitos, crenças e costumes de um povo, através de um ingrediente que dá um toque 

especial em cada narrativa, o imaginário. Assim, por meio do imaginário é possível recriar 

as diversas realidades de um povo com simbologias que podem representar a vida do 

homem local. A partir desse pressuposto a presente pesquisa visa analisar as narrativas 

Amazonenses “A Lenda da mãe da roça”, “A origem do cupim” e “Meus Olhos Bonitos” 

da obra Murugawa: mitos, contos e fábulas do povo Maraguá do escritor indígena 

Yaguarê Yamã, sob a perspectiva do imaginário. A investigação conta como instrumento 

metodológico a pesquisa bibliográfica dialogando com diversos teóricos, entre eles: 

Trindad e Lapalatine (1997), Todorov (2006), Coelho (1993), e outros estudiosos de 

igual relevância. Espera-se com este trabalho a divulgação da literatura infantojuvenil 

amazonense, para que todos os leitores tenham conhecimento de uma literatura onde 

o imaginário traz as especificidades de uma região rica de costumes, crenças e lendas. 
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Teresa Andrea Florêncio da Cruz (UFRJ)

O insólito como denúncia de um projeto de imunidade: a monstruosidade 
no espelho em um conto de Manuel Mujica Láinez

Este estudo procurará fazer uma aproximação, pelo viés do monstruoso e do insólito, 

ao conto “La casa cerrada”, relato escrito pelo argentino Manuel Mujica Láinez e 

editado em 1951 no livro Misteriosa Buenos Aires. Pensando os monstros como um eles 
que se caracteriza por apresentar uma forma ou estrutura anormal, bem como um 

comportamento que se desvia do caráter normal, queríamos problematizar a figuração 

do monstruoso que Mujica Láinez situa justamente no momento de constituição da 

Argentina como nação. Conforme assinala Louis Vax em seu Arte y literatura fantásticas, 
o monstro está em nós, e se projeta no âmbito mais íntimo do nosso ser quando 

acreditamos tê-lo eliminado ou expulsado para longe da nossa existência. Na narrativa 

“La casa cerrada”, o insólito emerge como a figuração do monstruoso que, ao mesmo 

tempo, é algo próximo, semelhante, quase um irmão. E é no monstro, o qual aparece 

com uma forte carga simbólica associada a grupos humanos que constituiriam o 

corpo social da nação em constantes lutas pela afirmação de um projeto hegemônico, 

que se dá o encontro entre ficção e história, possibilitando uma leitura alegórica do 

monstruoso. Pretendemos pensar ainda o papel da casa como universo em que se 

oculta o monstro na medida em que esta se vincula às metáforas da “casa tomada” e do 

“sangue derramado” como elementos centrais para a dramatização no texto literário e 

em um fragmento concreto do corpo da cidade das lutas sociais, políticas e culturais de 

um determinado período da história.

Mariana Fogaça Calviño (UPM)

O insólito e a máquina na Invenção de Morel, de Adolfo Bioy Casares

Não é possível negar que a construção de Adolfo Bioy Casares foi primorosa em 

todos os sentidos. Sua novela representa uma história bem tecida, mas o que há de 

mais pungente no texto é o invento do Dr. Morel: a máquina. E é sobre ela que as 

questões deste trabalho serão apresentadas.

A máquina do Dr. Morel representa a construção de um holograma. Tal invento não 

era conhecido, até então, da sociedade científica da época (1940); justamente por isso 

é impossível não salientar a mente construtora de um autor capaz de dar vida, em seu 

texto, a algo que nem ao menos existe. 

Trabalhar o suspense no leitor é crucial para que se crie a veracidade do insólito. Antes 
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de divulgar o irreal, apresentam-se fatos duvidosos, capazes de levar aquele que lê 

à crença do que virá depois. Ao sentir a angústia e observar as dúvidas do narrador, 

obviamente, o leitor vai criando um laço estabelecido com o mesmo, passando a sentir 

e a pensar como ele. Consequentemente, ao aparecer a máquina, o leitor já está pronto 

para “receber” aquela informação.

O elemento fantástico quase sempre precede fatos duvidosos, imprecisos, que 

despertam a atenção daquele que lê. Neste caso, pode-se dizer que a dúvida do leitor 

é o elemento que antecede a máquina, a qual é simplesmente a representação do real, 

em todos os seus sentidos.

Afinal, pensando nas questões do insólito, por que a máquina faz parte do mundo do 

fantástico e não poderia ser real?

A máquina é aquela que cruza o limite entre o real e o insólito, transgredindo a 

percepção do narrador da novela.

Teresinha Vânia Zimbrão da Silva (UFJF)

O insólito em “A terceira margem do rio” de Guimarães Rosa

Análise do conto “A terceira margem do rio” de Guimarães Rosa como um texto 

insólito, transgressor dos limites do real. Explicitaremos então a estranheza da estória do 

pai que entra numa canoa para dela nunca mais saltar e nem ir a parte alguma, somente 

a invenção de remar de meio a meio no rio, estarrecendo a todos. Consideraremos 

esta invenção como um fato que subverte a ordem usual do mundo moderno ocidental 

e instaura a ordem de um outro mundo. Analisaremos a parte da estória em que o 

pai é tido como louco pela família e vizinhos, que tentam de tudo para que desista 

da estranha teima, como tentativa da ordem usual, que não suporta a alteridade, de 

subverter esse outro ao mesmo. Tentativa, contudo, sem sucesso, pois o pai não dá 

ouvidos, não se chega à pega ou à fala e continua no seu outro mundo, remando na 

insólita terceira margem. Consideraremos que em diversas culturas não modernas o 

rio simboliza o mistério da existência do homem: estamos do lado de cá, por meio da 

morte, atravessamos o rio para chegar do lado de lá, sendo que este lado de lá não 

é a outra margem do rio, concreta, e sim o além. Concluiremos que a insólita terceira 

margem parece representar, como símbolo não moderno, um meio termo, nem a vida, 

nem a morte, antes sim um possível caminho para se preparar da vida para a morte.
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Caroline Aparecida de Vargas (UFPR)

O insólito em Cordilheira, de Daniel Galera

O presente trabalho tem como objetivo compreender como o insólito se configura 

no romance Cordilheira (2008), de Daniel Galera (1979-). Nossa hipótese é a de que 

os acontecimentos estranhos que a protagonista Anita encontra durante uma viagem 

à Argentina têm a fonte de sua anormalidade no embate entre realidade e ficção. Os 

amigos que Anita faz em Buenos Aires, incluindo seu namorado José Holden, fazem 

parte de uma espécie de clube. Eles escrevem ficções e depois começam a viver 

como os personagens que criaram. A natureza incrédula de Anita faz com que ela 

não se adapte a esse estranho costume. Além disso, ela é uma escritora conhecida 

internacionalmente, o que faz com que tenha uma relação também próxima com seus 

livros e sua ficção, mas que não chega ao nível consideravelmente insólito de seus 

conhecidos portenhos. Desejamos, ao longo de nossa comunicação, entender como as 

personagens concretizam sua ficção e por que essa concretização do ficcional torna-se 

parte do insólito apresentado no romance. Além disso, pretendemos analisar como o 

espaço em que Anita se insere, afinal ela está em uma viagem por outro país que não é 

o seu. A cidade de Buenos Aires e seus arredores é intensamente descrita ao longo da 

narrativa e nos cabe aqui compreender seu papel na criação de uma atmosfera insólita.

Patricia Gonçalves Tenório (UFPE)

O insólito em Oscar Wilde e Gustave Moreau: uma visão intersemiótica 
entre dois primeiros pós-modernos

Umberto Eco em História da Beleza fala do início da segunda metade do século 

XIX, período vitoriano na Inglaterra, Segundo Império na França, o capitalismo em 

expansão, o Manifesto de Karl Marx recém-lançado, quando o artista, oprimido pelo 

“mundo industrial”, não possuindo mais como parâmetros a religião e a ciência, 

decide se fazer “diverso”.

É nesse desejo de se fazer “diverso” que nasce a “religião estética” da “Arte pela 

Arte” do decadentismo. Trazendo de volta os parâmetros físicos e morais (ou melhor, 

amorais) do declínio do Império Romano e do ocaso do Império Bizâncio, nasce o 

dândi com George Brummel, e o decadentismo francês em As Flores do Mal (1857), 

de Charles Baudelaire, em que procurava-se vivenciar um-novo-estilo-de-vida-velha, 

onde “o homem acaba por se assemelhar àquilo que gostaria de ser” (Baudelaire in 

Eco, 2004, p. 334).
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O presente estudo procura investigar, de maneira intersemiótica, o insólito nas obras do 

escritor, poeta, dramaturgo, crítico de arte irlandês decadentista e dândi Oscar Wilde 

(1854-1900), entre elas, a peça de teatro Salomé (1894), a novela fantástica O Fantasma 
de Canterville (1891), e o seu único romance O retrato de Dorian Gray (1890/1891), 

e nas obras do artista francês e simbolista Gustave Moreau (1826-1898), entre elas, 

o óleo sobre tela Salomé (dançando diante de Herodes) (1876), a aquarela A Aparição 

(1876) e o óleo sobre tela Édipo e a Esfinge (1864), à luz de teóricos tais como Tzvetan 

Todorov, Charles Sanders Peirce, Flavio Garcia, analisando o quanto esses dois artistas 

ultrapassaram seu tempo e anteciparam o que viria se consolidar no Pós-Modernismo, 

além do Fantástico, além do Realismo Maravilhoso.

Fernanda Reis da Rocha (UPM/CAPES–PROSUP)

O insólito em Sombras de reis barbudos: uma possível leitura alegórica da 
obra de José J. Veiga

José J. Veiga consolidou-se, desde sua estreia literária, como um autor brasileiro 
constantemente vinculado às narrativas fantásticas envolvendo o campo do maravilhoso, 
do absurdo e do alegórico. Marcadas por um estilo lacônico; por aspectos tendenciosos 
à formulação de uma atmosfera asfixiante; e pela presença de passagens próximas 
ao mundo da fantasia, suas obras encontram-se, muitas vezes, prontas a questionar as 
condições humanas quando essas se encontram envoltas por um ambiente opressor, 
que lhes inibe qualquer possibilidade de libertação. Por mesclar tais elementos, 
selecionamos como corpus de pesquisa Sombras de reis barbudos (1972). Publicada em 
pleno auge do regime ditatorial, essa novela apresentaria ocasiões beirando as formas 
mais extremas de repressão, poder e censura: o jovem Lucas, cumprindo a vontade 
de sua mãe, recorda e nos conta a história acerca da consolidação de uma fábrica – a 
Companhia – que aos poucos passará a impor regras e ideais a todos os habitantes 
da cidade interiorana de Taitara. Teremos, como objetivo principal desse trabalho, o 
estudo de um dos recursos preponderantes dessa ficção: a existência maciça de eventos 
insólitos (o estabelecimento da fábrica e de seus fiscais, o aparecimento repentino 
de muros, urubus e homens-voadores) e como os mesmo podem ser interpretados 
como uma alegoria do contexto extraliterário brasileiro. Para tanto, usaremos como 
instrumento referencial primordial a própria narrativa veiguiana e, em momentos 
posteriores, as obras de autores como João Adolfo Hansen, Tzvetan Todorov, Renato 
Franco e Heloísa Buarque de Hollanda, Luís André Nepomuceno, Vera Lúcia Mendes 
Paganini e Maria Zaira Turchi. Ao finalizarmos todas as nossas leituras e interpretações, 
torna-se plausível afirmar que a combinação dos elementos estranhos existentes em 
Sombras consolida a imagem do Brasil da época ditatorial, ademais de externar um 

contundente viés de crítica sociopolítica. 
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Thaís Seabra Leite (UFRJ)

O insólito engajado em Bolero, de Victor Giudice

O presente estudo consiste na interpretação de Bolero (1985), escrito por Victor 

Giudice, considerando a associação entre o caráter insólito e o veio político da narrativa. 

No pós-64, diante de uma realidade que se afigurava aterrorizante, quando a truculência 

e a opressão faziam parte da rotina dos brasileiros, o insólito configurou-se, para 

escritores como J.J.Veiga, Murilo Rubião e Victor Giudice, a forma de expressão ficcional 

que melhor expressava o espanto frente à realidade. Em Bolero, o leitor impacta-se com 

fatos nada cotidianos, como a espera de sete anos no corredor de uma maternidade 

e o número circense de ilusionismo, mas reconhece traços emblemáticos dos “anos de 

chumbo”, como o desaparecimento e a tortura de indivíduos. Verifica-se, nesse caso, que 

o mundo ficcional giudiciano não se restringe a reproduzir o documental ou a inaugurar 

um universo irrealista de sentido, mas concilia as duas possibilidades. É, portanto, 

valendo-se do insólito que o romance de Giudice explicita os abusos do poder ditatorial 

que rege a cidade de Bolero. O efeito literário da superposição imaginativa de fatos 

políticos e insólitos que direcionam a ação narrativa reside na reflexão tanto sobre o 

terror dos atos truculentos da ditadura quanto sobre o estatuto insólito que caracteriza 

a rotina do protagonista da trama. Como fundamentação teórica para este estudo, 

investe-se no diálogo com os trabalhos críticos de Alcmeno Bastos no que concerne ao 

romance político, e de Manuel Antonio de Castro quanto ao insólito. 

Pedro Afonso Barth (UPF)

O Insólito na constituição de sagas fantásticas: elementos do Maravilhoso 
constituindo o universo de A Guerra dos Tronos

Neste trabalho, temos o objetivo de compreender como uma saga literária é constituída 

por elementos do insólito e do maravilhoso. Sagas, segundo Martos García (2011), 

são um bom exemplo de narrativas pós-modernas, que não se limitam ao esquema 
do relato de espada e bruxaria ou do mito do herói, mas excedem esses moldes e 
elaboram utopias e distopias, heróis e anti-heróis e, mobilizam diferentes gêneros e 
linguagens na sua constituição. Desta maneira, configuram um território absolutamente 
novo de investigação exigindo ferramentas e conceitos apropriados para a análise.  A 
pesquisa tem como corpus de análise o universo ficcional inaugurado no livro A Guerra 
dos Tronos (2010). A obra do escritor George Martin e as obras subsequentes que 
constituem As crônicas de Gelo e Fogo – os mapas, a série, o glossário, os jogos - podem 
ser consideradas partes de uma saga fantástica. Os principais referenciais teóricos para 
conceituar uma saga fantástica são Alberto Martos García (2009, 2011), Campbell 
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(2005), Eloy Martos Núñez (2007) e, para refletir sobre o maravilhoso e o insólito, 
dialogaremos com os estudos de Flávio García (2012) e Todorov (1992). Identificaremos 
na obra citada aspectos do maravilhoso e do insólito. Por exemplo, a presença de 
espadas mágicas, dragões, mortos-vivos recupera mitos antigos que são revitalizados e 
mobilizam novos sentidos no contexto de uma saga. Concluímos assim que a utilização 
de elementos do maravilhoso é uma característica intrínseca às sagas fantásticas, pois 

são narrativas que se alimentam de mitos e de elementos fantásticos para atrair leitores.

Sonia Maria de Araújo Cintra (USP)

O insólito na literatura de Albano Martins

Considerando-se a literatura de Albano Martins uma literatura do olhar, não só do 
ponto de vista descritivo-narrativo, mas da remissão ao olhar do que é captado pelos 
outros sentidos, sensações e sentimentos, bem como o que pertence a lembranças e à 
memória ou é de projeção no futuro, expressa através da palavra comprometida com 
imagens poéticas, busca-se neste trabalho acadêmico, a partir da leitura e análise literária 
de “O cavalo cor-de-rosa”, compreender a écfrase sugerida ao autor pela imagem 
da pintura no Sepulcro de Thanuny, escriba e guerreiro do reinado do faraó Tutmés 
III (Tebas, Egito), para depreender o insólito que se manifesta no deslocamento da 
linguagem pictórica para a verbal; estabelecidas as relações de denotação e conotação 
entre ambas. Se por um lado essa transposição pode causar estranhamento, ou mesmo 
intrigar e/ou inquietar o leitor, por outro lado pode descortinar um novo universo de 
significações que expande seus sentidos de compreensão de mundo e dos múltiplos 
domínios da estética, sobretudo na dimensão do visível e lisível. No afã de aprofundar 
os estudos sobre a obra literária de Albano Martins e, mais especificamente, sobre 
o insólito constitutivo de suas imagens verbais, entendido consoante Carlos Reis, 
como uma ocorrência “que vem corroer a ‘normalidade’ e uma verossimilhança que 
nada parece capaz de abalar”, buscou-se fundamentação teórica em Massaud Moisés 
e Aurora Gedra Ruiz Alvarez e, entre outros, para, a partir do entendimento da 
significância expressiva da construção ecfrasística, verificar o fantástico na literatura e 
saber a cosmovisão do autor. 

Rosália Maria Carvalho Mourão (FSA/SEDUC–PI)

O insólito na obra infantil Contatos imediatos dos besouros astronautas e Os 
habitantes do espelho de Assis Brasil

O artigo analisa algumas manifestações do insólito nas obras infantis Contatos imediatos 
dos besouros astronautas e Os habitantes do espelho do escritor piauiense Assis Brasil. O 

objetivo é analisar o fantástico e o fantástico-estranho  nas obras infantis de Assis Brasil   
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tendo como fundamentação teórica os conceitos de fantástico de Tzvetan Todorov 

(2003) e Irlemar Chiampi (2012). Na primeira obra o Insólito apresenta-se numa 

viagem espacial que Didi faz para Saturno e seus anéis com os mini amigos astronautas, 

Mira e Mura, deixando para trás sua família, o personagem num primeiro momento 

vacila em partir com os pequenos astronautas extraterrestres, mas diante da situação 

inusitada, do desejo de ser astronauta e de conhecer novos mundos viaja acreditando 

que um soro mágico tomado pelos seus pais faria com que eles não se preocupassem 

e assim ele pudesse viver sua aventura em segurança e ainda voltar em tempo de 

jantar com a família. Na segunda obra, Seu Mundinho, pai de Nelinho entra num portal 

mágico através de um espelho e desaparece misteriosamente. Nelinho em busca do 

pai depara-se com o fantástico-estranho, pois o que parece ser sobrenatural pode ter 

uma explicação racional, embora o ar de mistério permaneça. Nas obras há uma relação 

entre o mundo real e o sobrenatural, uma convivência de seres reais e imaginários, uma 

alternância entre o que ocorre no mundo real e no sobrenatural, havendo uma relação 

direta nos acontecimentos que interfere na vida cotidiana dos personagens.

Aurora Gedra Ruiz Alvarez (UPM)

O insólito nas mídias: convergências e divergências

Muitos pesquisadores da literatura, como Tzvetan Todorov, Filipe Furtado, David 

Roas entre outros, têm se debruçado sobre o estudo do insólito nas suas diferentes 

manifestações (fantástico, neofantástico, estranho, maravilhoso etc.). Para esses 

estudiosos, o insólito resulta de um descompasso entre o natural e o sobrenatural, 

ou, no dizer de Carlos Reis, de uma cisão entre “uma lógica realista”, que lida com 

o previsível, e uma lógica que sai da zona de “segurança”, do convencional. Este 

entendimento sobre a natureza do insólito na literatura parece não provocar 

grandes divergências entre os pesquisadores. No entanto, em se tratando de outras 

manifestações da arte, poderíamos nos questionar se nelas se aplica o mesmo 

entendimento. Ou seja, se assim como no texto literário o insólito está relacionado com 

a erupção de uma ocorrência incomum, perturbadora da ordem, teria ele causa distinta 

nas artes plásticas e no cinema? Avançando nesse cotejo, podemos ainda considerar 

que, no texto literário, a ambiguidade é um dispositivo essencial para desencadear o 

insólito, mas será que esse mecanismo também dá vazão ao extraordinário na narrativa 

fílmica e no texto plástico? Caso de termos nessa última pergunta uma resposta que 

confirme que o mesmo expediente produz o insólito nos diferentes objetos, chegamos 

a uma terceira questão concernente às diferenças entre os sistemas sígnicos. Como 

se produz a ambiguidade nessas diferentes linguagens? Do âmbito dos estudos da 

Intermidialidade, surge ainda outra questão relativa às propriedades constitutivas de 
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cada código: que elementos atuam em cada criação artística na construção do insólito? 

Todas essas questões orientam esta pesquisa que pretende discuti-las, examinando 

algumas telas, uma infografia digital e uma animação de curta metragem, com apoio nos 

estudos do insólito e nas teorias da Intermidialidade.

Francisco Carlos Malta (UERJ)

O insólito no cinema: Blindness, do diretor Fernando Meirelles, adaptação 
do romance Ensaio sobre a cegueira de José Saramago para as telas

A questão da adaptação literária é palco para grandes discussões em suas muitas 

dimensões. Saber se o filme aproximou-se ou afastou-se do texto de origem é sempre 

a primeira investigação. Livro e filme são dois códigos de linguagens diferentes, cada 

um a sua maneira, apresentando sua forma de ser transcodificado. Com o romance 

Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago não foi diferente. A trama do escritor 

português ganhou uma versão pelas mãos do diretor brasileiro Fernando Meirelles e 

será o corpus de estudo.

Para hipótese de investigação, se propõe a discutir como o insólito aparece na 

adaptação da palavra para imagem? No debate da questão, vamos trabalhar a 

perspectiva da análise do discurso com Bakhtin (2010), análise do audiovisual com 

Robert Stam (2000), Ismail Xavier (2003) e ainda Linda Hutcheon (2011).

Ao transpor uma narrativa para outra, ou seja, a literária para fílmica, rompe-se um 

código e o tradutor recria em cima da obra original. A passagem de uma linguagem 

literária para linguagem cinematográfica é o que se pode chamar tradução de linguagens. 

Ismail Xavier afirma que “o livro e o filme nele baseado são vistos como dois extremos 

de um processo que comporta alterações de sentido em função do fator tempo, a 

par de tudo o que mais que, em princípio, distingue as imagens, as trilhas sonoras e as 

encenações da palavra escrita e do silêncio da leitura.” (XAVIER, 2003, p.62). Em síntese 

o adaptador-tradutor é o responsável pela leitura que faz, visto que não é possível ter 

uma única interpretação de um romance lido.

Tânia Regina Silva da Silva (UniRitter)

O insólito no conto “A menina de lá”, de Guimarães Rosa

Parte-se da premissa de que o tema do insólito não pode ser desvinculado do 

conflito gerado pelo conhecimento da realidade diante de um fenômeno inexplicável. 

De fato, o insólito encontra-se vinculado a todo comportamento estranho, ou seja, 

ao que foge do senso comum como argumenta (HELLER, 2014). Segundo a autora, 
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no livro O cotidiano e a história, “A vida cotidiana é a vida de todo homem”, ele 

é ao mesmo tempo um ser particular e um ser genérico, por ser único e por ser 

produto de suas relações sociais. Sendo a literatura a representação possível da vida 

cotidiana e também daquilo que foge do senso comum, com a inserção do que se 

alça ao sobrenatural, a comunicação proposta analisa o conto de Guimarães Rosa, “A 

menina de lá” (ROSA, 1985), do livro Primeiras Estórias. Já o título anuncia tratar-se 

de uma menina “de lá”, de um mundo diferente, incompreendida por fazer previsões, 

que passam para a família que “nunca tirava o terço da mão” como milagres. Sua 

linguagem é vista como incompreensível: “ ‘Ninguém entende muita coisa que ela 

fala...’ – dizia o Pai, com certo espanto. [...] Menos pela estranheza das palavras [...]. 

Mas pelo esquisito do juízo. [...] Ou referia estórias, absurdas, vagas” (ROSA, 1985, p. 

22).  As relações familiares para com a menina não correspondem às expectativas 

da família em relação ao que o senso comum prevê. Por isso, é preciso examinar os 

estudos referentes a uma criança na idade de 2 a 7 anos, estágio denominado por 

Jean Piaget como “pré-operatório”. Nessa direção, entre o aparato teórico, inserimos 

para análise do texto rosiano o livro A formação do símbolo na criança, com destaque 

para o capítulo “Animismo” (PIAGET, 2013, p. 281), termo esse que compõe a 

constelação conceitual do insólito no Simpósio a que o texto se encaminha. 

Helen Cristine Alves Rocha (UFU)

O insólito no espaço-corpo de Medardo e Agilulfo

O propósito de nossa reflexão é analisar o tratamento do insólito, procurando 

entender de que maneira ele se constrói no espaço-corpo de dois personagens 

protagonistas de Italo Calvino, a saber : o Visconde e o Cavaleiro, presentes nos livros O 
Visconde Partido ao Meio (2011) e O Cavaleiro Inexistente (2005). Além disso, pensamos 

que nessas narrativas fantásticas o efeito da leitura exerce um papel fundamental em 

sua relação com o medo, e com o sentimento “inquietante”, usando a terminologia de 

Freud (2010), e, desse modo, pretendemos analisar como o insólito é um elemento 

causador de medo; investigar como se configura a sua manifestação no espaço-corpo 

desses personagens, e que efeito desencadeiam no contexto narrativo, já que o corpo 

do Visconde foi partido ao meio por uma bala de canhão, e o corpo do Cavaleiro é 

invisível. Portanto, o espaço de seus corpos se mostra em decomposição e é o lugar 

de onde emerge e onde habita o insólito. Para cumprir com os objetivos propostos, 

tomamos como fundamentação teórica obras que tratam da especificidade da 

literatura fantástica, principalmente a de Calvino, elegendo como obras básicas para 

sua compreensão os estudos de Tzvetan Todorov (2004); Italo Calvino (2006); Filipe 

Furtado (1980, 2013); Lenira Marques Covvizi (1978); David Roas (2001) e Howard 
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Phillips Lovecraft (1987). Para os estudos psicanalíticos sobre o medo e o sentimento 

“inquietante” elencamos Freud (2010); Zygmunt Bauman (2008); Jean Delumeau 

(2007); Nathalie Frogneux (2007); Maria Rita Kehl (2007); Maria Izabel Limongi (2007). 

Dentro dos estudos sobre ideologia e o espaço teremos o auxílio das obras de Marisa 

Martins Gama-Khalil (2012) e Michel Foucault (2000, 2002, 2006, 2007). O presente 

trabalho relaciona-se ao projeto que atualmente desenvolvemos no mestrado em 

Teoria Literária na UFU.

Ana Cristina Teixeira de Brito Carvalho (UEMA–Balsas)

O insólito no romance de Rubem Fonseca, Bufo & Spallanzani

Bufo & Spallanzani é um romance policial do escritor brasileiro Rubem Fonseca, 

publicado em 1985. Esta narrativa ficcional apresenta-se como uma paródia ao gênero 

policial. Seu enredo se constitui por meio de várias investigações que se interligam 

e passam a constituir a forma do texto. O insólito se conecta ao texto sob várias 

perspectivas, como por exemplo, o modo de organização dos capítulos e a repetição 

de várias ações por diferentes personagens. No entanto, nossa pesquisa destacará um 

aspecto fabular, o uso do veneno do sapo Bufo Marinus, substância alucinógena que 

provoca a falsa morte – estado cataléptico – de dois personagens. O primeiro deles é o 

senhor Maurício Estrucho, rico fazendeiro que se serve desse expediente para ludibriar 

o seguro e dar um golpe milionário na empresa em que trabalha. Com o objetivo de 

comprovar o golpe na Panamericana de Seguros, o agente Canabrava decide recompor 

a mesma experiência. Anos depois, o já escritor de romances policiais, Gustavo Flávio, 

narrador do romance, relembra e relata as aventuras de sua juventude. Nosso propósito 

é a investigação e análise dos elementos insólitos presentes na constituição do enredo e 

a constituição dos sentidos promovidos por esses recursos para a significação do texto 

de Rubem Fonseca. O estudo se constitui a partir de uma perspectiva narratológica 

em que se priorizam os aspectos formais do texto. Nossas conclusões apontam para o 

papel do fantástico como um elemento de composição da metaficção.

Eva Esperança Guterres Alves (UniRitter)

O insólito pelos Caminhos do Negro em Porto Alegre

Apesar do avanço das políticas de inclusão ainda paira uma invisibilidade quanto à 

presença do negro e sua contribuição para a sociedade brasileira, aqui a exclusão e 

a discriminação silenciaram valores e práticas culturais e a linguagem configura uma 
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condição atribuída que expressa alteridade condenada (PESAVENTO, 1999). Este 

trabalho tem como objetivo a análise das representações do insólito na trajetória 

do negro urbano no roteiro do II passeio orientado Pelos Caminhos do Negro em 

Porto Alegre, uma das ações do projeto de pesquisa Turismo e Literatura da linha de 

pesquisa: memória cultural identitária. Percorremos esse itinerário como o viajante 

que se aproxima do passado, escavamos essas narrativas e verificamos que os 

registros identitários subvertidos pelas forças de poder, emergem como espaços de 

resistência e de anima como aponta Harry Garuba (2003) quando resume o credo 

básico da crença animista. Entendemos que os escritores africanos contemporâneos 

incorporam a concepção da realidade pelo viés animista e os espaços dos caminhos 

do negro em Porto Alegre por essa lógica de subversão permite absorção de 

matrizes de mitos fundadores e da história desses lugares expressas nas narrativas 

orais e escritas e nas canções assim como nas manifestações museológicas 

contemporâneas. O processo de desterritorialização do povo negro dos diferentes 

espaços da urbe é repensado pelo projeto à luz dos bens simbólicos que configuram 

as expressões identitárias desses lugares.

Mauro Sergio Apolinário (UFRJ)

O instante da imagem: a linguagem e o acontecer poético na fotografia

De modo geral, nosso tempo muito nos tem dito e apresentado sobre a imagem 

fotográfica. Talvez seja ela hoje uma questão que se desgasta se tomada pura e 

simplesmente por precoces apresentações visuais ou fugazes visualizações de uma 

noção exagerada da subjetividade. Na verdade, faltou ao homem perceber que 

justamente aquilo que ele achava mais imediato necessitava de um aprofundamento 

que percorresse um caminho fundado no diálogo dele mesmo com o próprio real 

que o cerca. Numa tentativa de ir além das alternativas técnico-operacionais ou 

mesmo das já repetitivas discussões sobre verdade e ficção que elencam o discurso 

sobre a fotografia, buscamos nesta apresentação pensar a imagem fotográfica num 

âmbito poético- ontológico instaurado junto à Linguagem, como arte e não menos 

que isso, recuperando a capacidade criativa vivenciada na abertura do sistema sígnico 

e poietização do real nas manifestações que se dão a partir dela e não somente sobre 

ela. Assim, ao percorremos um caminho que leva tão somente a outros caminhos, as 

peculiaridades da imagem fotográfica se abrem ao mundo do dizer poético e assumem 

de modo significativo o seu papel no real. 
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Maria Inês Freitas de Amorim (UERJ)

O maravilhoso como instrumento de crítica social: uma análise de O amor 
nos tempos do cólera

A construção da identidade dos povos latino-americanos passa pelo histórico de 

exploração, lutas pela liberdade e pelo contato entre as culturas que contribuíram para 

a sua formação, sobretudo entre africanos, europeus e sociedades nativas. A partir desta 

multiplicidade de vozes, um traço desta formação cultural é o convívio com elementos 

do maravilhoso. Como forma de expressão desta identidade, o Realismo Maravilhoso 

pode ser encarado como a corrente literária que expressa um discurso estético-político 

que representa a realidade latino-americana (CHIAMPI, 2012). Para Roas (2001, p. 12), 

“O realismo maravilhoso descansa sobre uma estratégia fundamental: desnaturalizar 

o real e naturalizar o insólito, quer dizer, integrar o ordinário e o extraordinário em 

uma única representação do mundo”. Um dos principais autores dessa corrente 

literária é o escritor colombiano Gabriel García Márquez. Em sua obra o maravilhoso 

assume, principalmente, duas funções: contribuir para agregar um caráter poético ao 

texto e como recurso utilizado na construção narrativa para dar ênfase às críticas 

sociais propostas pelo autor. Com base nestas reflexões, este trabalho busca analisar 

os elementos do maravilhoso presentes no romance O amor nos tempos do cólera 
(1985), propondo uma leitura da força narrativa que tal estratégia imprime à obra. Para 

o estudo proposto, foram utilizados autores que analisam o Real Maravilhoso, como 

Chiampi (2012), Roas (2001), Josef (1986) e Carpentier (2014), e textos de Hall (2003; 

2006) e García Canclini (2013), que apresentam reflexões sobre questões relativas à 

construção identitária.

Magali dos Santos Moura (UERJ/FAPERJ)

O mito fáustico: das letras às telas. Relação entre literatura e cinema

O objetivo deste trabalho é analisar algumas variantes da “História do dr. Fausto” e de 

seu pacto com o diabo como metodologia para se compreender a própria condição 

do homem em eterna luta entre a realização de desejos e os imperativos da realidade. 

Imbuído de uma necessidade trágica de se alçar para além dos limites do humano, 

em busca de ansiada satisfação, esse herói nasceu fadado à queda exemplar. Sob 

esse prisma é apresentado no livro popular anônimo editado por Spies em 1587 na 

Alemanha e alçado, poucos anos depois em solo inglês, à dita alta literatura através 

do drama de Marlowe. Mas a trama fáustica pode também dar lugar para outras 



151

vertentes, eminentemente transgressoras. Dessa forma, pretende-se empreender a 

análise de algumas obras fílmicas que se inscrevem na chamada tradição fáustica e assim 

compreender as nuances do próprio processo de implementação do modo moderno 

de ver o mundo. Segundo o ponto de vista defendido neste estudo, o mito fáustico se 

consagra como um dos mais profícuos motes literários quando se intenta delinear uma 

perspectiva comparatista de elementos literários coincidentes. Ao migrar ao longo de 

500 anos de lugar em lugar e de cultura em cultura, torna-se um mito eminentemente 

moderno e transitivo, em constante e ininterrupta transformação.

Raquel de Sousa Ribeiro (USP)

O paquete, o cargueiro e o volante

Paquete, cargueiro e volante são lexemas recorrentes na Ode marítima, de Álvaro de 

Campos, remetendo o leitor a campos semânticos referentes a elementos comuns da 

modernavida no mar. Sob outras formas, designações e graus de desenvolvimento, os 

referentes existem desde tempos imemoriais, como se depreende da lenda grega da 

nau Argo. O heterônimo de Fernando Pessoa, recria essas e outras imagens, referentes 

a diferentes épocas. Com essa estratégia, entre outras, confere-lhes o estatuto de 

insólito e produz o efeito de estranhamento no sujeito literário e no leitor. Em várias 

passagens encontram-se subsídios que possibilitam a interpretação nesta linha. O 

sujeito literário apresenta-se como engenheiro que ama a civilização e a máquina, 

mas, como fazia o poeta épico da antiguidade, invoca as musas, pedindo ajuda para 

bem realizar seu trabalho artístico. Estas, por sua vez, não são entidades mitológicas, 

espécie de seres superiores, como prescreve o cânone, mas “coisas navais”. Além disso, 

encontra-se no cais esperando uma “criatura que nunca chega”, obedecendo a um 

“mandado oblíquo”. Sugerindo o atendimento do pedido, avista um paquete e atribui-

lhe o poder de despertar memórias pessoais e coletivas, confirmado no decorrer do 

discurso. Paralelamente, um volante, de intensidade crescente, é ativado no interior do 

“eu” literário. Sob o efeito destes e de outros fatores, transforma-se num ser pirata, de 

grande violência, que lhe proporciona grande prazer. Esgotado pelas fortes emoções 

suscitadas pela imagem cruel que se apossara dele, o sujeito abandona o paquete e 

concentra-se no cargueiro que parte, recuperando com ele a imagem do engenheiro, 

amante da civilização e da máquina, passando a celebrar tudo que remete a ela e 

que, no seu delírio, na condição de “máquina de febre”, rejeitara como inferior. Esta 

comunicação propõe-se a examinar essas questões com base nas teorias de Bakhtin, 

Todorov e Bessière, entre outros.
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Bruno da Silva Soares (UERJ)

O real e o fantástico em Primeiras estórias de Guimarães Rosa

A obra de Guimarães Rosa é consagrada pela crítica com um dos maiores expoentes 

da terceira fase modernista, sendo Primeiras estórias um ponto centralizador de suas 

diversas originalidades literárias. Além da linguagem inovadora, do lirismo na prosa e 

dos neologismos, pode-se observar que o autor também se destaca em tendências 

não-usuais de prosa. Ao representar a vida interiorana, o contistautiliza o discurso 

fantástico como ferramenta narrativa para representar traços culturais do interior 

do país na Literatura Brasileira, perceptíveis , por exemplo, em  Um moço muito 
branco  e A terceira margem do rio. Do primeiro conto objetiva-se averiguar como 

o sobrenatural se constrói no estilo clássico e como ocorre o desdobramento das 

consequências misteriosas, coincidências,no cotidiano real das personagens. Seria 

uma série de eventos incomuns acontecendo ou algo insólito, de fato, ocorreu, e as 

personagens não conseguem explicá-lo? Do segundo, averiguam-se as implicações 

entre o real/imaginário, fantástico ou alegórico: seria a terceira margem apenas uma 

alegoria ou poderia ser um conceito sólido e pelas leis da lógica física, impossível? As 

teorias genológicas de Tzvetan Todorov e Filipe Furtado, o modo discursivo fantástico 

- também de Filipe Furtado – e as diversas formas de se perceber a realidade são a 

bases teóricas deste estudo.

Raul Dias Pimenta (UFG–Catalão)

O zumbi que habita a fronteira: entre o Gótico e o Slipstream

A figura do zumbi é motivo de tensão, medo e ansiedade, características que estão 

presentes na vertente do fantástico chamado de gótico, cujas raízes podem ser 

traçadas até a Idade Média, época em que a crença na volta dos mortos causou 

desconforto e fomentou largamente o debate sobre o que acontece após a morte, 

sendo o morto-vivo o produto de tal questionamento. A ideia do zumbi ganha 

notoriedade no século XX com o filme Night of the Living Dead (1968), de George 

Romero, onde o zumbi surge em um momento de tensão e conflito de ideologias. 

O retrato de um morto-vivo que surge devido à radiação espacial e que se alimenta 

de carne humana gera ruptura com suas origens góticas e provoca progressão a sua 

imagem. Então, o zumbi agora se encontra na fronteira entre gêneros. Este fator de 

hibridismo também pode ser notado não apenas em personagens, mas também em 

obras literárias, gerando um hibridismo literário característico do slipstream. Termo 

criado pelo escritor norte-americano Bruce Sterling para identificar obras de ficção 

científica que incorporam elementos de horror. Obras slipstream não possuem perfil 
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único ou regras, aglutinando elementos do Gótico, Ficção Científica e Realismo 

Mágico. Para este trabalho, vinculado à pesquisa desenvolvida no Mestrado em 

Estudos da Linguagem da UFG – Regional Catalão, foram selecionados os contos “Sea 

Oak” (1997), de George Saunders e “A Case of the Stubborns” (1984), de Robert 

Bloch com o intuito de analisar a figura do zumbi e as obras como pertencentes ao 

slipstream e pontos de contato com o Gótico.

Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET–RJ)

Onde acaba o humano e principia o animal: uma leitura de “Tigrela”

“Tigrela”, conto de Lygia Fagundes Telles integrante de Seminário dos ratos, obra 

publicada em 2009, apresenta um(a) narrador(a) que relata o diálogo entre ele(a) e 

Romana, uma amiga, ocorrido durante um encontro em um bar. Angustiada e deprimida 

em função de seus fracassos sentimentais, Romana confidencia-lhe detalhes de um 

animal que teria sido adotado por ela, um ser que, segundo ela, possuiria “dois terços de 

tigre e um terço de mulher”. 

Durante a conversa, Romana demonstra temor diante da possibilidade de o animal, 

extremamente ciumento, se suicidar. À medida que a relação entre ambas vai sendo 

desvelada, percebe-se um comportamento quase humano na tigresa, inversamente 

proporcional à animalização que parece caracterizar a dona.

Em uma narrativa que mais insinua do que propriamente revela, vários elementos 

simbólicos perpassam a trama, que se situa no pantanoso território do fantástico, como 

a imagem do ser híbrido, que tanto sugere a inserção do maravilhoso quanto a metáfora 

de um relacionamento homossexual, escamoteado pela condição mágica da fêmea/

filhote de tigre. As circunstâncias acerca da chegada de Tigrela, bem como os hábitos e 

características, tanto do suposto animal quanto de Romana, acabam por corroborar a 

ambiguidade gerada pelo relato. 

A partir da análise de aspectos recorrentes no conto em questão, nosso estudo busca 

pensar a configuração do fantástico na referida obra como representação de um 

feminino subjugado pela cultura patriarcal.

Davi Pinho (UERJ)

Orlando: humano e só

A imaginação técnica, como define Maria Conceição Monteiro, faz da literatura um lugar 

de tensão entre a promessa de imortalidade das tecnologias hodiernas e a finitude do 

ser humano. O trans-humanismo literário, portanto, põe em questão uma humanidade 
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que tenta, há séculos, esgarçar o tecido curto da vida. Virginia Woolf, uma escritora 

historicamente situada em um período onde a técnica começava a romper radicalmente 

os limites humanos, parece rejeitar qualquer tipo de explicação técnica para suas 

figuras insólitas, como a/o imortal Orlando. Meu trabalho é mostrar como Woolf, em 

uma rejeição à lógica da técnica, nos dá uma figura que ainda hoje parece não ter sido 

efetivada, a/o obscura/o Orlando, imortal por ser o que é: humano e só. 

Thiago Oliveira Carvalho (Prefeitura do Rio de Janeiro)

Os corpos estilizados de Severo Sarduy: textualidades cirúrgicas em Cobra

Estipulado pelo próprio Severo Sarduy em sua coletânea crítica Escrito sobre um corpo 
(1979), o corpo-texto literário é marcado por uma espécie de excesso do domínio 

táctil – plasticidade –, assumindo, portanto, uma dimensão epidérmica análoga ao jogo 

de peles – continuidade das superfícies – semiologicamente implicado nos sucessivos 

“revestimentos” ofídicos: as potencialidades do tecido corpóreo como indumentária. 

Nesses termos, formula-se a ideia do corpo como experimento na medida em que 

o próprio texto se propõe como experimento. Concebido nos parâmetros de um 

antirromance ao gosto kitsch-camp – portanto em constante diálogo com o rococó 

e o art nouveau, estilos (de fato pouco explorados no campo literário) que valorizam 

o motivo ornamental em si –, Cobra (1975) apresenta corpos-montagens in progress: 
“anticorpos” ou pós-corpos intrínseca – pode-se dizer, cirurgicamente – costurados na 

tessitura da linguagem. A partir do arcabouço teórico de Roland Barthes, Susan Sontag, 

Ortega y Gasset, Wylie Sypher, além do próprio Sarduy – todos, em alguma medida, 

dedicados às problemáticas da estetização “fetichista” – oriunda da l’art pour l’art – nas 

diversas linguagens artísticas e fenômenos culturais, pretende-se analisar um conjunto 

de fragmentos da obra narrativa mencionada dentro de uma perspectiva estilístico-

formal e desconstrucionista, espelhando, logicamente, a própria temática da pesquisa – a 

ambivalência dos pós-corpos estilizados. Ou, como indica a seguinte citação de Derrida 

– utilizada como epígrafe para um dos ensaios do escritor cubano –, A heterogeneidade 
das escrituras é a própria escritura, o enxerto (1979, p. 115). Enxerto de corpos-textos: 

excrescências – “ex-essências” – literárias: texturas textualizadas.

Sandra Mara Carvalho (UFU)

Os espaços fantásticos e as dobras dos sujeitos

Acreditamos que o espaço não se limita apenas à caracterização de paisagens ou 

de personagens, mas atua especialmente na instauração de sentidos, descortinando 



155

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 literário e sua importância 

para a criação do fantástico, salientando sua influência na construção da narrativa e 

personagens, 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 de mesmo nome dirigido por Agnieszka Holland, lançado em 1993. Em O jardim 
secreto, cujo título já aponta para um espaço determinado, 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. É nesse espaço, outrora trancado e proibido, e por meio dele, que as 

personagens se transformam, onde a descoberta do mundo e o autoconhecimento 

acontecem. Dessa forma, apresentaremos como a constituição das personagens está 

diretamente ligada ao espaço interditado do jardim, e como a evolução da narrativa 

se dá por meio dele, verificando assim as representações caracterizadas fantásticas 

que permeiam as narrativas, como essa ambientação fantástica está relacionada 

à transgressão e aos processos de subjetivação das personagens. Para tal análise, 

considerando que a narrativa oscila entre o sólito e o insólito, entre espaço real e 

irreal, nos basearemos nos pressupostos teóricos de Filipe Furtado, Remo Ceserani, 

Michel Foucault, Wolfgang Iser, e outros.

Murilo de Almeida Gonçalves (USP)

Os jogos de alteridade na narrativa fantástica

O objetivo desse trabalho é demonstrar como a narrativa fantástica pode ser 

empregada na problematização de questões relacionadas à alteridade no momento 

contemporâneo. Acreditamos que colocar em jogo essa discussão nos permitirá 

entender questões extras, que dizem respeito, por exemplo, à partilha dos espaços 

sociais, às perigosas políticas de exceção e ainda àquilo que Foucault denomina como 

controle dos corpos. Para isso, tomaremos como base de análise o conto “El muro”, do 

livro Los puertos extremos, publicado em 2005 pelo escritor peruano Johann Saari Page. 

A narrativa de “El muro” nos coloca diante de um relato do último sobrevivente da 

construção de um paredão faraônico, cujo objetivo era isolar e proteger pessoas de 

um “suposto inimigo” que rondava o exterior. No decorrer do conto, a personagem 

principal nos relata como era a sua vida pregressa, em especial as relações de trabalho 

que estabelecia com seus antigos e descuidados companheiros, todos agora mortos em 

ataques realizados pelo “inimigo”.
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Conforme avança o relato, percebemos que o que se constrói é toda uma 

problemática da alteridade que se relaciona com as mais variadas paranoias sociais 

ligadas à alteridade, entre elas as “ameaças fantasmas”, e também o absurdo que 

das clausuras contemporâneas, que acabam proporcionando uma falsa sensação de 

liberdade e proteção.

Maria Alice Ribeiro Gabriel (USP)

Os veios da memória: narrativas insólitas em Baú de Ossos, de Pedro Nava

O historiador e professor de literatura José Filgueira Valverde (1959) afirma que a 

arte, ao encarnar os ideais de uma época, impregna de tal maneira a vida, que as 

gentes guiam sua conduta pelo exemplo que lhes oferecem os protótipos criados pelo 

imaginário dos poetas: “Cada época recoge el fruto de la precedente”. Sendo assim, 

a exaltação dos ideais cavalheirescos na “novela cortês” da Idade Média, a partir do 

século XII, irá granar não só nos tardios libros de caballerias, senão nas façanhas com 

que os homens do Renascimento pretenderam emulá-las, na história e por feitos reais. 

Os conquistadores viveram, fizeram certas, as andanças novelescas. Os historiadores 

de Índias são cronistas de “no mentidas” aventuras. Uma grande parte das tradições 

populares pôde ser salvaguardada graças ao trabalho de folcloristas, dos relatos de 

viajantes e exploradores, e da memorialística. O conteúdo desse vasto tecido literário 

em Baú de Ossos (1972), nutrido pelos relatos sobrenaturais compilados por Pedro 

Nava, nos oferece uma outra visão do fantástico. A magia dessas narrativas reside, 

igualmente, na sua natureza paradoxal, pois que nos remete à construção da memória 

mítica como interface da memória histórica. Apoiando-se nos estudos de Felipe Furtado 

e Jean Molino, esta comunicação se propõe analisar alguns aspectos do fantástico 

folclórico dessas “no mentidas” aventuras registradas por Nava.

Jéssica Cristina dos Santos Jardim (UFPE/CNPq)

Padres Voadores e Trasgos Leprosos: imaginação romântica no drama 
histórico Bartholomeu de Gusmão, de Agrário de Menezes

No âmbito das investigações sobre a literatura oitocentista brasileira, esta pesquisa 

se volta às possíveis plasmações de categorias imaginativas em gêneros dramáticos 

históricos. Propomo-nos a estudar a construção do maravilhoso no drama histórico 

Bartholomeu de Gusmão (1855), de Agrário de Menezes, obra na qual se estabelece 

uma versão paralela à história oficial, agora dotada da cor da imaginação romântica 

pela inscrição da fantasmagoria nórdica e do maravilhoso cristão. Cognominado o 

“Padre Voador”, o brasileiro Bartholomeu de Gusmão (1685-1724) viveu na corte de 
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D. João V e foi o inventor da chamada “Passarola”, máquina voadora. Perseguido pela 

Inquisição, acusado de feitiçaria e práticas judaizantes, fugiu para a Espanha, onde faleceu. 

A incompreensão de seus contemporâneos sobre seu papel no desenvolvimento das 

Ciências e a possível injustiça que cerca sua morte suscitaram a escrita do drama, na 

tentativa de se elaborar uma nova visão da narrativa histórica – afinal, como escreve 

um romântico como Gonçalves de Magalhães, “do silêncio da história se aproveita 

com vantagem a poesia; e a imaginação supre otimamente todas as omissões” (2001, 

p.326). Nesse período em que se consolida nosso sistema teatral (FARIA, 2001, p.19), 

a imaginação – ligada ao exercício da subjetividade e ao deslocamento narrativo 

da realidade empírica (COLERIDGE, 1987, p.201) – elabora-se sobre um fundo 

verossimilhante e teleológico, que busca acima de tudo refletir nossa história e nossa 

natureza e construir um caráter nacional. Candido (1981, p.27) é pontual ao explicar 

que, “como não há literatura sem fuga ao real, e tentativas de transcendê-lo pela 

imaginação, os escritores se sentiram frequentemente tolhidos do voo, prejudicados no 

exercício da fantasia pelo peso do sentimento de missão”. Esse contexto nos instiga a 

pensar os modos de plasmação do conceito de imaginação no romantismo brasileiro, 

particularmente no gênero drama histórico, de suma importância na formação de nosso 

primevo sistema literário.

Gabriela Semensato Ferreira (UFRGS)

Paul Auster, entre literatura e cinema: a representação e seus limites

Como romancista, Paul Auster é reconhecido por trabalhos como A Cidade de Vidro 
(2004), que pode ser resumido pelo fato de o personagem decidir assumir, dentre 

vários nomes, o do “detetive Paul Auster”. A causa disto é uma ligação por engano, 

coincidência que também é abordada, por exemplo, em O Caderno Vermelho (2009). 

Em parte autobiográfica, muito ficcional, a obra deste norte-americano envolve ainda 

outras artes, em cuja relação se observa uma intertextualidade, como ocorre em 

Viagens no Scriptorium (2006), que simula, na própria estrutura do texto, um estilo 

cinematográfico, como se pode observar através da perspectiva narradora a partir 

de uma câmera instalada no quarto em que se encontra Blank (“espaço em branco”, 

em inglês). Pintura e fotografia também são integradas, como ocorre no filme Cortina 
de Fumaça (1994), ou mesmo no ensaio A Invenção da Solidão (1982). O que se 

percebe, portanto, não é apenas uma rede de referências, mas a convergência de 

artes, de gêneros, de textos e, interligada a ela, a subversão dos limites do que se 

convencionou chamar de “representação” e de “mimese” a partir de Aristóteles e Platão. 

Neste trabalho, considera-se esta problemática conceitual e se propõe considerar o 

espaço do entrelugar da Literatura Comparada, desvinculando a leitura dessa obra 
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de categorizações binárias, como a oposição simples entre ficção e não ficção, ou a 

fronteira fixa entre gêneros textuais e artes. Afinal, os trabalhos de Auster aproximam 

a ficção de suas próprias “verdades”, deixando de lado o “real preexistente” como 

ponto de partida e baseando-se na narração a partir da memória. Desta maneira, 

para este estudo, serão esboçadas algumas aproximações entre este e outros artistas, 

especialmente Orson Welles, a fim de repensar a “representação” nas artes, seus limites 

e como o próprio pensar artístico, neste caso, reflete o problema.

Mariarosaria Fabris (USP)

Pela graça alcançada

Em novembro de 1971, Dino Buzzati lançava sua última obra, I miracolidi Val Morel. 
Trata-se de uma publicação em que pintura e literatura se casam ao longo de trinta 

e nove minúsculos capítulos ilustrados pelo próprio escritor com quadros realizados 

como se fossem ex-votos. O pequeno volume era uma consequência direta da 

exposição Miracoliineditidi una santa, inaugurada em Veneza, no dia 3 de setembro do 

ano anterior, na qual, distribuídos pelos quatro pavimentos de uma pequena galeria, 

os quadros se sucediam para compor uma história que, iniciada no primeiro andar, 

se concluía no último. Os milagres atribuídos a Santa Rita de Cássia, na verdade, não 

eram desconhecidos, mas inventados pelo escritor. A narrativa de I miracolidi Val Morel 
se desdobra em pequenas fábulas cheias de acontecimentos, artefatos, entidades e 

animais fantásticos, em geral, que atormentam os seres humanos que entram em 

contato com eles, até que a santa lhes conceda a graça de sua intervenção, em 

milagres cuja realização vai de 1500 até 1936, com maior incidência nos séculos 

XIX e XX. A mistura de realidade e ficção, verossimilhança e fantasia não só cria 

um estranhamento, tão comum à obra de Buzzati, como permite que um clima de 

inquietação se instale nesses breves relatos, aparentemente simples e primitivos como 

as imagens que os complementam.

Ana Paula Araujo dos Santos (UERJ)

Perspectivas do Gótico feminino em “O Caso de Ruth”, de Júlia Lopes de Almeida

Ao longo de sua história, a estética gótica sempre se notabilizou pelo grande número 

de escritoras – Clara Reeves, Charlotte Smith, Sophia Lee, Ann Radcliffe, Mary Shelley, 

Edith Wharton, Shirley Jackson, Anne Rice, entre outras – que, em suas respectivas 

épocas, ajudaram a consolidar o gênero e adquiriram popularidade considerável com 

a publicação de suas obras. Essa significativa parcela feminina na produção literária 
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permitiu um outro ponto de vista ao gótico, ao qual a teórica americana Anne Williams 

identifica como pertencente a uma tradição particular, o “gótico feminino”, em oposição 

ao “gótico masculino” representado pela obras de autores como Horace Walpole, M. G. 

Lewis e Bram Stocker.

Essa tradição da estética gótica procurou enfocar, sobretudo, a condição da mulher 

na sociedade. Assim, o gótico feminino popularizou enredos onde heroínas frágeis e 

indefesas são vítimas do assédio de figuras patriarcais opressoras. O espaço familiar 

– comumente associado à segurança e proteção – se transforma no principal locus 

horribilis desse viés do gótico que se especializou no medo gerado a partir de segredos 

domésticos monstruosos e das ansiedades relativas à organização familiar. 

No Brasil, o conto “O caso de Ruth” (1903), da escritora Júlia Lopes de Almeida, insere-

se nessa perspectiva. O presente trabalho pretende uma análise dos elementos que 

caracterizam o gótico feminino no conto, e busca refletir sobre essa tradição da estética 

gótica na Literatura Brasileira. 

Fernando Monteiro de Barros (UERJ–São Gonçalo)

Quadros do Gótico na poesia brasileira

Em três diferentes momentos da poesia brasileira – Tarde (1919), de Olavo Bilac; Talvez 

poesia (1962), de Gilberto Freyre; Rua do mundo (2004), de Eucanaã Ferraz – nossa 

proposta é a de pensarmos o Gótico para além de suas fronteiras, começando pela 

superação do enquadre tradicional que o identifica ao gênero narrativo, como assegura 

o esclarecedor ensaio de Susana Reisz Cuando lo fantástico se infiltra em la poesia: 

hipótesis sobre uma relación improbable (Dialogarts, 2014). Além da fronteira entre 

os gêneros literários, o Gótico também ultrapassa várias outras, no que se percebe 

suas reverberações na cultura de massa, na mídia e fora dos limites do mundo anglo-

saxão em que se originou. No presente trabalho, continuamos a propor a categoria de 

Gótico brasileiro, ou Brazilian Gothic, para perscrutarmos a aparentemente inaudita 

manifestação desta estética das brumas espessas e dos castelos sombrios em um país 

solar, tropical e pertencente ao Novo Mundo como o Brasil. Imagens góticas, com 

efeito, assombram nossa literatura, bem como nossa cultura popular, em variados 

registros, como procuraremos demonstrar nos poemas escolhidos, os quais, no 

arco voltaico que vai do Pré-Modernismo de Bilac ao Pós-Modernismo de Eucanaã 

Ferraz, passando pelo Modernismo de Gilberto Freyre, o Gótico reafirma o topos da 

“perspectiva crepuscular do moderno”, que Walter Benjamin (1989) reconhece na 

urbanidade, gótica, de Charles Baudelaire.
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Luciano Cabral (UERJ/CNPq)

Quatro faces de um serial killer no romance American Psycho

Patrick Bateman, o protagonista narrador do romance American Psycho (1991), de Bret 

Easton Ellis, engana por ser rico, bonito e educado e, ao mesmo tempo, torturador, 

assassino e canibal. Mas esta personalidade antagônica não o torna singular. O que 

o particulariza são as quatro faces que ele apresenta ao longo de sua narrativa: (1) 

ele consome mercadorias e humanos, (2) compete para ter reconhecimento, (3) 

suas ações provocam medo e (4) sua narrativa não é confiável. Sendo um yuppie 

(termo popular na década de 1980, usado para denominar jovens e bem sucedidos 

profissionais urbanos), Bateman é materialista e hedonista. Ele está imerso em uma 

sociedade de consumo, fato que o impossibilita de perceber diferenças entre produtos 

e pessoas. Sendo um narcisista, ele se torna um competidor em busca de admiração. 

No entanto, Bateman também é um serial killer e suas detalhadas descrições de 

torturas e assassinatos horrorizam. Por fim, nós leitores duvidamos de sua narrativa 

ao notarmos inconsistências e ambiguidades. Zygmunt Bauman (2009) afirma que 

uma sociedade extremamente capitalista transforma tudo que nela existe em algo 

consumível. Christopher Lasch (1991) afirma que o lendário Narciso deu lugar a um 

novo, controverso, dependente e menos confiante. A maioria das vítimas de Bateman 

são membros de grupos socialmente marginalizados, como mendigos, homossexuais, 

imigrantes e prostitutas, o que o torna uma identidade predatória, segundo Arjun 

Appadurai (2006). A voz autodiegética e a incongruente narrativa do protagonista, 

contudo, impedem que confiemos em suas palavras. Estas são as quatro faces que 

pretendo apresentar deste serial killer.

Aline Freitas de Lima (UFRRJ–Seropédica/CNPq)
Gisele Maria Costa Souza (UFRRJ–Seropédica/CNPq)

Que cabelo doido é esse? Decifre você

Esta pesquisa pretende trabalhar com a literatura infantil na temática da morte no 

acervo de uma biblioteca de educação infantil na Baixada Fluminense; tem como 

um de seus objetivos selecionar as ilustrações a partir do texto e analisar a maneira 

como se apresenta no contexto desta temática. Em qualquer parte do mundo haverá 

sempre alguém em processo de morte, da convivência com sua existência ou o 

desaparecimento. Questões relevantes surgem quando se pensa em falar com a criança 

sobre a morte, como explicar, o que selecionar como leitura e como a ilustração 
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pode contribuir ou não para dizer e explicar um assunto em que há divergência de 

opiniões. No total de 367 livros, 32 trazem a morte em suas narrativas. O estudo de 

natureza exploratória agrupou em cinco eixos as diferentes abordagens. Como recorte 

utilizamos o livro Cabelo Doido, escrito e ilustrado por Neil Gaiman e Dave McKean. O 

livro privilegia tanto a escrita quanto as ilustrações desligadas de um mundo que existe 

de verdade, no entanto a percepção e os significados permitem questionar, refletir e 

desafiar o sobrenatural. Especialmente na literatura infantil, a ilustração pode apresentar 

peculiaridades importantes para a construção de novas ideias até mesmo para leitores 

e leitoras não alfabetizados(as), consequentemente os temas subjetivos, as emoções, 

os tabus para falar de temas polêmicos adquirem uma outra forma de ver o mundo 

expresso em uma linguagem não verbal.

Luciana Helena Cajas Mazzutti (UESC/CAPES)

Realismo maravilhoso n´A Varanda de Frangipani

A Varanda do Frangipani(2007), de Mia Couto, permite-nos entender e destacar 
especificidades políticas e sociais relacionadas à identidade, à tradição e à pluralidade 
cultural moçambicanas. Na figuração das personagens literárias, a narrativa (re)
constrói a resistência à colonização e o processo de independência de Moçambique, 
ou seja, o período de “descolonização” marcado pela guerra civil e a disputa do 
poder. No que diz respeito à tradição ou “antigamente” – conforme Mia Couto 
(2007) – aparece distanciada, no entanto, algumas personagens literárias, na tentativa 
de retomar a condição vivida por antepassados, apontam para o possível “resgate” 
de uma identidade moçambicana apagada/rasurada pelo colonizador. Desse modo, a 
tessitura romanesca enfatiza os ritos, as crenças e a oralidade presentes nesse país em 
(re)construção a fim de recuperar a tradição silenciada. Pretendemos, neste estudo, 
destacar como os eventos insólitos caracterizam a modalidade narrativa realista 
maravilhosa, em meio à contextualização da história, da política e da sociedade 
moçambicanas. Buscamos no romance em análise as marcas que determinam o 
Realismo Maravilhoso, com base em Alejo Carpentier (1968; 1970; 1975), Tzvetan 
Todorov (1970), Emir Rodríguez Monegal (1971), IrlemarChiampi (1980), Antonio R. 
Esteves; Eurídice Figuereido (2010) e Louis-Philipe Dalembert (2013), dentre outros. 
Assim, situamos relações dialógicas entre a figuração das personagens literárias e os 

elementos insólitos contemplados pela narrativa, atentando para a forma como (re)

criam vínculos com o espaço-tempo, a linguagem e o discurso sociocultural.
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Cinthia Freitas de Souza (UNIMONTES/CAPES)

Reflexos no espelho: a metáfora da emancipação feminina no conto “A 
primeira só”, de Marina Colasanti

Este trabalho objetiva estudar a narrativa “A primeira só”, do livro de contos de 

fadas Uma ideia toda azul, de Marina Colasanti, a partir da análise do “espelho” como 

objeto simbólico-metafórico. Vale destacar que os contos fadas de Colasanti, em geral, 

estimulam a reflexão sobre as relações sociais a fim de questioná-las especialmente 

quanto às figuras femininas, refletindo o momento de efervescência do movimento 

feminista no Brasil (o conto foi publicado inicialmente em 1978). Sabemos que os 

contos de fadas são narrativas ricas de encantamento e seres imaginários que poderiam 

simbolizar o nosso inconsciente. No conto em análise, a relação da princesa com seu 

espelho desenvolver-se-á de forma estranha, pois foge a explicações naturais, mas se 

torna verossímil dentro de uma narrativa fantástica. Essa relação com o objeto espelho 

representa, no conto, um momento de amadurecimento e desprendimento do papel 

social da protagonista de “ser filha de rei”.  Vale destacar que a narrativa será analisada 

através de duas teorias principais: da teoria da psicologia social e das concepções 

feministas de representação social do gênero. As duas correntes corroboram a ideia 

de que os seres humanos são construídos socialmente, isto é, são engendrados. Isso 

significa que a cultura nos impõe “papéis sociais”, ou seja, determina a maneira como 

devemos agir, o que dizer e não dizer, o que fazer e não fazer, mas essas imposições, ao 

longo da história, ocorreram, de maneira mais opressiva, sobre as mulheres. Embora 

a pesquisa ainda esteja em desenvolvimento, e sabendo que Marina Colasanti adota 

concepções feministas, entendemos que a escritora, através do ambiente fantástico 

dos contos de fadas, promoverá o rompimento com os estereótipos sociais por meio 

da emancipação da personagem principal, estimulando, assim, a criticidade do público 

infantojuvenil a quem se destinam atualmente os contos de fadas.

Fábia Barbosa Pedro (ULBRA–Canoas)

Representações de cultura açoriana em contação de histórias e o boi-de-
mamão no litoral catarinense

O presente trabalho apresenta um recorte de dissertação de mestrado, cuja pesquisa 

está em andamento, a qual trata sobre representações de cultura açoriana em 

contação de histórias, ainda presentes no litoral catarinense. Busca-se analisar, à luz 

dos Estudos Culturais, algumas formas de representações contemporâneas da cultura 

açoriana, construídas através da narrativa oral. A narrativa abordada nesta pesquisa 

trata da lenda do Boi-de-mamão, por hora estudada sob a metodologia da história 
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oral. A história contada possui uma mescla de músicas, cantorias, encenações da vida e 

da morte do personagem principal, o Boi, composto por um diálogo entre brincantes, 

narradores e espectadores e assim dando referências locais à lenda do Boi. A pesquisa 

tem conceitos centrais como “cultura” e “representação”, fundamentados por Nestor 

García Canclini (2007) e Stuart Hall (2011). O objetivo desse estudo é sinalizar que 

a lenda pode apresentar variações e especificidades culturais que não reivindicam 

uma suposta ideia de pureza e igualdade relacionada a uma única versão. A lenda do 

Boi-de-mamão configura-se de acordo com o tempo, o espaço, a performance com 

que é contada, assim como sua representação é reinventada com as transformações 

da contemporaneidade. O estudo se vale para abordar como as mesclas podem 

acontecer diante dessas práticas culturais, bem como quais são os significados que são 

produzidos junto ao ouvinte.

Gisele de Oliveira Bosquesi (UNESP)

Reverberações do modo fantástico na prosa de Alberto Moravia: o duplo em Io e Lui

O romance “Io e Lui”, de Alberto Moravia, tem como ponto de partida o tema do duplo, 

ou do desdobramento do ser, caro ao universo das narrativas do modo fantástico. Ao 

cindir o personagem, Moravia dialoga marcadamente com as narrativas que apresentam 

o motivo do duplo, e, dado o teor da narrativa, também podemos identificar uma 

postura, se não irônica, ao menos cômica, diante de tal motivo. Em vez de enunciar 

um caso de irrupção do insólito no paradigma da realidade em uma narrativa que visa 

questionar os parâmetros do real, o que, a nosso ver, seria uma definição mais ou menos 

satisfatória de narrativa fantástica, o romance de Moravia traz uma sátira cujo objetivo é 

explicitamente a crítica social. A fim de observar tal diálogo, utilizaremos as reflexões de 

Remo Ceserani, segundo as quais o fantástico é um modo literário com raízes históricas 

precisas cujos procedimentos se instalaram, ao longo do tempo, em diversos gêneros. 

Cientes, portanto, de que há, ainda segundo o teórico italiano, algumas tendências 

inerentes ao modo, ainda que este não possa ser definido por meio de um elenco de 

procedimentos e temas, buscaremos identificar quais dessas tendências o romance “Io e 
Lui” retoma e em que medida ele dialoga com o modo fantástico. 

Carla Lento Faria (UNIFESP–Guarulhos)

Rompendo molduras: cenas do insólito em Virginia Woolf e Lygia Fagundes Telles

O presente trabalho tem por objetivo comparar, à luz da literatura fantástica, o modo 

pelo qual a oposição entre realidade e sua representação através da obra de arte é 
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abordada nos contos “Três cenas” (1929), de Virginia Woolf, e “A caçada” (1970), de 

Lygia Fagundes Telles. Em ambas narrativas ocorre uma suspensão temporária entre 

o mundo real e o mundo da representação do real, o que confere às personagens 

a possibilidade de transitarem, com certa naturalidade, entre vida e obra de arte – 

seja esta uma pintura no caso de Virginia Woolf, ou uma tapeçaria, no caso de Lygia 

Fagundes Telles. Sendo assim, pretende-se verificar quais mecanismos do fantástico 

estão presentes nesses dois contos e como esses diversos recursos colaboram para 

a indistinção dos limites entre realidade e representação. Logo, considerando que a 

discussão acerca da arte enquanto imitação da realidade é algo que perpassa toda a 

tradição da literatura e das artes de maneira geral, esta análise pretende demonstrar 

como as narrativas de Virginia Woolf e Lygia Fagundes Telles apontam para uma 

mesma direção: a possibilidade de a própria ficção criar uma nova dimensão do real, 

na qual vida e arte se encontram, se misturam e formam algo compatível com o modo 

fantástico, tal como discutido por Batalha (2012).

Bruno Anselmi Matangrano (USP/CNPq)

Simbolismo e Sobrenatural em Belkiss, de Eugénio de Castro

Publicado em Portugal no ano de 1894, Belkiss – Rainha de Sabá, d’Axum e do Hymiar, 
de Eugénio de Castro (1869-1944), chamado pelo autor de poema dramático em 

prosa, ficou conhecido por introduzir o Simbolismo no teatro português, aos moldes 

do que fizeram Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889) e Maurice Maeterlinck (1862-1949), 

respectivamente, na França e na Bélgica, quando propuseram novas formas de se 

fazer e de pensar o teatro moderno. Tendo em mente as possibilidades de renovação 

estética do simbolismo, a peça de Castro narra as desventuras da personagem que lhe 

dá nome em busca da concretização de seu amor pelo Rei Salomão de Israel, em meio 

a uma atmosfera sobrenatural de mistério pertinente à poética simbolista e aos textos 

fantásticos da época, dialogando com ambas as tradições. De forma muito sutil, e em 

meio a questionamentos metafísicos, na esteira do pensamento filosófico de Arthur 

Schopenhauer, o fantástico se manifesta de variadas formas, de modo a deixar sempre 

a dúvida e a hesitação, como postulado por Tzvetan Todorov. O presente trabalho, 

pretende, portanto, estudar no texto de Castro as relações entre o efeito sobrenatural 

e a poética Simbolista, tendo em conta leituras do movimento e também as recentes 

teorias ligadas aos gêneros do fantástico.
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Graciane Cristina Mangueira Celestino (UnB–Darcy Ribeiro)

Simplício e a Luneta Mágica: artefato mágico, polifonia e dialogismo

O estudo da obra A Luneta Mágica de Joaquim Manuel de Macedo, vem introduzir 

questões ligadas à alteridade, por meio de um artifício singular da estética literária do 

autor nesse livro, o uso de “artefato mágico’’, que apresenta questionamentos acerca do 

concreto e da percepção efetiva das possibilidades de construções ficcionais, afetivas, 

emocionais e ideológicas da sociedade carioca do século XIX, examinando como os 

valores vigentes poderiam ser ressignificados.

 Nessa concepção, o mundo do conhecimento metafísico e ficcional para Bakhtin 

(2003) só poderia ser suposto, entre o saber e o conhecimento que seriam, portanto, 

construídos a partir da leitura, entendemos que por intermédio do ensino de uma 

leitura literária baseada nessa obra, aja a identificação de pontos da ficção, que 

durante bastante tempo se baseavam em contos de fadas, para que se construa uma 

ressignificação da cultura de propagação do ensino literário na escola, além de explicitar 

o processo de propagação da estética literária do Fantástico, enquanto gênero que 

encontra espaços de comunicação, sociabilidade, organização e disseminação de 

informação e conhecimento.

O que nos importa assim, é trazer à tona a discussão sobre a maneira como as 

questões teóricas sobre cultura literária e linguagem do fantástico, se apresentam 

na obra citada, por meio de uma análise da produção e construção de processos 

cognitivos, do personagem Simplício, que partem de relações dialéticas e heterogêneas, 

pois os indivíduos definem as esferas de realidade simbólica. Os preceitos bakhtinianos 

de dialogismo, polifonia e intertextualidade e sua utilização serão concebidos por meio 

de ruptura e contradição que no entendimento de Bakhtin (2003) desenvolveria um 

processo de contemplação das diferentes esferas de compreensão do fantástico, de sua 

estrutura ficcional e suas pressuposições.

Marina Sena (UERJ)

Sombras no romance experimental: o decadentismo de Aluísio Azevedo

Ao longo de dezoito anos de carreira, Azevedo escreveu cerca de vinte e cinco 

narrativas, as quais a historiografia brasileira costuma dividir em categorias como 

“literárias” e “subliterárias”, ou “naturalistas” e “românticas”. As obras “românticas” e 

“subliterárias”, em especial A Mortalha de Alzira, escrita já em fins do século XIX, 
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são pouco estudadas pela crítica tradicional e, quando analisadas, costumam ser 

consideradas de menor valor artístico dentro da produção ficcional do autor. A ideia 

de que Azevedo violentara suas concepções artísticas ao escrever fora das normas 

naturalistas, ou produzira apenas por uma necessidade de mercado, é bem aceita pelos 

estudiosos da área. O objetivo dessa comunicação é, porém, explorar uma segunda 

hipótese, a de que ele não tenha, de fato, violentado sua própria concepção de arte 

nem tampouco escrito apenas por necessidade financeira, mas que teria dado vazão, 

principalmente em fins do século XIX, a um modo de escrita que não era estranho à 

sua formação como leitor e, além disso, oferecia uma forma adequada à expressão de 

sua prosa ficcional: a visão de mundo gótica. O presente trabalho tem por finalidade 

refletir sobre a influência desta visão de mundo na poética de Aluísio Azevedo, 

apontando como o escritor teria se tornado decadente ao fim de sua carreira como 

autor naturalista. Para isso, veremos como o autor pensava seus romances na década 

de 80 e como seu projeto de ficção modificou-se sensivelmente a partir de 1890, 

estabelecendo relações, nem sempre opostas, entre Gótico e Naturalismo.

Ana Cristina Dias da Silva (UERJ)

Sons e Visões do Fantástico em Goethe: uma análise de “Der Erlkönig”

O presente trabalho objetiva analisar o poema de Johann Wolfgang Von Goethe: 

“Der Erlkönig” (O Rei dos Elfos). Lançado em 1782 e baseado em lenda de origem 

germânica, tem no elemento fantástico sua principal característica. Escrito numa época 

em que o fantástico tinha sua temática mais ligada aos fantasmas, é um dos poemas 

alemães mais traduzidos, além de ter sido musicalizado por compositores como 

Schubert e Liszt e representado na pintura, teatro e cinema. Com uma narração 

sombria e uma forte ambientação espacial, “Der Erlkönig” certifica a estrutura definida 

por Todorov ao caracterizar o gênero fantástico. Apresentando uma narrativa curta 

e com uma constante hesitação entre o real e o sobrenatural, um caráter ambíguo 

em determinados trechos e omissão em outros, o poema leva o leitor a diferenciadas 

interpretações. Com os efeitos sonoros e visuais proporcionados pela brilhante 

disposição dos versos e rimas, a inquietação emocional do leitor acaba ampliada e 

também reforça a teoria de H.P.Lovecraft de que a principal característica do texto 

fantástico é desencadear no leitor o medo do desconhecido. Partindo dessas premissas, 

a presente comunicação fará uma incursão sobre o fantástico atrelado a esse poema de 

Goethe, sem deixar de atentar para a fundamentação teórica que permeia a questão. 
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Emily Cristina dos Ouros (USP)

Suspendendo os limites: os lugares do não dito em “En la estepa”

No conto de Samantha Schweblin somos apresentados à história do casal Pol e Ana, 

moradores da estepe que sonham com um objetivo comum: encontrar um que seja o 

deles. Receitas, armadilhas e conselhos são reunidos e cautelosamente empregados para 

que o encontro familiar se dê o mais rápido possível.

Se a imagem do sobrenatural, quando facilmente identificável por um “sistema estável 

de leitura”, como diria Chiampi, já era capaz de despertar inúmeras possibilidades de 

interpretação nos textos ficcionais de literatura fantástica, neste conto especificamente 

a indeterminação do ente que é buscado pelo casal tem a capacidade de alargar ainda 

mais os entre-lugares de interpretação desse gênero.

Ao adotar uma opção de escritura em que a concisão das palavras trabalha a favor 

de uma significação mais aberta e ambígua possível, a autora nos permite observar 

os limites onde a realidade e a verossimilhança são feridas por pontos singulares 

entrelaçados ao percurso dos personagens. É exatamente nos pequenos detalhes 

que somos levados a refletir sobre o modo como o sobrenatural surge e o que 

ele representa.

Este trabalho pretende analisar como a sutileza dos traços empregados na história de 

Ana e Pol possibilita a interpretação de um insólito limítrofe. Observaremos em que 

medida a busca incessante desse casal se vale de curtas descrições para dar a ver o 

indivíduo desejado, e de que modo essa procura tece um diálogo existencial sobre a 

maternidade e a paternidade na vida contemporânea.

Gilzete Passos Magalhães (IFF/FSMA)

Tecendo redes entre literatura e psicologia: dimensões míticas e simbólicas 
da obra O Viajante de Lúcio Cardoso

O presente trabalho se propõe a associar personagens do romance O Viajante (1973) 

do escritor mineiro Lúcio Cardoso – obra publicada post mortem – com mitos de 

diferentes contextos culturais por meio de uma análise psicológica junguiana dessa 

obra. A Psicologia Analítica atribui aos mitos, literatura, cinema, folclore e processos 

histórico-culturais grande importância no estudo das relações de gênero, sexualidade e 

fenômenos psíquicos. Jung se interessou pelo mito no Hospital Psiquiátrico de Zurich, 

em que percebeu que imagens e fantasias de seus pacientes se aproximavam de mitos 

e lendas (JUNG, [1961] 1989). Outras teorias expressam o interesse pelo mito, como 
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a Psicanálise de Freud e a filosofia de Platão, Kant, Nietzsche e Shopenhauer, que 

compõem os pilares da psicologia junguiana (JUNG, [1961] 1989). Freud recorreu a 

mitos, como se verifica nas obras Totem e Tabu (1913 – 1914) e Moisés e O Monoteísmo 
(1937 – 1939). Constata-se a contribuição da mitologia para a psicanálise também 

em Édipo e Narciso, narrativas míticas que influenciaram a postulação de conceitos 

como Complexo de Édipo e Narcisismo. Este trabalho se propõe também a analisar 

o romance O Viajante sob o ponto de vista simbólico, relacionando as personagens 

do texto a diversos mitos e identificando complexos e mecanismos de defesa dos 

protagonistas do enredo por meio de uma leitura junguiana. Para a realização desse 

estudo, a autora adotou o método de análise qualitativa, por meio de pesquisa 

documental. O material eleito foi submetido ao processamento simbólico arquetípico 
(PENNA, 2009), método resultante da sistematização da amplificação simbólica 

proposta por Jung, ambos fundamentados nos pressupostos epistemológicos da 

Psicologia Analítica. Os resultados desse estudo indicam que temas polêmicos como 

religião, morte, incesto e os (des)caminhos da sexualidade são assuntos marcantes 

na obra do autor. O trabalho enfatiza a importância de Lúcio Cardoso no contexto 

literário brasileiro – apesar do romancista não fazer parte do cânone dos escritores 

nacionais - e a relevância da arte e do mito no esclarecimento de dilemas psíquicos.

Daniele Fernanda Feliz Moreira (CEDERJ–Angra dos Reis)

Terrorismo literário: “A regra é só uma, mostrar as caras”

A literatura contemporânea brasileira é um território em constante disputa por 

conferir e instrumentalizar poder, imprimindo visibilidade cultural e social ao indivíduo 

e também seu grupo. No intuito de alcançar suas demandas e ter visibilidade, a 

literatura produzida pela periferia é um fenômeno crescente. Este trabalho terá 

como objetivo analisar o manifesto de abertura do livro Literatura Marginal – Talentos 
da Escrita Periférica, lançado em 2005, organizado e selecionado por Férrez. Com 

relevante viés representativo, a abertura de Literatura Marginal recebe o título 

“Terrorismo literário” como forma de inscrição da produção periférica no meio 

literário. Ferréz apresenta e representa essa inscrição, evidenciando ao longo do 

texto a importância da memória social dos seus e a utiliza como instrumento de 

pertencimento e reivindicação. O livro conta com o trabalho de onze autores, de 

diferentes regiões brasileiras. O escopo da presente discussão é o prefácio intitulado 

“Terrorismo literário”, escrito por Ferréz, também responsável pela coletânea. A 

partir de uma análise discursivo-literária, será estabelecida uma relação entre essa 
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literatura, dita “marginal”, representada pelo autor, e as imagens de exclusão das 

minorias recuperadas em seu texto. Os conceitos de memória, resistência e revolta 

serão utilizados no intuito de testar a produtividade dessas questões, procurando dar 

conta do projeto literário posto em pauta no prefácio de Ferréz.

Maria Cristina Cardoso Ribas (UERJ)

Tópicos de leitura intermidial

O presente trabalho integra uma pesquisa muito mais ampla sobre adaptações 

envolvendo a literatura, seja como obra de partida, seja como obra de chegada. 

Propõe-se analisar algumas orientações teóricas sobre a adaptação de textos literários, 

visando a uma revisão de ordem metodológica. Focalizam-se as relações dialógicas 

entre produções artísticas de diferentes extrações, através da Teoria da Intermidialidade, 

envolvendo Literatura, cinema e suas mútuas iluminações. O termo “intermídia” foi 

introduzido por Dick Higgins (1938-1998), no ensaio pioneiro Horizons: The Poetics 
and Theory of Intermidia (1984). O compositor, poeta e teorizador de literatura 

emprega o termo para se referir a obras nas quais os materiais de diferentes formas 

artísticas se fundem, em vez de apenas se justapor. Este trabalho explora o conceito 

de intermedialidade na perspectiva literária, no entanto, mesmo que seja observada 

a articulação de duas mídias diferentes, com seus distintos contextos de criação, a 

combinação não gera hierarquia entre as artes envolvidas no processo artístico. De 

acordo com nossa abordagem, afirma-se um processo dinâmico no qual a adaptação 

complementa a obra de referência, em via de mão dupla, de forma a produzir sentidos 

potencialmente novos. Além disso, aqui podemos encontrar questões sociais e humanas, 

com novas percepções da contemporaneidade.

Fabiana Decker dos Santos (UERJ–São Gonçalo)

Traços do Gótico em dois poemas de Cruz e Sousa

A partir da rubrica dos “gêmeos sinistros” (Luiz Edmundo Bouças Coutinho, 2010), 

a saber, Romantismo e Decadentismo, o presente trabalho propõe realizar a leitura 

de dois sonetos de Cruz e Sousa, “Lésbia” e “Múmia”, publicados em Broqueis, livro 

de estreia do autor (1893), onde o tópos romântico da femme fatale comparece 

em uma voltagem híbrida de imagens góticas e perversões decadentistas. Sabe-se 

que, na produção poética do Cisne Negro, a imprecisão e a vaguidade da dicção 

simbolista convivem com quadros imagéticos precisos de transgressões decadentistas. 



Na França, aliás, de onde provêm estas duas poéticas, alguns críticos consideram-

nas uma só, dividida em duas fases. Contudo, o Decadentismo consagra o culto da 

forma enquanto significante esvaziado, enquanto que o Simbolismo apresenta um 

anelo de transcendência e correspondência com arcanos ocultos. De qualquer forma, 

mesmo na França poetas reconhecidamente simbolistas, como Verlaine e Mallarmé, 

foram denominados decadentistas, ou decadentes, em sua fase inicial. Em “Bizâncio”, 

capítulo do livro A carne, a morte e o diabo na literatura romântica (UNICAMP, 1996), 

Mario Praz consigna a estética decadentista nos pródromos da agonia romântica, da 

qual o Gótico é um de seus mais distintivos avatares. Na leitura dos dois sonetos 

cruzesousianos, o vampiresco e o monstruoso, o sublime e o grotesco, entrecruzam-se 

na erotografia doentia do poeta catarinense, avultando como uma das faces do Gótico 

na literatura brasileira.

Annateresa Fabris (USP)

Um “freak show” fotográfico

Anões, obesos mórbidos, mutilados, hermafroditas, cadáveres ou fragmentos deles 

associados a seres vivos, esqueletos compõem o universo fotográfico de Joel-Peter 

Witkin, resultando num teatro do insólito e do disforme. A historiografia localiza as 

fontes do fotógrafo norte-americano na mitologia, na pintura renascentista e barroca 

e na prática dos “tableaux vivants”, mas não se pode esquecer uma espécie particular 

de voyeurismo de massa, bastante comum entre o século XVIII e a década de 1940: 

as exibições públicas de anormalidades em parques de diversões e museus de 

curiosidades, cujos espectadores, a partir de 1860, recebiam como lembrança cartões-

postais fotográficos. Witkin parece transpor esse hábito para uma visão dessublimada 

da história da arte, por cujo intermédio faz uma paródia ácida da hodierna “indústria 

da conservação corporal” (Courtine). Os monstros do fotógrafo, cuja fabricação 

evoca, por vezes, alguns truques do século XIX como a “sereia das Ilhas Fiji”, resultante 

da combinação de um corpo de peixe com uma cabeça de símio, confrontam o 

espectador não apenas com cenas improváveis, mas, antes de tudo, com a destruição 

da ideia de uma “identidade normal”, já que a anomalia é apresentada como a única 

possibilidade de significação numa sociedade voltada para o culto do corpo perfeito. 

A presença abjeta desses seres improváveis representa para Witkin uma forma de 

atualização do recalcado, de recuperação dos fantasmas do passado graças a uma 

busca insólita de beleza nas imagens mais grotescas, mais feias e mais vis.
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Maria Conceição Monteiro (UERJ)

Um corpo de boneca: miradas desejantes

Meu foco principal nesta apresentação é o conto de Felisberto Hernández (1902-

1964), “Las Hortensias” (1949), em que o corpo mecânico, figurado na boneca, ainda 

que uma forma fixa, não se prende a um centro, transformando-se em figura centrífuga. 

Por ser receptáculo de fantasias, o corpo mecânico está sempre aberto a novas 

inscrições. Interessa-me a maneira como essa figura desencadeia no seu criador um 

processo inesperado e incontrolável de desejos obscuros e forças ocultas e perversas, 

concretizado na relação dele com si próprio e com o mundo, ao mesmo tempo que 

as projeta e transfere para o corpo criado. Ou seja, a boneca, ainda que não-humana, 

opera como figura que expõe os conflitos humanos do protagonista. Como em um 

palco, através do uso de máscaras, encena-se toda uma vida por meio da casa escura, 

do barulho das máquinas, do espelho, da alma, do mistério, da ambiguidade, do delírio. 

Todos esses elementos apontam para a força atuante de Eros no processo criativo do 

corpo, da arte, ainda que, na cultura da reprodutibilidade técnica, delineada no conto 

de Hernández, o erótico-ontológico seja preterido, abrindo espaço para o efêmero, o 

consumo, o excesso, traços do nosso viver contemporâneo.

Cristiane Agnes Stolet Correia (UEPB–Monteiro)

Um estudo comparativo da simbologia do insólito em “Las ruinas 
circulares” (Borges) e Niebla(Unamuno)

Propõe-se na presente comunicação realizar um estudo comparativo entre o romance 

Niebla (1914), de Miguel de Unamuno, e o conto “Las ruinas circulares” (1940), de 

Jorge Luis Borges. Objetiva-se assim apresentar brevemente alguns pontos temáticos 

de interseção e/ou divergência entre a obra do argentino Jorge Luis Borges (1899-

1986) e a do espanhol Miguel de Unamuno (1864-1936), tendo como foco principal 

os elementos insólitos que apontam para o fantástico. O procedimento a ser adotado 

será uma atenta análise das narrativas: “Las ruinas circulares” e Niebla. Vale destacar que 

o diálogo com o pensamento unamuniano se pautará também na presença insistente 

das mesmas ideias-questões em outros textos do autor espanhol, como, por exemplo, 

em El otro (1926), Del sentimiento trágico de la vida enloshombres y enlospueblos(1913) e 

San Manuel Bueno, mártir (1930). Objetiva-se retomar a noção unamuniana de bufonada 

trágica/tragédia bufa, associando-a ao fantástico e adentrar algumas fusões implicadas 

nas obras dos dois autores, como realidade-vigília/ficção-sonho e repetição/diferença. 

Percebendo a apreensão dos paradoxos dos hispânicos, busca-se reconfigurar o enigma 
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do homem. Pretende-se apreender, de certo modo, a influência unamuniana na obra do 

argentino, principalmente no tocante às simbologias a partir do insólito e do fantástico, 

repensando então uma nova tradição hispânica no contexto literário hispânico.

Maria Luiza Guarnieri Atik (UPM)

Um fantasmagórico triângulo amoroso

No século XIX, a literatura foi invadida por fantasmas, mortos vivos, vampiros 
e lobisomens, que com suas nuances de incerteza e dubiedade, tornaram-se a 
força motriz de inúmeras narrativas. No século XX, estas figuras monstruosas se 
reconfiguram; monstros e fantasmas deixam de ser exterior ao homem e passam a 
habitar a interioridade dos sujeitos. O homem e suas angústias existenciais tornam-se 
em si mesmo a imagem do insólito e, a isso se une um inevitável efeito de inquietude 
ante a sua incapacidade de discernir o possível do impossível, o real do imaginário.

As cenas finais do telefilme Presença de Anita, adaptação livre do romance 
homônimo (1948) de Mário Donato, nos revelam a tensão entre realidade e 

imaginação, entre realidade e delírio que não só cria um clima de estranhamento 

decorrente do diálogo do protagonista Fernando com o fantasma de sua amante, 

Anita, como permite que se instale um clima de pavor diante da possibilidade de sua 

morte. Assim, baseando-nos nos pressupostos teóricos de David Roas, Bessière e 

Campra, o presente estudo examina como a versão audiovisual de Presença de Anita, 

exibida pela TV Globo em janeiro de 2015, reconfigura os fantasmas interiores do 

protagonista, num clima de erotismo, sensualidade, paixão, ciúmes e tragédia pessoal, 

ao mesmo tempo em que coloca em cena o embate entre família e paixão carnal, 

vida e morte e sagrado e profano.

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UERJ/UFG–Catalão)

Um retrato do sertão goiano: diálogos possíveis entre o Gótico e o 
Expressionismo em uma narrativa de Bernardo Élis

Movimento, mentalidade ou tendência, o Expressionismo amadurece durante um 

momento emblemático: a Primeira Guerra Mundial. Fatores como as incertezas 

econômicas, sociais e religiosas advindas durante a virada do século e o terror e medo 

provocados por conta de uma guerra mundial fomentariam de forma mais vigorosa as 

produções expressionistas, como se pode verificar na famosa tela O Grito (1893), do 

artista norueguês Edward Munch. O Expressionismo além de romper com a estética 

artística em voga até então, esmerava-se por trazer uma postura mais ativa e engajada 

dos artistas. Não é à toa que o Expressionismo traz consigo muito da distorção e 
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abstração do Gótico, conforme atestaremos ao longo deste texto. Portanto, o objetivo 

deste trabalho é analisar o conto de Bernardo Élis “Um assassinato por tabela” (1944), 

tendo como abordagem principal o Expressionismo, que tratou de imprimir realismo e 

veracidade às obras que fugiam do padrão estético preconizado pelo Romantismo. No 

Expressionismo o que temos é a realidade tratada de forma pungente, cruel e nem um 

pouco metaforizada. Para tanto utilizaremos como suporte teórico textos de autores de 

áreas como a Teoria da Literatura e Artes Plásticas, o que poderá enriquecer ainda mais 

a proposta analítica deste trabalho.

Sabrina Mesquita de Rezende (UFG–Catalão)

Um vampiro na noite carioca: A jornada do prazer de João do Rio

No presente trabalho apresentaremos a releitura do vampiro no conto “Dentro da 

Noite” (1910), de João do Rio, sob o viés decadente e vampírico. Assim, é pertinente a 

investigação dos ataques de Rodolpho Queirós nos braços de suas vítimas, os braços 

sendo instrumentos de punição representam a entrega, uma vez que estes membros 

metaforizam força. Então, o vampiro ao engendrar seus ataques nos braços significa a 

total entrega de uma relação sadista, a submissão do ser humano à criatura da noite 

detentora do poder sobre a vida e morte, configurando o pacto faústico através 

do sangue em uma cerimônia sabática como promoção do prazer em uma jornada 

decadente sob o signo das sensações. Desta forma, podemos compreender que os 

braços sendo o alvo principal de um ataque vampírico, representa a recriação do pacto, 

pois está implícita a transferência de poder sexual em um processo sabático de iniciação 

ao prazer entre o contratante e contratado, uma vez que o personagem principal do 

conto em estudo promove uma ritualização e artificialização do cotidiano para realizar 

o seu pleno gozo. Nesse sentido, o ser decadente age atraído por incursões sadistas 

e satânicas, como forma de realização de sensações e gozo. Para tanto, este trabalho 

vinculado à pesquisa desenvolvida no Mestrado em Estudos da Linguagem da UFG 

- Regional Catalão, recorrerá ao suporte teórico baseado em: Barros (2014), Cohen 

(2011), Cousté (1996), Levin (1996), Moraes (2011), Mucci (1994), entre outros.

Fernanda Aquino Sylvestre (UFU)

Uma leitura do insólito nos contos “O Horla”, de Maupassant e “O 
visitante”, de Victor Giudice

Guy de Maupassant foi um prolífico escritor do século XVIII, renovador da narrativa 

curta, que dedicou parte de seu trabalho a temas vinculados ao psicológico e ao insólito. 

Em um de seus contos mais famosos e antologizados, “O Horla”, o autor francês aborda 
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a questão do duplo, da loucura e da manifestação de um ser misterioso denominado 

Horla, que o perturba, fazendo-o perder o sono e a razão e pensar na possibilidade de 

ter enlouquecido. Victor Giudice, escritor brasileiro que se dedicou mais especificamente 

ao gênero conto entre as décadas de 70 e 90, em especial ao fantástico, parece retomar, 

em “O visitante”, o conto “O Horla”, de Maupassant. Giudice foi funcionário de um 

banco e seus primeiros contos, por exemplo, “O arquivo”, abordam a burocracia em 

estilo kafkiano. A leitura dos contos “O Horla” e “O visitante” evidencia o diálogo entre 

as duas obras literárias, levando-nos a crer que Giudice tenha sido um provável leitor de 

seu predecessor francês de literatura fantástica. Embora Giudice tenha como provável 

fonte para a escrita de sua narrativa a de Maupassant, os caminhos traçados pelo autor 

para o elemento insólito que figura como mote da narrativa toma rumos diferentes em 

“O visitante”. Partindo dessas considerações, essa comunicação pretende mostrar as 

relações intertextuais entre os referidos contos, a forma como o duplo é tratado nas 

duas narrativas e como se configura o elemento insólito em Maupassant e Giudice.

Cecil Jeanine Albert Zinani (UCS)

Uma proposta de abordagem do fantástico no conto “O círculo”, de 
Óscar Cerruto

A narrativa fantástica é uma modalidade ficcional que remonta ao século XVIII, 

quando, de acordo com Roas (2014), criou-se um contexto favorável para sua 

criação e expansão. Se lendas e mitos forem incorporados a esse gênero (o que não 

é usual), é possível afirmar que sua origem perde-se no início dos tempos. Partindo 

da premissa de que os fatos do mundo concreto podem ser explicados pela razão, 

ocasionando a negação do inusitado, do insólito e do maravilhoso, o surgimento 

do fantástico, na época do Iluminismo, apresenta um caráter bizarro, isso porque 

a existência desse gênero está condicionada, exatamente, à quebra dos princípios 

racionais que regem o mundo, transformando a percepção do sujeito, ou, como afirma 

Roas, estabelecendo um conflito entre percepção e realidade. A narrativa fantástica, 

muito embora seja organizada com as mesmas categorias das outras modalidades 

ficcionais, é construída com procedimentos retóricos destinados a provocar no 

leitor o efeito de surpresa, de temor, de desconforto mediante o inusitado, o insólito. 

Observando a modalidade de abordar tempo, espaço e personagens, foi examinado o 

conto de Óscar Cerruto, “O círculo”, inserido na antologia 16 contos latino-americanos 
(1992), com a finalidade de verificar em que medida essas categorias adquirem 

especificidade na construção do fantástico na narrativa.
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Daniel Vecchio Alves (Unicamp)

Usos e abusos da metáfora na investigação de imaginários históricos

Insatisfeitos com os estudos da história econômica e política em voga em muitas 

décadas ao longo do século XX, muitos historiadores perceberam a relativa pobreza 

analítica dessas tendências historiográficas, que subordinavam situações históricas 

complexas a um simples jogo de estatística ou de poder entre grandes homens ou 

grandes nações. O rumo dos novos interesses, ao contrário, direcionava-se para 

o estudo das atitudes coletivas e individuais com base, sobretudo, na “Psicologia 

Histórica”, na conhecida expressão de Lucien Febvre. Trata-se, no fundo, de discutir 

como a imaginação dos homens pode atuar no campo histórico de maneiras e em 

direções as mais diferentes. Aqui, no entanto, nosso foco será o que foi considerado 

como uma das primeiras revisões dos estudos sobre as mentalidades, revisão 

essa amplamente difundida pelos estudos de Jacques Le Goff, que da noção de 

mentalidade passou a utilizar o imaginário como conceito norteador para se pensar 

as subjetividades da sociedade medieval. Veremos no ápice dessa pesquisa que tal 

troca consiste em uma estratégia de uso da metáfora na interpretação do texto 

histórico e não no seu abuso, como muito ocorre nos estudos de historiadores que 

desde o século XIX desbravavam esse curioso campo subjetivo da historiografia: 

tratam-se dos trabalhos realizados pelos franceses Jules Michelet e Alfred Maury, por 

exemplo. O imaginário, portanto, será tratado como um fator metodológico que 

opera desdobramentos e substituições, um desvio comedido dos sentidos dados 

pela superfície das fontes. Esse processo nada mais é do que uma reação contra a 

abstração empregada na significação de realidades históricas, reação que pode ser vista 

com o avanço dos estudos de Roger Chartier sobre a noção de representação em 

história e com os estudos sobre a arqueologia do silêncio realizados por alguns pós-

estruturalistas como Michel Foucault e Jacques Derrida.

Danieli dos Santos Pimentel (PUC–RS)

Vertentes do insólito ficcional em “Acauã”, de Inglês de Sousa

Publicada no ano de 1893, a coletânea Contos Amazônicos reúne nove textos do 

escritor Inglês de Sousa, nascido em Óbidos-PA. Nesse momento em que o Realismo-

Naturalismo dominava a cena literária, o autor produziu obras que se alinharam a 

essas vertentes, contudo, percebemos uma aproximação de sua escrita com o gênero 

fantástico. Seu universo ficcional se contrapõe às diferentes visões de mundo e percorre 
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as vertentes do insólito pela forma como conduz, no plano da narrativa, o aspecto do 

incomum frente à lógica racionalista. Em contos como “A Feiticeira”, “O Baile do Judeu” 

e “Acauã”, nos deparamos com a subversão do plano da realidade e uma constante 

irrupção do sobrenatural. Nesse espaço convivem diferentes traços identitários; o 

imaginário empírico amazônico se cruza com o imaginário do homem racional e faz 

nascer uma imagem plural e movente da cultura e da identidade. Diante desses dois 

universos, Inglês de Sousa questiona os traços da identidade amazônica e compõe um 

espaço ficcional movido pelo estranhamento de situações não comuns ao cotidiano; 

uma segunda marca interfere no plano narrativo, fenômenos sobrenaturais intervêm nas 

transformações do espaço físico e nas ações das personagens. Assim sendo, o presente 

trabalho faz um intercurso pela vertente do insólito ficcional no conto “Acauã” com 

vistas a observar a construção da personagem insólita com base nos referidos autores: 

Chiamp (1980); Todorov (1982); Josef (2006) Garcia (2013), entre outros. No referido 

conto, o plano do insólito se manifesta nas personagens Aninha e Vitória que, movidas 

por forças do desconhecido e do sobrenatural, sofrem alterações físicas e psicológicas 

mediante eventos insólitos; o canto agoureiro do pássaro acauã interfere no destino 

inexplicável, sem sentido e trágico de ambas, as protagonistas sofrem metamorfoses 

alterando a lógica do tempo do espaço, modificando as ações transcorridas, 

contrariando os costumes e as tradições.

Rinah de Araújo Souto (Universidade de Coimbra)

Viagem e estranhamento no conto “A mulher que prendeu a chuva”, de 
Teolinda Gersão

Nesta comunicação faremos uma leitura do conto “A mulher que prendeu a chuva”, 

da escritora portuguesa Teolinda Gersão, sob a luz da topoanálise (Bachelard, 1978; 

Borges Filho, 2007) e a partir de uma categoria do espaço narrativo, o espaço como 

focalização (Brandão, 2007; Soethe, 2007). O conto é narrado por uma voz masculina, 

algo que, em princípio, pode causar estranhamento, pois o conjunto da obra da autora 

é caracterizado por trazer, predominantemente, personagens femininas conduzindo a 

narrativa. Porém, no conto em causa, a voz feminina finda por se destacar, apresentando 

um episódio interpretado ao nível do insólito, sendo este, nesse caso específico, um 

recurso estilístico utilizado para demarcar a diferença cultural visivelmente refratada no 

conto. Será de nosso interesse verificar o confronto de olhares existente no texto e as 

diferentes formas de verbalização da experiência de percepção. De um lado temos um 

estrangeiro em Lisboa, localizado em um quarto suntuoso de hotel, cujo olhar sobre o 
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seu entorno vem introjetado de etnocentrismo e machismo e, de outro, a perspectiva 

feminina da funcionária do hotel, que surpreende o narrador do conto com uma 

história que se passou em sua aldeia, na África, e que o envolve com a autoridade da 

sua voz duplamente subjugada (Spivak, 1988): primeiro, por pertencer ao continente 

africano e, segundo, por ser mulher.

Eloísa Porto (UERJ–São Gonçalo)

Viagens pelo texto verbal e pelo texto não-verbal em O Senhor Custódio de 
Raul Brandão e Mário Botas

O Senhor Custódio, narrativa sobre um “grande poeta” viajante, que procura “agitação, 

não fortuna”, absorto em “planos irrealizáveis e absurdos” (OSC, p. 9-27), vem a público 

primeiramente em 1925, sem ilustrações, no Volume II das Memórias de Raul Brandão. 

Só em 1987 é publicada isoladamente, numa diagramação semelhante à de livros 

infantis, com desenhos de Mário Botas (1952-1983), já após a morte do desenhista. 

Com texto verbal desenhado em letra de mão, a linha se torna não apenas “base 

de assentamento do texto, linha orientadora, materializando a própria linearidade, 

deixando visível a trajetória e o caminho por onde o texto flui”, mas também “uma 

clara e muito curiosa alusão aos cadernos de Infância”, segundo Maia (2002). Os textos 

não-verbais de Mário Botas, bem mais que simples recriações da narrativa verbal de 

Brandão, expressam um mundo de novas mensagens, demonstrando um uso consciente, 

sugestivo e surpreendente de cores e formas, expressões faciais e corporais das figuras, 

trajes e elementos arquitetônicos. Algumas imagens são exemplo disso, como “o 

escritório país inteiro”, em que a mesa de Custódio, pontilhada por estrelas, é rodeada 

de edifícios das mais variadas partes, de diversas épocas, em distintos sombreamentos 

e tonalidades, que sugerem diferentes horários do dia e da noite. São castelos, igrejas 

góticas, casas de camponeses, árvores e montanhas, praças, edifícios modernos, trilhos, 

vagões de trem e até um enorme animal. Tudo para reforçar a ideia de que seu 

escritório era na “Praça de D. Pedro, mas a bem dizer era o país inteiro” (OSC, p. 14). 

Assim, esta comunicação pretende fazer uma leitura crítica do texto verbal de Brandão 

e do texto não-verbal de Mário Botas, com o apoio de estudos sobre a imagem e a 

narrativa visual, como os de Argan (1992), Buoro (2003) e Oliveira (1995), bem como 

da fortuna crítica dos dois autores.
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