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Uma parceria entre o Grupo Pesquisa Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e 

da crítica, certificado pela UERJ no Diretório de Grupos do CNPq, que, através do SePEL.

UERJ – Seminário Permanente de Estudos Literários, vinha realizando esses eventos, 

e o Grupo Pesquisa Vertentes do Fantástico na Literatura, certificado pela UNESP no 

Diretório de Grupos do CNPq, que, a partir de 2009, dava início à série de Colóquios 

Vertentes do Fantástico na Literatura, tendo sua I edição ocorrido no campus Araraquara, 

e a II edição, no campus São José do Rio Preto, deu ensejo à proposição de um Grupo 

de Trabalho na ANPOLL – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa e Letras 

e Linguística. Hoje, o GT Vertentes do Insólito Ficcional congrega organicamente três 

Grupos de Pesquisa certificados no Diretório de Grupos do CNPq, com a adesão da Linha 

de Pesquisa Espaço do Fantástico, do Grupo de Pesquisas em Espacialidades Artísticas.

A ideia de promoção do I Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, previsto 

para o período de 4 a 6/06/2012, tendo por tema central as vertentes teóricas e ficcionais do 

insólito, partiu do GT Vertentes do Insólito Ficcional, ordenando a realização bianual dos 

eventos a cargo de cada Grupo de Pesquisa. Assim, o Congresso Internacional Vertentes 

do Insólito Ficcional acontecerá nos anos pares, a partir de 2012, e o Colóquio Vertentes 

do Fantástico na Literatura, nos anos ímpares, como já vem ocorrendo.

A magnitude das pesquisas, sua abrangência nos planos nacional e internacional, 

as redes de relação interinstitucionais – no momento, envolvendo apenas centros de 

pesquisa brasileiros, mas já em fase de negociação com centros do exterior –, enfim, 

tudo isso, somado ao sucesso dos eventos já realizados e das inúmeras publicações 

disponíveis, levaram à proposição do Congresso Internacional Vertentes do Insólito 

Ficcional, com a participação de conferencistas e pesquisadores do exterior.

Assim, a equipe do SePEL.UERJ, em articulação com o Sub-GP Nós_do_Insólito, 

que integra o GP Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica, resolveu 

reunir, em uma só edição, o I Congresso Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, 

o IV Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional e o XI Painel 

Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional.

O I Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional aconteceu em 15/01/2007, 

na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, envolvendo 

13 alunos de graduação em Letras, comprometidos com um projeto de Iniciação Científica, 

o coordenador desse projeto, o Prof. Dr. Flavio García, e outro pesquisador que naquele 

momento aderia à proposta, o Prof. Dr. Marcello de Oliveira Pinto. O produto dessa 

edição inaugural encontra-se publicado sob o título A banalização do insólito: questões 

de gênero literário – mecanismos de construção narrativa, em http://www.dialogarts.uerj.

br/avulsos/livro_insolito.pdf.

http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf
http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf
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oO evento era uma realização do projeto de extensão universitária SePEL.UERJ – Seminário 

Permanente de Estudos Literários da UERJ, coordenado pelo Prof. Dr. Flavio García e Prof. 

Dr. Marcello de Oliveira Pinto, que funciona, efetivamente, como veículo de promoção das 

atividades empreendidas pelos membros do Grupo Pesquisa Nós do Insólito: vertentes 

da ficção, da teoria e da crítica, certificado pela UERJ no Diretório de Grupos do CNPq 

e liderado por aqueles mesmos pesquisadores. No semestre anterior, o Prof. Dr. Flavio 

García promovera, junto com os graduandos envolvidos no projeto de Iniciação Científica, 

um curso livre sobre mecanismos de construção narrativa próprios ao gênero Fantástico, 

dialogando com outros gêneros, especialmente com o Maravilhoso ou Sobrenatural, o 

Estranho, o Realismo Maravilhoso ou Mágico e o Absurdo.

A partir daí, a cada semestre, realizou-se uma edição do Painel Reflexões sobre o insólito 

na narrativa ficcional, alimentando a pesquisa e divulgando a produção científica do Grupo, 

que crescia continuadamente. A II edição, cujo tema central fora O insólito na narrativa 

rubiana – Reflexões sobre o insólito na obra de Murilo Rubião, deu-se de 7 a 9/08/2007. A 

III edição, dedicada às manifestações do insólito na Literatura e no Cinema, aconteceu de 

8 a 10/01/2008. Essas duas edições também tiveram lugar na Faculdade de Formação de 

Professores da UERJ, no campus São Gonçalo, mas, a partir daí, foram abertas à inscrição 

para apresentação de trabalhos por público externo ao Grupo de Pesquisa, contando com 

a presença de conferencistas convidados com o intuito de incrementar as discussões e 

trazer novos aportes para estimular a pesquisa. A IV edição, refletindo sobre as tensões 

entre o sólito e o insólito, ocorreu no Instituto de Letras da UERJ, campus Maracanã, de 22 

a 24/09/2008. O produto das apresentações de trabalho nesses três eventos encontra-se 

disponível para cópia grátis em http://www.dialogarts.uerj.br/titulos_avulsos.htm.

Como, com a inscrição para apresentação de trabalhos aberta ao público externo, se tenha 

verificado uma grande acolhida da proposta pela comunidade acadêmica nacional, contando-se 

com a participação de pesquisadores de diversas universidades brasileiras, inclusive de fora 

do eixo Rio-São Paulo, buscando incentivar o contato inter-regional, entendeu-se por bem 

lançar o I Encontro Nacional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, coincidente 

com o V Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional, de 23 a 25/03/2009, no 

Instituto de Letras da UERJ. Sua temática foi o insólito como questão na narrativa ficcional.

O sucesso do I Encontro Nacional, concomitantemente com a realização do Painel do primeiro 

semestre do ano, ensejou o lançamento do I Encontro Regional O Insólito como Questão 

na Narrativa Ficcional, que viria a coincidir com o VI Painel Reflexões sobre o insólito na 

narrativa ficcional, realizado nos dias 3 e 4/11/2009, no Instituto de Letras da UERJ, com o tema 

central versando sobre o insólito e seu duplo. A partir de então, a cada primeiro semestre do ano 

aconteceria uma edição do Painel, coincidindo com o Encontro Nacional, e a cada segundo 

semestre do ano aconteceria outra edição do Painel, coincidindo com o Encontro Regional.

http://www.dialogarts.uerj.br/titulos_avulsos.htm
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o Assim vem sendo até este ano de 2011, quando se vai realizar o X Painel Reflexões sobre 

o insólito na narrativa ficcional e o III Encontro Regional O Insólito como Questão 

na Narrativa Ficcional, de 16 a 18/11/2011, re-memorando Murilo Rubião – 20 anos de 

sua morte. O VII Painel e o II Encontro Nacional foram realizados de 29 a 31/03/2010, 

versando sobre as relações entre Insólito, Lendas, Mitos, Crenças. O VIII Painel e 

o II Encontro Regional aconteceram de 3 a 5 de novembro de 2010, acolhendo o V 

Fórum de Estudos em Língua e Literatura Inglesa (FELLI), realizado pelo Núcleo de 

Desenvolvimento, tendo por tema central o insólito em língua inglesa. O IX Painel e o III 

Encontro Nacional foram promovidos de 18 a 20/04/2011, privilegiando as discussões 

sobre o insólito e a literatura infanto-juvenil.

Do IV Painel em diante, incluindo os Encontros Nacionais e Regionais, todos os eventos 

tiveram lugar no Instituto de Letras da UERJ, campus Maracanã, e os cadernos de resumo 

e os textos completos dos trabalhos apresentados encontram-se publicados em http://

www.dialogarts.uerj.br/titulos_avulsos.htm.

A partir deste momento, em anos pares, acontecerão, conjuntamente, o Congresso 

Internacional Vertentes do Insólito Ficcional, o Encontro Nacional O Insólito como 

Questão na Narrativa Ficcional e o Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa 

ficcional, tendo sido este último o embrião dos demais, enquanto que, em anos ímpares, 

terão vez , o Encontro Regional O Insólito como Questão na Narrativa Ficcional e o 

Painel Reflexões sobre o insólito na narrativa ficcional.

A atual edição, que dá abertura à série do Congresso Internacional Vertentes do Insólito 

Ficcional, conta com oito mesas de conferências, reunindo, ao todo, vinte pesquisadores 

oriundos de diferentes universidades brasileiras e de três universidades europeias, dois 

vinculados à Universidade de Coimbra, em Portugal, e um, à Universidade Autônoma 

de Barcelona, Espanha, cujos textos integrais das apresentações serão publicados em 

título próprio; com aproximadamente sessenta sessões de comunicações, reunindo, em 

simpósios ou em sessões de comunicações livres, cerca de duzentas apresentações 

de trabalho; e com um momento de encontro com autores de títulos correlacionados à 

temática do evento para um bate papo informal e o lançamento de seus livros.

A realização deste evento só foi possível graças aos auxílios, de ordem diversa e  variada, 

conseguidos junto à CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, às Sub-Reitorias de Pós-Graduação e Pesquisa e de Extensão e Cultura da UERJ, 

ao Centro de Educação e Humanidades da UERJ, à Direção do Instituto de Letras da UERJ, 

ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, à Diretoria de Administração Financeira 

da UERJ, à Diretoria de Informática da UERJ, à Divisão de Serviços Gráficos da UERJ, 

ao Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro e ao Liceu Literário Português.

Coordenação Geral

4
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Mesa 1, segunda-feira, 4 de junho, das 10:30 às 12:30

Flavio García (UERJ) – coordenador da mesa

Quando a manifestação do insólito importa para a crítica literária

Marisa Gama-Khalil (UFU/ CNPq)

As teorias do fantástico e a sua relação com a construção do espaço ficcional

Mesa 2, segunda-feira, 4 de junho, das 15:00 às 16:30

Heidrun Olinto (PUC-Rio)

Como falar do insólito nos estudos de literatura?

Marcello Pinto (UERJ/ UNIRIO) – coordenador da mesa

Memórias de uma teoria: o insólito como questão

Mesa 3, segunda-feira, 4 de junho, das 18:30 às 20:30

Sérgio Nazar David (UERJ/ CNPq/ FAPERJ) – presidente da mesa

Mediação dos debates

Carlos Reis (Universidade de Coimbra)

Figurações da personagem: o contexto da narrativa fantástica

Maria João Simões (Universidade de Coimbra)

Fantásticos diferentes: Mistério, loucura e obsessão em Sá-Carneiro e Ana Teresa 

Pereira
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Mesa 4, terça-feira, 5 de junho, das 10:30 às 12:30

Angela Dias (UFF/ CNPq)

Doroteia de Nelson Rodrigues: a insólita farsa do desejo culpado

Camila Mello (UERJ)

“As formigas”, de Lygia Fagundes Telles: o insólito em cinco atos.

Maria Conceição Monteiro (UERJ/ CNPq/ FAPERJ) – coordenadora da mesa

Figurações obtusas de sonhos e fantasias: o duplo e o erótico

Mesa 5, terça-feira, 5 de junho, das 18:30 às 20:30

Rita Diogo (UERJ) – presidente da mesa

Mediação dos debates

David Roas Deus (Universidade Autónoma de Barcelona)

Cronologías alteradas. La perversión fantástica del tiempo

Roxana Guadalupe Herrera Álvarez (UNESP – São José do Rio Preto)

Lo fantástico y su realización en el cuent

Mesa 6, quarta-feira, 6 de junho, das 10:30 às 12:30

Regina Silva Michelli (UERJ) – coordenadora da mesa

Do Maravilhoso ao Insólito: Caminhos da Literatura Infanto-Juvenil

Adelaide Caramuru Cezar (UEL)

Figuração do outro em “Um moço muito branco” de João Guimarães Rosa 

Jurema Oliveira (UFES)

Vertentes da ficção insólita angolana
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Mesa 7, quarta-feira, 6 de junho, das 15:00 às 16:30

Maria Cristina Batalha (UERJ/ CNPq) – coordenadora da mesa

O lugar da literatura fantástica no romantismo francês do século XIX

Sabrina Baltor (UFRJ)

A relevância da obra de Théophile Gautier para a literatura fantástica francesa

Fernanda Almeida (UFRJ)

Romantismo Frenético

Mesa 8, quarta-feira, 6 de junho, das 18:30 às 20:30

Julio França (UERJ) – coordenador da mesa

Monstros Reais, Monstros Insólitos: Aspectos da Literatura do Medo no Brasil

Alexander Meireles da Silva (UFG)

Relações entre espaço e alteridade no realismo maravilhoso e na ficção científica

Luiz Fernando Sá (UFMG)

Por uma poética espectral: John Milton e Jacques Derrida

M
e

s
a

s
 d

e
 C

o
n

fe
r

ê
n

C
ia

s



SIMPÓSIOS



S
im

p
ó

S
io

S
Caderno de Resumos e Programação12

As múltiplas redes da literatura fantástica: discutir o real pelos fios do insólito

Coordenação:

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

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. Para sustentar 

esse direcionamento, tomamos como base as considerações que Italo Calvino tece 

em “Definições de territórios: o fantástico”, ensaio contido no livro Assunto encerrado: 

Discursos sobre literatura e sociedade. Nesse ensaio, Calvino relaciona o termo 

fantástico à fantasia e propõe que a literatura fantástica é aquela que descortina ao 

seu leitor uma outra lógica das coisas, ou seja, apresenta o mundo a partir de eventos 

que rompem com a lógica cotidiana; e, nesse sentido, a literatura fantástica abarca 

uma enorme temporalidade, existindo desde muito antes do surgimento do gótico até a 

contemporaneidade, bem como abarca uma diversidade de formas, gêneros e espécies, 

como o estranho, o maravilhoso, o real maravilhoso, o neofantástico, o realismo mágico 

etc. Consideramos, então, a imagem de “rede” que se tece de diversificadas formas 

para que o insólito se faça presente.

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 
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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, a 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 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.

Sessão 1 – segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

“Mágicos novos sistemas de pensamento”: a letra-somenos de 
João Guimarães Rosa

Paulo Fonseca Andrade (UFU)

Metafísica fantástica: reflexões sobre o modo borgeano de 
construção do fantástico

Heloisa Helena Siqueira Correia (UNIR)

O lar da metamorfose em Franz Kafka e Bruno Schulz Élida Alves Dantas (UFU)

Sessão 2 – segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

A bolsa amarela como espaço de irrupção do insólito Lilian Lima Maciel (UFU)
Balzac e a narrativa fantástica: a fragmentação da vida em ‘La peau 
de Chagrin ’

Marli Cardoso dos Santos (UNESP/
Araraquara)

Alice: seu país é o sonho ou a realidade? Jussara Dutra Cury (UFU)
O labirinto no conto “Sem que seja de joelhos” de Marina Colasanti Fernanda Pina dos Reis Faccin (UFU)
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Sessão 3 – terça-feira, 05/06, das 09:00 às 10:30, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

De outros mundos: Viagem à lua, de Cyrano de Bergerac Leonardo Francisco Soares (UFU)
Na água, uma cidade refletida: o real e o fantástico como 
representação em Órfãos do eldorado, de Milton Hatoum

Juliana Santini (UNESP/Araraquara)

Cerimônias do insólito Madalena Machado (UNEMAT)

Sessão 4 – terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

O enclausuramento e o corpo: materialidades fílmicas em The black cat 
(1934), de Edgar G. Ulmer

Nilton Milanez (UESB)

Dispositivo-fílmico-discursivo em Jogos mortais: o retorno dos 
suplícios pelo cinema

Ciro Renan Oliveira Prates (UESB)

O discurso sobrenatural: construção de anormalidades sobre o corpo 
na telenovela brasileira

Victor Pereira Sousa (UESB)

Sessão 5 – terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

A manifestação do insólito na figura do monstro: Frankenstein, ou o 
Prometeu moderno, de Mary W. Shelley

Marina Nunes (UFU)

Metamorfose e sonho: vestígios do insólito em “Demônios” Talita Souza Figueiredo (UESB)
Noiva morta, noiva monstro: o discurso sobrenatural do corpo da 
mulher no cinema

Jamille Silva Santos (UESB)

Sessão 6 – quarta-feira, 06/06, das 09:00 às 10:30, RAV 112

Coordenação da Sessão: 

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

Trevas, morte e antropofagia: o horror no conto “Bertram”, de Álvares 
de Azevedo

Carline Barbon dos Santos (UFU)

Dentre os seres imaginários – os centauros de Jorge Luis Borges e 
José Saramago

Eduarda Lamanes (UFU)

A realidade insólita de Baltazar Serapião Joilson Mendes Arruda (UNIR)



Caderno de Resumos e Programação 15

S
im

p
ó

S
io

SSessão 7 – quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, RAV 112

Coordenação da Sessão:

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

Tempo e espaço fantásticos em El día que fuimos perros de Elena 
Garro

Keula Aparecida de Lima (UFU)

O espaço e o fantástico no conto Continuidade dos parques, de Julio 
Cortázar

Jaciane Ferreira (UFU)

Daniela Araujo Moraes (FAFICH)
A biblioteca de babel: estória fantástica ou uma interpretação da 
realidade?

Luis Antonio Mopi Lafuente (UNIR)

Os labirintos fantásticos de Clarice Lispector e Alice Munro Aline Brustello Pereira (CEFET–Araxá)

Sessão 8 – quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, RAV 112

Coordenação da Sessão:

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

O real maravilhoso: o insólito e sua determinação espacial e cultural Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)
Querelas da crítica: entre o realismo mágico e o realismo 
maravilhoso

Danúbia Ferreira Alves (UFU)

"Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível...": 
o insólito: um propulsor cômico e crítico em "uma visita de 
Alcibíades”, de Machado de Assis?

Tatiane Galdino da Silva (UFU)
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O medo como prazer estético: os mecanismos do Horror e do Insólito em narrativas 

fantásticas 

Coordenação:

Alexander Silva (UFG – Catalão) e Júlio França (UERJ)

Inerente à natureza humana, o medo está intimamente ligado aos mecanismos de proteção 

contra o perigo. Sendo uma emoção relacionada aos nossos instintos de sobrevivência, 

a experiência do medo vem quase sempre acompanhada da consciência de nossa 

finitude. O mistério da morte – seu caráter tão inexorável quanto insondável – é a mola 

mestra de narrativas que tematizam essa região da experiência humana sobre o a qual 

a ciência, o discurso da verdade demonstrada, pouco tem a dizer. Nos desvãos entre 

a fé religiosa e o conhecimento científico, as chamadas narrativas de horror encontram 

seu hábitat ideal. O medo atávico em relação ao nosso derradeiro destino é a própria 

garantia da atração e da universalidade do medo. 

As emoções relativas à autopreservação são dolorosas quando estamos expostos às 

suas causas, porém, quando experimentamos sensações de perigo sem que estejamos 

realmente sujeitos aos riscos, isto é, quando a fonte do medo não representa um risco 

real a quem o experimenta, entramos no campo das emoções estéticas. O exercício de 

tais sensações parece ser capaz de produzir prazeres peculiares (catarse, sublimidade), 

sobre os quais a tradição dos Estudos Literários vem refletindo há séculos.

Este simpósio pretende, a partir da leitura de narrativas ficcionais, refletir sobre o 

medo como uma emoção estética produzida pela criação literária. A consideração do 

“medo” como um efeito de recepção não poderá jamais, porém, estar dissociada da 

compreensão dos mecanismos responsáveis por sua constituição. Mais do que uma 

questão de subjetivismos e idiossincrasias, o medo como efeito estético será aqui 

considerado como o resultado de um planejamento, isto é, como o fruto de processos 

construtivos relacionados à criação da obra literária. 

Fazendo uso de uma metáfora poeana, a consideração da composição artística como 

uma maquinaria da produção de efeitos permite-nos considerar o medo tanto em sua 

dimensão textual – como elaboração artesanal – quanto em sua dimensão ligada à 

recepção. Além disso, abre espaço para a integração do autor neste processo, como 

alguém capaz de manipular ao menos alguns dos elementos constitutivos da produção 

de sentidos na literatura.

É neste sentido, bastante amplo, que os trabalhos apresentados neste simpósio tomam 

a categoria do “medo estético” nas narrativas fantásticas estudadas: não como um 

efeito contingente de recepção, mas como o produto de um artefato – a obra literária 

– concebido para suscitar emoções específicas.
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SSessão 1 – segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 1

Coordenação da Sessão: 

Gabriel Cid de Garcia (UFRJ/ UNIRIO)

O medo do informe: o efeito estético do gore no cinema de 
horror Contemporâneo 

Gabriel Cid de Garcia (UFRJ/ UNIRIO)

Medos de ontem e de hoje: a face cultural de uma emoção 
universal através de um olhar comparativo entre obras 
literárias pós-II Guerra Mundial e obras cinematográficas 
pós 11 de setembro. 

Priscilla da Silva Figueiredo (UERJ)

O estranho e o demoníaco em Lavoura Arcaica
Fábio Tibúrcio Gonçalves (UFG – Catalão)

Maria Imaculada Cavalcante (UFG – Catalão)

Sessão 2 – segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 1

Coordenação da Sessão: 

Karla Menezes Lopes Niels (UERJ)

Fantástico, Medo e Hesitação: uma questão de leitura Karla Menezes Lopes Niels (UERJ)
Metáforas do Medo Morgana de Abreu Leal (UERJ/ IFRJ)
Por uma semiótica do mal: The imp of the peRAVerse, de Edgar Allan 
Poe

Leonardo Vieira de Almeida (PUC-
RIO)

Carmilla, de Le Fanu, o conceito de subversão, abjeto e estranhamento 
no romance vampiresco

Adolfo José de Souza Frota (UEG/ 
UFG/ FAPEG)

Sessão 3 – terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 1

Coordenação da Sessão:

Adolfo José de Souza Frota (UEG/ UFG/ FAPEG)

O fantasmagórico em O gato preto, de Edgar Allan Poe Cíntia de Vito Zollner (UNESP-Assis)
O espaço como refúgio da discriminação no conto “O outro 
pé”, de Ray Bradbury

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG/ CAC)

O universo assombrado por demônios: o dragão na garagem 
de George R. R. Martin no conto “A song for Lya”

Pedro Gomes Machado Vieira (UERJ)

Wonderland: o efeito Sublime e as Aventuras de Alice Marina de Mello Ferraz Rocha Domingues (UERJ)
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Sessão 4 – terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 1

Coordenação da Sessão:

Alexsandre de Andrade Neves (UERJ)

Representações do “medo” no romance Vinte e Zinco Alexsandre de Andrade Neves (UERJ)
O uso da violência e da ultraviolência em Ex-Fumantes LMTD e O 
homem que adorava flores de Stephen King.

Rhuan Felipe Scomação da Silva 
(FAFIPAR)

O Iluminado, de Stephen king: o Horror como Ferramenta do 
Terror Psicológico

Vansan Gonçalves (UERJ)

Sessão 5 – quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 1

Coordenação da Sessão:

Cristiane Vieira da Graça Cardaretti (UERJ)

A construção do “horror artístico” no conto “Bocatorta”, de Monteiro 
Lobato

Cristiane Vieira da Graça 
Cardaretti (UERJ)

A zoomorfização em Vidas Secas Juliana Cristina Ferreira (UFG)
Envolvendo o leitor: Os vínculos empáticos na literatura do medo. Pedro Puro Sasse da Silva (UERJ)
Cuidado! Cão feroz: os elementos fóbicos em O cão de Baskervilles, de Sir 
Arthur Conan Doyle e O cachorro dos mortos, de Leandro Gomes de Barros

Bruno Silva de Oliveira (UFG/ CAC)

Sessão 6 – quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 1

Coordenação da Sessão:

Raphael da Silva Camara (UERJ)

Sob o estigma da bruxa: o horror sobrenatural em “A Feiticeira”, de 
Inglês de Sousa 

Raphael da Silva Camara (UERJ)

Amandio Sobral e a Literatura do Medo no Brasil
Ana Carolina de Souza Queiroz 
(UERJ)

Medo e Impureza em “Noite na Taverna” Ana Paula Araujo dos Santos (UERJ)
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Coordenação:

Flavio García (UERJ) e Luciana Morais da Silva (UERJ/ UFRJ)

O simpósio tem por objeto principal a discussão acerca da irrupção do insólito, fazendo 

transbordar os aspectos mais diversos do fantástico, em sentido lato. A proposta do 

simpósio visa reunir estudiosos em torno do tema do fantástico, seja por uma leitura 

interpretativa, seja por um enfoque crítico-teórico, que faça transbordar as categorias 

que emanam de narrativas, que tem como foco a manifestação do insólito. A discussão 

acerca do fantástico, nesse momento, se circunscreve as literaturas de língua portuguesa, 

entendendo-se aqui como brasileira, africanas, lusitanas. Todavia, devido a similaridade 

e contiguidade histórica abre-se o espaço para o enfoque, ainda, em narrativas galegas, 

que apresentem traços dos discursos fantásticos. Podendo-se abordar tanto a questão 

teórica, a partir das teorias desenvolvidas em língua portuguesa (Filipe Furtado, por 

exemplo) ou em análise crítico-teórica de narrativas em língua portuguesa, quanto a questão 

ficcional, fazendo estudo específico de casos em narrativas de lingua portuguesa, além, 

mesmo, de articulações comparatistas, sejam de base teórica (Furtado e outro teórico, 

como Bessière ou Todorov, por exemplo) ou de estudo de casos (um ficcionista de língua 

portuguesa e outro de outra língua, mas, claro, até mesmo dois de língua portuguesa).

Sessão 1 – segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 3

Coordenação da Sessão:

Luciana Morais da Silva (UERJ/ UFRJ)

Insólito: O beco das Sardinheiras, um lugar onde até a lua desaparece Karla Duarte Carvalho (UERJ) 
As bruxas – símbolo do mal – não são mais as mesmas na 
literatura infantil contemporânea?

Silvia Terezinha Rezende Macedo (UERJ)

A chuva pasmada, de Mia Couto: história, lenda, cultura, ilustração Nanci do Carmo Alves (UERJ)

Sessão 2 – segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 3

Coordenação da Sessão: 

Karla Duarte Carvalho (UERJ)

Pelas sendas do fantástico: margens de uma varanda insólita Luciana Morais da Silva (UERJ/ UFRJ)
Questão de nomenclatura ou atualização? O realismo animista e as 
literaturas africanas de língua portuguesa

João Olinto Trindade Junior (UERJ)

O insólito pai: liquidez nos romances de Lobo Antunes e Mia Couto Kenedi Santos Azevedo (UERJ)
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Sessão 3 – quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 3

Coordenação da Sessão:

Michele Dull Sampaio Beraldo Matter (CEFET – RJ)

Às luzes da morte, o desvendar do humano: do fantástico 
como denudação do real

Michele Dull Sampaio Beraldo Matter (CEFET – RJ) 

O sentido de passado e a Contemporaneidade como 
insólitos artifícios da construção do narrador de Memorial 
do Convento, de José Saramago

Angélica Maria Santana Batista (UERJ)

O Fantástico Modal em Mário de Sá-Carneiro Bruno da Silva Soares (UERJ)

Sessão 4 – quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 3

Coordenação da Sessão:

Eloísa Porto (USS) 

O Insólito em Menina e Moça ou Saudades, de Bernardim 
Ribeiro

Eloísa Porto (USS) 

As mulheres como vetoras do Insólito na Matéria Artúrica de 
Galícia e Portugal: Uma breve leitura do Livro de Merlin e d’A 
Demanda do Santo Graal

Francisco de Souza Gonçalves (UERJ)

Deus, a mulher e o Diabo: representações do insólito na prosa 
historiográfica portuguesa

Bárbara Cecília Kreischer (UCP)
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Coordenação:

Adilson dos Santos (UEL), Amanda Pérez Montañés (UEL) e Cláudia Cristina Ferreira (UEL)

Tema de abrangência ampla e continuadamente revitalizado na literatura mundial, o 

duplo tem suas primeiras manifestações artístico-literárias já na Antiguidade Clássica, 

por meio das comédias do dramaturgo romano Plauto. Todavia, é precisamente a 

partir do final do século XVIII que o termo “duplo” passou a ser difundido com mais 

destaque. Em seu estudo intitulado “Duplo”, preparado como verbete para o Dicionário 

de mitos literários (BRUNEL, Pierre (Org.). J. Olympio, 2000), Nicole Fernades Bravo diz 

que “uma das primeiras denominações do duplo é o alter ego. [...] O termo consagrado 

pelo movimento do romantismo [alemão] é o de Doppelgänger, cunhado por Jean-Paul 

Richter em 1796 e que se traduz por ‘duplo’, ‘segundo eu’. Significa literalmente ‘aquele 

que caminha do lado’, ‘companheiro de estrada’. Endossamos a definição dada pelo 

próprio Richter: ‘assim designamos as pessoas que se vêem a si mesmas’. O que daí se 

deduz é que se trata, em primeiro lugar, de uma experiência de subjetividade”.

Em seu pioneiro e já considerado clássico estudo sobre o tema em questão, intitulado 

O duplo (1914), Otto Rank vasculha suas origens e constata suas profundas raízes 

na consciência mitológica de povos antigos. Ao esquadrinhar a questão do duplo no 

imaginário desses povos, ele verifica que suas variadas representações (a alma viajante, a 

sombra, o reflexo na água e no espelho, o retrato feito a partir da pintura ou de processo 

fotográfico e a escultura) e os diversos tabus, superstições e presságios criados em torno 

dele dizem respeito ao problema da morte que constantemente ameaça a personalidade. 

Não é, pois, de hoje que o homem se indaga: “Quem sou eu”; “O que será de mim depois 

da morte?”; “Continuarei a existir?”. Tais indagações aparecem cristalizadas na criação 

artística de todos os tempos, variando conforme o exercício criativo de seus autores.

Ainda no âmbito da religião, porém sob outro enfoque, o duplo pode igualmente ser 

verificado na constituição de certos deuses pagãos, dotados de natureza dúplice: metade 

homem / metade animal; metade homem / metade mulher, o que evoca o próprio caráter 

bipartido do homem. Essa segunda dualidade, em especial, aparece inclusive na tradição 

judaico-cristã. O livro do Gênesis relata que o homem começa sendo um e Deus, para 

dar-lhe uma companheira, corta-o em dois. Sem mudar de tema, porém partindo para 

o universo da filosofia, Platão, em O banquete, trata dessa bipartição do homem em seu 

duplo feminino com base no mito do andrógino. A complementaridade dos sexos seria, 

pois, o resgate da unidade primordial perdida. Por meio desse mito, Platão dá conta 

inclusive de apresentar uma hipotética explicação para a complementaridade atingida 

entre indivíduos do mesmo sexo.
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Como se pode observar a partir desses mínimos exemplos, o assunto é por demais 

abrangente. Assim, o presente simpósio está aberto a pesquisadores e interessados 

no tema do duplo, desde suas primeiras manifestações na Antiguidade Clássica até 

a contemporaneidade. Nossa proposta é discuti-lo enquanto manifestação cultural e 

literária. Para isso, serão aceitos trabalhos nos mais diversos gêneros literários bem 

como na produção cinematográfica. Vale mencionar que a motivação para o clássico 

estudo de Rank veio do filme O estudante de Praga (1914), de Hans Heinz Ewers.

Sessão 1 – segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Adelaide Caramuru Cezar (UEL)

Na esfera do mítico: manifestações literárias do duplo na Antiguidade Clássica Eliane Batista (UEM/ UEL) 

A existência sem sombra: leitura de A história maravilhosa de Peter Schlemihl, 
de Adelbert von Chamisso, e de “A sombra”, de Hans Christian Andersen

Adelaide Caramuru Cezar (UEL)

A arte de criar duplos: um passeio pela galeria de “retratos” de Poe, 
Hawthorne e Gogol

Adilson dos Santos (UEL)

O duplo exterior e interior em Adaptação (2002)
Luis Eduardo Veloso Garcia 
(UEL)

Sessão 2 – terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Adilson dos Santos (UEL)

A representação do estrangeiro e do estranho em “Fronteira Natural”, 
de Nélida Piñon

Suely Leite (UEL) 

Murilo Rubião e a representação do duplo em “O Pirotécnico Zacarias”
Vinícius Ferreira dos Santos (UEL) 

Adilson dos Santos (UEL)
Aspectos do duplo nos contos “O ex-mágico da taberna minhota”, de 
Murilo Rubião, e “Carta a uma senhorita em Paris”, de Julio Cortázar

Luciano Antonio (UEL)

Em outro plano do ser: uma poética da duplicidade na narrativa 
fantástica de Julio Cortázar

Amanda Pérez Montañés (UEL)

Sessão 3 – quarta-feira, 06/06, das 13:30:00 às 15:00, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Amanda Pérez Montañés (UEL)

Olhares sobre o duplo no cenário do insólito ficcional Cláudia Cristina Ferreira (UEL) 

Avatares do insólito no conto “La Canción de Lord Rendall”
Caio Vitor Marques Miranda (UEL) 

Cláudia Cristina Ferreira (UEL)
O narrador multiplicado em Nenhum olhar, de José Luís Peixoto Telma Maciel da Silva (UEL)
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SEntrelaçamentos do maravilhoso e do insólito na Literatura Infantil e Juvenil

Coordenação:

Regina Michelli (UERJ/ UNISUAM) e Tania Camara (UERJ/ UNISUAM)

Quando se pensa na literatura dirigida especialmente ao público infantil, emerge um 

cenário de fadas, gnomos, gigantes, castelos, florestas, príncipes e princesas, bem 

distante de nossa realidade cotidiana.  O maravilhoso - com seus personagens e ações 

sobrenaturais, objetos mágicos, metamorfoses, deslocamentos impossíveis, espaços 

encantados - assinala a idéia de algo admirável, que encerra maravilha ou prodígio, 

associado à intervenção sobrenatural, a um fenômeno que não é captado pela lógica do 

senso comum, tampouco pela racionalidade. A origem do maravilhoso remonta a tempos 

pretéritos, associada na literatura às narrativas primordiais, ligadas ao pensamento mágico. 

Obras que trazem em seu bojo aspectos ligados ao maravilhoso são encontradas na 

literatura universal, onde avultam escritores como Charles Perrault, os irmãos Grimm, 

Hans Christian Andersen, Collodi, Lewis Carroll, C. S. Lewis e, mais recentemente, 

Tolkien, Angela Carter, J. K. Rowling, Stephenie Meyer, apenas para citar alguns dos que 

trabalham na linha do fantástico. No Brasil, Monteiro Lobato é considerado um divisor de 

águas entre a produção que lhe é anterior, definida por adaptações e registro de contos 

da oralidade. Lobato criou suas próprias personagens, construindo uma obra literária 

que deixa de ser um instrumento de dominação sobre a criança e passa a permitir a 

reflexão e suscitar o pensamento crítico, articulando, com mestria, fantasia e realidade 

num Sítio onde convivem harmonicamente a aprendizagem com a aventura e a liberdade 

de ser. Nas narrativas contemporâneas o maravilhoso continua a existir, ainda que outros 

sejam os ingredientes que o caracterizam, talvez mais próximos do insólito, marcado por 

acontecimentos metaempíricos, pelo imaginário ou mesmo por uma linguagem que se 

afasta da estrutura organizacional prescrita pela gramática. Assim, este simpósio acolhe 

pesquisas na área da Literatura Infantil e Juvenil que se proponham a pensar a inserção 

dos textos ficcionais - quer pela narrativa, pela ilustração ou pela linguagem - na linha 

do maravilhoso, do fantástico, do insólito, considerando-se todas essas denominações 

dentro da categoria do sobrenatural. Estende-se a proposta a estudos sobre a Literatura 

Infantil e Juvenil em suas relações com outras áreas do saber, como a Pedagogia, a 

Psicologia, a História, e com outras linguagens, como o cinema, a história em quadrinhos, 

a internet. Os aportes teóricos são variados, fundamentando-se nos estudos da Teoria 

da Literatura, das Artes Gráficas, da História da Leitura, das Teorias do Fantástico, do 

Insólito, do Maravilhoso, entre outras abordagens que possam contribuir para alargar 

os estudos já existentes sobre o assunto.
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Sessão 1 – terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Tania Camara (UERJ/ UNISUAM)

Monteiro Lobato: a relevância da linguagem na construção 
ficcional do maravilhoso e do insólito

Tania Camara (UERJ/ UNISUAM) 

A “Cozinha Maravilhosa” de Monteiro Lobato Djailma Mendes de Araujo (UERJ) 
Quem tem medo do Lobo Mau? a representação do feminino em A 
garota da capa vermelha

Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET – RJ)

Os herdeiros tropicais de Tolkien: a fantasia épica no Brasil entre 
1990 e 2010

Ana Cristina Campos Rodrigues (FBN)

Sessão 2 – quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Regina Michelli (UERJ/ UNISUAM)

Configurações do feminino em A Bela Adormecida no Bosque
Luisa S alvador Dias (UERJ)

Regina Silva Michelli (UERJ/ UNISUAM)
Histórias de Fadas entretecendo tempos: Charles Perrault e 
Sylvia Orthoff

Erica Brasilina Silva de Oliveira (UNISUAM)

Imagens da Morte em Contos de Perrault e Andersen Dayana Pereira da Silva Ferreira (UNISUAM) 
Reflexões sobre Narrativa e a expressão do Insólito na arte 
literária infanto-juvenil

Mariana Brasil Hass Gonçalves (UFF)
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Coordenação:

Marcello de Oliveira Pinto (UERJ/ UNIRIO)

Os estudos atuais sobre o conceito de insólito ficcional o caracterizam como sendo 

um efeito de estratégias narrativas, construído no ato de leitura e sua relação com um 

pano de fundo constituído por ações comunicativas literárias. Ao se tematizar tais 

efeitos, os pesquisadores escolhem focos diferentes como, por exemplo, a atenção a 

confirmação (ou não) de expectativas do fluxo da narrativa pelo leitor, seja na relação de 

uma caracterização de gêneros – literários, textuais – ou enquanto discursos próprios 

com suas engrenagens particulares. É comum também vislumbrar no discurso teórico e 

de análise das obras que apresentam um “elemento insólito” a identificação da quebra 

dessas expectativas, através de um estranhamento na “forma” da estrutura narrativa 

em comparação com um repertório de possibilidades estéticas. No que diz respeito 

à trama, outra possibilidade explorada seria a percepção de uma presença discursiva 

percebida no ato da leitura. Tal presença poderia ser um caminho inusitado do enredo 

ou um elemento no plano da construção deste enredo denunciado de forma explicita 

na construção temática do texto que causaria uma “surpresa” no ato de leitura. Cada 

proposta assinalada indica uma série de contratos teóricos assinados por aqueles 

que os definem. O desafio teórico que se vislumbra é articular uma perspectiva não 

representacional das experiências literárias e como elas constroem – ou não – um 

repertório de elementos considerados insólitos no horizonte da história das ações literárias. 

Ao levarmos estas possibilidades em consideração, com pesquisadores, entendemos 

o estudo do insólito como uma questão empírica e não ontológica. Isto significa dizer 

que, ao pensarmos o insólito na literatura, através do foco na leitura de referências 

internas à narrativa, ou seja, pertinentes à estrutura da obra, seus elementos de coesão, 

suas engrenagens de montagem (ou uma relação lingüístico-simbólica, se preferirmos) 

levamos inevitavelmente em consideração a complexidade das ações comunicativas 

(literárias) e suas referências externas e as relações com outras referências e ordens 

simbólicas – outros discursos – na sociedade e na cultura onde a obra é atualizada e 

a memória de suas recepções construída. Assim, a partir da idéia de que se não deve 

pensar os textos literários distantes de seus contextos culturais e sociais e da rede de 

elementos que articulam seu papel na sociedade, do entendimento destes contextos 

como uma rede sistêmica complexa de atividades que emolduram a atividade literária 

e que constituem o que chamamos de sistema literário, e do entendimento do insólito 

ficcional como um elemento que destaca a instabilidade normativa dos discursos, 

promovendo, através de sua discussão, uma potencialidade de redirecionamentos dos 

repertórios teóricos que podem ser vislumbrados no campo dos estudos da literatura, 
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propomos este simpósio como um espaço para refletir sobre o insólito ficcional, o 

discurso sobre seu papel na literatura e nas artes e ainda sobre os discursos e conceitos 

de outras áreas do conhecimento que com ele dialogam. Esperamos, assim, colocar 

em pauta o conjunto de articulações envolvidas na experiência do que chamamos de 

sistema literário e artístico, suas premissas teóricas e articulações epistemológicas 

em diálogo direto com a questão do insólito ficcional, sua relevância nos estudos da 

literatura e as investigações teóricas a partir de obras literárias nas quais a experiência 

com o insólito pode ser tematizada.

Sessão Única – terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 3

Coordenação da Sessão:

Daniela Beccaccia Versiani (PUC-Rio)

Horizontes do insólito: horizontes de expectativas e efeito do insólito Daniela Beccaccia Versiani (PUC-Rio) 
As montanhas que desmoronam no mar: o insólito enquanto efeito Aline de Almeida Moura (PUC-Rio)
Notas sobre o insólito ficcional: matizes e tematizações Marcello de Oliveira Pinto (UERJ/ UNIRIO)
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SViagens insólitas da imaginação cinematográfica

Coordenação:

Daniel Serravalle de Sá (UFSC)

Enquanto categorias aglutinadoras de ficções que violentam o cotidiano comum, o 

insólito e o fantástico, este último um gênero que Charles Nodier relaciona com a noite 

e a escuridão, possuem uma afinidade natural com o cinema. Não apenas a penumbra 

das salas de projeção favorecem a imaginação mas também, desde os primórdios da 

produção cinematográfica, os truques de câmera e  ilusões de ótica corroboram para 

a construção outros modos de se fantasiar. O mágico e cineasta Georges Méliès, por 

exemplo, fascinou audiências por meio de desaparecimentos súbitos na tela, animações 

quadro a quadro, reprodução do filme de trás para frente, dupla exposição da película 

e outras trucagens que faziam atores virarem gigantes ou anões. Indo de encontro 

às intenções documentais daquele momento inicial da produção cinematográfica, 

Méliès absorveu o que havia de atrativo na literatura de aventura e combinou-o com as 

técnicas narrativas singulares e inusitadas da maquinaria cinematográfica disponível 

no início do século XX. Adiante, as reações de pavor às primeiras projeções realizadas 

pelos irmãos Lumière também são exemplos da potência da tela como universo a ser 

explorado narrativamente. 

Desde então, diversos foram os gêneros cinematográficos a enveredar pelos caminhos 

do extraordinário e suas formas correlatas, muitas vezes fomentados por conceitos 

anteriores ao cinema a exemplo do sublime burkeano, das pinturas grotescas de 

Goya, do lado mais sombrio da estética romântica até chegar às teorias do abjeto pós-

moderno. As narrativas literárias e visuais resultantes desse percurso valeram-se tanto 

de técnicas que envolvem a produção de filmes quanto de elementos narrativos (formais 

e discursivos) para criar universos ficcionais dissonantes, vagos, poéticos, experimentais, 

indeterminados, nos quais predominam a flutuação dos sentidos. 

Este simpósio está interessado na análise de elementos insólitos, fantásticos ou de 

realidade incomum presentes em filmes, sejam em roteiros originais ou adaptados, 

e em debater a questão tanto no nível da narrativa quanto nos aspectos técnicos 

que envolvem a produção cinematográfica. A perspectiva teórica que se adota aqui 

compreende não apenas os efeitos sombrios e nebulosos do insólito e do fantástico, 

mas também possibilidades ficcionais simultâneas de aceitação do estranho e do 

extraordinário como algo natural. De modo que se torna profícuo o estudo dos dispositivos 

narrativos e técnicos a serviço das ocorrências sobrenaturais em ambientes realistas e 

dos eventos estranhos com aparência desnaturalizada. O objetivo é apontar diferentes 



S
im

p
ó

S
io

S
Caderno de Resumos e Programação28

rumos teóricos para a abordagem fantasias de diferentes ordens (insólitas, fantásticas, 

sobrenaturais, maravilhosas, absurdas) sem condicionar a leitura à expressões estéticas 

ou sistematizações rígidas, como Tzvetan Todorov. Abrindo o simpósio a estudos de 

recepção, teorias dos gêneros, psicanálise, feminismo, marxismo, queer studies e 

outras teorias do cinema, pretende-se explorar a essência do insólito e do fantástico no 

cinema de forma a oferecer bases conceituais para a compreensão do filme em relação 

à realidade, aos espectadores e à sociedade em geral.

Sessão Única – terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 3

Coordenação da Sessão: 

Daniel Serravalle de Sá (UFSC)

O Labirinto do Fauno: o fantástico como representação histórica Daniel Serravalle de Sá (UFSC)

Entre Vincent Malloy e Vincent Price
Fernanda Müller (Colégio de Aplicação 
da UFSC)

Pactos fáusticos e doppelgänger no cinema Marcio Markendorf (UFSC)
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SPresença do insólito nas Américas: continuidades e rupturas

Coordenação:

Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie)

No simpósio “Presença do insólito nas Américas: continuidades e rupturas” serão 

discutidas as muitas imagens do insólito presentes na Literatura latino-americana e 

norte-americana, buscando um diálogo entre a tradição do gênero fantástico, surgido 

principalmente no século XIX, e as reformulações do gênero ocorridas ao longo dos 

séculos XX e XXI. Além disso, serão apresentadas reflexões sobre as diferentes 

perspectivas teóricas de análise das narrativas fantásticas tendo em vista, justamente, 

as renovadas produções literárias.

Sessão 1 – segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, RAV 114

Coordenação da Sessão:

Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie)

Carlos Fuentes e Rubén Darío: duas faces de um acontecimento insólito Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie) 

“Vlad”: o vampiro grotesco de Carlos Fuentes
Daniele Aparecida Pereira Zaratin 
(Mackenzie)

Mofina e Tituba: figuras insólitas no duplo e outros mitos
Lilian Cristina Corrêa (Mackenzie)

Alexandre Huady Torres Guimarães 
(Mackenzie)

Sessão 2 – segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, RAV 114

Coordenação da Sessão:

Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie)

Entre o sonho e a vigília: um relato especular?
Maria Luiza Guarnieri Atik (Mackenzie)

Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie)
Metamorfose e Metaformose – um jogo de espelho para a figura de 
Teseu e o Minotauro em Leminski

Elaine Cristina Prado dos Santos 
(Mackenzie)
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Escrever e reescrever na Antiguidade: Entre a Magia e o Humor

Coordenação:

Pedro Paulo Alves dos Santos (UNESA)

O presente ‘Symposium’, inserido na perspectiva do Insólito em suas “Vertentes teóricas 

e ficcionais” (Proposta do Sepel 2012), intitula-se “Escrever e reescrever na Antiguidade: 

Entre a Magia e o Humor, Terror e Julgamento”. A pretensão de ler o mito. Tocamos aqui 

num tema fascinante da compreensão da capacidade de modelos geradores que o mito 

exerce sobre a identidade e o desenvolvimento da literatura antiga: “A literatura antiga, 

nascida da composição oral e próxima ainda de sua matriz, mantinha ativa em si uma 

tendência estrutural fundamental, a de apontar para a progressiva reelaboração de um 

corpus já conhecido de histórias – os mitos” (BETTINI, 2010, p. 28). O autor antigo reescrever 

o mito oralizado, encenado, picturado em busca de novos efeitos. Reescrevem-se os 

próprios temas, combinando em histórias “novas” elementos e funções já conhecidos 

e pertencentes ao armamento virtual do gênero em questão, fosse o romance ou a 

comédia. O poeta antigo ‘confiando a eficácia do texto não à originalidade (pretensão e 

exigência moderna e romântica) de invenção temática ou de enredo, mas aos efeitos de 

reescrita. O escritor e autor antigo reescrevem para manter vivas, e contá-las novamente. 

Por outro lado, sabemos que o discurso mítico caracteriza-se exatamente por não existir 

em ‘forma definitiva’, de uma vez por toda: A sua ‘existência’ é preferivelmente uma 

existência genérica, uma existência de corpus, algo que resulta do conjunto de suas 

variantes. A base absoluta da reescrita como literatura na antiguidade se baseava no fato 

que o mito é uma narração permanente, aberta, vazada, e aqui reside sua ‘originalidade’. 

Eles permanecem como lugares da memória e da cultura que se recria pela variação do 

mesmo, em busca do prazer de novas recepções e interpretações do mito.  E isto só 

pode ser explicado através da capacidade que temos de aceitar duas categorias das 

estéticas modernas: a recepção e o efeito que reinserem estas práticas no contexto 

de sociedades que elaboram seus repertórios a partir de novos contextos receptivos 

e ativos na interpretação. Ao mesmo tempo, a tessitura aberta do mito aponta para a 

permanente capacidade do próprio mito de carregar consigo muitas ‘outras histórias e 

textos’ que dialogam no seu interior. Aqui a intertextualidade que se exibe no ‘prazer da 

alusão’ (CONTE E BARCHIESI, 2010, p.87-121) traz ao rigor das discussões arcabouços 

teóricos que explicitem a criação literária antiga como reescritura do mito. O contexto do 

mito e de suas reescritura nos referenda a situar toda esta discussão literária no espaço 

social de práticas bem determinadas, nas quais a arte, a literatura e a própria Filosofia, 

como o agir da estética. O mito se apresenta como a lógica da ação social, que no Rito 

e na Religião encontram suas reescrituras máximas, de relevância social. Reescreve-

se o mito, como narração socialmente confiável (VERNANT), para reexperimentar sua 
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sentido que se desenvolve em contextos diversos. A vida e a literatura (política, ética 

e religião) se encontram bem confortáveis nas narrações do mito, como reescritura do 

passado em sua multiplicidade de formas e significações. Mesmo a potente noção de 

contar uma história, que coincida com aquela da comunidade (nação, classes, Estado) 

passa por ocasiões fixas, que traziam sempre à tona novas possibilidades de compreender 

o que já se ouvira, já se sabia, mas que se modificava a cada reescritura na encenação, 

na pintura, na mudança de gênero, no humor que invade o desejo de acelerar uma nova 

história. Este Symposium por isso, conta o inaudito ato da literatura insólita na Grécia 

de flertar com a imemorial, que os diversos gêneros de discursos literários antigos 

tinham, como uma capacidade indiscutível de ser novo, humorado, construindo pontes 

imaginárias entre as antigas narrativas homéricas e os novos olhares cristãos na Ásia 

Menor do fim do I século cristão, em sua obra mais insólito, o Apocalipse (19,20-20,15).

Tudo isso aliado ao refinado aparato teórico do pensamento estético da reflexão e do 

efeito (ISER /JAUSS ) e das Intertextualidades e diálogos (BAKHTIN E KRISTEVA).

Sessão Única – quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, 11.038F

Coordenação da Sessão:

Pedro Paulo Alves dos Santos (UNESA)

O Lago de Fogo: O Apocalipse reescreve Homero? A tarefa de 
detector “horizontes homéricos” na narração religiosa e mítica de 
textos e contextos apocalípticos. Religião helenística na formação 
da arte, da literatura e da religião cristã antiga em Ap 19,20-29,14-15

Pedro Paulo Alves dos Santos (UNESA) 

A paródia histórica de Luciano: Uma História Verídica Dulcileide Virginio do Nascimento (UERJ)
As re-figurações do Mito, do Rito, da Religião e da Magia: o cômico 
e o trágico nas tradições helenísticas presentes no Testamento de Jó 
como modo de re-escrever a estória e o histórico

Jean Felipe de Assis (Drew University)

O insólito presente em Matro de Pitane: a produção do humor a partir 
da recepção e da reescritura das obras de Homero

Alessandra Serra Viegas (UNIBENNETT)
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Gêneros insólitos e seus efeitos na recepção dos textos

Coordenação:

Andréa Sirihal Werkema (UERJ)

Na medida em o gênero literário, enquanto forma, define em grande parte o sentido de um 

texto, e, em consequência disso, define a recepção do mesmo texto por parte do leitor, 

podemos discutir se o efeito de estranhamento causado por muitos dos textos da tradição 

ocidental não adviria do uso de um gênero híbrido, de uma prática literária experimental.

É claro que nossa discussão há de contemplar não apenas o tecido mesmo da matéria 

literária – o entrelaçamento intertextual –, mas também as formas de retomada de outras 

vozes em um texto literário, via paródia ou citação. Mas, primeiro que tudo, nos interessa 

a paródia do gênero literário, a inversão das formas mais conhecidas e já estabilizadas. 

Entramos assim no âmbito da criação, entendida à maneira romântica, que prescreve: 

“Do ponto de vista romântico, mesmo os gêneros bastardos, excêntricos e monstruosos 

têm seu valor, enquanto matéria-prima e exercícios preliminares da universalidade, 

se – ao menos – neles houver alguma coisa, se ao menos forem originais.” (Friedrich 

Schlegel, fragmento A 139).

Todo gênero novo – isso é, toda “experiência” de texto – pode e deve ser considerado 

em sua contribuição para a história da transformação e da reinvenção das formas, em 

leitura diacrônica do problema. Mas o efeito desses textos no leitor, em visada sincrônica, 

nos força a encarar novamente a questão da estranheza, do insólito enquanto impressão 

de leitura, e a buscar suas causas no mesclado dos gêneros aí praticados.

É o caso, por exemplo de alguns dos contos de Edgar Allan Poe, escritor merecidamente 

conhecido como criador de gêneros novos. Poderíamos ver traços irregulares e hibridismo 

formal em contos variados e mesmo muito diversos entre si, como “Berenice”, “Ligéia”, 

“Os crimes da rua Morgue”, “O homem da multidão”, “A queda da casa de Usher”, entre 

tantos outros, que misturam referências eruditas, científicas, literárias e/ou filosóficas 

a uma atmosfera por vezes irrealista, com a presença de narradores não-confiáveis ou 

muito impessoais, envoltos em enredos estereotipados de asco e horror, no limite do 

clichê da narrativa gótica e de suas versões barateadas em revistas especializadas. 

Este é, evidentemente, um gênero paródico, em que comparece a ironia no seu sentido 

mais próximo da ironia romântica, ou seja, uma ironia formal e de gênero.

Já no tradutor francês de Poe, Charles Baudelaire, a crise detectada por Schlegel transparece 

na própria dicção mesclada e estridente d’As flores do mal (1857), ecoando ainda nos 

textos depois compilados nos Pequenos poemas em prosa (1869). Ziguezagueando entre 

a hipérbole e o prosaísmo, entre a intimação exótica e a matéria baixa, nos poemas do 

último Baudelaire somos colocados em permanente sobreaviso no que diz respeito à 
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comparar indiscriminadamente tudo como tudo. Ao mesmo tempo, ao realçar a falta de 

comensurabilidade entre aquilo que conecta, essa voz obriga texto e leitor a realizarem 

um incansável giro reflexivo sobre si mesmos, tendo como horizonte um cenário no qual, 

abolida qualquer ilusão de unidade orgânica, a teia de relações instaurada em cada um 

desses textos é como um bazar onde se expõem e entrecruzam os estilhaços de todos 

os gêneros conhecidos, desde o diálogo platônico à fisiologia urbana, desde contos 

sentimentais a florilégios de citações clássicas.

Mas e se o insólito se desse a ler não como prova dos limites do real, mas como parte 

constitutiva de sua fronteira? Que se tome, então, um texto de pretensão historiográfica 

e de ambição realista, no qual a personagem principal “vive” trezentos anos, pare e 

esposa Satã. Se é impossível não reconhecer no enredo de La Sorcière (1862), de 

Jules Michelet, traços evidentes do maravilhoso, mais difícil é compreender como esse 

historiador pretendeu ser tudo isso “histórico e muito bem fundamentado”. O mais das 

vezes, a recepção crítica do livro respondeu ao problema a partir de duas chaves que, 

embora possam ser complementares, nem sempre se sobrepõem. De um lado, a chave 

da “historiografia romântica”, etiqueta imprecisa, mas que costuma responder, nesse 

caso, por uma suposta ignorância ou ingenuidade quanto às diferenças entre a escrita 

do fato e da ficção (P. Ariès, G. Duby). De outro lado, há os que invertem aquela leitura 

negativa do problema, substituindo a ignorância pela vontade deliberada de construir 

uma narrativa que pertence, ao mesmo tempo, a ambos os domínios, ao abraçar a 

economia do mito como modelo de representação (R. Barthes). De ambos os lados, 

o insólito sinaliza o momento em que a história cede o passo à ficção. Um terceiro 

caminho interpretativo seria tentar demonstrar como tal procedimento também pode ser 

lido como um registro eminentemente histórico, realista e razoável, que subtrai e anula 

o fictício justamente ali onde ele parece mais evidente. Buscando nesta e em outras 

obras micheletianas os argumentos de fundação de sua historiografia, tornar-se-ia então 

possível considerar, como propõe o historiador, que seu livro não se aproxima, mas, ao 

contrário, se afasta da “imaginação, [de] uma vã poesia pueril”, exatamente ali aonde 

aciona o discurso do insólito ou do maravilhoso.

Sessão Única – segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 2

Coordenação da Sessão:

Andréa Sirihal Werkema (UERJ)

O insólito na constituição do gênero: o conto de Poe Andréa Sirihal Werkema (UERJ) 
Para uma fenomenologia da arquiviolência: leitura de “A moeda falsa”, de 
Charles Baudelaire

Emílio Maciel (UFOP)

O insólito da história: o caso d’A Feiticeira, de Jules Michelet Maria Juliana Gambogi (UFMG)
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O insólito nos contos norte-americanos e brasileiros do século XIX

Coordenação:

Luiz Fernando Ferreira Sá (UFMG)

Julio Cortázar nos adverte: “se não tivermos uma ideia viva do que é o conto, teremos 

perdido tempo, porque um conto, em última análise, se move nesse plano do homem 

onde a vida e a expressão escrita dessa vida travam uma batalha fraternal”. Ricardo 

Piglia nos ensina que “o conto se constrói para fazer aparecer artificialmente algo que 

estava oculto. Reproduz a busca sempre renovada de uma experiência única que nos 

permita ver, sob a superfície opaca da vida, uma verdade secreta”. Machado de Assis, 

para não fugir à regra, ironiza: o conto “é um modo de passar o tempo”. 

Alfredo Bosi, em Machado de Assis: o enigma do olhar, nos propõe que os contos 

recolhidos em Papéis Avulsos sejam considerados “Contos-Teoria”, porque encerram 

“uma fórmula sinuosa que esconde (mas não de todo) a contradição entre parecer e 

ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a corrente escusa da vida 

interior”, revelando estranhas teorias do comportamento humano, que acabam por 

instituir “a necessidade de proteger-se e de vencer na vida – mola universal –” que “só é 

satisfeita pela união ostensiva do sujeito com a Aparência dominante”. Antônio Cândido, 

em seu ensaio Esquema Machado de Assis (1968), trata das situações ficcionais que 

Machado de Assis inventou: “Tanto aquelas onde os destinos e os acontecimentos se 

organizam, segundo uma espécie de encantamento gratuito, quanto as outras, ricas 

de significado em sua aparente simplicidade, manifestando, com uma enganadora 

neutralidade de tom, os conflitos essenciais do homem consigo mesmo, com os outros 

homens, com as classes e os grupos”. 

Todos os críticos acima contribuem para se pensar o conto norte-americano e brasileiro 

do século XIX na sua relação com o insólito ficcional: seja esse insólito uma corrente 

escusa da vida interior, ou que ele se apresente enquanto um encantamento gratuito. 

Outras vias de acesso ao insólito ficcional podem compor a cena crítica: o unheimlich 

freudiano, o Outro lacaniano, a ostranênie russa, a différance derridiana, o rizoma de 

Deleuze e Guattari, a destruição aurática de Benjamin, os simulacros de Baudrillard, a 

sociedade líquida de Bauman, a secularização dialética de Habermas, a incredulidade em 

relação às metanarrativas de Lyotard, ou até mesmo o tempo out-of-joint de Shakespeare 

e o espaço de um paraíso perdido de Milton. 

Todas essas vertentes e outras tantas podem nos ajudar a elaborar a batalha fraternal 

sobre a qual nos adverte Cortázar e a apreciar a segunda história da qual nos fala 

Piglia. A partir dessa constelação de ficções e fricções, este simpósio propõe que se 
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Melville, Henry James e Machado de Assis. Desse modo, a ideia viva do que é um conto 

e do que seja o insólito estará presente ao se descortinar a “verdade secreta”: como tal 

“verdade” se apresenta na forma de uma mentira oculta e de “situações ficcionais” em 

The Fall of the House of Usher, The Raven, The Minister’s Black Veil, Fragments from the 

journals of a solitary man, The Cask of Amontillado, Young Goodman Brown, Bartleby, 

the Scrivener, The real right thing, A igreja do Diabo, Entre Santos, bem como em outros 

contos de escritores norte-americanos e brasileiros do século XIX.

Sessão Única – terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, 11.038F

Coordenação da Sessão:

Luiz Fernando Ferreira Sá (UFMG)

A verdade secreta ou a mentira oculta em contos de Poe, Hawthorne 
e Melville

Luiz Fernando Ferreira Sá (UFMG)

O insólito nas situações ficcionais do conto A Igreja do Diabo de 
Machado de Assis

Miriam Piedade Mansur Andrade (UFMG)

Figurações espectrais no arquivo do escritor: autores-biógrafos e 
autores-fantasmas em James e Hawthorne

Geraldo Magela Cáffaro (UFMG)
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(UEL)

A existência sem sombra: leitura de A história maravilhosa de Peter Schlemihl, de 

Adelbert von Chamisso, e “A sombra”, de Hans Christian Andersen

Objetiva-se leitura comparativa de A história maravilhosa de Peter Schlemihl (1814), de Adelbert 

von Chamisso (1781-1838) e “A sombra” (1847), de Hans Christian Andersen (1805-1875).

Adilson dos Santos (UEL)

(UEL)

A arte de criar duplos: um passeio pela galeria de “retratos” de Poe, Hawthorne e Gogol

Tema que remonta à Antiguidade Clássica e que continua a exercer grande influência sobre 

a arte – de modo particular, sobre a literatura – o duplo tem se manifestado, no decorrer dos 

tempos, através de variados elementos, tais como: andróginos, sósias, irmãos (gêmeos ou 

não), a sombra, o reflexo na água ou no espelho e a imagem captada pelo(a) retrato/fotografia. 

O presente estudo tem por objetivo abordar, de maneira especial, um desses motivos nos 

contos “O retrato oval” (1842), de Edgar Allan Poe (1809-1849), “Os retratos proféticos” 

(1837), de Nathaniel Hawthorne (1804-1864) e “O retrato” (1841-42), de Nikolai Vassiliévitch 

Gogol (1809-1952). Como já antecipam tais títulos, nesses textos, a personificação do 

duplo se dá através de uma entidade ficcional não humana: a efígie gravada na tela. Nos 

três contos, o modelo, fielmente representado em seu aspecto exterior, tem seu espírito 

captado pelo retrato. Curiosamente, a imagem dotada de excesso de vida evoca a ideia 

de morte e sua invencibilidade.

Adilson dos Santos (UEL)

(UEL)

Murilo Rubião e a representação do duplo em “o pirotécnico Zacarias”

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma leitura do conto “O Pirotécnico 

Zacarias”, retirado do livro homônimo, publicado em 1974, de Murilo Rubião (1916-1991) – uns 

dos expoentes da literatura fantástica no Brasil. A análise centrar-se-á no caráter dúplice 

do narrador-personagem defunto Zacarias. A narração acontece depois de sua morte. 

Nesse momento, ainda dotado de suas faculdades humanas, ele experimenta o aflorar de 

um duplo, tornando-se, pois, diferente para si e para os outros. Nesse sentido, a questão 

da identidade é conflitante para essa complexa personagem, trazendo à tona a busca da 

existência do homem e das relações humanas no mundo onde vive. O segundo eu com o 

qual se encontra no post-mortem é por ele considerado como melhor que seu eu anterior, 
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sentir. Assim dito, este estudo visa a compreensão da representação do duplo na narrativa 

de Rubião, uma narrativa construída numa atmosfera insólita, dotada de metáforas sobre 

o existencialismo. Para tanto, buscar-se-á apoio em teorias que tratam do tema do duplo, 

do fantástico em geral e do fantástico na produção desse contista.

Adolfo José de Souza Frota (UEG/ UFG/ FAPEG

(UEG/ UFG/ FAPEG)

Carmilla, de Le Fanu, o conceito de subversão, abjeto e estranhamento no romance 

vampiresco

A figura do vampiro, criatura subversiva por excelência, faz parte do imaginário cultural 

de vários países. Na literatura, ela ganhou projeção com o romance gótico. Carmilla, de 

Joseph Sheridan Le Fanu, uma das mais importantes narrativas vampirescas do século 

XIX, analisa o tema da subversão (lesbianismo) ao destacar a atuação de uma vampira que 

somente ataca mulheres. Como um mito que também se construiu na literatura, o vampiro 

tem um forte apelo sexual. A partir dos conflitos entre a personagem central Laura e a 

vampira Carmilla, analisaremos o romance sob o viés freudiano para enfatizar a teoria do 

Unheimlich e suas implicações, ou seja, a noção de que aquilo que causa estranhamento 

por ser diferente pode causar o mesmo sentimento devido a uma proximidade íntima e que 

muitas vezes pode ser repulsiva. Sob esse ponto de vista, é possível considerar a narrativa 

gótica como o lugar de conflito, o lugar do abjeto, ou seja, daquilo que se busca reprimir 

pelo seu teor proibido e perturbador. O vampiro é aquele (aquilo?) que incomoda o status 

quo ao infringir uma lei básica e até o momento imutável: o ciclo natural de vida e morte. 

Porém, mais do que um morto-vivo, a sua presença literária permite a análise de conflitos 

de natureza humana se considerarmos que o seu caráter subversivo se estende para além 

dos lugares marginalizados e decadentes por onde transita.

Alessandra Serra Viegas (UNIBENNETT)

(UNIBENNETT)

O insólito presente em Matro de Pitane: a produção do humor a partir da recepção 

e da reescritura das obras de Homero

A paródia épica é um processo de intertextualização e recepção, com o objetivo de 

desconstruir ou reconstruir um texto, uma obra já consagrada, e adaptar a obra original a 

um novo contexto, com um lado mais despojado. O texto de Matro, da cidade de Pitane 

(atual Çandarli, na Turquia), encontrado no Deipnosophistae, de Atheneu de Naucrátis, 

certamente corresponde a tal propósito. Matro é um párodo que, consoante nos aponta 

Paul Ricoeur, vai refigurando o modo de narrar homérico, dando um novo lugar às batalhas 

da Ilíada e às peripécias de Odisseu na Odisseia: os muitos banquetes oferecidos pela 
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um autor de paródias, Matro já inicia seu texto com belos trocadilhos, bem à moda de 

Aristófanes e da Comédia Nova: “Canta, ó Musa, as refeições muito bem servidas e em 

grande quantidade,/As quais Xenoclês, orador em Atenas, ofereceu em jantar a nós”. Esta 

pesquisa a ser apresentada tem como objetivo apontar tais trocadilhos constantes no 

léxico do texto de Matro, texto que tece, concomitantemente, pelos meandros das linhas 

do insólito e do humor de forma magistral.

Alexandre Huady Torres Guimarães (Mackenzie)

(Mackenzie)

Mofina e Tituba: figuras insólitas no duplo e outros mitos

A condição da mulher vista como feiticeira, como no romance Eu, Tituba, Feiticeira... Negra 

de Salém (1986), de Maryse Condé, sempre habitou o imaginário social e histórico da 

humanidade, enquanto ícone ou mesmo enquanto figura representativa do desconhecido 

e, portanto, temeroso. Sua imagem, de alguma forma, parece representar o conceito do 

duplo: de figura reconhecidamente familiar a misteriosa, de conhecedora de segredos 

da natureza a entidade demoníaca. Independentemente de sua concepção ou da forma 

pela qual é vista ou representada, a figura feminina sempre sofreu consequências por 

ser “diferente”, por ameaçar as esferas do ser, do poder e do saber e, acima de tudo, por 

intimidar ou questionar o ponto de vista religioso, mito já trabalhado em outras literaturas, 

como a Portuguesa, no caso específico de Mofina, em oposição a Maria, no Auto de Mofina 

Mendes (início do século XVI), de Gil Vicente. O presente trabalho propõe apresentar tais 

questões por meio das personagens Mofina e Tituba, protagonistas das obras em questão, 

e suas relações não somente com uma imagem pejorativa, suas concepções considerando 

as características do insólito na literatura junto às questões do duplo, bem como suas 

possíveis releituras intertextuais relacionadas a figuras mitológicas.

Alexsandre de Andrade Neves (UERJ)

(UERJ)

Representações do “medo” no romance Vinte e Zinco

Vinte e Zinco é uma escrita alegórica que dramatiza os fantasmas produzidos pelo 

colonialismo, colocando em cena medos, culpas, preconceitos, ódios, superstições, crenças 

e ressentimentos impressos tanto no imaginário dos colonizados como dos colonizadores. Na 

casa da família Castro viviam Lourenço, dona Margarida e sua tia Irene. Dona Margarida era 

uma mãe extremamente cuidadosa com o filho, fato que irritava demasiadamente o falecido 

pai de Lourenço. Ele dizia que isso impedia o filho de tornar-se homem de verdade. A tia 

Irene é uma mulher destemida que se enveredou na cultura africana de forma a assimilar-se 
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familiares, pois o sobrinho Lourenço passou a agir com muita agressividade diante do 

comportamento da tia. Diante desse quadro, o comportamento de Lourenço é um reflexo 

de medos e temores escondidos em suas ações e reações. Logicamente, a escritura de 

Vinte e Zinco, não é uma proposta de leitura baseada na intenção de fazer o leitor sentir 

o “medo” que os personagens apresentam, mas uma forma de levá-lo a refletir sobre tais 

medos e suas possíveis causas. Pois eles são reflexos de ações sangrentas e violentas 

dispersadas nos dorsos sofridos dos subordinados e presos sob o domínio dos PIDEs.

Aline Brustello Pereira (CEFET–Araxá)

(CEFET–Araxá)

Os labirintos fantásticos de Clarice Lispector e Alice Munro

Clarice Lispector e Alice Munro são duas importantes escritoras em seus países. No 

Brasil Clarice Lispector começou a publicar na década de 1940, participando da frente 

de transformação da escrita brasileira após a primeira onda do Modernismo. Sua escrita 

intimista cria mistérios existenciais que desafiam categorizações fáceis. Por sua vez, no 

Canadá, Alice Munro foi parte de uma geração de escritores que começaram a publicar 

na década de 1960, transformando a literatura canadense. Famosa por seus contos, 

Munro funde técnicas realistas a uma composição fragmentária. Empregando a memória 

de uma maneira singular, sua literatura compõe mistérios nunca desvendados. Apesar 

de culturas diferentes, ambas as escritoras, a partir de seus métodos revolucionários 

de escrita, constituem em suas literaturas verdadeiros labirintos literários, ao fazê-los 

provocam profunda ambiguidade e incerteza, nesse sentido, podemos dizer que a literatura 

dessas escritoras compreende uma forma moderna do Fantástico. A literatura fantástica, 

tendo sido estruturada no século XIX, foi fruto da sociedade histórico-social daquele 

momento, que, contemporâneo ao movimento romântico, é resultado do questionamento 

ao racionalismo científico, e da incredulidade da sociedade burguesa que se formava. A 

literatura neofantástica, produzida na modernidade (século XX em diante), entretanto, sofrerá 

os efeitos da Segunda Guerra Mundial, dos movimentos de vanguarda, da psicanálise, 

do surrealismo e existencialismo. Esse novo fantástico mostrará o irreal presente no real, 

causando inquietação por apresentar o insólito dentro de situações cotidianas, por meios 

metafóricos figurativos oblíquos. Tanto a obra de Clarice Lispector quanto a de Alice Munro 

produzem cenas insólitas a partir de situações cotidianas, todavia, a escrita revolucionária 

dessas autoras revolucionam inclusive a nova forma fantástica, mantendo a ambiguidade e 

o mistério. Para nossas análises, utilizamos autores como Furtado (1980), Bessière (2009), 

Carpentier (1985), Chiampi (1980), Jackson (2009), dentre outros.
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(PUC-RJ)

As montanhas que desmoronam no mar: o insólito enquanto efeito

A presente comunicação tem como base a minha experiência com a leitura do texto “Raízes”, 

do escritor moçambicano Mia Couto, feita com meus alunos da disciplina de Literatura na 

formação do leitor do curso de Pedagogia nos anos de 2011 e 2012 em uma faculdade do 

estado do Rio de Janeiro. Embora esse texto tenha marcas narratológicas que o enquadrariam 

no que se convencionou chamar de categoria do Insólito, o que percebo é que há uma forte 

tendência a lê-lo partindo de uma análise alegórica. Parto do pressuposto que tal leitura tem 

como fundamento a educação literária de priorizar esse tipo de interpretação, em que se 

acredita que é necessário “viajar” para alcançar o sentido mais correto do texto. Eu trabalho com 

meus alunos no sentido de desconstruir essa visão de interpretação correta, mas o fato é que 

permanentemente lidamos com conceitos e pressupostos que direcionam a leitura dos textos 

literários. Nesse sentido, meu objetivo nessa comunicação é: a) entender a leitura alegórica 

feita pelos meus alunos como efeito de uma educação literária pautada prioritariamente em 

textos pertencentes ao regime realista, b) compreender o papel do crítico e do teórico da 

literatura no direcionamento ou não da leitura de textos literários feita por nossos alunos.

Amanda Pérez Montañés (UEL)

(UEL)

Em outro plano do ser: uma poética da duplicidade na narrativa fantástica de Julio Cortázar

Diversos relatos de Julio Cortázar apresentam uma predileção pelo excepcional, seja nos 

temas ou nas formas expressivas, impondo ao leitor um modo ambíguo e paradoxal de 

compreender a realidade, para além da percepção rotineira do “real”. A situação causal 

específica, criada a partir de procedimentos narrativos, projeta uma nova luz sobre o fato 

banal que, dessa forma, é transformado em um acontecimento dual e surpreendente. Nessa 

operação metafísica, altera-se o sentido da percepção para estabelecer uma nova forma 

de pensamento que é paradoxal e subversivo do senso comum. Assim, pelo caminho do 

não-sentido, o autor/leitor adentra num complexo sistema de relações, aglutinante de uma 

realidade infinitamente mais vasta onde se projetam dois planos do ser: um profundo e 

real, outro, multiplicidade infinita do vir a ser, vazio abismal onde o duplo é incluído como 

habitante. A partir de tais considerações, objetiva-se, neste estudo, realizar uma reflexão 

poética sobre a presença do duplo na narrativa fantástica de Julio Cortázar, entendido esse 

conceito como sinônimo e correlato da ficção.
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(UERJ)

Amandio Sobral e a Literatura do Medo no Brasil

“Contos exóticos” é o nome da coletânea de contos lançada, em 1934, por Amandio Sobral. 

Algumas das narrativas contidas no livro – “A podridão viva”, “O camarote maldito”, “O homem 

que matou um morto”, “O monstro”, entre outras – são bons exemplos, como os próprios títulos 

já sugerem, do que chamamos de literatura do medo no Brasil. O trabalho propõe-se comentar 

setes contos do autor, usando como apoio as teses de Jeffrey Jerome Cohen sobre a função 

dos monstros e das monstruosidades nas narrativas ficcionais, bem como algumas reflexões 

de Noël Carroll sobre o gênero de horror. A análise tentará mostrar como essas narrativas 

possuem, por um lado, algumas características típicas das histórias de medo produzidas no 

Brasil – a narrativa em moldura, o narrador pouco confiável, a hesitação fantástica –, e, por 

outro lado, elementos comuns à tradição gótica europeia e norte-americana – sobretudo os 

contos de H. P. Lovecraft e as narrativas de horror das pulp magazines.

Ana Cristina Campos Rodrigues (FBN)

(FBN)

Os herdeiros tropicais de Tolkien: a fantasia épica no Brasil entre 1990 e 2010

Com a popularização dos clássicos da Fantasia Épica por meio de adaptações audiovisuais, 

jovens autores brasileiros começaram a produzir suas interpretações. De pastiches dos 

clássicos a reinvenções contemporâneas, essa nova produção atraiu leitores e chamou a 

atenção da mídia. A comunicação pretende fazer um painel dessa produção e suas relações 

com a obra de J. R. R. Tolkien e C. S. Lewis.

Ana Lúcia Trevisan (Mackenzie)

(Mackenzie)

Carlos Fuentes e Rubén Darío: duas faces de um acontecimento insólito

O trabalho estuda de maneira comparada os contos “La muñeca reina”, de Carlos Fuentes 

e “El caso de la señorita Amelia” de Rubén Darío, observando os diferentes  modos de 

construção da narrativa fantástica, nos séculos XIX e XX. A inserção do elemento insólito, 

no caso, a supressão do avanço temporal, 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 mesmo tema, porém, encaminham a solução 

do enigma proposto no insólito de acordo com o contexto histórico e literário 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.
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(Mackenzie)

Entre o sonho e a vigília: um relato especular?

A narrativa fantástica, como assinala Irene Bessièrre, provoca a incerteza ao exame 

intelectual, pois coloca em ação dados contraditórios, reunidos segundo uma coerência e 

uma complementaridade próprias. Os dados contraditórios somados à ambiguidade, à dúvida, 

à presença de personagens introspectivas, estranhas, que procuram a autocompreensão 

na sua relação com o outro são alguns dos elementos recorrentes na prosa de Rubens 

Figueiredo. No conto “Os anéis da serpente”, objeto do nosso estudo, o vínculo incomum 

entre as vidas de duas personagens pelo sonho coloca o leitor diante de um impasse, 

uma vez que os limites entre a realidade e os estados oníricos do protagonista tornam-se 

cada vez mais tênues. As relações antagônicas e excludentes de dois níveis significativos 

de concretização das existências unem-se sob o signo de um anel em forma de serpente. 

A análise em questão examina os procedimentos de construção do referente buscando 

apreender o que é real, irreal ou especular e em que medida a inversão dos atributos lógicos 

da percepção e da representação colocam em xeque as expectativas da leitura.

Ana Paula Araujo dos Santos (UERJ)

(UERJ)

Medo e Impureza em “Noite na Taverna”

No presente trabalho pretende-se analisar os contos “Johann” e “Último beijo de amor”, 

que integram a obra Noite na Taverna, do escritor ultrarromântico brasileiro Álvares de 

Azevedo. A obra como um todo possui elementos que permitem sua classificação como 

literatura do medo, pois apresenta episódios singulares em que o sobrenatural, a crueldade, 

a infâmia e a perversidade despertam nos leitores a emoção do medo, do horror e da 

repulsa. Busca-se entender, nos últimos dois contos da obra, os acontecimentos terríveis 

presentes na narrativa – acontecimentos amorais e quebras de tabu capazes de chocar o 

leitor – e como a impureza e os pecados gerados por eles são responsáveis por degenerar 

tanto o físico quanto o psicológico dos personagens principais, cujas histórias estão 

ligadas. Esses elementos, adicionados ao ambiente macabro de aspecto gótico, a certo 

clima insólito e às influências do byronismo, são usados pelo autor para a construção do 

medo estético na narrativa.
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(UERJ)

O insólito na constituição do gênero: o conto de Poe

Todo gênero novo – isso é, toda “experiência” de texto – pode e deve ser considerado em 

sua contribuição para a história da transformação e da reinvenção das formas, em leitura 

diacrônica do problema. Mas o efeito desses textos no leitor, em visada sincrônica, nos 

força a encarar a questão da estranheza, do insólito enquanto impressão de leitura, e a 

buscar suas causas no mesclado dos gêneros aí praticados.

É o caso, por exemplo de alguns dos contos de Edgar Allan Poe, escritor merecidamente 

conhecido como criador de gêneros novos. Poderíamos ver traços irregulares e hibridismo 

formal em contos variados e mesmo muito diversos entre si, como “Berenice”, “Ligéia”, 

“Os crimes da rua Morgue”, “O homem da multidão”, “A queda da casa de Usher”, entre 

tantos outros, que misturam referências eruditas, científicas, literárias e/ou filosóficas 

a uma atmosfera por vezes irrealista, com a presença de narradores não-confiáveis ou 

muito impessoais, envoltos em enredos estereotipados de asco e horror, no limite do 

clichê da narrativa gótica e de suas versões barateadas em revistas especializadas. Este 

é, evidentemente, um gênero paródico, em que comparece a ironia no seu sentido mais 

próximo da ironia romântica, ou seja, uma ironia formal e de gênero.

A comunicação pretende examinar a constituição desses textos, e averiguar em que medida 

sua estranheza se deve à mistura de gêneros aí praticada.

Angélica Maria Santana Batista (UERJ)

(UERJ)

O sentido de passado e a Contemporaneidade como insólitos artifícios da construção 

do narrador de Memorial do Convento, de José Saramago

Memorial do Convento, lançado em 1982, narra a construção do convento de Mafra 

concomitantemente a construção da passarola pelo padre Gusmão e o casal Baltasar 

e Blimunda. Tudo ocorre entre 1717 e 1739. A reconstrução desse momento histórico na 

contemporaneidade se dá não pelo simples relato dos fatos, mas pela atuação contundente 

do narrador que reporta a história e reflete sobre ela. Esse olhar enviesado corrobora para a 

sensação de que os fatores narrados são propulsão e desafio para a imprimir uma atmosfera 

insólita no texto saramaguiano.  A narrativa se constrói em sentido vertical, já que ao invés 

de evoluir de forma linear acaba por se expandir e aprofundar como em um espiral, sem 

nunca extrapolar as fronteiras do olhar do narrador, que se desdobra em si mesmo, como 

se pode constatar nas elucubrações que muitas vezes vão para além da diegese. A história 
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do narrador pós-moderno (Santiago, 1989), cujo diferencial está em dois pontos: o narrador 

transmite uma vivência ou passa uma informação sobre outra pessoa: “No primeiro caso, 

a narrativa expressa a experiência de uma ação; no outro, é a experiência proporcionada 

por um olhar lançado” (Santiago, 1989, p. 38).  Nesse sentido, a escolha da voz narrativa 

antes de tudo se presta à autenticidade da trama. A autenticidade de Memorial do Convento 

é a ficcionalização dos fatos históricos. É na condição de desmascaramento da realidade 

e de ocultamento da fronteira entre real e irreal que se enquadra também o Memorial do 

Convento. O mergulho no passado é um olhar da contemporaneidade. Isso significa que 

as questões da obra não são originadas somente pela pura rememoração da história, mas 

pelas angústias da contemporaneidade revestidas por um narrador em si insólito.  

Bárbara Cecília Kreischer (UCP)

(UCP)

Deus, a mulher e o Diabo: representações do insólito na prosa historiográfica 

portuguesa

A partir da análise de fragmentos das obras Crônica de Dom João, de Fernão Lopes e 

fragmentos d’A Demanda do Santo Graal, ambas de origem portuguesa, o presente trabalho 

tem por objetivo evidenciar aspectos do insólito, presentes em tais obras situadas entre 

os séculos XIII e XV. Sendo A Demanda do Santo Graal uma obra de caráter moralizante, 

a representação do feminino é, por várias vezes, apresentada de acordo com a ideologia 

clerical decorrente de tal período histórico. A mulher é representada sob aspectos da 

submissão, da obediência e muitas vezes, canal para a prática do pecado, sendo assim 

ligada ao Diabo. Muitas são acusadas de praticar rituais pagãos. É exatamente nesse 

aspecto que o presente estudo tem por objetivo apresentar as características em que o 

insólito se manifesta no imaginário popular e na Literatura, confirmada através do relato de 

Fernão Lopes sobre a prática frequente de ritos pagãos e sua proibição durante uma batalha 

contra Castela; fica evidente que o sólito e o insólito coabitavam no cotidiano português o 

que era expresso de diversas formas através da Literatura.

Bruno da Silva Soares (UERJ)

(UERJ)

O Fantástico Modal em Mário de Sá-Carneiro

Notoriamente um dos maiores expoentes da literatura lusófona do início do século XX, 

Sá-Carneiro foi um dos marcos determinantes para os rumos que a Literatura Portuguesa 

Modernista tomou, no advento de um mundo transtornado pela crise de identidade que 
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inexatidão de certezas consagradas pela religião, posteriormente depostas pela ciência, 

e a incapacidade do método empírico de propor respostas exatas ao existencialismo, 

delegaram ao imaginário do autor um ponto crítico que apenas a Literatura poderia ser 

um caminho que desse conta da tensão existencialista em que se encontrava, ao mesmo 

tempo que sublimava-lhe os ideais meta-filosóficos os quais eram debatidos com seu 

amigo, confidente e mestre, Fernando Pessoa. Não obstante à poética, sua prosa traçou 

um elaborado parecer do comportamento humano: da Loucura e sua perversão da moral 

comum do burguês, ao imaginário pueril transtornado pelo medo do desconhecido de A 

Grande Sombra e os mundos possíveis – como válvulas de escape ao não-entendimento 

do ser – d’a Estranha morte do professor antena, o Fantástico percorreu-lhe como um 

recurso literário para discussão dos porquês e inexatidões do homem moderno ante as 

transformações que, aceleradamente, lhe acometiam. É nosso objetivo, então, explorar os 

entre lugares do Fantástico Modal, pela proposição de Filipe Furtado, e como o autor Sá-

Carneiro ratifica uma das funções literárias que o teórico português, bem como o búlgaro 

Todorov, exemplifica em seu estudo: o Fantástico como palco de debate das questões 

existenciais e sociais do século XX.

Bruno Silva de Oliveira (UFG/ CAC)

(UFG/ CAC)

Cuidado! Cão feroz: os elementos fóbicos em O cão de Baskervilles, de Sir Arthur 

Conan Doyle e O cachorro dos mortos, de Leandro Gomes de Barros

Por mais que estejam separadas por um oceano, por hemisférios, por décadas e por culturas, 

algumas obras possuem semelhanças estruturais e diegeticas, mas sem propriamente 

tecer um intertexto entre si, como pode ser observado nas obras O Cão de Baskervilles, 

do inglês Sir Arthur Conan Doyle e O cachorro dos mortos, do brasileiro Leandro Gomes 

de Barros, ambas produzidas no início do século XX. Essas duas obras possuem pontos 

de intersecção tanto no plano narratológico como no interpretativo, por mais que sejam 

provenientes de movimentos e gêneros literários diferentes, pois a primeira é pertencente 

ao renascimento do romance gótico na era vitoriana e a última, à literatura de cordel, 

durante a segunda geração modernista. Assim o foco deste trabalho é elencar e analisar os 

elementos da diegese que constroem a aura fóbica nas duas obras e até que pontos estas 

duas obras se cruzam e se distinguem para desenvolver no leitor a sensação de medo, 

seja este proveniente dos ambientes, dos cachorros, das situações ditas “estranhas” ou 

de alguma outra faceta.
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(UEL) 

Avatares do insólito no conto “la canción de lord Rendall”

Elementos como o medo, a morte, a loucura, a busca do inexplicável, e a magia fazem 

parte do mundo insólito, um gênero que, nos últimos anos, vem conquistando e angariando 

leitores do mundo inteiro. O insólito, no que diz respeito aos estudos literários, ainda é um 

tema pouco estudado, embora se encontre em várias obras, independente de sua época, 

como um fator fundamental na construção das narrativas. Em tais casos, pode-se afirmar 

que o insólito é um elemento constante em obras de alguns escritores, tais como, Murilo 

Rubião, Edgar Allan Poe, Franz Kafka e outros. É o que se observa, por exemplo, no conto 

“La canción de Lord Rendall”, de Javier Marías. Assim, este trabalho almeja analisar o conto 

citado anteriormente, no qual se verifica a ocorrência de elementos à primeira vista “estranhos”, 

incomodando o leitor ao romper com o natural na narrativa, mas que, ao longo da história, 

são indispensáveis na configuração da própria narrativa, cujos fatos são essencialmente 

ambíguos e, ao mesmo tempo, necessários para evidenciar as características do duplo 

presentes nessa obra. O embasamento teórico para a análise dos contos e definições que 

serão abordadas pauta-se nas idéias de Tzvetan Todorov (1975), Santos (2009), Bargalló 

(1994), Vax (1960) e Roas (2001).

Carline Barbon dos Santos (UFU)

(UFU)

Trevas, morte e antropofagia: o horror no conto “Bertram”, de Álvares De Azevedo

Esta análise pertenceu à pesquisa intitulada “O espaço ficcional e o efeito do horror em 

Noite na Taverna de Álvares de Azevedo”, e o principal objetivo foi examinar a construção 

do clima de horror e hesitação presente no conto “Bertram” do livro Noite na taverna do 

escritor ultra-romântico Álvares de Azevedo. Para a base das reflexões sobre o fantástico e 

o efeito de horror, norteamos este trabalho tendo como base teórica os escritos de Tzvetan 

Todorov, H.P Lovecraft, Nöel Carroll, Remo Ceserani e sobre as teorias que embasaram a 

abordagem sobre o espaço, usamos as de Michel Foucault e Osman Lins. Além disso, o 

desenvolvimento da análise teve como pontos fundamentais a verificação dos aspectos 

constituintes da literatura fantástica em Álvares de Azevedo e também uma análise de como 

um elemento narrativo - o espaço ficcional colabora para o efeito de horror e do estranho 

sobre o leitor e, ainda, uma percepção de como este(s) espaço(s) projetam psicologicamente 

os personagens do conto “Bertram” inseridos na Noite na Taverna. A partir dessa minuciosa 

análise da interessante obra do autor Álvares de Azevedo, pudemos considerar que, 

relacionando o conto estudado de Noite na Taverna com a noção da construção do espaço 

na narrativa e, principalmente, com a hesitação do leitor frente ao horror, ressaltamos que 

o sentimento de “estranhamento” é bastante previsível ao depararmos com o fantástico.
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(UNESP-Assis)

O fantasmagórico em O gato preto, de Edgar Allan Poe

O conto ficcional do romancista Edgar Allan Poe “O gato Preto” (1843) apresenta uma 

narrativa peculiar e fantástica. Ao perceber que a morte está próxima, o narrador decide 

livrar sua alma de lembranças que o atormentaram pela vida inteira. Em forma de confissão, 

o narrador procura aliviar sua culpa pelo assassinato contra a esposa, transferindo-a para 

o fantasma do seu gato de estimação: Plutão. Com o intuito de iludir o leitor a respeito 

de sua índole, o narrador apresenta-se como uma pessoa essencialmente dócil e amante 

dos animais de estimação. No entanto, o gato que o narrador descreve como seu favorito 

companheiro é tratado com requintes de crueldade. Na presente narrativa, a real intenção 

consiste em cativar e persuadir o leitor, projetando no animal toda a sordidez do crime que 

cometera. A narrativa fantástica, no final do relato, apresenta ao leitor crítico sentimentos de 

estranheza e terror, com os gritos sinistros de um animal. Tais aspectos literários, despertam 

temores e fantasmas inconscientes vividos e descritos pelo narrador. Este estudo tem por 

objetivo fazer uma análise do conto do escritor norte-americano, apresentando e discutindo 

elementos obscuros e fantasmagóricos, retratados no conto.

Ciro Renan Oliveira Prates (UESB)

(UESB)

Dispositivo-fílmico-discursivo em Jogos mortais: o retorno dos suplícios pelo cinema

Desenvolvido no interior do projeto “Materialidades do corpo e do horror”, no quadro das 

pesquisas do Labedisco/Uesb, este trabalho visa a problematização do discurso sobre a 

morte no seio da produção cinematográfica, colocando no centro o suplício dos corpos 

enquanto objeto discursivo presente nos sete filmes da série Jogos Mortais, que compreende 

o período de 2004 a 2010. Esse objetivo concentra-se sobre os preceitos foucaultianos que 

organizam um regime discursivo baseado nos encadeamentos, justaposições, associações, 

aglutinações deslocados para o estudo da materialidade imagética fílmica. Nesse sentido, 

descreveremos e analisaremos o funcionamento das imagens em movimento em extratos 

de filmes do período apresentado, investigando o dispositivo fílmico sob a perspectiva 

de materialidades que se repetem nos seus sete exemplares, apontando regularidades 

discursivas que reforçam, basicamente, dois tipos de discursos: um, o discurso da soberania, 

da mesma forma como era regido pelos reis que tinham direito de vida e morte sobre 

seus súditos, como nos explica Foucault (2000a) no final de sua História da Sexualidade 

I  e, dois, o suplício dos corpos como forma de punição e controle da população a partir 

do posição do soberano, sob a perspectiva foucaultiana (2000b) em Vigiar e Punir. Posto 

isso, perguntamo-nos a) que materialidades cinematográficas são mobilizadas para a 

construção desses discursos? b) quais posicionamentos os sujeitos assumem e que efeitos 
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se insere o discurso sobre o corpo supliciado e a soberania sobre o corpo do outro? Esses 

são posicionamentos que guiam os primeiros passos dessa pesquisa. Tal perspectiva nos 

levará a entender alguns dos fatores que propiciam a grande circulação e repetição do filme 

sequenciado, apontando-nos, a partir dessas narrativizações, nada mais que nosso lugar 

no mundo de hoje como sujeitos historicamente orientados.

Cláudia Cristina Ferreira (UEL)

(UEL)

Avatares do insólito no conto “la canción de lord Rendall”

Elementos como o medo, a morte, a loucura, a busca do inexplicável, e a magia fazem 

parte do mundo insólito, um gênero que, nos últimos anos, vem conquistando e angariando 

leitores do mundo inteiro. O insólito, no que diz respeito aos estudos literários, ainda é um 

tema pouco estudado, embora se encontre em várias obras, independente de sua época, 

como um fator fundamental na construção das narrativas. Em tais casos, pode-se afirmar 

que o insólito é um elemento constante em obras de alguns escritores, tais como, Murilo 

Rubião, Edgar Allan Poe, Franz Kafka e outros. É o que se observa, por exemplo, no conto 

“La canción de Lord Rendall”, de Javier Marías. Assim, este trabalho almeja analisar o conto 

citado anteriormente, no qual se verifica a ocorrência de elementos à primeira vista “estranhos”, 

incomodando o leitor ao romper com o natural na narrativa, mas que, ao longo da história, 

são indispensáveis na configuração da própria narrativa, cujos fatos são essencialmente 

ambíguos e, ao mesmo tempo, necessários para evidenciar as características do duplo 

presentes nessa obra. O embasamento teórico para a análise dos contos e definições que 

serão abordadas pauta-se nas idéias de Tzvetan Todorov (1975), Santos (2009), Bargalló 

(1994), Vax (1960) e Roas (2001).

Cláudia Cristina Ferreira (UEL)

(UEL)

Olhares sobre o duplo no cenário do insólito ficcional

Desde os tempos remotos, reunir amigos ao redor de uma fogueira, ou de uma mesa, e 

contar causos ou histórias que nos insufla curiosidade, medo e arrepio é algo que inquieta 

e atemoriza, mas que, ao mesmo tempo, também nos seduz. O mistério, o elemento 

surpresa, o sobrenatural e o acontecimento inexplicável racionalmente são as chaves de 

uma narrativa tipicamente insólita que tem atraído a atenção de muitos. O constante jogo 

de mistério e incertezas, deixando espaços ao leitor para que este decifre ou complete os 

sentidos da narrativa, é o que a torna um eterno fascínio do público adepto a esse gênero 
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e/ou desvendar o final da narrativa. É em meio a esse cenário misterioso e brumoso que 

o leitor se deixa seduzir. Na literatura, o duplo pode se classificar como um subgênero, 

no qual o insólito o contém. Narrativa que conquistou e ocupa posição de destaque na 

atualidade. O duplo, o outro ou o mesmo? Esse ainda é um questionamento que persiste ao 

analisarmos muitas obras nas quais a oposição binária se encontra presente. Sua evidência 

pode ser dar de forma principal ou tangencial. Essa temática pode ser encontrada tanto 

em romances como, sobretudo, em contos, a saber: O médico e o monstro (Robert Louis 

Stevenson), Os elixires do diabo (E. T. A. Hoffmann), O retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde), O 

duplo (Fyodor Dostoievski), A esquina feliz (Henry James), William Wilson (Edgar Allan Poe), 

O horla (Guy de Maupassant), Una flor amarilla (Julio Cortázar), Continuidad de los parques 

(Julio Cortázar), Aura (Carlos Fuentes), Muñecas rotas (Hernán Lara Zavala), Borges y yo 

(Jorge Luis Borges). Assim, neste estudo, pretendemos abordar o duplo, que apresenta um 

universo literário peculiar e próprio e incita mistério e atração. Para tanto, selecionamos o 

conto Servicio de socorro, cuja autoria pertence ao escritor espanhol Carlos Castán Andolz. 

Por conseguinte, iremos nos valer, por exemplo, dos preceitos teóricos de Ceserani (2006), 

Fernández (1991), Roas (2001), Rodrigues (1988), Silva (2009), Todorov (1975) e Vax (1960) 

para dar sustentabilidade e confiabilidade à análise.

Cristiane Vieira da Graça Cardaretti (UERJ)

(UERJ)

A construção do “horror artístico” no conto bocatorta, de Monteiro Lobato

A presente comunicação tem como objetivo refletir sobre a construção do “horror artístico” 

no conto Bocatorta, de Monteiro Lobato. Tomemos aqui como “horror artístico”, o conceito 

proposto pelo filósofo Noël Carroll em sua obra A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração. 

Segundo Carroll, esse tipo de horror não se limita à reação afetiva de medo a uma ameaça – 

sempre representada por um monstro horrível – mas tem também, na repugnância, repulsa 

e náusea, os elementos cruciais para tal produção. Ademais, o presente trabalho objetiva 

ressaltar a importância da atitude das personagens diante do monstro, baseando-se no 

fato de que o gênero de horror apresenta um paralelismo entre as reações emocionais das 

personagens e as reações emocionais do leitor. As personagens “exemplificam” o tipo de 

reação que se espera do leitor, não no sentido da duplicação das reações, mas no sentido 

da assimilação. Por fim, mas não menos importante, propõe-se apresentar a narrativa de 

Monteiro Lobato como um genuíno exemplo de horror artístico na Literatura Brasileira, 

principalmente por sua capacidade de despertar, em seu leitor, a emoção do medo.
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(UFSC)

O Labirinto do Fauno : o fantástico como representação histórica

No filme O Labirinto do Fauno (2006), o diretor mexicano Guillermo del Toro, trabalha a questão 

da representação histórica ao ambientar sua narrativa durante a guerra civil espanhola, que 

levou o general Francisco Franco ao poder. Entretanto, com a adição de elementos do gênero 

fantástico, a representação da história se torna mais complexa, produzindo diferentes camadas 

de compreensão e problematizando a compreensão de aspectos específicos da realidade. 

O resultado dessa mistura de gêneros é uma narrativa que proporciona um retrato incisivo 

da situação política na Espanha fascista ao mesmo tempo que apresenta uma narrativa de 

fantasia convincente, demonstrando que alguns aspectos da realidade não são suscetíveis 

à representação literal. Adiante, O Labirinto do Fauno desafia o entendimento tradicional da 

historiografia, no qual os eventos são mais importantes que os agentes. O filme abre espaço 

para um universo no qual as pessoas têm poder de decisão sobre os acontecimentos, e 

assim coloca-se em oposição ao entendimento histórico no qual os fatos acontecem com 

as pessoas. De forma simbólica, tal representação desafia o entendimento linear da história 

ao propor que o caminho escolhido depende de um emaranhado de decisões, as quais, 

em termos de forma, remete a própria estrutura do labirinto.

Daniela Araujo Moraes (UFU)

(UFU)

O espaço e o fantástico no conto Continuidade dos parques, de Julio Cortázar

O conto Continuidade dos parques, de Julio Cortázar, um renomado escritor argentino, 

especialista em escrever textos fantásticos, narra a história de um homem cujo nome não 

é apresentado e que em meio os deveres diários descansa sua mente lendo um romance, 

romance este que o deixa absorvido pela sua trama de tal forma que, em certo momento 

do conto, o leitor não sabe dizer se o romance lido pelo homem se torna realidade ou se 

realmente é só ficção. Então, notamos que há um leitor que lê um romance e, ao mesmo 

tempo, ele está inserido nesse romance. Estamos, portanto, diante de uma vacilação 

entre o real e o irreal, tal vacilação, de acordo com Todorov (1981), é o que caracteriza o 

conto como sendo fantástico. Nessa linha, para analisarmos o referido conto, partiremos 

do conceito de espaço, pois, nos contos fantásticos, há uma mudança entre realidade e 

ficção, ocorrendo uma passagem de limite e de fronteira (CESERANI, 2006). Sendo assim, 

o fantástico se torna presente no conto pelo fato dele acontecer em dois espaços, ou seja, 

dois planos, um estabelecido pelo leitor que está lendo o conto e outro pelo o romance 

lido pelo personagem. Ao fim do conto, não é possível diferenciar o personagem do leitor 

personagem. A partir desse ponto, iniciamos o nosso estudo com o objetivo de analisar 
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ficcional do espaço real. Pensaremos, também, na construção desse sujeito leitor, a partir 

dos postulados foucaultianos sobre o sujeito.

Daniela Beccaccia Versiani (PUC-RJ)

(PUC-RJ)

Horizontes do insólito: horizontes de expectativas e efeito do insólito

Este trabalho procura discutir os processos cognitivos envolvidos na produção do efeito 

do insólito como resultado da relação estabelecida entre os horizontes de expectativas de 

leitores empíricos específicos e a maior ou menor obediência de um dado texto considerado 

literário a determinadas convenções de gênero e/ou critérios de verossimilhança. Para 

desenvolver esta discussão, utilizaremos sobretudo os conceitos de “estranhamento”, tal 

como apresentado pelo formalista russo Victor Chklovski,  “horizonte de expectativas”, tal 

como proposto pelo teórico alemão Hans Robert Jauss, e “comunidade interpretativa”, 

tal como elaborado pelo teórico do reader response criticism Stanley Fish. Os objetivos 

principais desta comunicação são dois: analisar como ocorre o processo de ruptura do 

horizonte de expectativas do leitor e consequente efeito do insólito (ou estranhamento), 

e discutir a possível variação desse efeito entre diferentes leitores empíricos, donos de 

repertórios literários específicos, diante do mesmo texto.

Daniele Aparecida Pereira Zaratin (Mackenzie)

(Mackenzie)

“Vlad”: o vampiro grotesco de Carlos Fuentes

Este estudo tem por objetivo analisar a construção da figura do vampiro em “Vlad”, texto 

pertencente ao volume de contos Inquieta Compañia (2004), de Carlos Fuentes. Ambientado 

na Cidade do México, o enredo desta narrativa apresenta-nos a história de Yves Navarro, 

narrador-personagem que, após cumprir ordens de seu chefe, percebe-se diante de Vlad, 

um vampiro burlesco que expõe o desejo de casar-se com a filha de Yves para adquirir a 

imortalidade. Considerando a representação dessa personagem que simboliza o sobrenatural, 

buscaremos refletir sobre como a sua caracterização sugere a subversão e satirização da 

imagem tradicional do vampiro ao revelar uma personagem grotesca e caricata, diferente 

da imagem sedutora já cristalizada em determinada tradição literária. Analisaremos ainda 

como o excesso de informações confere certo tom paródico ao texto e contribui para a 

intensificação dessa imagem grotesca de Vlad. Para tanto, apoiaremo-nos em textos de 

teóricos da literatura fantástica, como Filipe Furtado e Rosalba Campra, e em estudos sobre 

a obra de Carlos Fuentes, como os realizados por Javier Ordiz.
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(UFU)

Querelas da crítica: entre o realismo mágico e o realismo maravilhoso

A presente comunicação tem como principal objetivo refletir sobre a problemática envolvendo 

os conceitos de Realismo Mágico e Real Maravilhoso, que vem há muito tempo gerando 

divergências entre os pesquisadores, além disso, contribuir para enriquecer o debate 

sobre a forma de representação da realidade no contexto latino-americano. Para tanto, 

retoma-se as propostas de alguns dos principais estudiosos do assunto, que, partindo de 

um referencial amplo – das primeiras ocorrências da expressão na Europa aos ficcionistas 

latino-americanos – procuram dar conta dessa questão. Estes conceitos desde meados da 

década de 30 vêm sendo deliberadamente associados à literatura produzida na América 

Latina. Durante muito tempo a crítica optou pelo termo “mágico”, mas com a contribuição 

de Carpentier novas questões são colocadas em voga, o que permitiu uma teorização do 

Maravilhoso. Para ele a “maravilha” e o insólito permeariam o cotidiano do povo latino 

americano. Percebe-se que, partir desse momento, a crítica começa a assumir dois tipos 

de postura: ou unem em um só “balaio” os dois conceitos ou se vê obrigada a diferenciá-

los entre si. Irlemar Chiampi (1980), por exemplo, repensa a questão discorrendo sobre os 

inconvenientes do termo mágico para o literário, acabando por se posicionar em favor do 

Realismo Maravilhoso. Para ela, assim como para Carpentier, a mirabilia está relacionada 

à questão do “extraordinário”. Antonio R. Esteves e Eurídice Figueiredo (2010), por sua vez, 

apontam para uma discordância entre mágico e maravilhoso, mas coincidem com os outros 

autores em alguns pontos. Fato é que embora este tema esteja sendo há muito discutido 

ainda há várias questões a serem levantadas. Ainda para contribuir para esta reflexão 

algumas obras serão abordadas: Cem anos de solidão (1967), de Gabriel García Márquez, 

e O reino deste mundo (1949), de Alejo Carpentier.

Dayana Pereira da Silva Ferreira (UNISUAM)

(UNISUAM)

Imagens da Morte em Contos de Perrault e Andersen

A pesquisa de que fazemos parte intitula-se A Literatura Infanto-Juvenil nas dobras do 

maravilhoso e do verismo: perspectivas acadêmico-culturais. Seguindo o enfoque da tensão 

entre o maravilhoso e o verismo, objetiva-se neste trabalho analisar a presença da morte na 

Literatura Infantil, tendo por corpus contos de dois escritores da tradição, de reconhecida 

importância: Charles Perrault e Hans Christian Andersen. Intenta-se observar se a morte 

se configura em abordagem mais realista ou transfigurada, neste caso aproximando-se do 
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final de Chapeuzinho e sua avó é trágico, bem como o de Barba Azul e o da irmã orgulhosa 

do conto As Fadas. Em Andersen, a morte contamina-se da visão cristã do escritor, como 

vemos em A Pequena Vendedora de Fósforos e História de Mãe, narrativas em que prevalece 

a ideologia de vida após a morte em um local que remete ao paraíso bíblico. A fundamentar 

esta abordagem, os historiadores Philippe Áries e Robert Darnton, além de pesquisadores 

específicos da Literatura Infantil e Juvenil e de teorias ligadas aos estudos do maravilhoso, 

na linha de Nelly Novaes Coelho e Todorov.

Djailma Mendes de Araujo (UERJ)

(UERJ)

A “Cozinha Maravilhosa” de Monteiro Lobato

Pensar o Brasil sempre foi e sempre será uma complexidade. Não é muito diferente pensar 

o país pelas janelas que direcionaram o nosso olhar: a obra de Monteiro Lobato. Este 

trabalho pretende investigar a ambiguidade que cerca tanto o olhar sobre o país, quanto o 

discurso em torno da comida e do comer, tendo por corpus ficcional Negrinha, de Lobato. 

Esta atividade figura entre o fisiológico e o cultural, revela tanto nossa identidade subjetiva, 

quanto nossa identidade coletiva. Portanto, Brasil, Lobato e comida constituem nosso tripé, 

elementos postos sob o foco do ato de comer. Há também o objetivo de analisar o local de 

produção da comida: a cozinha e suas relações com aquele que produz o alimento, a comida 

‘nossa de cada dia’. Tal ação revela implicações sociais, culturais e fisiológicas, permitindo a 

investigação do lugar de produção e as configurações construtivas da identidade brasileira 

pelas mãos de Monteiro Lobato e das suas personagens. Outro momento deste trabalho 

é a comparação: Negrinha está para Eva, que está para o povo, que está para uma versão 

brasileira das Cinderelas de Perrault e Grimm. O conto homônimo de Lobato narra a história 

de uma menina fora da História, preta, pobre, órfã, que abriga dentro de si todo um povo 

marcado pela expatriação, pelo deslocamento, pelo êxodo edênico; povo destituído de 

história e memória capaz de revelar seu passado além da senzala, além dos cantos escuros 

da cozinha. Foi neste cômodo que Negrinha passou toda a sua vida indigente, é para este 

lugar, o menos relacional da casa, que são lançados os refugos. Pensar estas questões 

é percorrer os caminhos teóricos do antropólogo Roberto DaMatta e de outros que antes 

dele – Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro – iluminaram a trajetória 

que nos conduz à reflexão sobre nossa identidade.
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(UERJ)

A paródia histórica de Luciano: Uma História Verídica

Qual o papel da história em uma sociedade? Que modelos devem ser seguidos? Tais 

questionamentos nortearam a obra de Luciano de Samósata, que, através de uma 

crítica cômica questionou a forma, segundo ele, equivocada de se escrever a história. O 

questionamento de uma verdade histórica parcial que serve a “ações políticas”, fez com 

que Luciano ultrapassasse os limites existentes entre a poesia e a história e apresentasse, 

em sua escrita, uma liberdade narrativa que permite-nos localizar o seu texto na fronteira 

das fabulações mitopoéticas, por exemplo, de Hesíodo e Homero. Com o claro objetivo de 

criar um texto “divertido”, ao criticar a forma como os outros autores tentavam “enganar” 

os leitores, ele lembra aos desavisados que: “Já que não tinha nada de verídico para narrar 

[...] virei-me para a mentira, mas uma mentira mais desculpável que a daqueles, porquanto 

numa coisa serei verdadeiro: ao confessar que minto.” Embora o texto de Luciano não tenha 

inventado o que chamamos de “literatura de ficção”, sua história inspirou outras que povoam 

a fantasia de leitores e autores ainda nos dias de hoje, mesmo que ele afirme que: “Não 

deve o leitor dar o mínimo crédito às minhas histórias.” Essa comunicação, portanto, tem 

o objetivo de revisitar o texto de Uma história verídica, de Luciano de Samósata, e, a partir 

da crítica ao conceito de verdade defendida pelos historiadores, destacar as características 

luciânicas da paródia caricatural e da sutileza irônica através do questionamento do que 

se considerou como texto histórico até então.

Eduarda Lamanes Gomes (UFU)

(UFU)

Dentre os seres imaginários – os centauros de Jorge Luis Borges e José Saramago

O presente trabalho propõe a análise comparativa entre o conto “Centauro” de José Saramago, 

e o texto “O Centauro” de Jorge Luís Borges. Publicados, respectivamente, nos livros Objectos 

Quase e Livro dos Seres Imaginários, as escrituras concordam ao apresentarem, como foco de 

seus desenvolvimentos, a conhecida figura mitológica do centauro. Nos dois textos, mesmo 

em uma primeira leitura, é possível perceber a justaposição intentada entre Mito e Literatura, 

pretendemos investigar as formas utilizadas para construir essas relações e tentativas de 

aproximação entre os aspectos literários e míticos. Contaremos, para tal, com estudos e artigos 

que abordaram, em algum nível, essa relação literato-mítica, como é o caso do texto de Adriana 

Monfardini. Além de investigar as representações míticas do conto, como já ressaltado, em 

comparação com as referências apontadas por Borges, consideramos a possibilidade de 

abordar o texto de José Saramago sob algumas outras perspectivas, seriam elas: a questão 

da “harmoniosa” convivência entre os elementos reais e míticos e, ainda, a constatação, ou 
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s)não, da manutenção da ambiguidade, em relação à análise do conto fantástico. Para tal, 

como se pode prever, utilizar-nos-emos de postulações a respeito da Literatura Fantástica, 

mais precisamente, amparados pelos estudos de Filipe Furtado e Todorov.

Elaine Cristina Prado dos Santos (Mackenzie)

(Mackenzie)

Metamorfose e Metaformose – um jogo de espelho para a figura de Teseu e o  Minotauro 

em Leminski

Este trabalho tem como foco a obra, Metaformose, de Paulo Leminski, uma releitura das 

Metamorfoses do poeta latino Ovídio (I a. C.). Fantástico evento de transformação, a 

metamorfose se apresenta como uma espécie de continuidade, pois o ser metamorfoseado 

não morre propriamente, mas permanece, de alguma forma, em uma “outridade”. Segundo 

palavras de Leminski, tudo pode se transmutar em tudo. Em um jogo de espelhos, por 

meio da água da fonte que reflete e refrata, Narciso olha/vê o mundo dos mitos e tudo se 

metamorfoseia em uma metaformose. Relata-se que o tema da metamorfose está interligado 

com o mito do duplo, ao apresentar a natureza dividida do homem, de sua semelhança com 

o animal, besta-humana, besta-fera que se projeta em determinadas situações. Conforme 

Leminski, no trêmulo espelho da fonte, Narciso vê, entre tantas imagens, o herói Teseu 

que se depara com a figura do monstro Minotauro, configurando-se no lúdico olhar e ver, 

Teseu olha e vê que ele (Teseu) e o Minotauro são uma pessoa só. Em suma, analisar-se-á 

o conceito de metamorfose e metaformose e far-se-á a leitura do mito do duplo por meio 

da figura de Teseu diante do monstro Minotauro.

Eliane Batista (UEM/ UEL)

(UEM/ UEL)

Na esfera do mítico: manifestações literárias do duplo na antiguidade clássica

Que a nossa herança cultural foi e continua sendo influenciada pela tradição clássica no que 

se refere particularmente, à cultura greco-latina é ponto pacífico. Não há como negar que 

a todo o momento nos beneficiamos do legado clássico, quer seja na política, no direito, 

na filosofia, nas ciências, na língua, nas artes, das quais salientamos a literatura, além de 

muitos outros setores. Como diz Durant (1966), “não há nada na civilização grega que não 

ilumine a nossa”; e como complementa Carvalho (2011), “a cultura grega teve, como fulcro 

e aditivo substancial, a contribuição do gênio latino”. Sob essa perspectiva, encontramos 

na literatura várias manifestações que se originam na antiguidade clássica e que ecoam até 

os dias atuais, sendo estas renovadas, reinventadas e reinterpretadas, como por exemplo, 

a questão do duplo. Ao longo do tempo, e pela complexidade que o tema inspira, o duplo 
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desvendar seus significados.  Uma dessas esferas nos chama a atenção em especial, 

sendo esta a do mítico, pois como salienta Bravo (2000), o “mito do duplo” constitui-se 

um dos grandes mitos da literatura ocidental. Diante desse panorama, o presente trabalho 

tem como objetivo verificar as manifestações literárias do duplo na antiguidade clássica, 

particularmente no que se refere ao aspecto mítico, revisitando alguns mitos greco-latinos 

nos quais o conceito de duplo encontra-se presente, bem como salientar as características 

que conferem a este tema o status de mito.

Élida Mara Alves Dantas (UFU)

(UFU)

O lar da metamorfose em Franz Kafka e Bruno Schulz

Em 1970, em uma enquete sobre a literatura fantástica, Italo Calvino, ao citar escritores 

pouco conhecidos, mas que representam diversas possibilidades do fantástico, surpreende 

seus leitores ao incluir Bruno Schulz, um escritor polonês do entre guerras, em sua pequena 

lista. Calvino apresenta a obra de Schulz como uma narrativa que “parte da memória familiar 

para uma transfiguração visionária de uma riqueza inesgotável”. Nessa mesma ocasião, 

em uma breve definição do “fantástico”, o escritor italiano toma a Metamorfose de Franz 

Kafka como exemplo. A fim de estabelecer uma relação entre esses dois escritores citados 

como referências de uma literatura fantástica, este estudo propõe uma análise comparativa 

partindo do tema da metamorfose, presente em A metamorfose, de Franz Kafka, e em 

Lojas de Canela, de Bruno Schulz. Nessas narrativas, é no âmbito familiar que o processo 

da metamorfose se desenvolve, como um reflexo de uma crise das personagens com o 

espaço familiar e com a própria sociedade. Na obra de Bruno Schulz, a personagem que 

sofre os impactos da metamorfose é o pai; já na obra de Franz Kafka, esse processo é 

vivido pelo filho. Temos, portanto, dois pontos de vista sobre como o processo metamórfico, 

tão latente nas narrativas, se transforma numa ameaça para a estrutura familiar, uma vez 

que as personagens, na medida em que são tomadas pela “mutação”, se distanciam 

progressivamente do espaço doméstico. Dessa forma, neste estudo, o lar é investigado 

como lugar e contexto do processo metamórfico nas duas narrativas.

Eloísa Porto Corrêa (USS)

(USS)

O Insólito em Menina e Moça ou Saudades, de Bernardim Ribeiro

O presente artigo analisa algumas manifestações do insólito na novela lírica ou, como o 

crítico Helder Macedo prefere classificar, na cantiga de amigo amplificada Menina e Moça 

ou Saudades, do escritor quinhentista Bernardim Ribeiro. Na obra – proibida e censurada 
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s)pela Inquisição, por causa de sua forte influência hebraica –, o insólito se apresenta de 

diversas maneiras, desde a abertura da narrativa, feita pela voz feminina de uma misteriosa 

figura que se lamenta e conta histórias de amor e de desventuras, espelhos da sua própria 

história. O insólito se manifesta também ora em elementos da natureza humanizados, ora em 

personagens que se comportam como finados, ou em processos de duplicação de histórias 

e de personagens, como também no sistema de transmudação ou transmigração, maneira 

como a morte é chamada por vezes na narrativa.  Nota-se, portanto, uma interpenetração 

entre o mundo físico e o metafísico, uma convivência ou uma alternância entre acontecimentos 

com entes do mundo natural e do sobrenatural.

Emílio Maciel (UFOP)

(UFOP)

Para uma fenomenologia da arquiviolência: leitura de “A moeda falsa”, de Charles 

Baudelaire

A partir de uma leitura cerrada de “A moeda falsa”, de Charles Baudelaire”, a presente 

comunicação propõe-se a ler nesse texto tardio do autor de “As flores do mal”(1857) uma possível 

dramatização in extremis da crise seminalmente detectada por Friedrich Schlegel no seu célebre 

fragmento 116, ao fazer da noção de “poesia  universal progressiva” exposta e desenvolvida 

em tal fragmento um inesperado operador de leitura para o embate com as ambiguidades e 

estridências do último Baudelaire. Ziguezagueando entre a hipérbole e a banalidade,  entre a 

intimação exótica e a matéria baixa, as peças reunidas em  “ Ospleen de Paris” parecem nos 

colocar em permanente sobreaviso quanto à credibilidade e seriedade da sua voz em primeira 

pessoa, com sua compulsão a nivelar e comparar indiscriminadamente tudo como tudo. Ato 

contínuo, ao realçar a falta de comensurabilidade entre os fragmentos e estilemas que conecta, 

essa voz obriga texto e leitor a realizarem um incessante giro sob reflexivo sobre si mesmos, 

tendo como horizonte um cenário no qual, abolida a ilusão de unidade orgânica, a trama de 

nexos instaurada nos poemas em prosa é como um bazar onde se expõem e entrecruzam os  

estilhaços  de todos os gêneros conhecidos, desde o diálogo platônico à fisiologia urbana, 

desde informes publicitários a florilégios de citações clássicas. Num jogo que, para retomar 

mais uma vez os termos de Schlegel,  funciona tanto como uma “rede de espelhos” quanto 

como um “espelho do mundo”, a aspereza não raro intratável dessa prosa conhece sem dúvida 

uma de suas cristalizações mais fortes na atmosfera prosaica e mercurial de “A moeda falsa”, 

um poema que, seja no plano temático, seja no tropológico, ao colocar em destaque a violência 

inerente a toda tentativa de equalizar e/ou mediar coisas distintas,  pode ser visto quase como 

uma sinédoque em clave evasiva do implacável modus operandi do livro como um todo –  livro 

de que “A moeda falsa” seria a um só tempo o quadrado e  a raiz quadrada.
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(UNISUAM)

Histórias de Fadas entretecendo tempos: Charles Perrault e Sylvia Orthoff

A fada há muito encanta e atrai grandes e pequenos, haja vista as histórias que continuam 

a se alimentar de sua figura. Integrando o projeto de PIBIC A Literatura Infanto-Juvenil 

nas dobras do maravilhoso e do verismo: perspectivas acadêmico-culturais, o objetivo 

desta comunicação é, partindo da origem mítica das fadas, personagem do maravilhoso, 

analisar sua caracterização e funcionalidade em narrativa dos escritores Charles Perrault 

e Sylvia Orthoff. Perrault é considerado um dos fundadores da Literatura Infantil por seu 

registro das narrativas que circulavam oralmente pela França do século XVII. Há fadas em 

alguns de seus contos, como Cinderela, A Bela Adormecida do Bosque, As Fadas e Pele 

de Asno. A origem da fada remonta ao povo celta e à mitologia greco-romana na presença 

das Parcas e das Moiras, associadas ao destino humano. Sylvia Orthoff, escritora brasileira 

falecida em 1997, presenteia-nos com uma estirpe de fadas que tangenciam o humor e a 

desconstrução de estereótipos maniqueístas através da criação de situações inesperadas 

e por vezes insólitas. Os títulos de suas obras já são responsáveis por estabelecer jogos 

sonoros, como em Uxa, ora fada, ora bruxa, e Fada Fofa e os sete anjinhos, narrativas em 

que a intertextualidade com as histórias da tradição se faz presente, assinalando o recurso 

à paródia. Fundamentando teoricamente a pesquisa, estudos específicos de Literatura 

Infantil e de teorias ligadas ao maravilhoso, na linha de Todorov; sobre a fada, o trabalho 

detém-se na abordagem de Nelly Novaes Coelho, além da recorrência às obras de mitologia 

greco-romana de Junito Brandão e Robert Graves.

Fabianna Simão Bellizzi Carneiro (UFG/ CAC)

(UFG/ CAC)

O espaço como refúgio da discriminação no conto “O outro pé”, de Ray Bradbury

Em 1865 dá-se o término da Guerra de Secessão americana, conflito que consistiu na luta entre 

Estados do Sul (latifundiário, aristocrata e escravocrata) e Estados do Norte (industrializado). 

Ainda com o fim da guerra, afro-americanos continuaram a sofrer atos de discriminação e 

segregação em espaços públicos, igrejas, praças e até mesmo sendo preteridos em atos civis, 

como direito ao voto. A discriminação atinge seu ponto alto com o grupo Ku Klux Klan, que 

cometia atos de terror e violência física contra os afro-americanos residentes nas fazendas 

sulistas. O que se pretende, com este trabalho, é fazer uma análise do conto “O outro pé” 

(2004), do escritor norte-americano Ray Bradbury, que em um futuro hipotético mostra o total 

alijamento dos afro-americanos da sociedade norte-americana, levando-os a se refugiarem no 

planeta Marte na esperança de se desvencilharem das agressões e discriminações perpetradas 

pela ideologia branca. Este conto, que faz parte do corpus da dissertação “Onde vivem os 
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análise que intercala importantes questões como identidade, discriminação, medo e refúgio 

à escrita de Ray Bradbury, por meio de uma inversão na qual os negros são a maioria na 

sociedade retratada.  Por se tratar de um trabalho analítico, a pesquisa se sustenta em fontes 

bibliográficas que serão devidamente referenciadas ao longo do texto.

Fábio Tibúrcio Gonçalves (UFG/ CAC)

(UFG/ CAC)

O estranho e o demoníaco em Lavoura Arcaica.

Sob o ponto de vista da literatura gótica, o romance Lavoura Arcaica (1975) de Raduan 

Nassar apresenta-se como uma rica narrativa na qual as figuras do estranho e do demoníaco 

servem de base à construção literária de André, protagonista da trama. Ao tratar de uma 

ruína familiar, desgastada pelo rigor do tempo e da tradição, a obra potencializa o clássico 

conflito de gerações entre pai e filho. Revolta e transgressão emergem-se a partir da 

personalidade tresmalhada de André, o filho do meio, cujos atos de incesto e fuga da casa 

paterna lhe conferem o status de ser anômalo, estranho e demoníaco, o que confere, como 

este trabalho visa demonstrar, a possibilidade de uma leitura gótica daquela obra. Adotando-

se a perspectiva freudiana, o estranho do personagem estaria relacionado àquilo que lhe é 

de natureza libidinosa, porém não deveria ter vindo à tona. Já o demoníaco se manifestaria 

no personagem central a partir do momento que a ele são conferidos certos atributos que o 

tornariam um ser endemoniado, tais como: “epilético”, “convulso”, “possesso” e “repugnante”. 

De menino congregado mariano a adulto corrompido pela opressão e autoridade paternas, 

André é o próprio anjo decaído. Fantasias erótico-incestuosas, apologia à endogamia, 

segredos de família e quebra de valores patriarcais instalam o caos e o horror numa família 

que não mais suporta a voz maldita daquele filho perverso e diabólico.

Fernanda Müller (UFSC)

(UFSC)

Entre Vincent Malloy e Vincent Price

O curta-metragem Vincent, produzido pelo cineasta norte-americano Tim Burton, em 1982, 

permite uma série de aproximações com o universo fantástico de Edgar Allan Poe. O filme 

retrata as desventuras de Vincent Malloy, um garotinho de apenas sete anos, cuja mente 

fértil, pendor lúgubre e leituras precoces fazem acreditar que é Vincent Price. Este famoso 

ator de filmes de suspense e terror da década de 1970, aliás, é o responsável pela narração 

da película que, à semelhança de O corvo, foi composta por seu diretor para ser declamada 

em rimas. Combinando as técnicas de animação e stop motion, além de dialogar com o 

teatro de sombras, a atmosfera romântica de penumbra e poesia é recriada unicamente 
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que se alternam ao universo saudável e alegre da infância que a mãe do menino deseja 

lhe ofertar. Brinca-se, pois, no jogo intertextual de Vincent, com a teoria do fantástico de 

Todorov que define esse gênero narrativo a partir da alternância entre explicações racionais 

e sobrenaturais diante de determinado ato ou comportamento, à maneira de clássicos como 

O gato preto, A queda da casa de Usher ou O retrato oval.

Fernanda Pina dos Reis Faccin (UFU)

(UFU)

O labirinto no conto “Sem que seja de joelhos” de Marina Colasanti

Para o presente trabalho foi escolhido o conto “Sem que seja de joelhos” do livro O leopardo 

é um animal delicado, de Marina Colasanti. O protagonista da narrativa é um homem 

contemporâneo que se encontra às voltas com sua nova aquisição, uma “mansão do século 

XVIII restaurada”. Esse era um sonho antigo, pois “Desde menino, quando se escondia nas 

espessas moitas de louros na casa de campo tentando recortar ali dentro um espaço só 

para si, um espaço em que estando livre fosse invisível ao outros, sonhava em possuir o 

seu jardim secreto. Comprá-lo pareceu-lhe o cumprimento de um destino” (COLASANTI, 

1999, p.108). No entanto, o seu desejo por aquele espaço faz com que ele seja tragado 

por esse espaço insólito que se ergue na imagem de um labirinto severo, assim o mundo 

para lá do muro lhe parece distante e improvável, ou seja, aquilo que está dentro da lógica 

parece improvável para ele, enquanto  o espaço do labirinto é que parece provável e lógico. 

Dessa maneira pretende-se trabalhar com dois aspectos, a questão da ambiguidade que 

vai configurar o insólito, e as zonas de fronteiras, dialogando com as imagens do conto 

ligadas ao mito, marca tão característica na literatura de Marina Colasanti.

Francisco de Souza Gonçalves (UERJ/ SEEDUC-RJ)

(UERJ/ SEEDUC-RJ)

As mulheres como vetoras do Insólito na Matéria Artúrica de Galícia e Portugal: Uma 

breve leitura do Livro de Merlin e d’A Demanda do Santo Graal

Desde seus primórdios o lendário artúrico foi marcado pela constante presença do Insólito 

em seu repertório narrativo. Grande parte destas manifestações terá por vetor o feminino 

feérico em suas múltiplas representações: o status que algumas personagens detinham 

em sua compleição, servirá, por muitas vezes, como base e fundamento para a edificação 

de enredos que conquistaram uma grande gama de leitores (ouvintes) na época medieval. 

Quando o mito passa à sua forma literária na França do século XII, através da pena de 

Geoffrey de Monmouth, marcas significativas deste lendário pregresso permanecem. A 
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se mistura, assim, às tradições provindas de diversas outras fontes, tornando-se, por 

conseguinte, mais rica e multifacetada. Na presente pesquisa, tomaremos como corpus 

de estudo, sob uma clivagem comparativa, personagens vetoras do Insólito, inseridas em 

episódios de duas obras singulares de ampla circulação na Península Ibérica da Idade 

Média Central: A Demanda do Santo Graal, em sua versão portuguesa, e o fragmento 

galaico-português do Livro de Merlin.

Gabriel Cid de Garcia (UFRJ/ UNIRIO)

(UFRJ/ UNIRIO)

O medo do informe: o efeito estético do gore no cinema de horror Contemporâneo

A história recente do cinema de horror, sobretudo a primeira década do século XXI, tem 

sido marcada por temas que evocam o medo associado à destruição do corpo, a perda da 

integridade física por meio da violência, caracterizada nas telas através da representação 

gráfica realista, designada pelo termo “gore”. Entendido como um gênero marginalizado, 

que faz apelo ao sensível, seus elementos de ruptura e dissolução formais estabelecem 

diálogo com as questões e o temário de autores associados ao surrealismo. Procurando 

delinear uma potência transgressora do cinema de horror, analisaremos aspectos destas 

ressonâncias, buscando chaves de compreensão possíveis para o estatuto de visualidade 

que ambos reclamam, em seus esforços para ampliar - a partir da ênfase no desejo e na 

morte - o escopo daquilo que se é dado a ver. No verbete “Informe”, publicado na revista 

Documents, Georges Bataille alertara para o aspecto antirracional do universo, do qual 

o dicionário é a imagem pretensiosa que serve como garantia do sentido das palavras. 

Considerando a literatura como lugar por excelência do embate violento entre a linguagem 

e a vida, Bataille opera a valorização do sensível ao mesmo tempo em que delineia uma 

ética pautada na recusa à unidade da forma. Tanto na literatura como no cinema, a fuga da 

razão e o acesso ao caos são convocados a partir de experiências do excesso. Valendo-nos 

dos escritos de Gilles Deleuze, analisaremos o efeito estético do “gore” como máquina de 

intensificação das sensações, operada pelo encontro do corpo com devires capazes de 

dissolver a interioridade subjetiva organizada do espectador. Explorando as fronteiras do 

corpo, da experiência e da razão, as características do cinema de horror dialogam com 

preocupações artísticas para além de seus próprios domínios, subvertendo as exigências 

da razão e da moral ao investirem na força convulsiva das sensações e dos afetos.



Caderno de Resumos e ProgramaçãoCaderno de Resumos e Programação64
C

o
m

u
n

iC
a

ç
õ

e
s

 e
m

 s
im

p
ó

s
io

 (
R

e
s

u
m

o
s) Geraldo Magela Cáffaro (UFMG)

(UFMG)

Figurações espectrais no arquivo do escritor: autores-biógrafos e autores-fantasmas 

em James e Hawthorne

Desde o fim do século XVIII a literatura tem sido assombrada por hordas de fantasmas, 

aparições e espíritos de naturezas diversas. Além de causar horror ou espanto, esses 

“seres” funcionam como figurações do insólito, abalando ontologias e mediando relações 

com outras realidades, espectros e textos. Esse é o caso, por exemplo, do fantasma de “The 

real right thing”, de Henry James. Hospedado no arquivo do autor morto, o espectro nos 

dá acesso a uma trama familiar envolvendo esposa, biógrafo e sucessor. Por conseguinte, 

essa trama atravessa a soleira guardada pelo fantasma, e assombra outra trama: a que liga 

Henry James, o biógrafo, a seu mestre Nathaniel Hawthorne. Esse escritor, assombrado pelo 

fantasma da obscuridade autoral, nos fala (de forma deslocada) de sua disjunção consigo 

mesmo, com seus antepassados, e com seu público na insólita narrativa “Fragments from 

the journal of a solitary man”.  Assim, fica delineada uma proposta de análise ligando James 

e Hawthorne, e tendo a espectralidade como fio condutor. Para tal análise, amparo-me na 

idéia de “desarticulação” e disjunção do fantasma “out-of-joint” de Derrida em Espectros de 

Marx, e também em suas considerações sobre o arquivo em Mal de Arquivo: uma impressão 

freudiana. Para tratar das ambigüidades presentes na relação entre hóspede (o host, ou 

o biógrafo) e o fantasma ((g)host), inspiro-me no texto “The critic as host”, de Hillis Miller. 

Finalmente, como os dois contos selecionados tratam dos conflitos entre gerações de 

escritores, também pretendo dialogar com o livro Anxiety of Influence, de Harold Bloom.

Heloisa Helena Siqueira Correia (UNIR)

(UNIR)

Metafísica fantástica: reflexões sobre o modo borgeano de construção do fantástico

Ao presente trabalho interessa refletir sobre as transações entre a literatura construída de 

acordo com o modo fantástico – apenas no que toca à obra do escritor argentino Jorge Luis 

Borges - e a filosofia, no que diz respeito a alguns dos aspectos fundamentais da metafísica 

ocidental.  Argumenta-se que a partir do encontro da literatura borgeana com a metafísica 

ocidental algo híbrido surge: uma espécie de metafísica fantástica ou literatura filosófica que 

evidencia a convivência de fantasia e filosofia. Trata-se de um campo em que o leitor é capaz 

de, percorrendo a história da literatura, encontrar questões e conceitos filosóficos habitando 

textos ficcionais, vivendo como personagens, temas, estruturas e formas e, relendo a história 

da filosofia, identificar elementos fantásticos que convivem com os constructos da razão. Tal 

possibilidade indica a existência de questões insuspeitadas para a reflexão conceitual e a 

sensibilidade, ambas protagonistas da investigação teórica e da criação ficcional.
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(FAFICH)

O espaço e o fantástico no conto Continuidade dos parques, de Julio Cortázar

O conto Continuidade dos parques, de Julio Cortázar, um renomado escritor argentino, 

especialista em escrever textos fantásticos, narra a história de um homem cujo nome não 

é apresentado e que em meio os deveres diários descansa sua mente lendo um romance, 

romance este que o deixa absorvido pela sua trama de tal forma que, em certo momento do 

conto, o leitor não sabe dizer se o romance lido pelo homem se torna realidade ou se realmente 

é só ficção. Então, notamos que há um leitor que lê um romance e, ao mesmo tempo, ele está 

inserido nesse romance. Estamos, portanto, diante de uma vacilação entre o real e o irreal, tal 

vacilação, de acordo com Todorov (1981), é o que caracteriza o conto como sendo fantástico. 

Nessa linha, para analisarmos o referido conto, partiremos do conceito de espaço, pois, nos 

contos fantásticos, há uma mudança entre realidade e ficção, ocorrendo uma passagem de 

limite e de fronteira (CESERANI, 2006). Sendo assim, o fantástico se torna presente no conto 

pelo fato dele acontecer em dois espaços, ou seja, dois planos, um estabelecido pelo leitor 

que está lendo o conto e outro pelo o romance lido pelo personagem. Ao fim do conto, não 

é possível diferenciar o personagem do leitor personagem. A partir desse ponto, iniciamos o 

nosso estudo com o objetivo de analisar os dois espaços que existem no conto, mostrando 

os pontos que diferenciam um espaço ficcional do espaço real. Pensaremos, também, na 

construção desse sujeito leitor, a partir dos postulados foucaultianos sobre o sujeito.

Jamille da Silva Santos (UESB)

(UESB)

Noiva morta, noiva monstro: o discurso sobrenatural do corpo da mulher no cinema

O presente trabalho vem sendo desenvolvido dentro do quadro de estudos do LABEDISCO 

–Laboratório de Estudo do Discurso e do Corpo, no interior do projeto “Materialidades do corpo 

e do horror”, com o objetivo de compreender as posições discursivas ocupadas pela figura da 

noiva nas narrativas fílmicas de horror. Para tanto, tomaremos como corpus a figura da mulher 

nos filmes “A Noiva do Monstro” (1955), “As Noivas de Drácula” (1960) e “A Noiva Cadáver” (2004). 

Como referencial teórico, consideraremos os pressupostos de Michel Foucault, da maneira como 

o compreendemos na Análise do Discurso praticada no Brasil, e os postulados de Lovecraft 

segundo os quais a noiva morta é um dos dispositivos causadores de horror. Neste sentido, 

pensaremos a noiva morta como uma transgressão da moral e, assim, como um elemento do 

sobrenatural e pertencente ao domínio do interdito. Investigaremos tais posições discursivas 

por meio da descrição e análise do encadeamento dos planos no interior das narrativas fílmicas 

indicadas. Assim, apontaremos os entrelaçamentos entre corpo, cinema de horror e discurso 

para evidenciar posições da mulher como sujeito nos dias de hoje.
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(Drew University)

As refigurações do Mito, do Rito, da Religião e da Magia: o cômico e o trágico nas 

tradições helenísticas presentes no Testamento de Jó como modo de reescrever a 

estória e o histórico

Há uma linha tênue entre o cômico e o trágico, se linha há. A tradição platônica por meio 

de diversos artifícios retóricos afasta gradativamente os poetas que não se submetem ao 

crivo de um líder filosófico ideal. A Academia platônica enfatiza a malícia dos argumentos 

de Aristófanes em sua Comédia As Nuvens, pois, de acordo com a Apologia de Sócrates, 

esta não corresponde com o ensino socrático, ao contrário, mistura dor e prazer (Philebo 

94) e produz a ignorância de si mesmo.  Por outro lado, Aristóteles em A Poética enfatiza as 

semelhanças entre a mimeses e a catarse efetuadas pelo trágico e pelo cômico. O ridículo 

presente no cômico se situa como um meio termo entre o riso excessivo e abstinência 

do mesmo, não servindo ao escárnio, mas possuindo funções paidéticas semelhantes 

às vicissitudes trágicas. Consequentemente, existe um padrão ficcional na perspectiva 

helênica que articula Ética, Estética e Lógica. Almeja-se explorar algumas considerações 

cômicas e trágicas no documento considerado apócrifo e conhecido como Testamento 

de Jó. Para tanto, afirmar-se-á a inexpressabilidade e a incomensurabilidade de nossas 

noções teóricas, diante da impossibilidade de definir o mágico e o humor. Deste modo, ao 

focarmos nosso olhar neste documento especifico, percebemos uma série indeterminada 

de recepções e reformulações de antigas tradições e novas perspectivas. Refigura-se a 

realidade, portanto, no espaço limítrofe entre o cômico e o trágico a partir de inúmeros 

aspectos em atrito, conflito e detrito. Conjecturam-se a respeito da fricção de diversas 

perspectivas, estas muitas vezes em confronto, que permitem uma espécie de resíduo. Tal 

realidade permite um processo de composição que elimina a dicotomia entre a escrita e a 

oralidade; ao mesmo tempo, assegura um ato performativo e carnavalesco, no qual uma 

paródia das convenções estabelecidas ocorre, de acordo com Mikhail Bakhtin.

João Olinto Trindade Junior (UERJ)

(UERJ)

Questão de nomenclatura ou atualização? O realismo animista e as literaturas 

africanas de língua portuguesa

O presente trabalho se desenvolveu a partir de reflexões sobre leituras de textos de autores 

de literaturas africanas de língua portuguesa – como Mia Couto, Agualusa, Pepetela e outros 

-, tendo como elemento em comum a manifestação do sobrenatural. Essas narrativas – 

onde permeiam ocorrências incomuns que, envolvendo tanto as personagens quanto o 

meio em que ocorrem levam à circunstâncias insólitas – apresentam suas próprias marcas, 



Caderno de Resumos e Programação 67

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 e

m
 s

im
p

ó
s

io
 (

R
e

s
u

m
o

s)apesar de, embora cada autor tenha sua forma de estruturar o texto, apresentam traços 

em comum na maneira em que representam a manifestação do sobrenatural, como se 

construíssem Missossos pós modernos. Partindo de uma tradição crítica que há algum 

tempo já aponta e estuda essas marcas de maneira desvinculada de uma visão política 

e histórica das ex-colônias portuguesas, mas sim de um ponto de vista de como essas 

narrativas são construídas - embora não descarte a exploração dos valores identitários 

no seu decorrer –, chegamos a um ponto onde, por meio de uma análise crítico-teórico, 

propõem-se um estudo do Realismo Animista, termo cunhado por Pepetela(1997), em que 

tentaremos delimitar as manifestações e as fronteiras entre ele e o Realismo Maravilhoso, 

não apenas em uma visão crítico-ocidental, mas possibilitando uma interpretação pelo viés 

africano e uma melhor teorização da corrente visando detectar sua diferenciação frente ao 

Real Maravilhoso latino-americano.

Joilson Mendes Arruda (UNIR)

(UNIR)

A realidade insólita de baltazar serapião

Este trabalho tem por objetivo analisar o romance do escritor português Valter Hugo Mãe, 

intitulado o remorso de baltazar serapião (2010), a partir da percepção de que há um elemento 

social na estruturação estética da narrativa: a condição da mulher, permeada por eventos 

insólitos que potencializam o dado social, denunciando-o criticamente. Segundo Antonio 

Candido, a crítica sociológica deve revelar de que maneira o social estrutura esteticamente 

a obra literária. No referido texto de Mãe, as personagens femininas são construídas como 

personagens planas, com pouquíssimas falas e comportamento submisso aos homens, 

tendo, inclusive, valor menor que uma vaca, a sarga. O afeto que os personagens da família 

serapião nutrem pela vaca é um dos elementos insólitos presentes no livro. Entre os eventos 

insólitos, existem ainda uma maldição, que abarca o protagonista e outros dois personagens, 

e as magias utilizadas para desfazê-la. A narrativa traz ainda trechos de extrema violência 

física praticada contra a principal personagem feminina, ermesinda, que se assemelham 

ao conceito de grotesco desenvolvido por Mikhail Bakhtin. Segundo este autor, na base 

das imagens grotescas, encontra-se uma concepção especial do conjunto corporal e dos 

seus limites. Os acontecimentos que afetam o corpo grotesco, atos do drama corporal, 

são ambíguos e efetuam-se nos limites do corpo e do mundo, estando indissoluvelmente 

imbricados. Dessa forma, não seria errado dizer que o drama corporal vivido por ermesinda 

tenha relação com a violência sofrida por milhões de mulheres no mundo todo.
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(UFG)

A zoomorfização em Vidas secas

O escopo deste trabalho é identificar como se articula a zoomorfização da identidade na 

obra Vidas Secas (1938), de Graciliano Ramos, retratando o período em que o Brasil era 

comandado pelas grandes oligarquias do coronelismo. Para identificarmos a identidade e a 

desumanização, ocorrida pela metamorfose em Vidas Secas, utilizaremos críticos que falam 

do processo da identidade como Maria do Rosário Gregolin e Tomáz Tadeu da Silva, cujos 

trabalhos nos esclarecem a construção da identidade individual, enquanto sujeito inserido 

na sociedade. A problemática que move esta pesquisa é identificar na obra Vidas Secas, a 

zoomorfização da identidade, devido ao processo imigratório, na busca pela sobrevivência. 

A metodologia a ser utilizada será a pesquisa bibliografia, em que buscaremos identificar 

como o autor Graciliano Ramos descreveu neste romance a vida miserável de uma família 

de retirantes sertanejos que se vê obrigada a se deslocar de um lugar para outro para não 

morrerem de fome e sobreviverem à opressão, advindas da desigualdade social.

Juliana Santini (UNESP-Araraquara)

(UNESP-Araraquara)

Na água, uma cidade refletida: o real e o fantástico como representação em Órfãos 

do eldorado, de Milton Hatoum

A crítica literária interessada em discutir a prosa brasileira contemporânea é consensual na 

afirmação de que parte dessa produção recoloca o realismo na ordem do dia, instaurando 

um novo paradigma de representação. Tânia Pellegrini opta pela definição de um “realismo 

refratado”, em que a estrutura social é observada em profundidade por meio de um 

método que difere do realismo objetivo do século XIX. Karl Erik Schollhammer define a 

questão em termos de retomada da dimensão experimental das vanguardas, de modo 

que, na esteira do que afirma Hal Foster em relação à fotografia, a linguagem se colocaria, 

contemporaneamente, como o elemento responsável pela determinação de uma espécie 

de punctum como estratégia de choque ou de revelação do real para o leitor/espectador. No 

interior dessa problemática – que, no limite, se constrói ante o domínio da representação na 

narrativa brasileira dos últimos vinte anos –, este trabalho propõe uma reflexão em torno do 

papel desempenhado pelo fantástico como possível recurso estético que, no texto narrativo, 

impõe a presença de um olhar que revela o domínio da realidade mais cruel pelo contraste 

com o que parece insólito. Esse modo de operação do fantástico será analisado no romance 

Órfãos do Eldorado, de Milton Hatoum, narrativa sobre a qual se lança a hipótese de que, 

no entrelaçamento da Manaus do século XX à cidade imaginária de Eldorado, descortina-

se o hiato que se desenha entre a decadência – vivida por sujeitos falidos econômica e 
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É objetivo do trabalho, portanto, observar de que maneira o fantástico opera justamente na 

revelação desse contraste, em que a pobreza material é rasurada pela plenitude da fantasia.

Jussara Dutra Cury (UFU)

(UFU)

Alice: seu país é o sonho ou a realidade?

Uma doce menina que, de uma hora para outra, segue um coelho e acaba no País das 

Maravilhas. Lá, ela se vê cercada por lagartas falantes, chapeleiros não tão normais e por uma 

outra gama de personagens aleatórios que tornam sua passagem por aquele mundo mais 

inimaginável ainda. Esta é a história de Alice, como muitos sabem.  Retratada em dois famosos 

filmes, sendo o último do diretor Tim Burton e com a presença de uma personagem Alice já 

na fase jovem,  a dualidade sonho x realidade presente nesta história sempre criou grandes 

discussões. Se no livro e no filme da Disney tínhamos uma criança bastante imaginativa, no 

filme de Burton temos uma jovem e, pela natureza intempestiva que é atribuída aos jovens, 

não acredita mais em contos de fadas, o que nos leva a discutir, mais uma vez, se as visitas 

de Alice foi sonho ou se ela realmente esteve no pais da Rainha de Copas. O intuito deste 

trabalho é fazer uma análise analógica dos dois filmes e buscar entender todos os ingredientes 

que corroboram para a ideia de que Alice é a maior sonhadora que os livros já viram.

Karla Duarte Carvalho (UERJ)

(UERJ)

Insólito: O beco das Sardinheiras, um lugar onde até a lua desaparece

O artigo propõe-se a discutir aspectos do conto ‘O tombo da Lua’, a partir de algumas 

teorias sobre gênero fantástico, dentre as quais, as do búlgaro Tzvetan Todorov e do 

português Filipe Furtado. Embora nossa discussão seja em torno da teoria compilada por 

Todorov e refinada por Furtado, não nos furtamos em recorrer à alguns outros teóricos 

que falam sobre a questão do fantástico, como a francesa Irène Bessière em seu texto ‘El 

relato fantástico: forma mixta de caso y adivinhanza’ presente em Teorías de lo Fantástico: 

Introducción, compilación de textos y bibliografia de David Roas. Em seu livro Introdução a 

Literatura Fantástica, Tzvetan Todorov diferencia o fantástico do maravilhoso e estranho, 

asseverando, grosso modo, que no fantástico há a subversão do real; no maravilhoso há 

a aceitação de outra realidade com regras próprias e diferentes da realidade cotidiana; no 

estranho o evento sobrenatural é explicado, em algum momento, de maneira racional. O 

teórico afirma, ainda, que no gênero fantástico há uma hesitação experimentada perante 

um episódio sobrenatural, essa hesitação cercada de ambiguidade impossibilita o leitor 

de tomar uma posição diante de tal evento. Em vista disso, tentaremos discutir qual seria a 
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narrativa ‘O tombo da lua’, presente no livro Casos do Beco das Sardinheiras, que por sua 

vez pertence a coletânea Era Uma Vez Um Alferes e outras histórias, do português Mário 

de Carvalho, como um conto fantástico? Quais subsídios utilizaríamos para tal feito? A 

narrativa se pertencente ao fantástico, seria um gênero ou um modo discursivo? Monteiro 

Lobato com seu Sítio do Pica Pau Amarelo criou um espaço a parte onde tudo é possível. 

Poderíamos dizer que tratamos de casos parecidos, ou seja, será que Mário de Carvalho 

criou um espaço onde o maravilhoso está implícito – ou mesmo – explícito? E no caso 

mais específico de ‘O tombo da Lua’ seria pertinente essa comparação? Afinal, a narrativa 

foi posteriormente adaptada à um livro voltado para faixa etária infantil. Vamos conferir?

Karla Menezes Lopes Niels (UERJ)

(UERJ)

Fantástico, medo e hesitação: uma questão de leitura

Fantástico, no âmbito literário, trata-se de “modalidade de narrativa (romance, conto etc.) 

em que elementos sobrenaturais se misturam à realidade" (AULETE, 2009). Entretanto, a 

categorização do gênero não é inequívoca entre os estudos literários. Para Tzvetan Todorov 

o fantástico surge como um efeito decorrente de um acontecimento que se mantêm no eixo 

de relação entre o real e o imaginário, entre o sólito e o insólito. Noutras palavras, implica 

a existência de acontecimentos estranhos ou inexplicáveis, além da possibilidade de se 

fornecer duas explicações a esses acontecimentos e que “alguém devesse escolher entre 

ambas” (2007, p.32) –  o personagem ou o próprio leitor. A identificação do leitor com o 

personagem, apesar de considerada por Todorov, é vista pelo estruturalista como fator 

dispensável. A hesitação entre uma explicação e outra, sim, seria o ponto central para a 

concretização do gênero. Filipe Furtado, por sua vez, não admite a intervenção de um leitor 

nesse tipo de narrativa. A dúvida e a hesitação que são patentes ao gênero seriam somente 

da narrativa e não do leitor. Diante desse impasse, o trabalho visa considerar algumas teorias 

relacionadas ao leitor e à leitura a fim de avaliar a pertinência de se admitir a hipótese da 

participação de um leitor real na construção da narrativa fantástica e, em especial, naquela 

em que o medo (cf. Davi Roas, 2006) provocado no leitor pelos acontecimentos narrados 

constitui-se a força motriz desse tipo de  narrativa.

Kenedi Santos Azevedo (UERJ)

(UERJ)

O insólito pai: liquidez nos romances de Lobo Antunes e Mia Couto

Os romances de António Lobo Antunes e Mia couto, respectivamente, As Naus, de 2011 e O 

último voo do Flamingo, de 2005, tratam de temas que vão da política, história e sociedade, 

sempre com tom de uma crítica ácida à colonização portuguesa das terras de África, 
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período. Um dos aspectos que importa destacar é a presença de elementos considerados 

insólitos nessas narrativas, entendendo insólito como aquilo que não é costumeiro, estranho, 

desusado, porque não, sobrenatural. Com essas considerações, o presente trabalho tem o 

propósito de fazer uma leitura comparativa entre as obras supracitadas, mostrando os fatos 

incomuns apresentados nos romances, notadamente com a figura do pai desfazendo-se 

liquidamente de forma sobrenatural. Na obra de Lobo Antunes, além da escrita insólita, 

há o homem de nome Luís carregando o pai debaixo do braço em viagem desde a Angola 

até Lisboa, o corpo torna-se líquido no percurso e acaba sendo derramado em vasos com 

plantas “[...] e o homem de nome Luís, depois de regar os vasos de uma pitada de pai...” 

(ANTUNES, 2011, p. 119). Já em Mia Couto, com o ar místico, depara-se com um pai sem os 

esqueletos “Depois, já desprovido de interna moldura, ele amoleceu, insubstanciando-se 

no meio do chão. Ficou ali esparramorto, igual uma massa suspirosa... fosse uma informe 

esponja. Só os ossos das maxilas ele conservava” (COUTO, 2005, p. 76).

Keula Aparecida de Lima Santos (UFU)

(UFU)

Tempo e espaço fantásticos em El día que fuimos perros de Elena Garro

Este trabalho realiza uma análise do tempo e do espaço fantásticos no conto El día que 

fuimos perros, da escritora mexicana Elena Garro. Para isso, se baseia principalmente nos 

estudos de Bachelard, Foucault e no conceito de “cronotopo” introduzido por Bakhtin, no 

qual tempo e espaço são articulados de maneira que formam um todo inteligível e concreto. 

Observa-se que o modo pelo qual a autora constrói a noção espaço-temporal na narrativa, 

criando “un día con dos días adentro”, é essencial para a concretização do fantástico na 

medida em que instaura uma sobreposição de universos distintos. A composição desse 

ambiente também colabora para a sucessão de uma série de outros acontecimentos insólitos 

que contribuem para uma relação conflituosa e difusa com a realidade, atribuindo-lhe, assim, 

novos significados. Desse modo, se conclui que há um sentido pelo qual esta organização 

espaço-temporal contribui para a instauração de um ambiente fantástico no conto.

Leonardo Francisco Soares (UFU)

(UFU)

De outros mundos: viagem à lua, de Cyrano de Bergerac

Nas suas “Lições Americanas”, a partir da crença de que “há coisas que só a literatura com 

seus meios específicos nos pode dar”, Italo Calvino refletia a respeito de alguns valores 

do texto literário que deveriam permanecer e persistir no novo milênio, cujo prenúncio se 

revelava, naquele momento (1984-1985), através das indagações frequentes a respeito do 
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um dos valores dessa literatura do porvir, o escritor italiano busca exemplos desse modo 

de ver o mundo criado pela escrita. Nesse passeio, que parte de Ovídio e chega a Kafka, 

Calvino encontra – e nós também – Cyrano de Bergerac e a sua Viagem à Lua (1657). O 

nome do autor entraria para o imaginário ocidental, no século XIX, não por sua obra, mas 

pela pena de Edmond de Rostand e sua peça Cyrano de Bergerac (1897). Infelizmente, se a 

criação de Rostand engendrou o mito, ela pouco serviu para disseminar a obra do Cyrano 

“histórico”. Herdeiro da sátira menipeia, Cyrano de Bergerac, em Viagem à Lua, empreende 

uma viagem especular na qual, ironicamente, o mundo da Lua espelha o da Terra. Muitos 

o consideram como o precursor da ficção científica. Viagem à lua insere-se em uma longa 

tradição de narrativas, que vai de nomes anteriores a ele, como Luciano de Samósata, 

Johan Kepler, Francis Godwin, Ariosto, aos continuadores da mesma tradição, Edgar Alan 

Poe, Julio Verner, H. G. Wells, para não falar no cinema – como não se lembrar de Georges 

Méliès e o emblemático Le Voyage dans la lune (1902). Pretende-se ler, aqui, o texto desse 

escritor seiscentista inserido nessa tradição de viagens fantásticas e, ao mesmo tempo, 

seguindo as pistas da literatura do “próximo milênio” forjada por Italo Calvino.

Leonardo Francisco Soares (UFU)

(UFU)

A manifestação do insólito na figura do monstro: Frankenstein, ou o Prometeu 

Moderno, de Mary W. Shelley

Por que a figura monstruosa e grotesca é sempre assimilada ao que é maléfico? Na tentativa 

de responder tal questionamento, cabe analisar de que modo o insólito se expressa no 

monstro concebido pelo jovem cientista Victor Frankenstein, personagem central do romance 

de Mary W. Shelley. A criação do cientista é um novo espécime do gênero humano, um 

ser monstruoso que inspira horror. Considerando esse último aspecto, convém investigar, 

também, a “índole maléfica” da criatura representada na narrativa ficcional de Shelley. 

Para tanto, o apoio teórico de obras que tratam do insólito e do monstruoso serão de 

fundamental importância, como, por exemplo, os estudos de Tzvetan Todorov e Felipe 

Furtado. Quanto à temática sobrenatural na narrativa, Furtado destaca que esta abrange 

diversas espécies de figuras e acontecimentos fictícios. Assim, quando a narrativa incluir 

“figuras monstruosas, estas serão invariavelmente definidas por uma extrema malignidade”. 

Não obstante, seria o monstro dotado de uma maldade invariável ao longo da narrativa em 

questão, como acentua o teórico? A reflexão acerca dos questionamentos aqui levantados 

orientará e norteará a discussão desse estudo.
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(PUC-RJ)

Por uma semiótica do mal: The imp of the perverse, de Edgar Allan Poe

Publicado pela primeira vez no Graham´s Lady´s and Gentleman´s Magazine, em julho de 

1845, o conto The imp of the perverse, de Edgar Allan Poe, trata de um insólito acontecimento: 

o assassinato premeditado por intermédio de um ato de leitura. Procurando desvendar a 

causa secreta da impulsividade humana, Poe questiona a acepção da liberdade, já que o 

homem é livre na medida em que o gesto do pensamento pode ser sua perdição. Ou seja, 

se o narrador em primeira pessoa infringe a lei, buscando a liberdade, consegue esta na sua 

própria impossibilidade: é livre para perder o direito de sê-lo. Desse modo, o paradoxo do 

autor de O corvo se constrói mediante a proliferação do “gênio maligno” de René Descartes, 

descrito em suas Meditações, a qual se afirma por uma semiótica do mal, procedimento 

que tem na anatomia do impulso seu móbil particular.

Lilian Cristina Corrêa (Mackenzie)

(Mackenzie)

Mofina e Tituba: figuras insólitas no duplo e outros mitos

A condição da mulher vista como feiticeira, como no romance Eu, Tituba, Feiticeira... Negra 

de Salém (1986), de Maryse Condé, sempre habitou o imaginário social e histórico da 

humanidade, enquanto ícone ou mesmo enquanto figura representativa do desconhecido 

e, portanto, temeroso. Sua imagem, de alguma forma, parece representar o conceito do 

duplo: de figura reconhecidamente familiar a misteriosa, de conhecedora de segredos 

da natureza a entidade demoníaca. Independentemente de sua concepção ou da forma 

pela qual é vista ou representada, a figura feminina sempre sofreu consequências por 

ser “diferente”, por ameaçar as esferas do ser, do poder e do saber e, acima de tudo, por 

intimidar ou questionar o ponto de vista religioso, mito já trabalhado em outras literaturas, 

como a Portuguesa, no caso específico de Mofina, em oposição a Maria, no Auto de Mofina 

Mendes (início do século XVI), de Gil Vicente. O presente trabalho propõe apresentar tais 

questões por meio das personagens Mofina e Tituba, protagonistas das obras em questão, 

e suas relações não somente com uma imagem pejorativa, suas concepções considerando 

as características do insólito na literatura junto às questões do duplo, bem como suas 

possíveis releituras intertextuais relacionadas a figuras mitológicas.
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(UFU)

A bolsa amarela como espaço de irrupção do insólito

A autora Lygia Bojunga é considerada um dos principais expoentes da literatura infantil 

no Brasil e o destaque nesse cenário está relacionado à linguagem utilizada por ela, uma 

linguagem que rompe com caráter educativo da literatura para crianças. O livro A bolsa 

amarela foi publicado em 1976 e desde então foi traduzido em vários idiomas. A obra conta 

a história de uma menina que tem três grandes desejos: ser adulta, ser escritora e ser um 

garoto; esses desejos estão associados a questões sócio-históricas da relação da criança 

com o adulto tratadas por Lygia nessa obra. Neste trabalho propomo-nos a investigar 

a bolsa como o elemento fundamental da narrativa e que se constitui o espaço onde o 

sobrenatural acontece. Um espaço que trata situações do cotidiano com personagens e 

fatos mágicos e que desencadeia o insólito.  Para fundamentar essa análise consideramos 

importantes os estudos de Todorov, Remo Ceserani e Filipe Furtado sobre o fantástico e 

o insólito nas narrativas. E para o estudo do espaço utilizaremos bases teóricas de Michel 

Foucault, Gaston Bachelard e, em especial, o estudo de Gilles Deleuze sobre o espaço liso e 

estriado. Podemos concluir que a bolsa na narrativa se constitui como um fator determinante, 

principalmente como objeto-espaço caracterizador do insólito.

Luciana Morais da Silva (UERJ/ UFRJ)

(UERJ/ UFRJ)

Pelas sendas do fantástico: margens de uma varanda insólita

A narrativa A varanda do frangipani, de Mia Couto, percorre os interstícios de um mundo 

“maravilhoso”, em que o sólito e o insólito se conjugam enfocados como parte de uma realidade 

realista-maravilhosa que agrega elementos diversos, em que não apenas a harmonia entre 

os realia e os mirabilia tomam espaço, mas um conjunto de traços diversos, que cunham 

novos discursos fantásticos, predispostos as novas formas de narrar o contemporâneo. 

Apropriando-se das palavras de Bella Josef, pode-se observar que, “na ficção contemporânea[,] 

(...) ocorre a re-realização do surreal, pois além da criação de uma realidade ficcional cria-

se outra, em cima desta: a fantástica” (2006, p. 182). A exacerbação da crise do homem 

do século XX, discutida por Lenira Marques Covizzi (1981), em seu percurso pelas trilhas 

do insólito, remete a uma reinvenção da realidade que circunda o homem contemporâneo, 

como pode ser percebido em Josef, tornando-o parte de uma realidade referencial, mas 

que se conjuga a outro plano insólito que se cria para transtornar o sólito.
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(UEL)

Aspectos do duplo nos contos “O ex-mágico da taberna minhota”, de Murilo Rubião, 

e “Carta a uma senhorita em Paris”, de Júlio Cortázar

As diversas manifestações do duplo na literatura, ao mesmo tempo que dificultam o 

entendimento unívoco do tema, trazem uma riqueza de leituras bem-vindas ao meio 

literário. No sentido de entender melhor algumas das projeções do duplo, procuramos, 

neste trabalho, através de diferentes estudos teóricos sobre o tema, cotejar dois contos 

que apresentam o duplo de modo distinto. Na narrativa de Murilo Rubião, o Outro aparece 

no desdobramento da figura do mágico insatisfeito com seus poderes extraordinários que 

se converte em funcionário público para se livrar de tal “problema” e, assim, ao anular 

suas magias, mergulha na angústia de uma fastidiosa existência burocrática. Por este 

breve comentário, entendemos que a busca da identidade passa pela atitude de escapar 

da consciência de si através do mergulho em um “novo” estar no mundo. De outro modo, 

temos no texto de Cortázar a figura de um homem que, ao também tentar refúgio dos 

seus conflitos particulares, muda-se para o apartamento de uma amiga e se vê invadido 

por seu duplo manifestado no insólito ato de vomitar coelhinhos. Estes pequenos seres 

alternam sua rotina e tornam-se um grande obstáculo, tendo o personagem que recorrer 

ao suicídio para se ver “livre” deles. Assim, o duplo nesse conto de Cortázar pode ser lido 

pela perspectiva de Jaime Alazraki, via estudos da psicanálise freudiana, como sendo uma 

espécie de metáfora do inconsciente.

Luis Antonio Mopi Lafuente (UNIR)

(UNIR)

A Biblioteca de Babel: estória fantástica ou uma interpretação da realidade?

O conto “La Biblioteca de Babel”, do escritor argentino Jorge Luis Borges, transforma o 

Universo numa imensa Biblioteca, cujos livros são enigmáticos, pois aparentemente não 

possuem sentido algum. Eis o fato que move o enredo do conto: as personagens têm 

como missão decifrar esse aparente sem sentido. Jorge Luis Borges constrói um conto que 

parece mais uma alegoria sob o disfarce de uma narrativa fantástica: o Universo (ou tudo o 

que existe) pode ser visto como uma Biblioteca? Por que razão e como o escritor argentino 

consegue dotar de veracidade o seu conto fantástico, a tal ponto que Biblioteca e Universo se 

confundem na cabeça do leitor? O escopo deste trabalho teve como objetivo esclarecer tais 

dúvidas, partindo da pesquisa sistemática do espaço do conto, isto é, a “Biblioteca de Babel”, 

tentando verificar qual a função de tal edificação fantástica e como ela se relaciona com os 

modos e formas narrativas. As conclusões preliminares da pesquisa permitem postular que 

esta narrativa fantástica toma o Todo (o Universo) como se fosse a Escola (a Universidade) 
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outras palavras, lugar onde ele realiza a essência do seu ser com total plenitude: a praxis da 

razão ou logos, configurando deste modo uma estória “fantástica” que quer ser recebida 

como se fosse uma interpretação verídica da realidade que rodeia o Homem.

Luis Eduardo Veloso Garcia (UEL)

(UEL)

O duplo exterior e interior em Adaptação (2002)

Pretende-se, neste trabalho, analisar a ocorrência do duplo no filme Adaptação (2002), 

do diretor Spike Jonze e do roteirista Charlie Kaufman. Na obra em questão, temos em 

seu enredo o aparecimento de três casos de duplicação, um envolvendo o personagem 

“Charlie Kaufman” e seu irmão gêmeo Donald Kaufman, outro com a jornalista Susan Orlean 

e um fornecedor de plantas que clona orquídeas raras para vendê-las a colecionadores, 

chamado John Laroche, e, por último, na relação entre o Charlie Kaufman roteirista e 

a Susan Orlean escritora, que existem realmente, e seus reflexos dentro do filme como 

protagonistas e antagonistas de si mesmos. Partindo de definições teóricas relevantes 

sobre o tema, almejamos estabelecer significados nos casos analisados do filme tanto 

para o duplo exterior, que acontece quando há o confronto entre indivíduos marcados pela 

diferença incontornável, quanto para o duplo interior, cuja origem parte necessariamente 

do interior do próprio sujeito, refletindo seus tormentos, angústias, perturbações e medos. 

Portanto, através da definição dos duplos ocorridos na obra cinematográfica, chegamos à 

compreensão de estruturas essenciais que demarcam esta prática do duplo tão presente 

em qualquer espaço artístico, seja na literatura ou no cinema.

Luisa Salvador Dias (UERJ)

(UERJ)

Configurações do feminino em A Bela Adormecida no Bosque

Como os bons contos da tradição, há diferentes versões do conto A Bela Adormecida no 

Bosque, além da narrativa ensejar novas histórias. Encontramos inicialmente a referência 

à história de Basile, Sol, Lua e Tália, de 1634, e a história registrada por Charles Perrault, 

escritor que freqüentou a corte francesa do século XVI, falecendo em 1703. Sua história 

não se encerra com o casamento do príncipe com a princesa que ele despertara com 

um beijo. A narrativa apresenta uma continuação da história, surgindo uma personagem 

ogra, mãe do príncipe. Já em Grimm, o desfecho assinala o casamento após o despertar 

da princesa, com o final feliz consagrado das histórias. Em Portugal, o conto A Saia de 

Esquilhas, em Teófilo Braga, retoma a história da bela dama adormecida, enquanto há no 

Brasil, A Princesa do Sono-Sem-Fim, registrado por Câmara Cascudo. Ao se ultrapassarem 



Caderno de Resumos e Programação 77

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 e

m
 s

im
p

ó
s

io
 (

R
e

s
u

m
o

s)as fronteiras do tempo e do texto literário, pensa-se na versão dos Grimm – e não na de 

Perrault - levada às telas por Walt Disney e às histórias em quadrinhos, por Maurício de 

Sousa, em Magali Adormecida. Assim, este trabalho tem por proposta estabelecer uma leitura 

comparativa das histórias existentes à roda da Bela Adormecida, em diferentes linguagens 

e tempos, buscando caracterizar a figura feminina, tanto no âmbito do maravilhoso – as 

fadas e a personagem ogra -, quanto na esfera do mundo dito real, realce dado à princesa. 

A fundamentação teórica sustenta-se na análise de elementos simbólicos e arquetípicos, 

na esteira de Jung e Marie-Louise Von Franz, ainda que os aportes à psicanálise também 

funcionem como contributos à pesquisa, segundo Bruno Bettelheim e o casal Corso. 

Além disso, torna-se importante a leitura de estudos específicos de Literatura Infantil e 

do feminino, privilegiando-se o diálogo intertextual entre as diferentes versões da história.

Luiz Fernando Ferreira Sá (UFMG)

(UFMG)

A verdade secreta ou a mentira oculta em contos de Poe, Hawthorne e Melville

A presente comunicação elabora tanto a batalha fraternal sobre a qual nos adverte Cortázar, 

quanto a segunda história da qual nos fala Piglia, em The Fall of the House of Usher, The 

Cask of Amontillado, Young Goodman Brown e Bartleby, the Scrivener. A ideia viva do que 

é um conto e do que seja o insólito estará presente nesta comunicação ao se descortinar 

a “verdade secreta” dos contos estudados enquanto uma mentira oculta.

Madalena Machado (UNEMAT)

(UNEMAT)

Cerimônias do Insólito

Este trabalho pretende uma discussão com a obra do mato-grossense Ricardo Guilherme 

Dicke pontuando questões associadas ao insólito presente em sua obra. Primeiro, como 

escritor à margem dos grandes centros, depois por não sucumbir à mediocridade de temas 

e situações em suas narrativas, esta Literatura avança no entendimento do que é estar na 

iminência, do que é estar vivo e ocupar um lugar no espaço. O que foge ao sentido nos 

termos propostos por Gilles Deleuze (2003) no texto dickeano, é algo que questiona o dado 

sagrado, propõe uma revisão da vida e inaugura uma travessia conforme acompanhamos 

em Cerimônias do Esquecimento (1995). A Noite da predestinação narrada por este romance 

é uma realização de algo inusitado, personagens dos mais diferentes estratos sociais se 

juntam para atravessar a junção dos tempos, cientes de que um novo ciclo se inicia. Para 

isto é preciso rever conceitos, atitudes, palavras e silêncios, acomodando o que a diferença 

nem a repetição são capazes de deter. Outro olhar acerca desse momento insólito está em 

Cerimônias do sertão (2011) no qual os mesmos personagens e quase as mesmas situações 

avançam na compreensão daquilo que estão imersos sem lógica nem comprovação.
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(UERJ/ UNIRIO)

Notas sobre o insólito ficcional: matizes e tematizações

Nesta comunicação pretendo desenvolver uma reflexão sobre o conceito de insólito ficcional 

como elemento principal de uma determinada ação literária. Meu objetivo e levantar a 

suspeita de que tal conceito, em seus matizes e tematizações divergentes, sugere uma 

estratégia de representação das experiências narrativas, destaca as tensões na tematização 

das relações entre autor, texto e leitor e evidenciam o caráter construtivo da literatura. 

Tal percepção revela um mergulho na complexidade das ações literárias e destaca seus 

elementos principais, como, por exemplo, as expectativas de fruição, as demandas dos 

contextos de produção e a natureza das engrenagens que movimentam – ao fixarem no seu 

meio específico – o código linguístico. Desta articulação, a possibilidade de um enquadre 

teórico que dê conta da complexidade de se pensar o conceito de insólito como um efeito 

da ação literária no espaço de um sistema literário ganha corpo e se estabelece como um 

desafio no espaço das teorias da literatura.

Marcio Markendorf (UFSC)

(UFSC)

Pactos Fáusticos e Doppelgänger no cinema

O doppelgänger é uma figura arquetípica demasiadamente proteica e, nos últimos anos, 

os contextos nos quais tem sido mais explorada são o da ficção científica (clone, ciborgue, 

androide, mundos-simulacros), da narrativa policial (dublês, sósias, falsários) e dos dramas 

psicológicos (esquizofrenia, alucinação, complexo de culpa). Apesar da crescente psicologização 

e tecnocratização das histórias, o fantástico pacto fáustico, isto é, o tema universal da venda 

da alma ao diabo em troca de favores, ainda mantém grande popularidade entre o público, 

fato atestado pelo recente sucesso de narrativas cinematográficas de semelhante temática. 

Para discutir a produtiva tensão entre os pares natural/sobrenatural e realidade/fantasia 

serão analisados os elementos narrativos e a tecnologia de ilusão – os efeitos especiais 

empregados – presentes em dois produtos audiovisuais: O estudante de Praga (Der Student 

von Prag, Stellan Rye e Paul Wegener, 1913) e Cisne negro (Black Swan, Darren Aronofsky, 

2010). A despeito das diferenças estéticas, técnicas e de gênero entre os dois filmes, a 

espinha dorsal das tramas está na produção de espectros/sombras e na multiplicação da 

imagem dos protagonistas em espelhos, o que pode sugerir uma leitura simbólica do diabo 

como a identidade reversa dos sujeitos e o pacto, como a mercantilização de si mesmos.
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(UFF)

Reflexões sobre Narrativa e a expressão do Insólito na arte literária infanto-juvenil

O modelo para a inteligibilidade histórica, de acordo com Jonathan Culler, é a narrativa 

literária. Desde as tradições orais dos contos, a sequência de fatos enredados objetiva 

não apenas a repetição de histórias, mas a construção de sentidos por meio de uma 

literariedade. Assim, tratando-se do texto literário infanto-juvenil, este trabalho tem por 

intuito apresentar a pesquisa a respeito dos efeitos do Insólito expressado e perceptível 

na linguagem verbal e não verbal dos livros infantis em que as imagens contribuem para a 

composição do estranhamento e os efeitos do maravilhoso, fenômenos provocados pela 

leitura e pela narratividade escrita-visual de autores e ilustradores vários, a exemplo de 

Ângela Lago, Roger Melo, Shaun Tan e Wolf Erlbruch.

Maria Imaculada Cavalcante (UFG/ CAC)

(UFG/ CAC)

O estranho e o demoníaco em Lavoura Arcaica

Sob o ponto de vista da literatura gótica, o romance Lavoura Arcaica (1975) de Raduan 

Nassar apresenta-se como uma rica narrativa na qual as figuras do estranho e do demoníaco 

servem de base à construção literária de André, protagonista da trama. Ao tratar de uma 

ruína familiar, desgastada pelo rigor do tempo e da tradição, a obra potencializa o clássico 

conflito de gerações entre pai e filho. Revolta e transgressão emergem-se a partir da 

personalidade tresmalhada de André, o filho do meio, cujos atos de incesto e fuga da casa 

paterna lhe conferem o status de ser anômalo, estranho e demoníaco, o que confere, como 

este trabalho visa demonstrar, a possibilidade de uma leitura gótica daquela obra. Adotando-

se a perspectiva freudiana, o estranho do personagem estaria relacionado àquilo que lhe é 

de natureza libidinosa, porém não deveria ter vindo à tona. Já o demoníaco se manifestaria 

no personagem central a partir do momento que a ele são conferidos certos atributos que o 

tornariam um ser endemoniado, tais como: “epilético”, “convulso”, “possesso” e “repugnante”. 

De menino congregado mariano a adulto corrompido pela opressão e autoridade paternas, 

André é o próprio anjo decaído. Fantasias erótico-incestuosas, apologia à endogamia, 

segredos de família e quebra de valores patriarcais instalam o caos e o horror numa família 

que não mais suporta a voz maldita daquele filho perverso e diabólico.
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(UFMG)

O insólito da história: o caso d’A Feiticeira, de Jules Michelet

Sabe-se ser lícito opor o insólito ao natural, ao ordinário e, em certo medida, ao que se 

considera como plausível ou real.

Mas e se o insólito se desse a ler não como prova dos limites do real, mas como parte 

constitutiva de sua fronteira? Que se tome um texto de pretensão historiográfica e realista, no 

qual a personagem principal “vive” trezentos anos, pare e esposa Satã. Se é impossível não 

reconhecer no enredo de La Sorcière (1862), de Jules Michelet, traços evidentes do maravilhoso, 

mais difícil é compreender como esse historiador pretendeu ser tudo isso “histórico e muito 

bem fundamentado”. O mais das vezes, a recepção crítica do livro respondeu ao problema a 

partir de duas chaves. De um lado, a chave da “historiografia romântica”, etiqueta imprecisa, 

mas que costuma responder por uma suposta ignorância ou ingenuidade quanto às diferenças 

entre a escrita do fato e da ficção (P. Ariès, G. Duby). De outro, há os que invertem aquela 

leitura negativa do problema, substituindo a ignorância pela vontade deliberada de construir 

uma narrativa que pertence, ao mesmo tempo, a ambos os domínios, ao adotar o mito como 

modelo de representação (R. Barthes). De ambos os lados, o insólito sinaliza o momento em 

que a história cede o passo à ficção. Um terceiro caminho interpretativo seria o de tentar 

demonstrar como tal procedimento também pode ser lido como um registro eminentemente 

histórico, realista e razoável, que subtrai e anula o fictício justamente ali onde ele parece mais 

evidente. Buscando nesta e em outras obras micheletianas os argumentos de fundação de 

sua historiografia, tornar-se-ia então possível considerar, como propõe o historiador, que seu 

livro não se aproxima, mas, ao contrário, se afasta da “imaginação, [de] uma vã poesia pueril”, 

exatamente ali aonde aciona o discurso do insólito ou do maravilhoso.

Maria Luiza Guarnieri Atik (Mackenzie)

(Mackenzie)

Entre o sonho e a vigília: um relato especular?

A narrativa fantástica, como assinala Irene Bessièrre, provoca a incerteza ao exame 

intelectual, pois coloca em ação dados contraditórios, reunidos segundo uma coerência e 

uma complementaridade próprias. Os dados contraditórios somados à ambiguidade, à dúvida, 

à presença de personagens introspectivas, estranhas, que procuram a autocompreensão 

na sua relação com o outro são alguns dos elementos recorrentes na prosa de Rubens 

Figueiredo. No conto “Os anéis da serpente”, objeto do nosso estudo, o vínculo incomum 

entre as vidas de duas personagens pelo sonho coloca o leitor diante de um impasse, 

uma vez que os limites entre a realidade e os estados oníricos do protagonista tornam-se 

cada vez mais tênues. As relações antagônicas e excludentes de dois níveis significativos 



Caderno de Resumos e Programação 81

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 e

m
 s

im
p

ó
s

io
 (

R
e

s
u

m
o

s)de concretização das existências unem-se sob o signo de um anel em forma de serpente. 

A análise em questão examina os procedimentos de construção do referente buscando 

apreender o que é real, irreal ou especular e em que medida a inversão dos atributos lógicos 

da percepção e da representação colocam em xeque as expectativas da leitura.

Marina Choucre Nunes (UFU)

(UFU)

A manifestação do insólito na figura do monstro: Frankenstein, ou o Prometeu 

Moderno, de Mary W. Shelley

Por que a figura monstruosa e grotesca é sempre assimilada ao que é maléfico? Na tentativa de 

responder tal questionamento, cabe analisar de que modo o insólito se expressa no monstro 

concebido pelo jovem cientista Victor Frankenstein, personagem central do romance de Mary 

W. Shelley. A criação do cientista é um novo espécime do gênero humano, um ser monstruoso 

que inspira horror. Considerando esse último aspecto, convém investigar, também, a “índole 

maléfica” da criatura representada na narrativa ficcional de Shelley. Para tanto, o apoio teórico 

de obras que tratam do insólito e do monstruoso serão de fundamental importância, como, por 

exemplo, os estudos de Tzvetan Todorov e Felipe Furtado. Quanto à temática sobrenatural na 

narrativa, Furtado destaca que esta abrange diversas espécies de figuras e acontecimentos 

fictícios. Assim, quando a narrativa incluir “figuras monstruosas, estas serão invariavelmente 

definidas por uma extrema malignidade”. Não obstante, seria o monstro dotado de uma maldade 

invariável ao longo da narrativa em questão, como acentua o teórico? A reflexão acerca dos 

questionamentos aqui levantados orientará e norteará a discussão desse estudo.

Marina de Mello Ferraz Rocha Domingues (UERJ)

Wonderland : o efeito Sublime e as Aventuras de Alice

(UERJ)

O nome “Wonderland” sugere uma terra repleta de coisas estranhas e surpreendentes, 

fonte de interesse e de surpresa. Contudo, outra acepção da palavra “wonder” é importante 

para a compreensão da atitude de Alice. Como um verbo, “to wonder”, significa pensar ou 

especular curiosamente; ser tomado por admiração ou maravilhamento; duvidar. Dessa forma, 

Wonderland é tanto o país das maravilhas, quanto a terra das especulações. A atitude curiosa 

e especulativa de Alice é o ponto de partida para se investigar o sublime no texto de Lewis 

Carroll. Começa-se por esses elementos, pois é por meio deles que se dá o processo de 

maravilhamento na obra; ele não ocorre de forma sensorial, valendo-se de imagens ou outros 

recursos que produzam sensações sublimes. O  maravilhamento é produto da falta de sentido, 

é resultado de um jogo curioso com a razão; assim, ocorre nos domínios da cognição, pois 

está além do racional. É nesse ponto que poderia ser pensada a relação com o sublime, pois 
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“antecede-os e nos arrebata com uma força irresistível”. Sob a influência do efeito sublime, 

o sujeito não pode nem pensar sobre o objeto que é o foco de sua atenção. Alice vive uma 

sequência de acontecimentos fantásticos que escapam à racionalidade e, assim, inspiram-na 

maravilhamento e admiração – um efeito secundário do sublime. No entanto, a produção do 

efeito sublime não é completa, pois falta um elemento essencial. Em “Alice’s Adventures in 

Wonderland”, o terror e o medo não figuram dentre o conjunto de reações da personagem. A 

produção do efeito sublime é abortada devido à ausência de elementos terríveis e ao excesso 

de curiosidade, que não abre espaço para a densidade e a intensificação da admiração 

produzida pelos acontecimentos incomuns que protagoniza. 

Marisa Martins Gama-Khalil (UFU)

(UFU)

O real maravilhoso: o insólito e sua determinação espacial e cultural

Na comunicação proposta, pretendemos abordar a configuração do real maravilhoso, 

levando em conta o que Alejo Carpentier define como peculiaridade desse tipo de narrativa: 

a sua vinculação a uma cultura, a da América. Para ilustrarmos a noção de real maravilhoso 

e sua dependência a uma determinada cultura e espaço latino-americanos, tomaremos 

como suporte de análise uma narrativa oral amazônica sobre o boto, bem como a narrativa 

de Inglês de Sousa intitulada “O baile do judeu”, inserida em Contos amazônicos. A base 

teórica será a noção de Carpentier sobre o real maravilhoso, bem como a noção de hesitação 

todoroviana e a concepção de recepção do fantástico estudada por Julio Cortázar.

Marli Cardoso dos Santos (UNESP-Araraquara)

(UNESP-Araraquara)

Balzac e a narrativa fantástica: a fragmentação da vida em ‘La peau de Chagrin’

La peau de chagrin, romance de Honoré de Balzac escrito em 1831, teve uma grande 

repercussão em toda a França. Balzac saía do frenético para engajar uma literatura ‘do 

diabo’. Ou seja, grande parte das narrativas do escritor esteve intrinsecamente relacionada 

aos pactos, ao satanismo funesto dos personagens, ou como diria Milner (1960), ao campo 

vasto e limitado do diabo. Limitado, porque a manifestação material de Satã ocorre apenas 

em Melmoth réconcilié, de 1835; vasto, pelo fato de que Satã aparece como um arquétipo 

modulando vários personagens de La comédie humaine. Neste trabalho, analisaremos o 

romance La peau de chagrin, com o auxílio dos críticos Max Milner, Pierre Georges Castex e 

Louis Vax para percebermos que a crítica ao comportamento humano na obra Balzaquiana 

se articula por meio de elementos insólitos, sobretudo os relacionados ao arquétipo satânico 
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do principal elemento fantástico da história, a pele de onagro, objeto mágico trazido do 

oriente que carrega todas as ambivalências da história e, a partir daí, veremos como a 

narrativa fantástica balzaquiana é construída.

Michele Dull Sampaio Beraldo Matter (CEFET-RJ)

(CEFET-RJ)

Às luzes da morte, o desvendar do humano: do fantástico como denudação do real

Esta comunicação pretende analisar textos da Literatura Contemporânea Brasileira e 

Portuguesa, com o intuito de investigar o uso do fantástico como estratégia paradoxalmente 

realista para o desvendamento da realidade e a crítica das relações humanas e sociais. 

Analisam-se textos que mantém, em tempos de perdas de utopias, uma crença na função 

intervencionista da arte, revelada na sua estrutura subversiva eticamente engajada. Assim, 

este trabalho pretende interpretar especialmente em Incidente em Antares, de Érico Veríssimo 

- publicado em 1971 - e em As Intermitências das Morte, de José Saramago - publicado 

em 2005 - a escolha de uma estratégia narrativa ligada ao realismo fantástico, pensando 

sobre como este se revela, sua função nas economias narrativas, e ainda objetivando 

interpretar possíveis níveis alegóricos ali presentes, no intuito de talvez demonstrar que 

diante de relações humanas que beiram o absurdo em uma realidade que é, ela mesma, 

muitas vezes insólita, o exercício do insólito talvez seja a forma mais fiel de fazer ver, em 

linguagem, a realidade, para transformá-la.

Miriam Piedade Mansur Andrade (UFMG)

(UFMG)

O insólito nas situações ficcionais do conto A Igreja do Diabo de Machado de Assis

Antônio Cândido, em seu ensaio Esquema Machado de Assis (1968), trata das situações 

ficcionais que Machado de Assis inventou: “Tanto aquelas onde os destinos e os acontecimentos 

se organizam, segundo uma espécie de encantamento gratuito, quanto as outras, ricas de 

significado em sua aparente simplicidade, manifestando, com uma enganadora neutralidade 

de tom, os conflitos essenciais do homem consigo mesmo, com os outros homens, com 

as classes e os grupos” (p. 32). O drama vivido pelo homem jaz na sua contradição entre 

parecer e ser que aflige o seu equilíbrio, a sua atitude, a sua vida. De acordo com o esquema 

de Machado de Assis proposto por Candido, o objetivo desta comunicação é ler o insólito 

nas situações ficcionais do conto A igreja do Diabo e como o insólito funciona como um 

elemento de composição do conto para a exposição dos conflitos do homem em sua “eterna 

contradição humana” (ASSIS, 2005, p. 17).
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(UERJ/ IFRJ)

Metáforas do Medo

O pensamento humano se baseia em modelos cognitivos idealizados (MCIs), construtos 

mentais que guiam processos cognitivos como a categorização e o raciocínio. Chamam-se 

idealizados porque não têm relação direta com a natureza que nos cerca, mas sim com a 

experiência e com o sistema conceptual humanos. MCIs podem ser estruturados por projeção 

metafórica. A metáfora conceptual é um mecanismo do processo cognitivo do pensamento 

e do raciocínio humanos que nos permite entender um conceito em termos de outro. O MCI 

de AMOR pode ser metaforicamente estruturado pelo MCI de VIAGEM através da metáfora 

conceptual o amor é uma viagem (“Nosso relacionamento chegou a uma encruzilhada” é um 

exemplo). No caso desse trabalho, mostraremos a presença de metáforas conceptuais que 

ativam o MCI do medo em quatro contos da chamada literatura do medo, que compreende 

os gêneros literários gótico, de horror, de terror, sobrenaturais. Para tal, apresentaremos a 

Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF & JOHNSON, 1980; KÖVECSES, 2010; EVANS & 

GREEN, 2006 etc.), algumas visões sobre o que é o medo real e o medo artístico (BAUMAN, 

2008; FRANÇA, 2011), e o Grupo de Estudos sobre o Medo como Prazer Estético. Em seguida, 

analisaremos algumas metáforas conceptuais do medo, presentes em obras de três autores 

consagrados (KING, 2008; GUIMARÃES, 2010; AZEVEDO, 2010) e um autor independente 

(CAZERI, 2012), para então sugerir que a investigação das metáforas conceptuais ajuda a 

compreender o papel que têm a linguagem e a cognição na produção da emoção do medo 

como efeito de leitura pretendido pela literatura do medo. Isso pode vir a ser uma prolífica 

área de estudos interdisciplinares entre a Linguística Cognitiva e os Estudos Literários.

Nanci do Carmo Alves (UERJ)

(UERJ)

A chuva pasmada, de Mia Couto: história, lenda, cultura, ilustração

A chuva pasmada, do escritor moçambicano Mia Couto, é objeto de leitura deste ensaio, 

que tem por objetivo discutir as irrupções do insólito, sua natureza e surgimento e a forma 

como a ilustração colabora na construção de sentido do texto. A narrativa nos põe frente a 

acontecimentos que, em nosso mundo natural e quotidiano, não são facilmente explicados 

e, consequentemente, aceitos pelas convenções sócio-culturais vigentes, sob a perspectiva 

racional e lógica, mas, em seu universo ficcional, tornam-se naturalmente explicáveis e 

aceitáveis. A história se inicia em um cenário reconhecível como próximo ao nosso, de 

existência aceitável sem assombro ou questionamentos, mas, “de repente, numa aldeia 

africana, a chuva não cai, fica suspensa, ‘pasmada’, diz um rapazinho da aldeia”. (COUTO, 

2004, p.1). Os habitantes da aldeia, principalmente os membros da família que protagoniza 

a história, questionam, não com espanto sobrenatural, o motivo de a chuva não cair.
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(UESB)

Noiva morta, noiva monstro: o discurso sobrenatural do corpo da mulher no cinema

O presente trabalho vem sendo desenvolvido dentro do quadro de estudos do LABEDISCO 

–Laboratório de Estudo do Discurso e do Corpo, no interior do projeto “Materialidades 

do corpo e do horror”, com o objetivo de compreender asposiçõesdiscursivas ocupadas 

pela figura da noiva nas narrativas fílmicas de horror. Para tanto,tomaremos como corpus 

a figura da mulher nos filmes “A Noiva do Monstro” (1955), “As Noivasde Drácula” (1960) e 

“A Noiva Cadáver” (2004). Como referencial teórico, consideraremos os pressupostos de 

Michel Foucault, da maneira como o compreendemos na Análise do Discurso praticada no 

Brasil, e os postulados de Lovecraft segundo os quais a noiva morta é um dos dispositivos 

causadores de horror. Neste sentido, pensaremos a noiva morta como uma transgressão 

da moral e, assim, como um elemento do sobrenatural e pertencente ao domínio do 

interdito. Investigaremos tais posições discursivas por meio da descrição e análise do 

encadeamento dos planos no interior das narrativas fílmicas indicadas. Assim, apontaremos 

os entrelaçamentos entre corpo, cinema de horror e discurso para evidenciar posições da 

mulher como sujeito nos dias de hoje.

Nilton Milanez (UESB)

(UESB)

Enclausuramento e o corpo: materialidades fílmicas em The Black Cat (1934), de 

Edgar G. Ulmer

O filme de horror The Black Cat (1934), de Edgar G. Ulmer, está bem longe do enredo do 

conto homônimo de Edgar Alan Poe, apesar de citá-lo nos créditos de abertura do filme. 

Paradoxalmente, enquanto unidades do discurso, em suportes díspares e pertencentes 

a período diferentes, os trabalhos dos dois Edgar estão muito próximos discursivamente. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os discursos de vigilância e enclausuramento 

do corpo no filme de Ulmer, considerando essas regularidades no conto de Poe, e discutir 

os efeitos de sentido que o dispositivo-discursivo cinematográfico coloca em destaque. 

Para tanto, analisarei os procedimentos de encadeamento dos planos no filme, o lugar que 

os personagens ocupam no espaço que nos é dado a ver no quadro e os posicionamentos 

que os personagem assumem nesse cenário. Desse lado, procederemos a uma análise 

da linguagem cinematográfica para a construção do espaço cênico de maneira a produzir 

os efeitos de vigilância e enclausuramento, demonstrados por um número incontável do 

movimento dos corpos entre portas e quartos. Vou me pautar na ideia de aprisionamento 

e, sobretudo, na discussão sobre as heterotopias, trabalhos encetados por Michel Foucault. 

Ainda, ressalto que a discussão do espaço como heterotopia também compreende o corpo 
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biológica. Assim, o projeto arquitetônico que observaremos no filme e os modos dos corpos 

percorrerem um espaço controlado fazem parte do cruzamento discursivo do conto e do 

filme. Para finalizar, serão as materialidades fílmicas da linguagem cinematográfica que 

nos guiarão na compreensão e produção de sentidos que envolvem o corpo e o espaço 

no filme The Black cat.

Paulo Fonseca Andrade (UFU)

(UFU)

“Mágicos novos sistemas de pensamento”: a letra-somenos de João Guimarães Rosa

Para versar sobre a rapidez, Calvino fala-nos a respeito da economia, da lógica e do ritmo 

das narrativas maravilhosas de tradição oral. Segundo ele, a força sugestiva e permanente 

dessas estórias reside em uma linguagem despojada que alimenta incessantemente o 

imaginário, revestindo cada pequeno acontecimento ou objeto nomeado de um incrível poder 

significante (CALVINO, 1994, p.47). De forma semelhante, em Tutaméia, Guimarães Rosa traça 

uma poética que toma das anedotas de abstração – isto é, “as com alguma coisa excepta” 

e, por isso mesmo, as que se prestam ao serviço da arte – uma espécie de mecanismo, 

semelhante ao dos mitos, de “malhas para captar o incognoscível” (ROSA, 1967, p.5). Assim, 

ele colige no primeiro dos prefácios do livro, intitulado “Aletria e Hermenêutica”, uma série 

de exemplos em que se torna patente outra lógica de composição e de pensamento, que 

opera por “sequência de operações subtrativas”. Neste ensaio, pretendemos derivar as 

reflexões de Calvino para pensar, a partir da leitura do conto “Barra da Vaca”, como, em 

Tutaméia, Rosa faz da materialidade gráfica e sonora da letra, num excesso de condensação 

significante, o objeto mágico da sua escrita.

Pedro Gomes Machado Vieira (UERJ)

(UERJ)

O universo assombrado por demônios: o dragão na garagem de George R. R. Martin 

no conto A song for Lya

Em A song for Lya, de George R. R. Martin, somos apresentados a um futuro distante onde 

o ímpeto colonizador da humanidade alcançou o planeta Shkeen, habitado por humanoides 

pacatos e tecnologicamente primitivos, os shkea. Dois telepatas, entre eles a Lya do título, 

são convocados ao planeta com o intuito de desvendar um mistério, o porquê cada vez mais 

humanos vinham se convertendo à religião local, especialmente uma vez que a mesma se 

traduzia na adoração a um parasita gelatinoso devorador de carne – o Greeshka – e seu 

sacramento final e inescapável era o sacrifício – suicídio – voluntário de todos os adeptos.  

A song for Lya não é uma narrativa de horror propriamente dita, não à primeira vista. O 
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filosóficos e existencialistas. Entretanto, na medida em que a narrativa evolui, o Greeshka 

toma proporções macabras, quase lovecraftianas. Ao “ler” os fiéis usando seus poderes 

telepáticos, a própria Lya se envolve com o culto. Utilizando como arcabouço teórico as 

obras de Noël Carroll e Edmund Burke, para tratar do horror e do sublime, e de pensadores 

como Carl Sagan e Daniel Dennet para refletir sobre conceitos de espiritualidade e fé por 

um viés cético, esse trabalho se propõe a investigar o dilema de Lya e a maneira como o 

Greeshka, tal qual criado por George R. R. Martin, apela à condição humana.

Pedro Paulo Alves Dos Santos (UNESA)

(UNESA)

O Lago de Fogo: O Apocalipse reescreve Homero? A tarefa de detector “horizontes 

homéricos” na narração religiosa e mítica de textos e contextos apocalípticos. 

Religião helenística na formação da arte, da literatura e da religião cristã antiga em 

Ap 19,20-29,14-15

Revelation 19:20  kai. evpia,sqh to. qhri,on kai. metV auvtou/ o` yeudoprofh,thj o` poih,saj ta. 

shmei/a evnw,pion auvtou/( evn oi-j evpla,nhsen tou.j labo,ntaj to. ca,ragma tou/ qhri,ou kai. 

tou.j proskunou/ntaj th/| eivko,ni auvtou/\ zw/ntej evblh,qhsan oi` du,o eivj th.n li,mnhn tou/ 

puro.j th/j kaiome,nhj evn qei,w|Å “The lake of fire, which burns with brimstone occurs with 

variation six times thoroughout Revelation 20-21. While the eternal punishment of the wicked 

is associated with fire on several occasions in Scripture, the notion that it will be a lake of fire is 

not. Isaiah 66:24b explicitly states, "their (transgressors against God) fire will not be quenched." 

Jesus explicitly stated, "If your hand causes you to stumble, cut it off; it is better for you to enter 

life crippled, than, having your two hands, to go into hell, into the unquenchable fire," (Mark 

9:43). http://www.revelationcommentary.org/19_chapter.html”. Por mais de seis vezes, lê-se 

no texto grego do último livro canônico cristão uma forte intertextualidade com as temáticas 

da aventura homérica da viagem de Odisseu ao mundo hádico, aos subterrâneos da Morte 

e da memória. De que maneira o texto do Apocalipse refere-se, alude o evento homérico da 

superação das fronteiras dos vivos, em busca da palavra profética, encenando o mito, como 

palavra que avalizava a vida e a prática social, em busca de novos efeitos? Pois, se no capitulo 

I,18, o protagonista da narração cristão se autoafirma como o Senhor, que tem as chave do 

Hades (kai. e;cw ta.j klei/j tou/ qana,tou kai. tou/ a[|dou),), que significado possui a alusão do 

poeta cristão ao mistério do logo de fogo, que conclui a narrativa, como viagem homérica? 

Estabelecer os critérios que a exegese bíblica contemporânea em diálogo com as teorias 

da recepção e do efeito, aliada às estratégias discursivas da intertextualidade utiliza para 

entender e estabelecer as possíveis inter-relações entre este dois mundos: o mundo mítico 

de Homero, em sua viagem ao mundo dos mortos e a linguagem apocalíptica na unidade de 

19,20-20,14-15, no fim do primeiro cristão.

http://www.revelationcommentary.org/19_chapter.html
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(UERJ)

Envolvendo o leitor: Os vínculos empáticos na literatura do medo

Quando alguém ouve uma notícia sobre a morte de alguém com quem não tem muita 

afinidade, dificilmente se comove, enquanto ao deparar-se com a morte de um personagem 

ficcional, muitas das vezes, emociona-se, sente tristeza. Como é possível que uma 

construção ficcional tenha o poder de suscitar em seu leitor emoções tão fortes quando 

este sabe que tudo não passa de uma invenção? Refletindo sobre essa questão o  trabalho 

visa a analisar a construção dos vínculos empáticos, sua formação e função, e como 

estes são uma parte fundamental na construção das literaturas de emoção. Para isso, 

tomará como corpus dois contos de João do Rio: “O fim de Arsênio Godard”, que conta 

a história de um prisioneiro de guerra, e a peculiar forma escolhida para tortura-lo; e “O 

bebê de tarlatana rosa”, que mostra uma inusitada noite de carnaval, na qual um rapaz 

entrega-se a uma paixão cujo desfecho é surpreendente.

Priscilla da Silva Figueiredo (UERJ/ CAPES)

(UERJ/ CAPES)

Medos de ontem e de hoje: a face cultural de uma emoção universal através de um 

olhar comparativo entre obras literárias pós-II Guerra Mundial e obras cinematográficas 

pós 11 de setembro

“Por que insistimos em criar obras que nos metem medo quando já temos tantos horrores 

reais”? A partir da pergunta feita pelo escritor estadunidense Stephen King em sua obra 

Danse Macabre (1981) e através de uma análise comparativa que se dará entre obras literárias 

publicadas após a Segunda Guerra Mundial e obras cinematográficas lançadas após os 

ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, à luz de teorias que abordam o 

medo e a estética do medo, além de obras basilares do Pós-modernismo e dos Estudos 

Culturais, procurar-se-á arrazoar as seguintes questões: de que maneira as narrativas 

podem se tornar um locus, um lugar que uma sociedade constrói para ajudá-la a lidar com 

seus medos, fobias e horrores reais; e como os monstros produzidos por uma determinada 

sociedade parecem servir de espelho desta mesma sociedade.

Raphael da Silva Camara (UERJ)

(UERJ)

Sob o estigma da bruxa: o horror sobrenatural em “A Feiticeira”, de Inglês de Sousa

A figura da Bruxa como criatura sobrenatural, capaz de realizar sortilégios, pactos e rituais 

profanos aporta no Brasil juntamente com os colonizadores, rapidamente sendo incorporada 

ao imaginário popular e, posteriormente, à literatura nacional. Apropriando-se do mito, Inglês 
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Bruxa a elementos nacionais, como também mescla seus atributos a outras superstições e 

crendices populares, tornando a narrativa densa e assustadora e abrindo possibilidades para 

uma interpretação da mesma sob o viés do que chamamos literatura do medo – narrativas 

ficcionais que são nomeadas por termos variados, tais como “horror”, “gótico”, “dark fantasy”, 

“sobrenatural”, “terror”, entre outros, mas que manteriam, como elemento comum, uma 

reconhecida capacidade e/ou intenção de produzir a emoção do medo (físico ou psicológico) 

no leitor. Logo, o presente trabalho busca realizar essa interpretação, caracterizando “A 

Feiticeira” como um exemplo de literatura do medo especificamente nacional. Para isso, 

utilizaremos os conceitos de monstruosidade desenvolvidos por Jeffrey Jerome Cohen como 

forma de analisar e compreender a função da Bruxa como criatura monstruosa na narrativa.

Regina Silva Michelli (UERJ/ UNISUAM)

(UERJ/ UNISUAM)

Imagens da Morte em Contos de Perrault e Andersen

A pesquisa de que fazemos parte intitula-se A Literatura Infanto-Juvenil nas dobras do 

maravilhoso e do verismo: perspectivas acadêmico-culturais. Seguindo o enfoque da tensão 

entre o maravilhoso e o verismo, objetiva-se neste trabalho analisar a presença da morte na 

Literatura Infantil, tendo por corpus contos de dois escritores da tradição, de reconhecida 

importância: Charles Perrault e Hans Christian Andersen. Intenta-se observar se a morte 

se configura em abordagem mais realista ou transfigurada, neste caso aproximando-se do 

maravilhoso. Em Perrault, os contos referenciam uma realidade por vezes cruel. O destino 

final de Chapeuzinho e sua avó é trágico, bem como o de Barba Azul e o da irmã orgulhosa 

do conto As Fadas. Em Andersen, a morte contamina-se da visão cristã do escritor, como 

vemos em A Pequena Vendedora de Fósforos e História de Mãe, narrativas em que prevalece 

a ideologia de vida após a morte em um local que remete ao paraíso bíblico. A fundamentar 

esta abordagem, os historiadores Philippe Áries e Robert Darnton, além de pesquisadores 

específicos da Literatura Infantil e Juvenil e de teorias ligadas aos estudos do maravilhoso, 

na linha de Nelly Novaes Coelho e Todorov.

Regina Silva Michelli (UERJ/ UNISUAM)

(UERJ/ UNISUAM)

Histórias de Fadas entretecendo tempos: Charles Perrault e Sylvia Orthoff

A fada há muito encanta e atrai grandes e pequenos, haja vista as histórias que continuam 

a se alimentar de sua figura. Integrando o projeto de PIBIC A Literatura Infanto-Juvenil 

nas dobras do maravilhoso e do verismo: perspectivas acadêmico-culturais, o objetivo 

desta comunicação é, partindo da origem mítica das fadas, personagem do maravilhoso, 

analisar sua caracterização e funcionalidade em narrativa dos escritores Charles Perrault 
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registro das narrativas que circulavam oralmente pela França do século XVII. Há fadas em 

alguns de seus contos, como Cinderela, A Bela Adormecida do Bosque, As Fadas e Pele 

de Asno. A origem da fada remonta ao povo celta e à mitologia greco-romana na presença 

das Parcas e das Moiras, associadas ao destino humano. Sylvia Orthoff, escritora brasileira 

falecida em 1997, presenteia-nos com uma estirpe de fadas que tangenciam o humor e a 

desconstrução de estereótipos maniqueístas através da criação de situações inesperadas 

e por vezes insólitas. Os títulos de suas obras já são responsáveis por estabelecer jogos 

sonoros, como em Uxa, ora fada, ora bruxa, e Fada Fofa e os sete anjinhos, narrativas em 

que a intertextualidade com as histórias da tradição se faz presente, assinalando o recurso 

à paródia. Fundamentando teoricamente a pesquisa, estudos específicos de Literatura 

Infantil e de teorias ligadas ao maravilhoso, na linha de Todorov; sobre a fada, o trabalho 

detém-se na abordagem de Nelly Novaes Coelho, além da recorrência às obras de mitologia 

greco-romana de Junito Brandão e Robert Graves.

Regina Silva Michelli (UERJ/ UNISUAM)

(UERJ/ UNISUAM)

Configurações do feminino em A Bela Adormecida no Bosque

Como os bons contos da tradição, há diferentes versões do conto A Bela Adormecida no 

Bosque, além da narrativa ensejar novas histórias. Encontramos inicialmente a referência 

à história de Basile, Sol, Lua e Tália, de 1634, e a história registrada por Charles Perrault, 

escritor que freqüentou a corte francesa do século XVI, falecendo em 1703. Sua história 

não se encerra com o casamento do príncipe com a princesa que ele despertara com 

um beijo. A narrativa apresenta uma continuação da história, surgindo uma personagem 

ogra, mãe do príncipe. Já em Grimm, o desfecho assinala o casamento após o despertar 

da princesa, com o final feliz consagrado das histórias. Em Portugal, o conto A Saia de 

Esquilhas, em Teófilo Braga, retoma a história da bela dama adormecida, enquanto há no 

Brasil, A Princesa do Sono-Sem-Fim, registrado por Câmara Cascudo. Ao se ultrapassarem 

as fronteiras do tempo e do texto literário, pensa-se na versão dos Grimm – e não na de 

Perrault - levada às telas por Walt Disney e às histórias em quadrinhos, por Maurício de 

Sousa, em Magali Adormecida. Assim, este trabalho tem por proposta estabelecer uma leitura 

comparativa das histórias existentes à roda da Bela Adormecida, em diferentes linguagens 

e tempos, buscando caracterizar a figura feminina, tanto no âmbito do maravilhoso – as 

fadas e a personagem ogra -, quanto na esfera do mundo dito real, realce dado à princesa. 

A fundamentação teórica sustenta-se na análise de elementos simbólicos e arquetípicos, 

na esteira de Jung e Marie-Louise Von Franz, ainda que os aportes à psicanálise também 

funcionem como contributos à pesquisa, segundo Bruno Bettelheim e o casal Corso. 

Além disso, torna-se importante a leitura de estudos específicos de Literatura Infantil e 

do feminino, privilegiando-se o diálogo intertextual entre as diferentes versões da história.
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(FAFIPAR)

O uso da violência e da ultraviolência em Ex-Fumantes LMTD e O homem que adorava 

flores de Stephen King

O presente trabalho procura apresentar, em alguns de seus vários aspectos, como a violência 

e a ultraviolência nas duas obras em análise são refletidas nos leitores. Utilizando conceitos 

de literariedade são colocadas visões diferentes à que a grande parcela de leitores tem ao 

ler ou assistir uma obra que possua essa característica em especial. Membros dilacerados, 

órgãos à mostra e sangue jorrando serão cenas usuais de tais obras, mas o que poucos 

vêem é que toda essa “apelação”, na visão da maioria que não se aprofunda no tema, na 

verdade é uma grande e poderosa arma contra a zona de conforto que o leitor se coloca 

quando começa a ler alguma obra desse gênero, elas funcionarão como uma ferramenta de 

causar um medo mais ofensivo do que a maioria dos filmes e livros de terror, pois trarão um 

conceito diferente de medo, um medo que ultrapassa a ficção e se prende ao consciente 

de cada leitor, tornando a leitura de tais textos uma experiência única para cada um que 

se aventura nesse ramo tão pouco conhecido pelo público geral.

Silvia Terezinha Rezende Macedo (UERJ)

(UERJ)

As bruxas – símbolo do mal – não são mais as mesmas na literatura infantil 

contemporânea?

A imagem da bruxa nos contos infantis sempre nos assustou. Crescemos, ouvindo que, 

além de se tratar de uma mulher muito feia, nariguda e aterrorizante, aplicava duro castigo 

às criancinhas. Por muito tempo, simbolizou a força perversa do poder a fim de impactar 

e causar horror. Mas, será que na Literatura Infantil Contemporânea, a imagem da bruxa 

ainda nos inspira medo? Como senhora de tantos poderes, controla mais a situação com a 

magia e resolve o problema ou não? A partir dos contos A Bruxinha Fuinha e a Menina Cor-

de-Rosa e A Menina Que Queria Ser Bruxa dos autores Rogério Borges e Giselda Laporta 

Nicolelis, respectivamente, o leitor será capaz de não só, identificar-se com condutas 

antigas como o bem e o mal, a fortaleza e o heroísmo, mas também perceber que o conto 

de fadas tradicional é recontado às avessas, ocorrendo a substituição de características 

e atitudes por parte das personagens por padrões insólitos sem afastá-lo do Maravilhoso. 

A análise das narrativas se propõe a desenvolver: a definição e valorização da Literatura 

Infantil; a desconstrução do medo; as antíteses; o princípio do prazer versus o princípio 

da realidade; os significados emocionais..., fundamentando-se nos estudos da Teoria da 

Literatura, da História da Leitura, do Insólito, do Maravilhoso e da Psicanálise, entre outros 

que possam surgir ao longo do estudo.
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(UEL)

A representação do estrangeiro e do estranho em “Fronteira Natural”, de Nélida Pinõn

A literatura constitui-se em terreno fértil para a ficcionalização das experiências humanas, 

entre elas, a interação do indivíduo com o Outro e consigo mesmo. Essa interação reflete 

semelhança e estranheza, facetas que compõem a totalidade múltipla do ser.  O conto 

“Fronteira Natural”, de Nélida Piñon, publicado em 1973, na coletânea intitulada Sala de 

Armas, é exemplar dessa arquitetura. O protagonista da narrativa parte de sua aldeia rumo 

ao inferno, em busca de uma completude nunca encontrada diante dos seus. Ao regressar, 

torna-se portador de um todo indivisível com a natureza, identidade que passa a ser almejada 

por todos da aldeia. O que antes era sinônimo de medo, por ser desconhecido, passa a ser 

assumido pelos aldeões como o caminho a ser percorrido para alcançar o além da fronteira. 

O silêncio do jovem aldeão ao retornar é o código indecifrável da magia advinda do inferno. O 

texto nos remete à tradição narrativa, pois estrutura-se em torno de três pilares: o jovem herói, 

o inferno e a viagem. A figura do jovem carrega o estereótipo de uma existência destinada 

a uma busca. O inferno é o espaço estrangeiro, desconhecido, o reino mais rico, atraente, 

que oferece ao jovem da aldeia a completude identitária tão desejada; nele, estabelece-se 

a dicotomia entre norma e diferença, estrangeiro e estranho.  A viagem representa a busca 

da individuação, o legado que faz com que o jovem desperte a inveja dos outros habitantes 

da aldeia. Sua presença, após o regresso, é vista como de alguém estranho à cultura que 

pertencera, estrangeiro no seu modo diferente de viver, e, por isso, atrai o coletivo, que vê, na 

figura do estrangeiro, o espelho da identidade que buscam ter. A análise do texto percorrerá 

os estudos sobre o duplo exterior, tema recorrente na obra de Julia Kristeva.

Talita Souza Figueredo (UESB)

(UESB)

Metamorfose e sonho: vestígios do insólito em “Demônios”

Objetiva-se com este trabalho analisar como se dá a irrupção do insólito e que sentidos 

esse tipo de ferramenta produz no conto “Demônios”, do autor Aloisio de Azevedo, 

publicado originalmente em 1893. Para tanto, observar-se-á a emergência dos elementos 

sobrenaturais (irreais) na estrutura da narrativa de modo a evidenciar como a descrição 

desses elementos, bem como seu encadeamento dentro do conto, inserem o mesmo numa 

estética do fantástico, construindo, então, uma oscilação entre o crível e o não crível na 

esfera global da estória, produzindo, assim, sentidos que desafiam as regras da lógica do 

que é tido como real.   Mostrando que o gênero fantástico pode ser visto como uma forma 

de questionamento dos parâmetros que limitam o que é real e o que é imaginário e sua 

relação respectiva com ter sentido e não ter sentido. Fixaremos nossa análise na emergência 
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marcantes dentro da obra analisada. Como pressuposto teórico, utilizaremos alguns dos 

autores que tratam acerca da presença do insólito como fundamento do fantástico em 

literatura como: David Roas (2004), (2006) e (2009); Fred Boting (1996) e Edward Yardley 

(1880). Esse estudo é desenvolvido dentro do quadro de trabalho do Laboratório do Discurso 

e do Corpo (Labedisco) estando inserido no Projeto: “Materialidades do corpo e do horror”, 

sendo, também, resultado parcial da pesquisa de mestrado desenvolvido no Programa de 

Pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade-PPGMLS da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia- UESB.

Tania Maria Nunes de Lima Camara (UERJ/ UNISUAM)

(UERJ/ UNISUAM)

Monteiro Lobato: a relevância da linguagem na construção ficcional do maravilhoso 

e do insólito

No Brasil, quando se pensa na produção literária voltada para crianças, valorizando o universo 

cultural em que estas vivem, o nome de Monteiro Lobato ganha lugar destaque. O cuidado de 

apresentar-se como um contador de histórias que coloca a realidade brasileira como foco, 

realidade essa relacionada a ambientes, personagens e linguagem, pode ser considerado 

como um dos fatores de maior relevância, fazendo do ilustre autor a linha divisória entre 

aquilo que as crianças (ou não seriam os miniadultos?) liam antes do contato com os textos 

lobatianos e tudo quanto passaram a ler a partir da publicação de sua primeira obra. O presente 

trabalho tem por objetivo estudar a manutenção da presença do maravilhoso, ainda que numa 

perspectiva que foge às suas características tradicionais, o que mais o aproxima do insólito, 

nas aventuras vividas pelos personagens do Sítio do Picapau Amarelo. A linguagem lobatiana, 

mais especificamente, o caráter expressivo das criações neológicas presentes nos textos 

selecionados e formadas a partir de diferentes processos, será apresentado funcionalmente 

como orientador do leitor no caminho da produção de sentido, bem como fio essencial na  

construção da malha narrativa, na qual se mesclam fantasia e realidade.

Tatiana Alves Soares Caldas (CEFET-RJ)

(CEFET-RJ)

Quem tem medo do Lobo Mau? A representação do feminino em A garota da capa 

vermelha

A garota da capa vermelha, romance de autoria de Sarah Blakley-Cartwright, publicado 

em 2011, apresenta uma releitura de Chapeuzinho Vermelho, clássico infantil celebrizado 

por Perrault e, posteriormente, pelos Irmãos Grimm. A história, que tem Valerie como 

protagonista, tem início com a descoberta do corpo de uma jovem, atacada por uma lendária 
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é um deles e o terror se instaura naquele vilarejo. A narrativa, caracterizada sobretudo por 

um aprofundamento psicológico das personagens, toca em questões pontuais presentes 

na contemporaneidade, a saber: a revisão crítica de valores, a ambivalência na construção 

de personagens, a reflexão nada maniqueísta sobre os conceitos de Bem e Mal, bem como 

a quase impossibilidade de finais felizes. Por meio da análise de elementos simbólicos e 

psicanalíticos, bem como do constante diálogo entre a versão clássica da história e uma 

de suas mais recentes releituras, nossa proposta tem por objetivo pensar o insólito e a 

reconfiguração do feminino na literatura contemporânea, tendo como base a obra em questão.

Tatiane Galdino da Silva (UFU)

(UFU)

“Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível...": O insólito: Um 

propulsor cômico e crítico em "Uma visita de Alcibíades”, de Machado de Assis?

Este estudo trata do confronto entre passado clássico e modernidade promovido pela 

irrupção do insólito no conto “Uma visita de Alcibíades” de Machado de Assis reunido 

em Papéis avulsos (1882). A intenção é investigar de que modo o autor se vale, ou melhor, 

conforme nos parece, brinca com o fantástico presente nessa narrativa. A proposta é a 

de que o insólito seja um recurso propulsor de uma crítica bem humorada e cáustica em 

relação à modernidade - lugar do qual Machado tece sua enunciação. O narrador desse 

conto, denominado desembargador X, constrói uma teia composta por fatos comuns que, 

inesperadamente, após um trivial questionamento que faz acerca do que Alcibíades - 

personagem grego, célebre pela inteligência, elegância e afetação do vestir-se – pensaria 

sobre as vestimentas da atualidade, por isso aciona sua imaginação, evoca o morto e pede 

que este venha rápido. Em dois minutos Alcibíades está ressuscitado. Em companhia do 

grego, eles empreendem uma discussão num espaço inextricável, maravilhoso, cômico, 

hiperbólico, absurdo, cujos temas são as transformações de várias ordens ocorridas em 

um período de vinte séculos, o que resulta no assombro dos dois personagens. O maravilho 

atinge sua apoteose quando o morto, aterrorizado pela modernidade, morre pela segunda vez. 

Eventos extraordinariamente entrelaçados por fios insólitos e “reais”, uma vez que o 

ressurgimento do passado não anula o presente, ao contrário, ambos se fundem num único 

cenário. Neste conto, personagens e leitores se encontram presos numa rede estruturada 

pela insólita modernidade da qual Machado de Assis elabora o seu tecido narrativo/crítico. 

O embasamento teórico-metodológico deste estudo está fundamentado nas concepções 

tecidas por Ítalo Calvino em “Definições de territórios: o fantástico”, ensaio contido no livro 

Assunto encerrado: Discursos sobre literatura e sociedade; nos recursos da literatura fantástica 

estudados por Remo Ceserani e na releitura que Filipe Furtado faz da teoria todoroviana.
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(UEL)

O Narrador multiplicado em Nenhum olhar, de José Luís Peixoto

Neste trabalho, proponho a discussão sobre a figura do duplo, elemento que considero 

essencial no romance Nenhum olhar, de José Luís Peixoto, um dos expoentes da Literatura 

Portuguesa contemporânea. Autor de obras como Morreste-me e Uma casa na escuridão, 

Peixoto tem oferecido ao público uma vasta gama de personagens que flertam com o insólito. 

Em Nenhum olhar, seu primeiro romance, a ideia do duplo aparece em muitos aspectos, seja 

nas personagens, como por exemplo, a dos dois irmãos siameses, apaixonados pela mesma 

mulher, seja no narrador, que por vezes se transforma em outro, para narrar a mesma história 

com nuances diferentes. Nesse sentido, também o tempo é, de certo modo, duplicado, uma 

vez que o livro está divido em dois, com personagens que parecem sentir a passagem do 

tempo com um fardo que se repete infinitamente, trazendo à tona uma sucessão de fantasmas.

Vansan Gonçalves (UERJ)

(UERJ)

O Iluminado, de Stephen king: o Horror como Ferramenta do Terror Psicológico

Este artigo busca verificar de que maneiras o medo e o horror funcionam a serviço do terror 

psicológico em O Iluminado, de Stephen King. A escolha desse romance se deve ao fato de 

nele podermos encontrar diversos elementos interessantes para a pesquisa do sobrenatural em 

literatura, entre eles o medo, o horror, a angústia e o próprio terror psicológico. Também busco 

observar de que maneiras o leitor, ainda que consciente de estar lidando com uma obra de 

ficção, é diretamente afetado pelo romance, notoriamente um dos mais assustadores da literatura 

contemporânea. Para esta análise, abordo as distintas definições de repulsa, horror e terror, 

propostas pelo próprio Stephen King, assim como os conceitos de Jean Delumeau e Zygmunt 

Bauman concernentes ao medo em nossa sociedade. Do mesmo modo, pretendo relacionar 

o romance às abordagens de H.P. Lovecraft e Noël Carroll quanto à literatura do medo, além 

de examinar a permanente relação entre o ser humano e o medo proposta por Edmund Burke.

Victor Pereira Sousa (UESB)

(UESB)

O discurso sobrenatural: construção de anormalidades sobre o corpo na telenovela 

brasileira

Há seis décadas a telenovela vem ocupando um lugar privilegiado na TV brasileira. E 

inúmeras são as temáticas desenvolvidas nas tramas, que apresentam cenas ou situações 

circunscritas em diversos núcleos dramáticos que evoluem ao mesmo tempo. Contudo, um 

tema específico tem nos chamado atenção, devido a sua emergência em títulos distintos 
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desenvolvidos pelo Laboratório de Estudos do Discurso e do Corpo – Labedisco/UESB, 

vinculada ao projeto de pesquisa “Materialidades do Corpo e do Horror”, nessa discussão 

propomo-nos descrever, analisar e interpretar a construção do sobrenatural na telenovela. 

Empregamos como aporte teórico conceitos da Análise do Discurso, da maneira como é 

compreendida no Brasil, sobretudo aqueles discutidos por Michel Foucault. Como corpus 

utilizamos extratos de capítulos de quatro telenovelas exibidas simultaneamente pela Rede 

Globo, que trazem o sujeito sensitivo. São elas: Malhação; Amor eterno amor; Aquele Beijo; e 

Fina estampa. As estratégias de produção das referidas imagens foram por nós compreendidas 

como materialidades imagéticas do dispositivo fílmico, numa perspectiva discursiva, passíveis 

de repetições. Tais materialidades conduziram o nosso olhar às modalidades enunciativas, 

permitindo-nos uma reflexão acerca da constituição do sujeito sensitivo, haja vista que, 

consoante Foucault em sua Arqueologia do Saber, tais modalidades propõem a observância 

de quem fala, os lugares institucionais de onde o sujeito obtém seu discurso, bem como a 

definição das posições que ocupa ao conceber o discurso. O conceito de corpo também foi 

relevante, pois ao evidenciarmos o sujeito nos deparamos com as seguintes inquietações: que 

elementos corporais são destacados? Que sentidos são produzidos sobre nós? Que saberes 

o corpo (re)cria em nossa sociedade? Por meio das possíveis respostas propostas para esses 

questionamentos compreendemos a emergência do sobrenatural como uma construção de 

anormalidades sobre o corpo, conforme os vestígios deixados por Foucault em Os Anormais.

Vinícius Ferreira dos Santos (UEL)

(UEL)

Murilo Rubião e a representação do duplo em “o pirotécnico Zacarias”

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma leitura do conto “O Pirotécnico 

Zacarias”, retirado do livro homônimo, publicado em 1974, de Murilo Rubião (1916-1991) – uns 

dos expoentes da literatura fantástica no Brasil. A análise centrar-se-á no caráter dúplice 

do narrador-personagem defunto Zacarias. A narração acontece depois de sua morte. 

Nesse momento, ainda dotado de suas faculdades humanas, ele experimenta o aflorar de 

um duplo, tornando-se, pois, diferente para si e para os outros. Nesse sentido, a questão 

da identidade é conflitante para essa complexa personagem, trazendo à tona a busca da 

existência do homem e das relações humanas no mundo onde vive. O segundo eu com o 

qual se encontra no post-mortem é por ele considerado como melhor que seu eu anterior, 

por ser mais sensível e capacitado a sentimentos que os seres humanos são incapazes de 

sentir. Assim dito, este estudo visa a compreensão da representação do duplo na narrativa 

de Rubião, uma narrativa construída numa atmosfera insólita, dotada de metáforas sobre 

o existencialismo. Para tanto, buscar-se-á apoio em teorias que tratam do tema do duplo, 

do fantástico em geral e do fantástico na produção desse contista.
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A apropriação da literatura fantástica pela indústria cultural 
cinematográfica e a fidelidade aos eventos insólitos nos filmes A 
História Sem Fim e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei adaptados 
com o uso da computação gráfica

Celina do Rocio Paz Alvetti (PUC-PR)

Leonardo Telles Meimes (PUC-PR)

Magda Diane Cursino (PUC-PR)

As narrativas órficas em Edgar Allan Poe Laura Bueno Pimentel (UFSC)
A batata insólita: atualizações do realismo mágico em A teta assustada Bárbara Xavier França (UFMG)
Marcas da violência e do sofrimento no romance Batismo de Sangue 
de Frei Betto e no filme homônimo de Helvécio Ratton

Augusto Sarmento-Pantoja (UFPA/ 
UNICAMP)

Sessão 2, segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 5

O insólito e o sobrenatural nos quadrinhos e no cinema: o caso 
do Motoqueiro fantasma

Luciano Ferreira Da Silva (UFPA)

A lenda do cavaleiro sem cabeça: o insólito no conto e no filme Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva (UFPI)
Do romance aos quadrinhos: o reconto e a adaptação Rosa Maria Cuba Riche (CAP-UERJ)

Sessão 3, quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 4

A escuridão da escrivaninha: visões do sobrenatural em a dama pé 
de cabra

Felipe Hélio da Silva Dezidério (UFC)

A construção contemporânea da identidade Européia em “A Jangada 
de Pedra” de José Saramago

Alexander Rezende Luz (UFRRJ)

Do insólito à vanguarda permanente na poesia de Herberto Helder Stélio Furlan (UFSC)
Lima Barreto, o criador de almas Eva Esperança Guterres Alves (UniRitter)
Transignificações macunaímicas entre Mário de Andrade e Pedro Nava Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (UFF/FCRB)

Sessão 4, segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 5

Júlia Lopes de Almeida: o real, o grotesco e o trágico em Ânsia eterna Viviane Arena Figueiredo (UFF)
O grotesco como expressão do insólito em Três Casas e um Rio, 
de Dalcídio Jurandir

Viviane Dantas Moraes (UNAMA)

O insólito na narrativa fantasmagórica de Murilo Rubião: O 
pirotécnico Zacarias

Shannya Lúcia de Lacerda Filgueira 
(UFRN)

Maria Eliane Sousa da Silva (UFRN)
“Não Passarás o Jordão”: possibilidades do insólito em narrativas 
da catástrofe

Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja 
(UFPA)
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Neuromancer : um labirinto cibernético-cultural
Lilian Castelo Branco de Lima 
(UNISULMA/ IESMA)

Nos umbrais do ser: espaço sígnico e projeção intersemiológica em Rule of Rose Bruno Oliveira Tardin (UFV)

Valey and Her Week of Wonders: da literatura surrealista ao cinema de resistência
Pedro Henrique Trindade Kalil 
Auad (UFMG)

Vertentes do fantástico nas narrativas de Bestseller Diego Nunes Bezerra (PUC-SP)
Insólito e Stimmung em Fausto, de Aleksandr Sokurov Alex Sandro Martoni (UFF)

Sessão 6, terça-feira, 05/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 2

“Tudo sucedia por modo de mentira”: o duplo e o insólito em 
“Droenha”, conto de João Guimarães Rosa

Antonia Marly Moura da Silva (UERN)

Chico Buarque e Júlio Cortázar: um olhar sobre a questão do duplo Maria de Lourdes Abreu de Oliveira (CES-JF)

Era o fantasma camarada?
Aurora Gedra Ruiz Alvarez (Mackenzie)

Lílian Lopondo (USP/ Mackenzie)
O duplo como manifestação do insólito, uma leitura da novela 
Miguel Miguel de Haroldo Maranhão

Thais Do Socorro Pereira Pompeu (ESAMAZ)

O desvelamento da outra faceta do eu: a manifestação do 
fantástico e do duplo no conto “A insolação”, de Horacio Quiroga

Leticia Baron Bortoluzzi (UCS)

Sessão 7, terça-feira, 05/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 3

A dinâmica do terror moderno: o imaginário e a estética do sobrenatural Stephanie Caroline Santos de Sá (UFRN)
A inauguração do insólito ficcional na teledramaturgia brasileira: 
Saramandaia, de Dias Gomes, como recriação derrisória do contexto 
político brasileiro

Lana Beth Ayres Franco de Araujo (UERJ)

Contos e lendas de serpentes: manifestações do insólito Ivani Calvano Gonçalves (PUC-RS)
Insólito e medo: o imaginário simbólico das lendas urbanas Sylvie Dion (FURG)
O horror e o abjeto nos contos de Edgar Allan Poe e Horácio Quiroga Rachel Fátima dos Santos Nunes (UERJ)

Sessão 8, terça-feira, 05/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 4

O realismo mágico no processo de construção de identidade em 
The Agüero Sisters, de Cristina García

Maria Cláudia Simões (UFRJ)

O lado mágico do treme terra: o Coronel-Moreira César sob 
outros olhares

Marleide Santana Paes (UESB)

O espaço mágico em “São Marcos” Olívia Dias Queiros (UNESP – Araraquara)
Como O Diabo Gosta: figurações do insólito em Grande Sertão: veredas Ivana Ferrante Rebello (UNIMONTES)
Reflexões sobre o borramento de fronteiras em Nights at the Circus 
e Wise Children

Fabio Jarbeson da Silva Trajano (UERJ)
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O realismo maravilhoso no conto “O mar do tempo perdido” de Gabriel 
García Márquez

Leonardo Davi Gomes de Castro 
Oliveira (UFPI)

A construção do insólito em O ex-mágico da Taberna Minhota, de Murilo 
Rubião

Georgea Vale de Queiroz (UFPI)

A narrativa fantástica em nação periférica: entre o insólito e o histórico Vivianne Fleury de Faria (UFG)

A narrativa fantástica nos contos “Bárbara” e “O ex-mágico da taberna 
Minhota”, de Murilo Rubião

Wagner Alvarenga Filho (CES/JF) 

Nícea Helena de Almeida Nogueira 
(CES/JF)

Sessão 10, terça-feira, 05/06, das 09:00 às 10:30, 11.038F

O fantástico como categoria modal de contar
Ana Luíza Duarte de Brito 
Drummond (UFOP)

O insólito Grenouille: aspectos do fantástico em O perfume Paula Cristina Piva (UNESP)
A sombra : um conto fantástico de Andersen Marco Aurélio Navarro (Mackenzie)
Construção e desconstrução da realidade em relatos fantásticos Ary Pimentel (UFRJ)
A difusa e confusa ideia de amor: um estudo do discurso amoroso no 
romance contemporâneo

Maria Aparecida da Costa Gonçalves 
Ferreira (UFRN)

Sessão 11, terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 4

O insólito na narrativa de ficção: hibridismo do real e do 
imaginário em A mocidade de trajano de visconde de Taunay

Rosana de Oliveira Prado Dos Santos (CAPES)

A ficção científica, o insólito e o humor nos contos de Berilo 
Neves

Marcos Antonio Maia Vilela (UNEB)

O narrador moderno ficcional: aspectos da teoria estética de 
Adorno e Benjamin em contos de Dalton Trevisan

Edson da Silva Nascimento (URCA)

Newton de Castro Pontes (URCA)
Figurações do insólito em A ostra e o vento, de Moacir C. Lopes Jorge Marques (UFRJ)

Sessão 12, terça-feira, 05/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 5

O fantástico Todoroviano em “Formigas”, de Lygia Fagundes Telles Wandeir Araújo Da Silva (UFPB)
“As formigas”: a construção do insólito em Lygia Fagundes Telles Geisiane Dias Queiroz (UFPI)
A cisão da carne e do sacrário: o neutro como insólito em Kadosh 
de Hilda Hilst

Karla Priscila Martins Lima (UFRN)

Clarice Lispector caleidoscópica Rodrigo Da Costa Araujo (UFF/ FAFIMA)
O insólito labirinto do tempo – Espaço e tempo na construção de 
eventos insólitos em “Os desastres de Sofia”, conto de Clarice Lispector

Fernanda Rocha e Castro (UNIR)



Caderno de Resumos e Programação 101

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 L

iv
r

e
sSessão 13, segunda-feira, 04/06, das 13:30 às 15:00, 11.038F

Entre o Estranho e o Maravilhoso: A construção narrativa do fantástico 
no conto O Horla, de Guy Maupassant

Maria Sílvia Antunes Furtado (UEMA) 

Monique Souza Silva (UEMA) 

Thayná Pereira Lima (UEMA)
A luneta mágica como representação do fantástico no Romantismo 
brasileiro

Maria Ellem Souza Maciel (UEPB)

Alguma coisa urgentemente, de João Gilberto Noll: “a experiência do 
fora” como o insólito

Francisco Leandro Torres (UFRN)

Sessão 14, terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 4

O insólito ficcional e suas irrupções: uma análise do conto “a velha”, de Ondjaki Wilma Avelino de Carvalho (UFPI)
Del ´informe embrión´ de Sor Juana al ´inhábil y rudo y elemental Adán 
de sueño´ de Borges, o de cómo intuir la pervivencia en la literatura 
latinoamericana de la conjunción ciencia ficción / hermetismo

Roberto Lépori (UNESP)

Regresso à cúpula da pena : a presença do insólito em um conto de José 
Rodrigues Miguéis

Laerte Fernando Levai (USP)

O título como estratégia de inscrição da novela fantástica La Morte Amoureuse 
(1836), de Théophile Gautier, em uma tradição literária e em um contexto 
histórico de lutas pela legitimação e consagração, no campo literário

William Vieira de Souza (UFRJ)

Sessão 15, terça-feira, 05/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 5

O realismo maravilhoso no conto “Blacamán, o bom vendedor de 
milagres”, de Gabriel García Márquez

Denise Layana Pinheiro Nascimento (UFPI)

Entre o sonho e o maravilhoso: travessias pela escrita de a última 
viagem do navio fantasma

Jhonatas Geisteira de Moura Leite (UFPI)

O real maravilhoso em A incrível e triste história da cândida eréndira 
e da sua avó desalmada

Edilane Vitório Cardoso (UFPI)

“Toque a campainha, seja um forte!”: a representação do diabo 
no conto O Mandarim

Renato Martins E Silva (UFRJ)

Sessão 16, segunda-feira, 04/06, das 17:00 às 18:30, 11.038F

Entre o feminino e o masculino: Diadorim e a reconstrução do mito 
do Hermafrodito em Grande sertão: veredas

Ilza Matias de Sousa (UFRN)

Natália Oliveira Moura (UFRN)
Fábulas Delicadas: O insólito como afirmação de identidade na 
escrita de autoria feminina

Leticia Gomes Montenegro (UERJ)

Fantástico no feminino : o insólito, o irracional e o sobrenatural como 
estratégia feminista em três escritoras portuguesas contemporâneas

Ana Paula dos Santos Martins (USP)

Sedentas de Vida: as mulheres de Poe e Le Fanu Letícia Cristina Alcântara Rodrigues (UFG)
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"Não pode ser, mas é": por uma hermenêutica da narrativa 
fantástica

Nuno Manna (UFMG)

A jornada do herói e sua fragmentação na pós-modernidade Alexandre Guimarães Moreira (FAETEC)
A presença do insólito na prosa de ficção de Carlos Drummond 
de Andrade

Célia Sebastiana Silva (UFG)

A presença do insólito na obra de Jorge Amado: ”Tenda 
dos Milagres”

Elis Crokidakis Castro (UNESA/ UNIABEU/ UFRJ)

As damas de branco: personagem insólito e inquietante 
das lendas urbanas

Gabriele Costa Pereira (FURG)

Sessão 18, quarta-feira, 06/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 2

Releituras de Chapeuzinho vermelho : o papel de Chapeuzinho, do 
lobo e da avó nos contos The door: A prologue of sorts, de Robert 
Coover e The company of wolves, de Angela Carter

Fernanda Aquino Sylvestre (UFCG)

O insólito no conto A fada da torneira Dayana Monalize Bernardo Pereira (UFRN)
Mundo real e mundo insólito: a construção do fantástico-maravilhoso 
no conto “A luz é como a água”, de Gabriel García Márquez

Karine Costa Miranda (UFPI)

O mundo reinventado através dos sapatos furados de Quintana: 
significação e fruição na obra infantil do poeta

Maria Laura Pozzobon Spengler (USP)

Sessão 19, quarta-feira, 06/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 3

As manifestações do insólito em Grimus, de Salman Rushdie Shirley de Souza Gomes Carreira (UNIABEU)
Cortázar e a desconstrução dos cânones literários: o insólito 
na interpenetração de códigos em “O livro de Manuel”

Maria Aparecida Nogueira Schmitt (CES-JF/ SMC)

Cotidiano e epifania nos Três Contos, de Flaubert Maria Elvira Malaquias de Carvalho (UFMG)
Do estranhamento à criação - O insólito enquanto manifestação 
da linguagem poética em Roberto Bolaño

Nadier Pereira Dos Santos (UFRN)

Sessão 20, quarta-feira, 06/06, das 09:00 às 10:30, LIDIL 4

Franz Kafka e o mundo do imponderável Rita De Cássia Silva Dionísio (UNIMONTES/ FAPEMIG)
O insólito como recurso de representação do trauma 
histórico na narrativa contemporânea

Lívia Santos de Souza (UFRJ)

La Main enchantée e La Main d´écorché: o fantástico 
como procedimento intertextual

Renan Fornaziero de Oliveira (UNESP – Assis/ FAPESP)

Mito, Imaginário e Sociedade em Três casas e um rio, 
de Dalcídio Jurandir

Elaine Pastana Valério (Seduc-PA)
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Marcas do insólito no conto O Arquiteto: um homem e uma mulher 
a caminho da polícia, de Bernardo Carvalho

Dárley Suany Leite dos Santos (UESB)

Homens (e) Ratos: Manifestações do insólito banal em “El polícia 
de las ratas”, de Roberto Bolaño

Reno Nícolas de Araújo Torquato (UFRN)

O grotesco e o insólito no tempo e espaço n’As Bruxas de Fagundes 
Varela

Rafaela Queiroz Ferreira Cordeiro (UFPE)

Priscilla de Moraes Batista (UFPE)

Sessão 22, quarta-feira, 06/06, das 09:00 às 10:30, 11.038F

O insólito e a realidade: estratégias narrativas em Eça e Machado Ana Marcia Alves Siqueira (UFC)
Um insólito ficcional de Eça de Queirós: o conto O defunto (1895) Denise Rocha (UNESP/Assis)

Aspectos do fantástico em Eça de Queirós
Sayuri Grigório Matsuoka (UFC)

Larisse Carvalho de Oliveira (UFC)
O percurso do insólito no cine-romance de Alain Robbe-Grillet Maria Angélica Amâncio (UFMG)

Sessão 23, quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 4

O gênero discursivo conto fantástico no processo sociocognitivo 
de leitura e escrita

Alex-Sandra de Assis Simão Fonseca (UNITAU)

O insólito do conto A bela fahima : uma história envolvente que 
conquista novos leitores

Juliana Martins Cabral (UFRRJ)

Gisele Maria Costa de Souza (UFRRJ)
O Fantástico e a Literatura: uma proposta comparativa entre 
o fantástico, estranho e o maravilhoso no conto de Lygia 
Fagundes Teles, O seminário dos ratos

Lila Léa Cardoso Chaves Costa (UFPI)

Sessão 24, quarta-feira, 06/06, das 13:30 às 15:00, LIDIL 5

O Misticismo em O sertanejo, de José de Alencar Kamila Jessick Duarte da Costa (UFC)
O insólito nas várias camadas narrativas rosianas do Sertão Gregory Magalhães Costa (UFRJ)

O insólito na estrutura narrativa de Tutaméia de Guimarães Rosa
Wanúbya Do Nascimento Moraes Campelo 
(FIBRA)

O conceito freudiano de unheimlich e a escritura de Márcio Souza
Ataide José Mescolin Veloso (CBNB-
AERONÁUTICA/ UNISUAM)

O insólito em A morte e a morte em Quincas Berro d’Água
Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira 
(UFF/ CNPq)
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Performatividade insólita em experimentos teatrais contemporâneos Mariana Maia Simoni (PUC-RJ/ FAPERJ)
“Enter the ghost, exit the ghost, re-enter the ghost”: Do retorno 
espectral em Uma noite em cinco atos de Alberto Martins ao Meia-
noite em Paris de Woody Allen

Fabio Marchon Coube (UFRJ)

Literatura e cinema: o espaço intersemiótico nas versões literária e 
cinematográfica de a queda da casa de Usher

Gercivaldo Vale Peixoto (FAPEMA)

Rafael Campos Quevedo (FAPEMA)

Do insólito e do maravilhoso na construção cinematográfica n’A 
lenda de Beowulf

Sandra Maria Job (UENP)

Sumaya Machado Lima (UENP)

Sessão 26, quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, LIDIL 5

A pretexto do Orixá Ogum: Negros sentidos em Os 
pastores da noite

Antonio Carlos Monteiro Teixeira Sobrinho (UNEB)

O mito de fausto na cultura nordestina Juliane Emiliano (UFU)
O insólito no folheto de cordel A moça que virou cobra, de 
Severino Gonçalves

Ariadine Maria Lima Nogueira (UFC)

Sessão 27, quarta-feira, 06/06, das 17:00 às 18:30, 11.038F

A presença Insólita do Judeu Errante em Gabriel García Márquez e em 
Ondjaki: Intersecções Possíveis

Karine Miranda Campos (UniRitter)

Regina da Costa da Silveira (UniRitter)
D. Sebastião e As naus, de Lobo Antunes: esperança e insólito Raquel De Sousa Ribeiro (USP)
Estranhos narradores na obra de Pepetela Maria Helena Sansão Fontes (UERJ)
As características do realismo mágico e fantástico no conto “a incrível 
e triste historia da cândida Eréndira e da sua avó desalmada” de Gabriel 
Garcia Márquez

Alessandra Maria Magalhães (UFPI)



COMUNICAÇÕES
LIVRES

(resumos)
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(UFPI)

As características do realismo mágico e fantástico no conto “a incrível e triste 

historia da cândida Eréndira e da sua avó desalmada” de Gabriel Garcia Márquez

O presente trabalho mostra os aspectos relacionados à visão critica do jornalista e as 

impressões da infância do menino Gabriel Garcia Márquez que com uma dose de sensibilidade 

e inteligência utiliza-se de elementos fantásticos e reais para enriquecer suas narrativas. 

Destacamos informações bibliográficas que explicam sua maneira particular de criar 

narrativas classificadas como pertencentes à corrente do Realismo Mágico tornando-o 

assim um autor mundialmente respeitado. Propomo-nos também a fazer um paralelo entre 

as características do Real Maravilhoso, do Realismo Mágico e do Realismo Fantástico de 

forma a destacá-las no conto A incrível e triste história de Cândida Eréndira e da sua avó 

desalmada pertencente ao livro de mesmo nome publicado em 1972. O conto mostra a 

historia de uma jovem que é explorada por sua avó que a obriga a prostituir-se para pagar 

uma dívida absurda. As desventuras da jovem e a crueldade de sua avó estão envoltos 

em uma série de significações que refletem a situação da América Latina com relação ao 

capitalismo e o imperialismo dos países ricos.

Alexander Rezende Luz (UFRRJ)

(UFRRJ)

A construção contemporânea da identidade Européia em “A Jangada de Pedra” de 

José Saramago

Em 1986, ano no qual as altas autoridades de Portugal e Espanha assinaram o termo de 

compromisso de se unir à Comunidade Econômica Européia (órgão político que antecedeu 

a União Européia), José Saramago publicou o romance Jangada de Pedra. Com um enredo 

com muitas afinidades com o realismo mágico sul- americano, o livro gira em torno de um 

evento inexplicável, a Península Ibérica se separa do continente Europeu e passa a flutuar 

livremente pelo Oceano Atlântico. Portugal e Espanha se tornam metaforicamente uma 

jangada de pedra. Na tentativa de oferecer uma perspectiva diferente da interpretação 

recorrente, de que o insólito no texto em questão é uma metáfora para a inviabilidade do 

projeto de integração política e identitária européia, argumenta-se nesse texto em favor 

de uma possibilidade um pouco distinta, a de que o que estaria em sendo problematizado 

na obra seria uma noção de Europeidade que desse ênfase na eliminação das diferenças, 

e não a Europeidade em sentido absoluto.
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(FAETEC)

A jornada do herói e sua fragmentação na pós-modernidade

A proposta desse trabalho é refletir sobre um personagem carismático e sedutor, seu 

nascimento, sua ascensão no imaginário das sociedades, sua representação mítica e histórica 

e sua fragmentação na pós-modernidade. Esse personagem é o herói, sonho de muitos, 

arquétipo de transformação. Em algumas narrativas representativas da pós-modernidade 

e em diferentes gêneros literários, priorizando a cultura pop e suas manifestações, como a 

literatura, os quadrinhos e o cinema, veremos como a figura do herói vem sendo representada, 

cultuada e modificada. A sociedade de consumo produziu um efeito devastador no modelo 

de herói e o submeteu, ou o deslocou, ao não lugar, ao ponto em que suas ações não atuam 

mais como referente, modelo de uma ética, daquele que provou a arethé. Partindo dos mitos 

primordiais e percebendo como a maneira de o herói lidar com os fenômenos naturais, com o 

medo e com a própria psiquê são diluídos na efemeridade da sociedade atual, observaremos 

as marcas de permanência e ruptura, o herói pastiche, o herói paródia de si mesmo e sua 

representação histórica: o herói clássico e o moderno. O insólito é marca da caracterização 

do herói e perceberemos como O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e Watchmen de Alam 

Moore inauguraram um novo conceito de herói nas histórias em quadrinhos, mergulhando 

seus personagens no mal estar da pós-modernidade,  mesclando-os a uma sociedade 

liquefeita em discursos vazios, na hipervalorização da imagem.

Alex-Sandra de Assis Simão Fonseca (UNITAU)

(UNITAU)

O gênero discursivo conto fantástico no processo sociocognitivo de leitura e escrita

A leitura e a produção escrita dos alunos que iniciam a segunda etapa do Ensino 

Fundamental geram preocupações para  professores de Língua Portuguesa e vêm sendo 

alvo de estudiosos da linguagem nas últimas décadas.  Com base em minha experiência 

e em relatos de outros professores que atuam no Ensino Fundamental, tenho notado que 

o conto fantástico é um gênero pouco discutido nas aulas de Língua Portuguesa, contudo 

é um gênero interessante para a pré-adolescência – época em que se vive um período de 

buscas por respostas para situações diversas. Preferem leituras diferentes das realizadas 

na primeira etapa de seus estudos. Esta pesquisa teve por objetivo geral desenvolver com 

os alunos da segunda etapa do Ensino Fundamental um trabalho com o gênero discursivo 

conto fantástico. Especificamente, os objetivos foram: ampliar o gosto pela leitura do 

conto fantástico e, como consequência, pela leitura de modo geral, e realizar a produção 

escrita do gênero conto fantástico. Realizada em forma de pesquisa ação, delimitada em 
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fantásticos; 3ª) produção de contos fantásticos; 4ª) correção e exposição dos contos; 5ª) 

lançamento do livro de contos produzido e editado. Os sujeitos da pesquisa foram alunos 

do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Minas Gerais. Baseou--se nos 

pressupostos teóricos da perspectiva sociocognitiva de leitura, na concepção bakhtiniana 

da linguagem e de gêneros discursivos (BAKHTIN, 2010) e nas abordagens literárias sobre o 

conto fantástico. Seguiu as orientações dos PCN (BRASIL,1998)  e  dos Conteúdos Básicos 

Curriculares - CBC (MINAS GERAIS, 2007) sobre leitura e produção escrita. Os resultados 

mostraram que os alunos podem se tornar leitores proficientes e bons produtores de texto 

desde que o professor esteja comprometido com o ensino-aprendizagem desses alunos.

Alex Sandro Martoni (UFF)

(UFF)

Insólito e Stimmung em Fausto, de Aleksandr Sokurov

Ganhador do Urso de Ouro no último festival de Veneza (2011), a livre-adaptação do Fausto 

de Goethe, realizada por Aleksandr Sokurov, será objeto de análise nesta comunicação. Para 

além de uma discussão limitada à fidelidade entre livro e filme, busca-se compreender como 

o diretor russo recria a atmosfera inquietante do texto de Goethe no âmbito imagético. Nessa 

perspectiva, o insólito irrompe na manipulação de aspectos retórico-formais da linguagem 

cinematográfica, tais como a montagem fragmentada e a mise-en-scène expressiva. Busca-se 

compreender, também, de que modo a fotografia do filme explora uma plástica fundada na 

concepção pictórica da imagem, o que a faz dialogar com a história da arte, em particular 

pintura romântica alemã - sturm und drang. Todos esses aspectos, somados, convergem 

para a construção de uma Stimmung, conceito presente na cultura alemã para indicar a 

ideia de ambiência, clima, atmosfera, que tem sido objeto de no trabalho de Hans Ulrich 

Gumbrecht e que nos parece fundamental para se pensar o insólito na narrativa ficcional.

Ana Luíza Duarte de Brito Drummond (UFOP)

(UFOP)

O fantástico como categoria modal de contar

Em seu livro O fantástico, Remo Ceserani (2006) desenvolve um consistente enfoque crítico, 

tanto em termos dos conceitos centrais das teorias examinadas por ele, quanto de aspectos 

pontuais de um conjunto de abordagens sobre a literatura fantástica e neofantástica. Buscando 

discutir o conceito de fantástico formulado por Tzvetan Todorov (2004) em Introdução à literatura 

fantástica, Ceserani incorpora alguns aspectos das contribuições de Irene Bessière, Rosemary 

Jackson e, sobretudo, de Lucio Lugnani. Neste trabalho, fazemos uma análise dos conceitos 

fundamentais que levam Ceserani a considerar o fantástico como uma categorial modal de 



Caderno de Resumos e Programação 109

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 L

iv
r

e
s

 (
r

e
s

u
m

o
s)contar, na medida em que o fantástico utiliza diversos procedimentos formais e sistemas 

temáticos recorrentes dos mais diversos gêneros literários. Dessa forma, Ceserani rejeita a ideia 

defendida por Todorov da literatura fantástica como gênero literário, onde o fantástico acaba 

sendo reduzido “a um momento quase virtual”. Nesse sentido, para discutir o que propomos, 

abordaremos, principalmente, os capítulos II, III e V, que são, respectivamente: “Tentativas 

de definição”, “Procedimentos formais e sistemas temáticos do fantástico” e “Encontros 

do fantástico com o esteticismo do final do século XIX e com o surrealismo do século XX”.

Ana Marcia Alves Siqueira (UFC)

(UFC)

O insólito e a realidade: estratégias narrativas em Eça e Machado

A partir da concepção de que a obra literária funciona como um instrumento crítico de 

análise do relacionamento do homem com o mundo e com o seu próximo, consideramos 

que a literatura fantástica da segunda metade do século XIX funciona como uma reação 

a um mundo em que a incerteza, o insólito e o sobrenatural não têm mais espaço diante 

do racionalismo e do empirismo postulados pelas ciências. Por vir contra esta ordem 

estruturada, o insólito funciona como uma ruptura e um meio de questionamento do homem 

diante da complexidade da vida nunca totalmente apreendida pelo empirismo científico. 

Tanto Eça de Queirós quanto Machado de Assis com seus contos fantásticos – cada um 

de maneira própria – questionam o realismo materialista por meio do insólito presente na 

realidade ficcional, uma vez que a ambiguidade e a dúvida estão presentes na trajetória de 

personagens vistos em situações-chave. A análise dos contos "Sem olhos" e "O espelho", 

de Machado de Assis, e "O defunto" e "O mandarim", de Eça de Queirós, busca discutir 

como estes dois escritores realizam, de modo singular, uma crítica ao comportamento 

humano entrevisto em diferentes contextos, revelando que o insólito e o fantástico podem 

servir para se repensar o real. Outrossim, o comparatismo proposto entre Eça e Machado 

serve  como ponto de partida para redimensionar o debate acerca da configuração das 

literaturas portuguesa e brasileira em relação aos modelos fornecidos pela estética realista, 

destacando as similaridades e dissonâncias entre as críticas propostas por cada escritor.   

Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira (UFF/ CNPq)

(UFF/ CNPq)

O insólito em A morte e a morte em Quincas Berro d’Água

Este trabalho tenciona refletir sobre a presença do insólito em A morte e a morte de Quincas 

Berro d’Água (1976), de Jorge Amado. A narrativa sobre a morte de Joaquim Soares da Cunha 

é permeada de incertezas e é também apresentada em duas versões. Segundo a família, 

a morte de seu ente querido deu-se de modo muito comum, em que se conhecia a causa 
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na versão popular, não se sabia quando o personagem havia falecido e nem a causa do 

óbito. O morto Joaquim seria velado e enterrado conforme o desejo da família, porém, seus 

amigos de boemia e de jogatina, levam-no ao seu último “passeio”, passando pelos lugares 

onde Quincas frequentava: prostíbulos, cassinos e bares. o morto parece “sorrir” durante 

todo o trajeto, a sua “segunda” morte. Apesar de ser carregado durante todo o percurso, 

o narrador deixa entrever que havia algo de incomum na morte (ou nas mortes) de Quincas 

Berro d’Água. Neste sentido, para embasamento teórico, serão utilizados os conceitos de 

Todorov sobre o elemento fantástico.

Ana Paula dos Santos Martins (USP)

(USP)

Fantástico no feminino : o insólito, o irracional e o sobrenatural como estratégia 

feminista em três escritoras portuguesas contemporâneas

A antologia Fantástico no Feminino, publicada em 1985, em Portugal, foi motivada, segundo 

Saraiva e Lopes (1996, p. 1104), pela insistência do fantástico na ficção de autoria feminina 

contemporânea daquele país. Considerando-se que nem todo texto escrito por uma mulher 

problematiza necessariamente a questão da identidade feminina e da diferença, pode-se 

dizer, no entanto, que nos contos que constituem o corpus deste trabalho, a saber “Os dias 

da cor de longe”, de Maria Judite de Carvalho, “A Filha do Diabo”, de Maria Ondina Braga e 

“Com a mão firme e doce”, de Maria Teresa Horta, é possível perceber como essas escritoras 

fazem uso do insólito, do fantástico e do maravilhoso para denunciarem a opressão, o 

silêncio e a que as protagonistas femininas de suas narrativas encontram-se submetidas, 

especialmente no âmbito familiar. Tais escritoras não ficam apenas no plano da constatação 

do bloqueio imposto pela tradição patriarcal à liberdade de escolha das personagens de 

traçarem seus próprios destinos; elas apresentam novos caminhos a partir dos quais as 

personagens buscam sua identidade e tentam subverter a ‘antiga ordem’, passando por e 

indo além do relacionamento amoroso homem-mulher. Dessa maneira, em oposição aos 

padrões de representação realista, o irracional, o insólito e o sobrenatural funcionam como 

estratégias narrativas das autoras para problematizarem as relações das mulheres com a 

sociedade, denunciarem sua condição de subalternidade à lógica patriarcal e manifestarem 

o desejo de romperem os estreitos limites que lhes são impostos.
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(UERN)

“Tudo sucedia por modo de mentira”: o duplo e o insólito em “Droenha”, conto de 

João Guimarães Rosa

O conto “Droenha”, integrante de Tutaméia: terceiras estórias (1967), obra de João Guimarães 

Rosa, instiga uma reflexão crítica sobre a relação entre o duplo e o insólito. O discurso 

mimético revela, pela ótica do “desvio”, uma visão de mundo que somente é possível 

pelo viés do imaginário, do fantasioso, algo sem qualquer compromisso com a verdade 

primeira das coisas. É necessário admitir novas leis da natureza para o entendimento do 

movimento circular entre valores como o normal e o anormal, o verdadeiro e o falso, o 

natural e o sobrenatural. Um conteúdo imagético, pela força do símbolo, do arquétipo e 

do mito, descortina o esfacelamento da personagem central. No conto, o duplo e o insólito 

irrompem numa zona fronteiriça que aproxima sonho, loucura e mito. O desvio da norma 

cria uma realidade enigmática e insondável, um contra-senso que adquire o estatuto 

de inverossimilhança. Tudo é inesperado e inoportuno. As aventuras de Jenzirico são 

impregnadas de ambigüidade e ambivalência, traduzindo o caráter dúplice do indivíduo. 

O desdobramento da personagem se oferece num clima de pesadelo, numa situação que 

somente é possível na imaginação do protagonista da história, desmitificando traços do 

discurso realista. É licito dizer que os contos de Tutaméia são pródigos em exemplos da 

exploração da problemática do desdobramento do eu e da metamorfose. É, pois, sob tal 

perspectiva que nos propomos a analisar o referido conto, focalizando aspectos do duplo 

e do insólito observados na ficção de Guimarães Rosa.

Antonio Carlos Monteiro Teixeira Sobrinho (UNEB)

(UNEB)

A pretexto do Orixá Ogum: Negros sentidos em Os pastores da noite

O presente estudo pretende analisar o romance Os pastores da noite (1964), do escritor baiano 

Jorge Amado. Objetiva-se destacar como esta narrativa está permeada por sentidos oriundos 

de uma concepção negra de mundo, isto é, sentidos vinculados às dimensões sagrada, ética 

e moral que estruturam o cotidiano de um mundo negro expresso pelo candomblé. Além 

desta faceta, a obra comporta igualmente a crítica amadiana à exclusão perpetrada contra 

as populações negras, o que também se evidencia através da representação do Sagrado. 

Para tanto, compete atentar para a intervenção direta do Orixá Ogum em momentos de 

intenso conflito na narrativa para salvaguardar a continuidade das relações de amizade que 

edificam laços comunais, que podem ser lidos como a expansão de um Ilê Axé, entre o 

povo negromestiço da Bahia. Neste aspecto, é de suma importância observar os possíveis 
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padrinho de Felício, filho de Massu e Benedita. O que poderia ser, tão somente, um elogio 

acrítico ao sincretismo religioso baiano, representa o exato oposto, isto é, o percuciente 

olhar amadiano acerca das limitações impostas por uma ordem excludente ao povo de santo.

Ariadine Maria Lima Nogueira (UFC)

(UFC)

O insólito no folheto de cordel A moça que virou cobra, de Severino Gonçalves

O presente trabalho visa a fazer uma análise da questão do insólito dentro do folheto de cordel 

A moça que virou cobra, de Severino Gonçalves.  Como o próprio título já anuncia, uma moça 

acaba se transformando em cobra porque, em um Juazeiro do Norte eivado de crenças sobre 

a santidade do Padre Cícero, ousa duvidar dos poderes de quem julga ser apenas um homem 

como todos os outros (opinião que vai de encontro à praticada pela maioria dos habitantes 

locais). Será discutido como o fantástico é abordado dentro do texto, um exemplar típico 

da literatura de cordel. Aliada à temática da narrativa em questão, será feita uma discussão 

sobre a própria expressão da produção cordelística, que traz, em muitos de seus folhetos, a 

apresentação de fatos tidos como insólitos, como a transformação de pessoas em animais 

(acontecimentos comuns nos chamados “cordéis de metamorfose”); e a apresentação 

constante da figura do Diabo em direto contato com os seres humanos, quer em ambiente 

terreno ou nos domínios infernais. Além disso, será mostrado como a tônica moralista do 

texto (intensificada pelo uso dos recursos do fantástico) direciona para a mitificação da figura 

do Padre Cícero, em um processo bastante utilizado pelos autores do gênero. 

Ary Pimentel (UFRJ)

(UFRJ)

Construção e desconstrução da realidade em relatos fantásticos

Alguns elementos aparentemente “insignificantes” de certos relatos fantásticos se sobressaem 

a partir de uma leitura mais detida e só assumem sua verdadeira importância quando os 

percebemos como aqueles procedimentos que darão à narrativa fantástica o “efeito de 

real” necessário para a instalação do insólito. Podemos concluir, portanto, que os pequenos 

detalhes do cotidiano, embora apresentem uma forte tendência à diluição no contexto 

da obra, assumem uma grande importância nas narrativas fantásticas. Entretanto, tais 

detalhes, que podem ser facilmente encontrados em vários relatos fantásticos da literatura 

argentina, assumem no corpo da obra uma função importantíssima que é a de apontar 

para o real, dando assim à obra narrativa, mais que um caráter de verossimilhança, uma 

verdadeira sensação de realidade. Para a construção do estranhamento provocado pela 
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importância pois, sem que o leitor sinta, criam um ambiente de realidade que o envolve a 

partir desse “efeito de real”. O fantástico pressupõe a representação de um universo real 

cotidiano, baseado nas mesmas regras que regem o mundo do leitor. Sem este a priori que 

é a percepção de solidez do universo narrativo como o mundo real tal como o concebemos, 

o fato fantástico não poderá se instalar, pois não há com que romper. É a construção deste 

pressuposto básico da literatura fantástica – a representação de um mundo real a ser 

desestruturado em suas bases pela emergência do insólito – que pretendemos estudar no 

processo de construção do estranhamento através das rachaduras na sensibilidade e na 

lógica, na coerência e na própria verossimilhança estabelecida, dando lugar ao assombro 

que se instala diante do novo avassalador.

Ataide José Mescolin Veloso (CBNB-AERONÁUTICA/ UNISUAM)

(CBNB-AERONÁUTICA/ UNISUAM)

O conceito freudiano de unheimlich e a escritura de Márcio Souza

Em 1919, Freud publicou o texto O estranho, que, nos anos subseqüentes, passou a ser 

objeto de estudo não só da psicanálise, mas também das diversas áreas do saber, como por 

exemplo, a filosofia e a literatura. Foi desenvolvido por Freud um estudo criterioso, a partir 

do significado que se ligou ao termo unheimlich no decorrer de sua história. Num primeiro 

momento, ele mostrou que, devido à palavra ser o oposto de heimlich (doméstico), muitos 

pesquisadores poderiam ser levados a pensar que o elemento “estranho” se apresenta 

como assustador, simplesmente pelo fato de não ser conhecido e familiar.  Observa-se, 

todavia, que nem tudo o que é novo e não familiar se mostra assustador. É preciso que 

algo seja acrescentado ao que é novo e familiar, a fim de torná-lo estranho. Por meio de 

estudos lingüísticos, Freud descobriu que, entre os inúmeros matizes de significado, a 

palavra heimlich revela um que é idêntico ao seu oposto heimlich. Dessa forma, aquilo que 

é heimlich passa a ser unheimlich. O termo unheimlich deixa de parecer ambíguo, contudo 

está associado a dois grupos de ideias, os quais, sem se mostrarem contraditórios, ainda 

assim são bastante diferentes (aquilo que é familiar e agradável e o que se apresenta 

como oculto). A partir de tais considerações, este trabalho procurará estabelecer uma 

conexão entre o conceito freudiano de unheimlich e a escritura de Márcio Souza, autor 

amazonense contemporâneo. Em A caligrafia de Deus, o afastamento da centralidade na 

vida dos protagonistas dá origem a uma existência completamente anárquica. Como as 

preferências mudam a cada instante, a hierarquia entre os projetos desaparece e não é 

possível identificar uma linha ou direção.
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(UFPA/ UNICAMP)

Marcas da violência e do sofrimento no romance Batismo de Sangue de Frei Betto 

e no filme homônimo de Helvécio Ratton

A violência e o sofrimento são marcadamente representações claras de situações insólitas que 

permeiam o cotidiano da literatura, principalmente quando essas narrativas estão povoadas 

por um teor testemunhal que nos faz revisitar nossas leituras da história recente do Brasil, 

esse é o caso da narrativa testemunhal de Batismo de Sangue, de Frei Beto, religioso da 

ordem dos dominicanos que enfrentou as regras da igreja e regime político brasileiro e luta 

contra a manutenção da ditadura civil-militar. Sua narrativa permeia o jornalismo, passa pelo 

fato histórico e acentua-se na narrativa testemunhal testis, nas palavras de Benvenistes, 

ao narrar meandros do sofrimento de Frei Tito e suas experiências sofridas e violentas nos 

porões da ditadura brasileira. Esta outra face da narrativa de Beto é o argumento para a 

película de Helvécio Ratton, que recebeu diversas críticas por causa de seu hiper-realismo 

das cenas de tortura mostradas no filme. Neste teste discuto o que realmente seria insólito 

mostrar a realidade violenta ou escondê-la como se nada tivesse acontecido.

Aurora Gedra Ruiz Alvarez (Mackenzie)

(Mackenzie)

Era o fantasma camarada?

A novela O Fantasma da Ópera (1910), de autoria de Gaston Leroux focaliza as aventuras 

que marcaram a passagem da protagonista, Christine Daaé, da adolescência para a idade 

adulta. A obra se desenvolve, primordialmente, no edifício da Ópera de Paris, dividido entre 

o palco, em que são encenados vários números de canto e dança, e o subsolo, onde se 

instalou Erik, tido por todos como um fantasma. Ele é responsável, em grande medida, 

pela promoção de Christine a prima donna da casa de espetáculos. A jovem, dividida entre 

seu amor por Raoul – amigo de infância –, e a fascinação por Erik, é levada ao subterrâneo, 

onde o fantasma almeja desposá-la. Seguem-se, então várias peripécias, que culminam 

com a união dos jovens. Erik permanece sozinho nos porões do prédio. Este trabalho 

tem como escopo o exame dos principais espaços constitutivos da narrativa com o fito 

de demonstrar que à dualidade espacial corresponde a dualidade na composição das 

personagens centrais, gerando a principal tensão sobre a qual se alicerça o texto: máscara/

pessoa. Fundamenta-se nas reflexões de Bakhtin a respeito da interação eu-outro e nas 

teorias acerca do duplo em literatura.



Caderno de Resumos e Programação 115

C
o

m
u

n
iC

a
ç

õ
e

s
 L

iv
r

e
s

 (
r

e
s

u
m

o
s)Bárbara Xavier França (UFMG)

(UFMG)

A batata insólita: atualizações do realismo mágico em A teta assustada

A partir das relações frequentemente estabelecidas entre o filme A teta assustada (Claudia 

Llosa, 2009) e o realismo mágico, o trabalho busca apreender de que forma o gênero é 

possivelmente atualizado na obra tendo como ponto de partida a presença da batata que 

amadurece na vagina da protagonista. A partir dos significados que o realismo mágico ajudou 

a construir com relação à identidade latino-americana e às imagens comumente atribuídas 

à América Latina, principalmente em meados do século XX, e levando em consideração 

também as críticas a ele atribuídas com relação à falha de seus projetos totalizadores, 

procuramos apreender os diálogos que ele ainda estabelece com a cultura e com o cinema 

latino-americano atual. Para isso, a “leitura” que propomos da obra tem como ponto de 

partida a irrupção do tubérculo e as manifestações da doença teta assustada ao logo na 

narrativa. Também buscamos na história do Terceiro Cinema embasamentos para uma 

possível localização do filme no contexto histórico atual.

Bruno Oliveira Tardin (UFV)

(UFV)

Nos umbrais do ser: espaço sígnico e projeção intersemiológica em Rule of Rose

Ao longo do presente trabalho, é proposta a discussão semiológica a respeito de Rule of Rose, 

um controverso jogo de survival horror lançado nos Estados Unidos em 2006. O objetivo de tal 

análise é ilustrar as maneiras pelas quais o medo, ou antes, a sensação do horror é captada 

por um dado canal específico, defendendo a existência de uma possível linguagem do medo. 

Tal análise se fará a partir de fatores semióticos, como os próprios efeitos de sonoplastia, o 

cenário, o enredo, as personagens e os antagonistas – amparados sempre por um referencial 

teórico que possibilitem a análise de toda uma força enunciativa presente neste objeto, a 

partir da sensação de horror pessoal a ser despertada no jogador. Desta forma, defende-se 

a construção de um discurso, em Rule of Rose, a partir da adoção e da reelaborarão de um 

perfil simbólico previamente legado a vários dos aspectos simbólicos a presentes no jogo, 

mas que será validado ou invertido conforme as ações que o próprio jogador adotará a partir 

de um ponto introdutório previamente determinado, e que definirão o desenlace da trama.
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(UFG)

A presença do insólito na prosa de ficção de Carlos Drummond de Andrade

Sartre (2005) diz que, para encontrar um lugar no mundo contemporâneo, o fantástico 

se domestica e renuncia a exploração das realidades transcendentes, para resignar-se 

a transcrever a condição humana. Dessa forma, o homem “normal” torna-se o objeto do 

fantástico por excelência e o fato fantástico passa a ser a regra, não a exceção. Carlos 

Drummond de Andrade, como escritor moderno e contemporâneo, refere-se insistentemente, 

em seus textos em prosa, a “desobediência às leis de verossimilhança”. Embora a verdade 

da ficção possa ser quebrada de diferentes formas, Drummond, em alguns contos, tende 

para uma subversão do real, a uma aproximação com o insólito, que beira o fantástico. 

O presente trabalho propõe uma discussão sobre a presença do insólito nos contos de 

Drummmond, à luz das discussões teóricas de Sartre, Cortázar e Ceserani. Para tal serão 

tomadas como objeto de análise e pesquisa as duas obras de prosa de ficção do autor, 

quais sejam, Contos de aprendiz e Contos Plausíveis.

Celina do Rocio Paz Alvetti (PUC-PR)

(PUC-PR)

A apropriação da literatura fantástica pela indústria cultural cinematográfica e a 

fidelidade aos eventos insólitos nos filmes A História Sem Fim e O Senhor dos Anéis: 

O Retorno do Rei adaptados com o uso da computação gráfica

A literatura fantástica tem despertado o interesse da indústria cinematográfica pelas 

adaptações se tornarem filmes de entretenimento garantido e, por consequência, por serem 

altamente rentáveis. Filmes como A História Sem Fim (1984) e O Senhor dos Anéis: O Retorno 

do Rei (2003) retratam como a indústria cultural se apropriou da literatura fantástica nas 

últimas décadas, principalmente com a evolução da computação gráfica que permitiu que 

os eventos insólitos dessas literaturas fossem reproduzidos de modo mais fiel às obras 

contadas. A metodologia usada é a análise comparativa entre a obra contada (literatura) e a 

obra mostrada (filme). Para a realização da análise têm-se como base os assuntos relativos 

ao insólito, à indústria cultural e a adaptação cinematográfica, em que os principais autores 

abordados são respectivamente: Acácio Luiz Santos, Theodor Adorno e Linda Hutcheon. O 

artigo mostra que a evolução da computação gráfica propiciou à indústria cinematográfica 

a oportunidade de se apropriar da literatura fantástica como fonte de materiais atrativos ao 

público, com histórias já suficientemente desenvolvidas para facilitar a produção.
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(UESB)

Marcas do insólito no conto O Arquiteto : um homem e uma mulher a caminho da 

polícia, de Bernardo Carvalho

Pretende-se investigar as marcas do insólito no conto O Arquiteto: um homem e uma mulher a 

caminho da polícia, de Bernardo Carvalho, como um dos mecanismos de composição ficcional 

utilizados pelo autor. Outrossim, à luz de Wolfang Iser almeja-se discutir como o insólito corrobora 

para o efeito estético da narrativa, de modo a evidenciar o potencial de sentidos propiciado 

pelo texto. O leitor do conto depara-se com a história de um arquiteto (o próprio narrador) 

que se diz criador de uma “Cidade Ideal”, subterrânea, labiríntica e sem saída. A sensação 

de absurdo provocada pela narrativa varia em conformidade com as diversas perspectivas 

simultaneamente presentes no texto. Para o leitor, o absurdo consiste na estranheza de uma 

cidade minuciosamente planejada e construída nas mesmas proporções de um banheiro em 

uma escala “milhões de vezes maior”. Para o narrador, a aberração está nas tentativas de fuga 

empreendidas pelas mulheres com os carrinhos de bebê, uma vez que aquela era uma cidade 

protegida de todos os perigos da superfície. Para os demais personagens da trama, cujas 

opiniões aparecem somente nas entrelinhas da fala do arquiteto, o absurdo seria a irracionalidade 

do narrador ao se declarar criador da cidade: “Riem quando eu falo da cidade”, “Dizem que 

eu devia estar no asilo”. Parafraseando Todorov, o efeito fantástico pressupõe a percepção de 

uma ambiguidade entre uma realidade estranha para as leis do mundo real e a necessidade 

de entender e resgatar fragmentos do mundo enquanto elementos de significação: é isso que 

está implicado não apenas no conto supracitado, mas em todos os outros de Aberração (1993).

Dayana Monalize Bernardo Pereira (UFRN)

(UFRN)

O insólito no conto A fada da torneira

Como parte do projeto de mestrado intitulado A comparação diferencial em A Fada da Torneira 

que pretende estuda as relações intertextuais e o processo de reescrita entre dois contos 

franceses, essa comunicação tem por objetivo discutir aspectos de gênero e também os 

elementos insólitos presentes no conto de Pierre Gripari, A Fada da Torneira, pertencente a 

antologia de contos “ A bruxa da rua Moufettard e outros contos da rua Broca”, mostrando 

como certos elementos desse conto de fada ganha na modernidade traços singulares em 

relação à estrutura e as características dos personagens dos contos de fadas tradicionais. 

Para fundamentar essa comunicação serão usados os aspectos teóricos apresentados por 

Tzevetan Todorov no livro Introdução a Literatura Fantástica (1975) onde é explanado o gênero 

“maravilhoso” que se apresenta como aceitação do inverossímil e do inexplicável. Utilizaremos 

também as discussões teóricas apresentadas por Noelly Novaes Coelho em seu livro O conto 

de fadas em que é discutido os elementos que caracterizam a Fada na tradição literária.
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(UFPI)

O realismo maravilhoso no conto “Blacamán, o bom vendedor de milagres”, de 

Gabriel García Márquez

Este artigo possui como objeto de estudo o conto “Blacamán, o bom vendedor de milagres”, 

um dos contos da coletânea A incrível e triste história da cândida Eréndira e da sua avó 

desalmada, de Gabriel García Márquez. O objetivo deste estudo é realizar uma análise deste 

conto a fim de considerá-lo parte integrante ou não do Realismo Maravilhoso. A metodologia 

deste trabalho será a pesquisa bibliográfica com embasamento fornecido por autores como 

Tzvetan Todorov, Irlemar Chiampi e Alejo Carpentier. Na visão destes autores o Realismo 

Maravilhoso caracteriza-se por alterações na realidade que são aceitas facilmente, sem 

questionamentos, e este gênero está ligado aos países de colonização espanhola. Como 

conseqüência desta colonização de caráter exploratório, o anseio por liberdade também 

é uma das características dos textos maravilhosos. Percebe-se que o conto “Blacamán, 

o bom vendedor de milagres” enquadra-se dentro do gênero Real Maravilhoso, pois além 

de possuir características hispânicas também possui a presença do sobrenatural aceito, 

tendo como principal exemplo disto a imortalidade do protagonista.

Denise Rocha (UNESP-Assis)

(UNESP-Assis)

Um insólito ficcional de Eça de Queirós: o conto O defunto (1895)

Eclético em sua produção literária, Eça de Queirós (1945-1900) enveredou, em alguns dos 

seus contos, pela seara gótica, que floresceu na Inglaterra, no século XVIII. No entanto, uma 

das suas vertentes, a das narrativas do horror sobrenatural, mescladas com a intervenção 

miraculosa da Virgem Maria, têm raízes na Ibéria medieval, conforme aparece na gênese de 

um dos sermões do Rosário, do Padre António Vieira (1608-1697), a respeito de um devoto da 

Mãe de Deus e, a graça por ele alcançada, em um encontro com o insólito. Eça dialoga com 

esse sermão de Vieira, ao escrever O defunto (1895), que conta sobre a armadilha sensual 

camuflada para D. Rui de Cárdenas, afilhado de Nossa Senhora do Pilar, em Segóvia, no 

ano de 1474. Essa narrativa de Eça foi publicada na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, 

nos dias 7 a 16 de agosto de 1895 e, incluída no volume de Contos, com organização de 

Luís de Magalhães: uma publicação póstuma eciana de 1902, que foi transposta para o 

cinema, pela Radiotelevisão Portuguesa, em 1981.
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(PUC-SP)

Vertentes do fantástico nas narrativas de Bestseller

O presente artigo visa à compreensão do fantástico, enquanto gênero discursivo e sua 

concepção literária mediante as manifestações do insólito no plano narrativo. A leitura se 

define no campo crítico-interpretativo de obras contemporâneas, conhecidas como literatura 

de bestseller – “Harry Potter e Crônicas de Nárnia” – histórias focadas nos heróis gregos 

do passado, resultantes de um amor proibido entre um mortal com um deus: semideus.  O 

objetivo dessa análise é interpretar as imagens desses seres extraordinários – seres mitológicos 

enraizados pela oralidade popular no cenário contemporâneo da literatura de consumo.

Edilane Vitório Cardoso (UFPI)

(UFPI)

O real maravilhoso em A incrível e triste história da cândida eréndira e da sua avó 

desalmada

A comunicação que ora se apresenta pretende delinear uma reflexão sobre o real maravilhoso no 

conto A incrível e triste história da cândida Eréndira e da sua avó desalmada, da autoria do escritor 

colombiano Gabriel García Marquez. O trabalho versa sobre análise e apreciação de elementos 

que legitimam e possibilitam a definição e caracterização do conceito de real maravilhoso, 

sobretudo, o de vertente sul-americana, cuja teorização e caracterização foram amplamente 

defendidas e adotadas por Alejo Carpentier. Assim, de modo a contemplar significativamente 

nosso principal objetivo, será realizada uma minuciosa pesquisa bibliográfica na qual estará 

abalizado todo o texto. Para tanto, ao longo da discussão proposta nos fundamentaremos nos 

estudos de Chiamppi (1980), Carpentier (2009), Serra (2008), Costa lima (2003) e Garcia (2007).

Edson da Silva Nascimento (URCA)

(URCA)

O narrador moderno ficcional: aspectos da teoria estética de Adorno e Benjamin 

em contos de Dalton Trevisan

A posição central do narrador literário pós-guerra entrou em declínio, algo evidenciado nas 

obras de vários autores modernos.  Discorreremos neste ensaio a analisar o narrador nos 

contos Maria pintada de Prata e Uma Vela para Dario de Dalton Trevisan. Tentaremos, com 

isto, compreender o porquê do entrave da marginalização, e suas consequências, desse 

componente caracterizador do gênero narrativo. Utilizaremos como fundamentação teórica 

as observações sobre o narrador moderno, empreendidas pelos filósofos Walter Benjamin 

e Theodor Wiesengrund Adorno.  “A arte de narrar está em extinção”, já anunciara Walter 
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ao individualismo e à retificação na interação dos indivíduos.  Essa problemática irá influir na 

literatura especialmente sobre o narrador, silenciando a arte de contar estórias. O filosofo 

vê, também, no cataclismo das guerras na Alemanha um dos fatores principais desta 

problemática, pois “no final da guerra os combatentes voltavam mudos do campo de batalha 

não mais ricos e sim mais pobres de experiência comunicável”. E, Adorno, comungando 

do pensamento de Benjamin, observa mimetizado no romance moderno na Alemanha um 

redirecionamento da representatividade do tema, lenda, para a forma, a linguagem: epopeia 

negativa.  Entendemos, como resultado ainda parcial do estudo, que o mundo imagético 

ficcional desses contos mimetiza as famílias fragmentárias e marginalizadas socialmente 

de indivíduos reificados culminado pelo capitalismo e a indústria cultural. Estes Fatore são 

perceptíveis na família de João, assalariado é largado pela esposa, que está cansada do 

salário miserável do marido e os filhos crianças são deixados em orfanatos. E, Dario, que 

passa mal e morre em uma rua movimentada sem subsidio.

Elaine Pastana Valério (Seduc-PA)

(Seduc-PA)

Mito, Imaginário e Sociedade em Três casas e um rio, de Dalcídio Jurandir

“Três casas e um rio” é a terceira obra do ciclo romanesco do escritor marajoara Dalcídio 

Jurandir e, juntamente com os demais romances, valem-se por serem o documentário da 

região amazônica, especialmente, da Ilha do Marajó, cenário principal de suas narrativas. 

O autor registra, “em termos de ficção, o que vive, sente e sonha o homem marajoara”, 

por esta razão, à medida que o enredo se desenrola, mitos recorrentes daquela região 

aderem-se à vida das personagens. Esta comunicação tem o objetivo de analisar algumas 

narrativas míticas presentes no romance citado, para tanto se faz necessário mostrar a 

relação entre as temáticas centrais desta pesquisa, qual seja: Mito, Imaginário e Sociedade, 

uma vez que elas são dependentes entre si. Vale ressaltar que estas categorias tem como 

foco principal a função fantástica, pois é ela o elemento norteador da criação dos mitos, os 

quais surgem no decorrer do romance. O imaginário é construído através da relação entre 

sociedade e espaço, pois ele aguça a fantasia das personagens, uma vez que os rios e as 

matas são lugares recorrentes dos mitos dalcidianos. Por esta razão, as narrativas míticas 

selecionadas para análise foram divididas em dois espaços importantes: água e terra, os 

quais acabam sendo elementos míticos por excelência. O primeiro é representado pelo rio 

e o segundo, pela floresta, espaços estes percorridos pelo amazônida devido seu trabalho, 

pois na maioria das vezes se dá de maneira solitária, exigência da caça e pesca recorrentes 

naquela região, tão bem descrito em “Três casas e um rio”.
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(UNESA/ UNIABEU/ UFRJ)

A presença do insólito na obra de Jorge Amado: ”Tenda dos Milagres”

Nosso trabalho, aproveitando o centenário do escritor baiano Jorge Amado, faz um 

passeio por sua obra “Tenda dos milagres”, propondo, com “desrespeito” às fronteiras das  

disciplinas literatura, antropologia, religião, uma leitura do insólito, que se justifica  pela 

presença  na obra de um universo de magia, milagres e rituais originários do sincretismo 

religioso do povo baiano. Mas que insólito seria esse? Segundo alguns autores o insólito 

configuraria um gênero maior do qual fazem parte o Maravilhoso, o Realismo fantástico, 

o Estranho, o Realismo Mágico. Seguindo uma linha que um pouco difere do sub-gênero 

que se popularizou na América Latina na década de 70, principalmente com as obras 

de Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado nesse livro mergulha no sincretismo religioso, 

catolicismo e nos cultos afro brasileiros e mostra com também aqui a mistura entre real e 

ficcional, a reinvenção do seu real passa pelo campo daquilo que é intangível, que faz parte 

de uma narrativa que, por vezes, sai do simples realismo e entra pelo campo dos rituais, 

das aparições, dos deuses, dos orixás, do sobrenatural e insólito. Em algumas partes da 

“Tenda dos milagres” isso acontece, como também acontece em outros livros do autor. 

Sem nos atermos ao excesso classificações partiremos para o exame específico das cenas 

do livro em que isso acontece.

Eva Esperança Guterres Alves (UniRitter)

(UniRitter)

Lima Barreto, o criador de almas

Ainda no século XVI, por interesses socioeconômicos e culturais, o negro era considerado 

“indivíduo sem alma”, mercadoria negociável. A escravidão assim era justificada: para o 

Padre Antônio Vieira, o negro deveria padecer para salvar a sua alma. Ao abrir o Século 

XX, o escritor carioca Lima Barreto em muito contribui para que o negro seja representado 

na sua obra como sujeitos plenos, dotados de alma, sem contudo destituí-los do caráter 

atormentado pelo tratamento que lhe inflige a sociedade. Escritor coerente significou todos 

os espaços da paisagem onde o humano com as grafias da mãe África estava relegado ao 

silêncio, Lima Barreto deu-lhes “alma”. Nessa direção, o artigo reflete sobre a condição 

histórica do negro no cotidiano da sociedade brasileira com o apoio teórico-crítico de 

Agnes Heller e de Alfredo Bosi.
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(UERJ)

Reflexões sobre o borramento de fronteiras em Nights at the Circus e Wise Children

O objetivo desta comunicação é investigar e analisar o que há de mais insólito na transgressão 

e no borramento das fronteiras entre diversos gêneros literários – a saber, realismo mágico, 

gótico, grotesco, autobiografia, picaresco e Bildungsroman – praticados pela escritora 

inglesa Angela Carter por meio das narrativas retrospectivas pós-modernas de seus dois 

últimos romances, Nights at the Circus (1984) e Wise Children (1991). Do mesmo modo, à luz 

da teoria da intertextualidade paródica, observar qual a conexão existente entre tal prática 

libertadora em termos de forma e conteúdo e a emancipação do sujeito feminino no nível da 

narrativa. A principal contribuição desta comunicação está em sua tentativa de relacionar 

gênero (categoria narrativa), gênero (determinação sexual) e mudança social mediante o 

estudo do uso insólito que Carter faz desta estratégia pós-moderna para desmascarar os 

mecanismos opacos patriarcais que circunscrevem a ação feminina, bem como oferecer 

alternativas futuras tanto para homens como mulheres. Além disso, espera-se que tais 

reflexões encorajem mais pesquisas sobre o poder político que subjaz a reescritura e 

borramento de gêneros (categoria narrativa) praticados pelo sujeito feminino.

Fabio Marchon Coube (UFRJ)

(UFRJ)

“Enter the ghost, exit the ghost, re-enter the ghost”: Do retorno espectral em Uma 

noite em cinco atos de Alberto Martins ao Meia-noite em Paris de Woody Allen

Em Espectros de Marx, o filósofo Jacques Derrida desenvolve toda a atemporalidade que 

permeia a espectralidade, desde o cenário político em uma “nova internacional” até a 

psicanálise e a literatura. Se para o fenômeno denominado “globalização”, mais do que 

nunca a aparição espectral ecoa para além das fronteiras europeias, um pensamento sobre 

os espectros parece-nos cada vez mais atual, talvez, por ver nessa espécie de assombração 

uma eterna vigília crítica sobre o ideal de presença, a busca pela solidificação e do retorno 

a coisa-mesma. Falar em espectros nos leva a solapar os pressupostos dessa unicidade 

e nos guia para além de uma pretensão de retorno enquanto tal, deixando-nos próximos 

agora de uma hiper-realidade. Pois os espectros são da ordem de um chegante que não 

diz quando vem, como vem, e seja ele quem for, vem sem regras ou formas definidas, mais 

de um, menos de um. Para tanto, a partir da “espectrologia” desenvolvida pelo filósofo 

franco-argelino na leitura de Hamlet – o mais estranho dos herdeiros uma vez que o príncipe 

da peça de Shakespeare é herdeiro de uma aparição –, desenvolve-se uma interessante 

observação acerca da herança espectral desenvolvida por Alberto Martins ao propor 
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conversação dada como impossível. Álvares de Azevedo, Mário de Andrade e Zé Paulo 

retornam à cidade de São Paulo e tecem diversas conversações sobre a vida e a morte, 

como se fosse impossível a prescrição do luto.  Nessa mesma linhagem, podemos pensar 

no filme Meia-noite em Paris do cineasta Woody Allen como um encontro im-possível de um 

legado espectral que ronda a mente de um escritor antes de por o ponto final em seu livro.

Felipe Hélio da Silva Dezidério (UFC)

(UFC)

A escuridão da escrivaninha: visões do sobrenatural em a dama pé de cabra

Dentre os autores que no primeiro momento do Romantismo lusitano se preocuparam 

com a descoberta e a valorização das fontes populares e históricas da nação, destaca-se 

Alexandre Herculano, precursor da novela histórica em Portugal. Além de seus méritos como 

romancista histórico, Herculano se distingue também pelo tom sombrio de suas narrativas, 

ponto pouco abordado em sua obra. O aspecto noir da escrita de Herculano surge de 

forma patente no conto discutido neste trabalho, “A Dama Pé de Cabra”, parte de Lendas 

e Narrativas. O presente trabalho, portanto, pretende apresentar o modo como Herculano 

cria a impressão de horror em seu conto, observando principalmente como o sobrenatural 

é apresentado na obra. Serão exploradas as diversas técnicas utilizadas pelo autor para 

a criação da atmosfera sobrenatural do conto, focando no tom de hesitação presente 

ao longo de toda a narrativa. A manutenção do sentimento de dúvida e do sentimento 

de perplexidade é essencial ao gênero fantástico. As impressões de dúvida, suspense e 

espanto são transferidas ao leitor por intermédio do narratário da história, sendo também 

de interesse deste trabalho apresentar os métodos de manutenção do sentimento de 

pavor pela relação narratário-receptor. O narratário de “A Dama Pé-de-cabra” confere a 

sua narrativa um tom verossímil, responsável por instaurar a hesitação e o sentimento de 

dúvida, necessários para a instauração da atmosfera sombria do conto.

Fernanda Aquino Sylvestre (UFCG)

(UFCG)

Releituras de Chapeuzinho vermelho: o papel de Chapeuzinho, do lobo e da avó nos 

contos The door: A prologue of sorts, de Robert Coover e The company of wolves, 

de Angela Carter

O conto maravilhoso Chapeuzinho vermelho assumiu diversas versões ao longo do tempo. 

No princípio, fez parte das tradições orais, passando, posteriormente, para suas primeiras 

versões literárias com Perrault e os irmãos Grimm. Nessas histórias, alguns elementos eram 

constantes, por exemplo, as personagens (Chapeuzinho, a avó e o lobo) e, outros sofriam 
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história finaliza com o “lobo mau” jogando-se sobre Chapeuzinho Vermelho e a devorando. 

Os irmãos Grimm terminam o conto com o salvamento da menina e da avó, retiradas da 

barriga do animal pelo caçador e a morte do lobo que teve sua barriga recheada com pedras. 

Contemporaneamente, há uma retomada dos contos de fadas por muitos autores, dentre  

eles, o autor norte-americano Robert Coover e a escritora inglesa Angela Carter. O objetivo 

desses autores é retomar contos de fadas consagrados e ironicamente transgredi-los, 

mostrando novas versões mais adequadas ao mundo contemporâneo e questionando os 

valores sociais e psicológicos da atualidade. Com base no exposto, o objetivo deste trabalho 

é analisar o papel do lobo, de Chapeuzinho e da avó em duas narrativas contemporâneas: 

The Door: a prologue of sorts, de Robert Coover e The Company of wolves, de Angela Carter.

Fernanda Rocha e Castro (UNIR)

(UNIR)

O insólito labirinto do tempo - Espaço e tempo na construção de eventos insólitos 

em “Os desastres de Sofia”, conto de Clarice Lispector

Um estudo sobre a relação do tempo e espaço com eventos insólitos no fazer literário de 

Clarice Lispector, uma das autoras mais densas do Modernismo brasileiro. Por meio do fluxo 

de consciência e da dureé (duração interior) suas narrativas alcançam sensações estéticas 

e filosóficas que marcam de forma singular as perspectivas literárias no nosso país. O conto 

Os desastres de Sofia causa estranheza não só pela densidade de seu conteúdo e por sua 

fluidez de consciência, mas pela construção complexa temporal e espacial, que desvelam 

eventos insólitos aos olhos do leitor.

Francisco Leandro Torres (UFRN)

(UFRN)

Alguma coisa urgentemente, de João Gilberto Noll: “a experiência do fora” como o insólito

No contexto das discussões promovidas entre as poéticas da modernidade e pós-modernidade, 

este trabalho engendra uma leitura crítico-literária do conto “Alguma coisa urgentemente”, 

de João Gilberto Noll. Autor gaúcho que tem alcançado destaque entre os escritores 

inseridos no horizonte da contemporaneidade, devido seu modo contundente, viscoso e 

ferino de fazer a arte literária e expor a realidade a nu ganhar em multiplicidade discursiva 

e de sentidos a relação entre linguagem, mundo e olhar. Tomando como embasamento o 

livro “A experiência do fora”, de Levy (2011), conjuntamente com “Os arquivos do insólito”, 

de Tarade (1976), temos como objetivo desenvolver a questão da ficção do insólito na 

narrativa da pós-modernidade nolliana recortado no conto mencionado, ligadas a uma 

problemática que convém a experiência se manifestar como fluxo de vida que expressa 
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do personagem na busca tateante, às cegas, urgente de “algo”, para resolver algum 

problema. Assim, entregando um fluxo de desespero armado ao leitor o estranho insólito. 

Diante desse inesperado produzido pelo conto nolliano, operando a experiência do fora 

como a experiência do choque em lacunas abertas na realidade que forja o inusitado ou 

atípica desarticulação das referencialidades do ser e estar no mundo. Portanto, nosso artigo 

circunscreve-se na perspectiva teórica pós-estruturalista (Blanchot, Foucault e Deleuze) em 

diálogo com a Estética da Recepção (JAUSS et al, 1979), denotando um cenário em ruínas 

dentro do espaço literário  no conto de Noll, arquitetado para enredar o leitor e atingi-lo 

com a surpresa da ficção desabitual da escritura insólita.

Gabriele Costa Pereira (FURG)

(FURG)

As damas de branco: personagem insólito e inquietante das lendas urbanas

O presente trabalho faz parte do projeto: Tradição e identidade cultural – A morte e os 

fantasmas nos lendários do Québec e do Rio Grande do Sul sob a orientação da Profª Drª 

Sylvie Dion (sylviedion@mikrus.com.br). A pesquisa é realizada pela acadêmica Gabriele Costa 

(gabrielecosta@furg.br), do curso de Letras Português/Francês da Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG) e bolsista voluntária. O discurso lendário, baseado na crença, tem por 

objetivo explicar o inexplicável e o incompreensível de acordo com o sistema de valores, 

época e a visão de mundo de uma comunidade. Na crença popular, o mundo sobrenatural 

é povoado por múltiplos personagens de origem benéfica ou maléfica como os santos, o 

diabo ou os lobisomens. Pontualmente e por razões diversas, esses personagens entram 

em contato com os homens. No meio desses personagens fantásticos, os fantasmas 

ocupam um lugar privilegiado. A tradição oral parece ter guardado até os nossos dias uma 

lembrança tenaz e recorrente das manifestações dos mortos. A partir da análise comparativa 

dos lendários gaúcho e quebequense propomos, no quadro deste trabalho, discutir as 

diversas aparições das damas de brancos. Analisaremos também algumas lendas urbanas 

que relatam as manifestações de fantasmas de mulheres vestidas de branco como a mulher 

da estrada e a noiva do cemitério.

Geisiane Dias Queiroz (UFPI)

(UFPI)

“As formigas”: a construção do insólito em Lygia Fagundes Telles

Dentre os gêneros narrativos, o fantástico tem suas peculiaridades. Geralmente narrado em 

primeira pessoa, os elementos estranhos característicos às tramas o tornam único e, muitas 

vezes, indecifrável. Como afirma Todorov (2008), “é a hesitação que lhe [o fantástico] dá 
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da escritora brasileira contemporânea Lygia Fagundes Telles, sob a perspectiva do insólito. 

O conto, narrado por uma das personagens, tem como cenário uma pensão onde duas 

estudantes presenciam uma atividade que constitui o insólito, quando a narradora priva 

o leitor de um final esperado, deixando-o ao vácuo. A pensão abandonada, cuidada por 

uma idosa que não parece ser muito limpa, conta presença de pelo menos dois hóspedes 

intrigantes: o gato e as formigas. Percebe-se a presença do insólito no momento em que 

as personagens do mesmo se deparam com as formigas, que aparecem e desaparecem 

misteriosamente, montando os ossos de um anão.

Georgea Vale de Queiroz (UFPI)

(UFPI) 

A construção do insólito em O ex-mágico da Taberna Minhota, de Murilo Rubião

Murilo Rubião mistura o fantástico e o real no conto O ex-mágico da Taberna Minhota, que 

relata a história de um mágico que se percebe velho um dia em frente ao espelho, passando a 

trabalhar de mago em um restaurante e depois em um circo. Daí, não encontrando algo, que 

nem ele sabia o quê, e cansado da sua rotina monótona, cheia de leões, pássaros, cobras e 

jacarés, resolve tentar o serviço público, vez que ele ouviu dizer que ser funcionário público 

era morrer aos poucos. É possível verificar reflexos da realidade no conto, mesclado com o 

fantástico, levando o leitor a vacilar, juntamente com uma identificação com o personagem 

e algum aspecto da vida do leitor, deixando-o descobrir se o narrado aconteceu ou não, 

provoca uma reação face o sobrenatural (TODOROV, 1980). Busca-se a análise da construção 

do insólito no referido conto, com base nas teorias de Todorov.

Gercivaldo Vale Peixoto (FAPEMA)

(FAPEMA)

Literatura e cinema: o espaço intersemiótico nas versões literária e cinematográfica 

de a queda da casa de Usher

Neste trabalho, exporemos uma análise que faz parte de uma pesquisa do Programa 

Institucional de Iniciação Científica da Faculdade Atenas Maranhense (FAMA), no qual nos 

propusemos a analisar a ligação entre a obra literária e o filme intitulados A queda da casa 

de Usher, através da fenomenologia de Bachelard e da semiótica de Peirce. Nossa intenção 

é comparar das obras escrita, de Edgar Allan Poe, e cinematográfica, dirigida por Jean 

Epstein com lançamento em 1928, no que tange às possíveis similaridades e diferenças, 

não somente de enredo, mas também de signos literários transformados em signos 

cinematográficos. Para tanto, nos basearemos nas categorias de signo explicitadas pela 
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Gaston Bachelard. A transposição ou tradução de obras literárias para as telas de cinema 

tem sido considerada tarefa difícil, uma vez que para muitos autores, é quase impossível 

transmitir a mesma mensagem através de diferentes sistemas de significação. Neste estudo 

verificaremos, primeiramente, os sistemas de signos utilizados em cada tipo de arte para, 

em seguida, analisarmos a forma que ocorre a transposição de um meio para outro. Embora 

o texto literário seja universalmente reconhecido como mais rico que o cinematográfico, 

devido à liberdade oferecida ao leitor para preenchimento das lacunas de sentido, é (será) 

possível perceber na comparação intersemiótica, que os recursos específicos do cinema, 

tais quais enquadramento, trilha sonora, iluminação, jogo de câmeras, adicionaram novos 

signos e perspectivas no trabalho analisado.

Gisele Maria Costa de Souza (UFRRJ)

(UFRRJ)

O insólito do conto A bela fahima: uma história envolvente que conquista novos leitores

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica que teve começo 

em agosto de 2011 e tem previsão de término em julho de 2012. A pesquisa busca estimular 

a prática da leitura, com alunos do 6º ano do Centro de Atenção Integral a Criança e 

Adolescente – Caic  Paulo Dacorso Filho, UFRRJ/Seropédica –RJ, através da contação de 

histórias do livro O Violino Cigano de Regina Machado (2004). Todos os dezesseis contos 

do livro são de tradição oral e com protagonistas femininas. Todas as histórias apresentam 

culturas e origens distintas uma das outras. O conto escolhido para apresentação chama-

se “A Bela Fahima”, um conto árabe, teve grande repercussão dos alunos do projeto, por 

apresentar uma narrativa rica e bastante criativa, que encanta pelos insólitos do enredo. O 

objetivo do estudo foi encontrar quais elementos utilizados na contação e também quais 

fatos provocaram mais interesse e consequentemente mais emoção nos alunos e alunas. 

Assim, foram distribuídos questionários com duas perguntas, a primeira direcionada as 

características estéticas atribuídas à personagem principal e a segunda ao que mais 

chamava atenção na história contada. Os resultados encontrados foram os mais variados, 

comprovando como as experiências e preferências pessoais influenciam na maneira como 

cada um interpreta e se interessa pelo texto ouvido. Durante a contação foi possível observar 

o deslumbramento dos estudantes, principalmente, pela história de “A Bela Fahima”, que 

foi escolhido por eles como o preferido dos cinco contos narrados. Conclui-se assim que 

para estimular a leitura, é preciso alcançar o público de maneira prazerosa, contando 

aventuras maravilhosas, fantásticas, sem compromisso com o real, mas sim articuladas 

como entretenimento, com a diversão. Neste sentido, a contação de história mostra-se 

como uma estratégia para o consumo de leitura, desvinculando do sentido obrigação 

escolar que se distancia do prazer de ler.
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(UFRJ)

O insólito nas várias camadas narrativas rosianas do Sertão

O presente trabalho visa interpretar a presença do insólito nas mais diversas camadas 

narrativas rosianas do Serão, sobretudo em “Grande Sertão: veredas”, que sintetiza as duas 

anteriores. No nível linguístico essa questão já foi muito bem tratada, portanto, tais análises 

serão citadas para introduzir o assunto. Quanto a outros níveis de composição há a tese 

de Lenira Marques Covizzi que será tomada como ponto de partida desta comunicação. 

Este trabalho se justifica uma vez que Lenira trata, sobretudo, das narrativas posteriores às 

“sertanejas” e porque refutará alguns pontos dessa brilhante pesquisa, tal qual a falta de 

telurismo na obra de Rosa. Nosso romancista máximo compõe, na verdade, um telurismo 

cósmico inovando essa questão na literatura brasileira, já que, como observa Lenira, ia 

se tornando simplista. Nossa comunicação abordará também outras camadas narrativas 

rosianas como o tipo insólito de regionalismo rosiano, diferente da nossa tradição literária, 

que Antonio Candido definiu como regionalismo universal, parente próximo do telurismo 

cósmico. Também Candido define o princípio geral que rege a narrativa, chamado de 

reversibilidade. Algo virar seu contrário soa insólito na vigência da lógica linear ou matemática. 

Além disso, há a técnica da expectativa desiludida revelada por Paulo Rónai e Ronaldes de 

Melo e Souza, que quebra com o horizonte habitual de expectativa de uma literatura realista-

naturalista, inclusive ironizando-as. Tais parábases também têm seu caráter insólito, pois 

cortam o fluxo da narrativa para fazer a sua avaliação crítica. A própria narrativa inicia-se 

in media res e há várias construções em abismo como a de Maria Mutema, já comenta por 

Walnice Nogueira Galvão, que trata de outra questão insólita para a racionalidade lógica 

da modernidade, a magia. Nesse universo há a construção cabalística cujos principais 

números são o 3 e o 7, perfeição e criação.

Ilza Matias de Sousa (UFRN)

(UFRN)

Entre o feminino e o masculino: Diadorim e a reconstrução do mito do Hermafrodito 

em Grande sertão: veredas

Buscamos explanar, neste trabalho, características na narrativa literária de Grande sertão: 

veredas, de Guimarães Rosa, que permitiram observar o processo de remitologização 

(MIELIETINSKI, 1987) do mito grego de Hemafrodito. O mito, aqui, é visto dentro da 

perspectiva deleuziana (2006) de ruptura com o significante linguístico despótico e com 

práticas de normatização social, levando em conta seu caráter transgressor. Destacamos, 

assim, a configuração do insólito dentro da construção da personagem Diadorim e de 
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a personagem rosiana à ausência do feminino nos modelos dos guerreiros medievais 

cristãos, dada a natureza patriarcal dessas representações. Como embasamento para 

esta proposição, introduzimo-nos na discussão sobre a androginia dentro dos paradigmas 

culturais da modernidade, relacionada às novas teorias da sexualidade, conforme June 

Singer (1990). Rosa remonta à mitologia grega do andrógino, no pensamento platônico da 

ambivalência, ambiguidade e polissemia, remitologizando o mito dentro dessas configurações 

o estranhamento da relação, remédio e veneno para as práticas do amor (DERRIDA, 1991).

Ivana Ferrante Rebello (UNIMONTES)

(UNIMONTES)

Como O Diabo Gosta: figurações do insólito em Grande Sertão: veredas

Este trabalho apresenta Grande sertão: veredas como o projeto de literatura do seu autor. 

No espaço sem fronteiras do sertão, João Guimarães Rosa articula mais que a estória de 

Riobaldo e seus dramas; propõe, nos interstícios da narrativa, uma concepção de Literatura 

latino-americana, que ele próprio via como renovadora e autêntica, e cujo traço diferencial 

estaria no insólito. O diabo, signo do existente-não existente na obra, aqui alçado à categoria 

do realismo-mágico, também é signo do projeto estético proposto por Rosa e de sua 

linguagem diferenciada, concebida a partir da combinação entre o arcaico e o moderno 

e cuja baliza está centralizada na dúvida. A partir das concepções de Todorov sobre a 

Literatura Fantástica, aponta-se, neste estudo, a “hesitação” como elemento distintivo da 

linguagem do autor mineiro. Nesta leitura, portanto, o insólito é percebido como o elemento 

privilegiado por meio do qual a narrativa rosiana revela-se poeticamente.

Ivani Calvano Gonçalves (PUC-RS)

(PUC-RS)

Contos e lendas de serpentes: manifestações do insólito

As lendas brasileiras constituem um fértil campo de manifestação do insólito nas narrativas 

ficcionais dadas as condições de mestiçagem do povo, cuja visão de mundo foi construída 

através de sucessivas sobreposições étnicas entre índios, africanos e europeus. As 

serpentes representadas na literatura são produto dessa cultura oral enraizada em mitos 

ancestrais, crendices e também em ideologias que, segundo as exigências e necessidades 

de cada época, assumem diferentes matizes, conotações religiosas e morais. Em relação 

ao insólito, quais as possíveis interpretações para lendas como a Serpente emplumada da 

Lapa, O comedor de cobras, A mãe das cobras, a Boi-Tatá e a Mboi-Guaçu de São Miguel? 

No artigo Das Unheimliche (O Estranho) Freud (1919, p. 15) diz que “o estranho é aquela 
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da sensação de estranhamento a formas de pensamento primitivas, aos complexos infantis 

reprimidos, ao medo da morte, às crenças animistas, à magia e bruxaria, à onipotência 

dos pensamentos, à repetição involuntária e ao complexo de castração. Louis Vax em seu 

livro A arte e a literatura fantásticas (1970, p. 10) entende o fantástico através das relações 

que mantém com gêneros semelhantes. O fantástico, que tem o conto como veículo de 

expressão por excelência, só pode acontecer num mundo onde prepondera o pensamento 

racional, o que se opõe ao espaço religioso em que prevalece a presença do “sobrenatural 

tranquilizador”. Todorov (2010, p. 54) aproxima-se do pensamento freudiano ao afirmar que 

o estranho “parte dos temas evocados, os quais se ligam a tabus mais ou menos antigos” 

que inspiram o medo nas personagens. É com base nessas três abordagens diferenciadas, 

porém não excludentes, que se pretende analisar as narrativas populares citadas.

Jhonatas Geisteira de Moura Leite (UFPI)

(UFPI)

Entre o sonho e o maravilhoso: travessias pela escrita de a última viagem do navio 

fantasma

Os estudos em literatura fantástica – narrativa que ocorre na incerteza entre o real e o imaginário 

– assim como de outros gêneros imbricados a este, têm suscitado discussões acerca do 

que define o enquadramento de um determinado texto em um gênero literário. Estudiosos 

como Todorov (2010), Chiampi (1980) e Carpentier (2009), dentre outros, contribuíram para a 

questão.  Tomando como base esse direcionamento teórico, o presente trabalho tem como 

objeto de estudo o conto “A última viagem do navio fantasma”, presente na obra A incrível 

e triste história da Cândida Erêndira e da sua avó desalmada (2003), do escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, e objetiva realizar um estudo das características que possibilitam 

o emolduramento do conto em um dos gêneros que se permitem a irrupção do insólito na 

narrativa. Para isso, buscou-se realizar uma averiguação que vai desde a construção do 

enredo e do discurso narrativo à hesitação da personagem central, que se vê perplexa entre 

o sonho, a loucura e o fantasmático, diante da aparição de um transatlântico fantasma.

Jorge Marques (UFRJ)

(UFRJ)

Figurações do insólito em A ostra e o vento, de Moacir C. Lopes

Trata este trabalho da caracterização espacial do insólito no romance A ostra e o vento, de 

Moacir C. Lopes.  Obra em que as sensações suprarrealistas são apresentadas ao leitor 

a partir de uma construção espacial que foge ao padrão de reprodução mimética do real, 
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companhia apenas o pai e um ajudante.  Tamanho isolamento propicia o aparecimento 

de Saulo, figura criada pela mente de Marcela que, insolitamente, acaba por adquirir vida 

própria e projetar-se no vento, circulando indefinidamente por todo o ambiente.  Analisar as 

estratégias discursivas para a implantação do insólito na construção estética, bem como 

verificar o encaminhamento do enredo em uma linha que se aproxima em muito do Realismo 

Mágico constituem alguns dos interesses da análise a ser efetivada por esta análise.  Para 

isso, cinco importantes elementos que circulam pela obra serão estudados de modo mais 

detido: o mar, a ilha, a ostra, o vento, o farol.

Juliana Martins Cabral (UFRRJ)

(UFRRJ)

O insólito do conto A bela fahima: uma história envolvente que conquista novos leitores

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica que teve começo 

em agosto de 2011 e tem previsão de término em julho de 2012. A pesquisa busca estimular 

a prática da leitura, com alunos do 6º ano do Centro de Atenção Integral a Criança e 

Adolescente – Caic  Paulo Dacorso Filho, UFRRJ/Seropédica –RJ, através da contação de 

histórias do livro O Violino Cigano de Regina Machado (2004). Todos os dezesseis contos 

do livro são de tradição oral e com protagonistas femininas. Todas as histórias apresentam 

culturas e origens distintas uma das outras. O conto escolhido para apresentação chama-

se “A Bela Fahima”, um conto árabe, teve grande repercussão dos alunos do projeto, por 

apresentar uma narrativa rica e bastante criativa, que encanta pelos insólitos do enredo. O 

objetivo do estudo foi encontrar quais elementos utilizados na contação e também quais 

fatos provocaram mais interesse e consequentemente mais emoção nos alunos e alunas. 

Assim, foram distribuídos questionários com duas perguntas, a primeira direcionada as 

características estéticas atribuídas à personagem principal e a segunda ao que mais 

chamava atenção na história contada. Os resultados encontrados foram os mais variados, 

comprovando como as experiências e preferências pessoais influenciam na maneira como 

cada um interpreta e se interessa pelo texto ouvido. Durante a contação foi possível observar 

o deslumbramento dos estudantes, principalmente, pela história de “A Bela Fahima”, que 

foi escolhido por eles como o preferido dos cinco contos narrados. Conclui-se assim que 

para estimular a leitura, é preciso alcançar o público de maneira prazerosa, contando 

aventuras maravilhosas, fantásticas, sem compromisso com o real, mas sim articuladas 

como entretenimento, com a diversão. Neste sentido, a contação de história mostra-se 

como uma estratégia para o consumo de leitura, desvinculando do sentido obrigação 

escolar que se distancia do prazer de ler.
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(UFU)

O mito de fausto na cultura nordestina

O presente artigo tem por objetivo explanar o Mito de Fausto de Goethe na Literatura de Cordel, 

tendo como exemplo o folheto A mulher que enganou o Diabo, de Manuel D´Almeida Filho, cuja 

narrativa demonstra como uma mulher que para salvar a alma de seu marido, conseguiu com 

muita astucia ludibriar o Diabo e desfazer o pacto. Diante desse quadro, explicaremos como 

elementos da tradição clássica aparecem na literatura popular e como a religião está presente 

no texto, pois são feitas alusões a personagens femininas da Bíblia Sagrada como Eva e Dalila. 

E para que o artigo seja bem elucidado, trabalharemos em nossa pesquisa alguns teóricos da 

área dos estudos culturais como o escritor Delumeau (1989), Bakhtin (1993) e Ginzburg (1987).

Kamila Jessick Duarte da Costa (UFC)

(UFC)

O Misticismo em O sertanejo, de José de Alencar

O presente artigo insere-se no projeto de pesquisa intitulado, Heroísmo e fantástico nas 

relações literárias Brasil-Portugal. Através deste, pretendemos analisar os aspectos místicos 

que acompanham a personagem principal, Arnaldo, na obra O sertanejo, de José de Alencar. 

A narrativa trata da construção do herói nacional na figura de Arnaldo. Nossa análise tem 

por finalidade salientar os aspectos relacionados ao insólito que favorecem na constituição 

do herói, como a cenografia da obra (sertão), a figura do ermitão e a integração homem/

natureza. Para a fundamentação teórica relativa ao insólito utilizamos as, obras de Felipe 

Furtado, Tzvetan Todorov e Batalha. Através desses autores trabalhamos as concepções 

e as estruturas que constituem as narrativas fantásticas e o insólito. Para a análise dos 

aspectos relativos à obra utilizamos autores como, Candido, Siqueira, Mongelli e Le Goff. 

Nesta etapa, verificamos que tanto o sertão/floresta, como o ermitão são símbolos dessa 

natureza mística. Este trabalho, em parte, pretende salientar através de trechos da obra, os 

aspectos relacionados ao insólito e sua presença na mítica brasileira, assim, como destacar 

a constituição da figura do herói nacional, proposta por José de Alencar.

Karine Costa Miranda (UFPI)

(UFPI)

Mundo real e mundo insólito: a construção do fantástico-maravilhoso no conto “A 

luz é como a água”, de Gabriel García Márquez

O conto “A luz é como a água”, de Gabriel García Márquez, presente na obra Doze contos 

peregrinos (1992), nos apresenta Totó e Joel como personagens principais e desencadeadores 

de um enredo que aqui tratamos como insólito. O conto de Márquez possibilita reflexões acerca 
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ergue em frente do nosso, mas do nosso que, paradoxalmente, se transfigura em outro. O 

acontecimento insólito presente no conto, que antes era vivenciado somente pelas crianças, 

transpõe o nível da imaginação infantil e impetra também o olhar dos adultos. O embaraço em 

relação à veracidade do insólito se desfaz e é possível perceber que o maravilhoso envolve 

a narrativa ficcional. A partir dessa aceitação, surgiu o interesse em analisar o conto pela 

subdivisão adotada por Todorov (2008): o fantástico-maravilhoso, caracterizada como classe 

narrativa que se apresenta como fantástica e que termina por uma aceitação do sobrenatural. 

Com o objetivo de realizar uma análise da ocorrência do insólito no decorrer do conto, esse 

trabalho se constituirá de leituras teóricas a respeito dessas oscilações entre o fantástico e 

o maravilhoso. Para tanto, se faz necessário o contato com obras de autores como: Todorov 

(2004), Chiamp (1980), Costa Lima (2003) e Carpentier (1949).

Karine Miranda Campos (UniRitter)

(UniRitter)

A presença Insólita do Judeu Errante em Gabriel García Márquez e em Ondjaki: 

Intersecções Possíveis

A mimese humana é a base para a assimilação de comportamentos e de papéis sociais, e 

mesmo a imitação mais mecânica é capaz de torna-se assimilação ativa, garante-nos Agnes 

Heller. Na leitura de “Um dia depois do sábado”, conto do colombiano Gabriel García Márquez, 

e O Assobiador, novela do angolano Ondjaki, serão aproximados elementos da narrativa, 

comuns entre esses dois textos, com destaque para personagens que reencenam a condição 

de indivíduos em movimento entre sua particularidade e uma comunidade de referência. Ao 

mesmo tempo, são narrativas que aludem ao mito do Judeu Errante, herói emblemático que 

se inscreve como o estranho, Das Unheimlich, nas comunidades representadas pela ficção.

Karla Priscila Martins Lima (UFRN)

(UFRN)

A cisão da carne e do sacrário: o neutro como insólito em Kadosh de Hilda Hilst

Na produção artístico-literária de Hilda Hilst (1930-2004), observa-se que suas obras – ainda 

que classificada como poesia, ficção e dramaturgia, compõem uma anarquia de gêneros 

caracterizada pela mescla desses matizes e relacionadas a fenômenos típicos do século 

XX, como o fluxo de consciência, o minimalismo e dentre outras composições do sujeito 

pós-moderno, tais quais o neutro – cuja perspectiva apontada por Maurice Blanchot (2005), 

dá-se quando anula o tempo, dissolve a história e a linguagem tenta o suicídio enquanto 

motivo de esgarçar-se como mera expressão unívoca de um "eu", quando provoca um 

trânsito ao ele. Configura-se, assim, o insólito, porquanto a narrativa hilstiana não se tece 
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protagonista do conto, homem imerso na vivência da carne e de seu quarto-sacrário onde 

não se encontra o prazer dérmico e a sublimação pelas preces) que se perdeu, mas sim 

uma tentativa de interagir com as centelhas de um deus: o ele com quem mantém uma 

relação transitória e por isso, estrangeira, por não se encontrarem. Diante do que fora 

exposto, este trabalho tem como objetivo desdobrar uma leitura possível do neutro como 

uma configuração insólita na narrativa mencionada, tendo em vista que o enredo, bem como 

o personagem principal tece sua voz para encontrar seu outro estranhado ou inusitado, 

do qual se despedaça (n)a linguagem e (n)o pensamento. Com este propósito, a pesquisa 

do artigo orientou-se principalmente pelas ideias de Maurice Blanchot (2005) e o livro de 

Tara, Os arquivos do insólito (1976).

Laerte Fernando Levai (USP)

(USP)

Regresso à cúpula da pena: a presença do insólito em um conto de José Rodrigues 

Miguéis

Regresso à Cúpula da Pena, escrito por José Rodrigues Miguéis após um período de internação 

hospitalar, é talvez a narrativa ficcional mais insólita de sua literatura. Expatriado nos EUA, o 

autor idealizou o retorno a Portugal com um desejo obsessivo de reintegrar-se à sua gente e, 

sobretudo, a si mesmo. Nesta obra nitidamente autobiográfica, concebida em estado de torpor, 

a personagem protagonista reencontra o passado em meio à atmosfera vertiginosa do Palácio 

da Pena, onde a ameaçadora aparição do Outro ( Inimigo?; rival?; seu outro eu? ) confere, pelo 

viés intimista e psicológico que permeia o conto, a verossimilhança do fantástico. A evolução 

narrativa de Regresso à Cúpula da Pena segue um ritmo quase cinematográfico, impregnado 

de ansiedade e tensão, em que o sonhado regresso coincide com a incerteza do narrador em 

se readaptar ao tempo presente. Portugal de duas décadas passadas é longe e inacessível aos 

olhos do viajante, que rejeita, todavia, a idéia de se sentir estanho em seu país. O desafio de 

galgar os penhascos da Pena assume, em tal contexto, um caráter mítico, na qual a personagem 

narradora enfrenta seus fantasmas na tentativa de voltar às próprias origens. Este trabalho tem 

por objetivo a análise do conto de José Rodrigues Miguéis sob a perspectiva do insólito, em 

suas vertentes teóricas relacionados ao fantástico e ao estranho. O emblemático confronto do 

Eu com o Outro, que transita entre os planos do onírico e da imaginação, suscita no narrador 

e no leitor inicialmente a dúvida, para depois acenar com uma justificativa sobrenatural que 

permanecerá, ainda assim, encoberta pela máscara da ambiguidade.
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(UERJ)

A inauguração do insólito ficcional na teledramaturgia brasileira: Saramandaia, de 

Dias Gomes, como recriação derrisória do contexto político brasileiro

Exibida em 1976, em pleno regime militar, a telenovela Saramandaia, de Dias Gomes, 

inaugurou na teledramaturgia brasileira o que hoje se denomina insólito ficcional. O fictício 

vilarejo de Bole Bole – nome dado ao lugar em razão da usina de cana-de-açúcar que 

emprega a maioria de seus cerca de mil habitantes - é palco de um plebiscito que tem por 

objetivo a troca do nome da cidade. É utilizando essa disputa de natureza política que Dias 

Gomes exibe uma série de personagens bizarros – a mulher que explode de tanto comer, a 

virgem cujo corpo pega fogo por conta do desejo sexual e, o mais emblemático de todos, 

o homem alado – que transitam nesse espaço ficcional, criado para reproduzir de forma 

insólita e sarcástica o então cenário político em que se inseria o país. O autor então utiliza 

o bizarro e o risível como recurso para tecer sua crítica ao que era factualmente trágico, 

proporcionando ao telespectador a catarse pela derrisão.

Larisse Carvalho de Oliveira (UFC)

(UFC)

Aspectos do fantástico em Eça de Queiroz

Muito se tem falado do que seja o gênero fantástico. As definições se entrelaçam e se 

confundem e ainda assim teóricos e críticos não chegam a um consenso. No entanto 

autores como Todorov (1992), Lovecraft (2007), entre outros, concordam que o sobrenatural 

permeia o gênero fantástico, como também consideram a existência de um mundo paralelo 

ao nosso. No conto “O Defunto”, de Eça de Queirós (1974), identificamos o modo singular, 

escolhido pelo autor de trabalhar tal gênero, utilizando o ‘irreal’ para tratar dos problemas 

da sociedade, o que quase passa despercebido por alguns. Nosso objetivo é estabelecer 

as sutilezas utilizadas pelo autor quando da estruturação do conto e do clima fantástico 

que o permeia. Como apoio teórico, utilizamos Furtado (1980), assim como os autores já 

mencionados, que são imprescindíveis quando se fala do gênero fantástico. Pode-se concluir 

desde já, que o gênero fantástico não se caracterizará no conto somente como apresenta 

Todorov, ou mesmo Lovecraft; a hesitação ou o medo imposto ao leitor não podem ser 

claramente vistos na obra de Eça. Vale ressaltar ainda a relação da cultura portuguesa 

com o imaginário sobrenatural, que em diversas ocasiões aparece para nos lembrar que o 

“causo” pode ser verdadeiro ou não.
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(UFSC)

As narrativas órficas em Edgar Allan Poe

Este trabalho pretende investigar o significado das imagens subterrâneas surgidas em 

narrativas de Edgar Allan Poe, partindo da hipótese de que as declarações dos narradores 

do corpus podem ser tomadas como o relato de uma descida ao inferno. Analisaremos, 

assim, o sentido metafórico presente nas ações funestas de protagonistas que, em vista 

da passagem de uma condição de bons para maus sujeitos, nos desperta indulgência a 

despeito dos delitos praticados. Crimes e criminosos, então, serão percebidos em uma 

travessia na qual o espaço subterrâneo, em especial o porão e a adega, desempenha um 

importante mecanismo transformativo e estabelece a ligação com o mundo fantástico 

e o das vontades insólitas do inconsciente. A noção de fantástico a ser aplicada nas 

análises partirá do conceito elaborado por Tzvetan Todorov, sobretudo no que concerne 

aos estados alterados da consciência, mas não ficará restrito a ele, pois pretendemos 

oferecer outras contribuições para a compreensão do gênero.

Leonardo Davi Gomes de Castro Oliveira (UFPI)

(UFPI)

O realismo maravilhoso no conto “O mar do tempo perdido” de Gabriel García Márquez

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas características do realismo maravilhoso 

no conto o Mar do Tempo Perdido de Gabriel García Márquez. Segundo Chiampi o real 

maravilhoso, termo cultivado por Carpentier, seria um manifesto para uma nova orientação 

ficcional em que os elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular 

nem nas personagens, nem no leitor. Utilizamos em nosso referencial teórico autores 

como Carpentier (1985), Chiampi (2008), Todorov (2010) e Marçal (2009). No primeiro 

momento fazemos uma explicação sobre as características do realismo maravilhoso, no 

segundo momento fazemos um breve comentário sobre o autor e finalizamos com análise 

do conto. Pontuamos na análise do conto características do realismo maravilhoso, uma 

vez que existe uma admissão de novas leis da natureza com a aceitação dos fenômenos 

sobrenaturais e insólitos como: um mar exalar cheiro de rosas, contatos com mortos, 

cidade submersa em que vivem pessoas, mortos que rejuvenescem no mar dos mortos, 

são alguns aspectos que podemos presenciar no conto.
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(PUC-PR)

A apropriação da literatura fantástica pela indústria cultural cinematográfica e a 

fidelidade aos eventos insólitos nos filmes A História Sem Fim e O Senhor dos Anéis: 

O Retorno do Rei adaptados com o uso da computação gráfica

A literatura fantástica tem despertado o interesse da indústria cinematográfica pelas 

adaptações se tornarem filmes de entretenimento garantido e, por consequência, por serem 

altamente rentáveis. Filmes como A História Sem Fim (1984) e O Senhor dos Anéis: O Retorno 

do Rei (2003) retratam como a indústria cultural se apropriou da literatura fantástica nas 

últimas décadas, principalmente com a evolução da computação gráfica que permitiu que 

os eventos insólitos dessas literaturas fossem reproduzidos de modo mais fiel às obras 

contadas. A metodologia usada é a análise comparativa entre a obra contada (literatura) e a 

obra mostrada (filme). Para a realização da análise têm-se como base os assuntos relativos 

ao insólito, à indústria cultural e a adaptação cinematográfica, em que os principais autores 

abordados são respectivamente: Acácio Luiz Santos, Theodor Adorno e Linda Hutcheon. O 

artigo mostra que a evolução da computação gráfica propiciou à indústria cinematográfica 

a oportunidade de se apropriar da literatura fantástica como fonte de materiais atrativos ao 

público, com histórias já suficientemente desenvolvidas para facilitar a produção.

Leticia Baron Bortoluzzi (UCS)

(UCS)

O desvelamento da outra faceta do eu: a manifestação do fantástico e do duplo no 

conto “A insolação”, de Horacio Quiroga

A literatura latino-americana caracteriza-se como uma das fontes mais ricas e frutíferas no 

trabalho realizado com temas ligados ao imaginário e suas relações com o real e o ilusório, 

que a caracterizam de uma forma tão especial. Além disso, cumpre destacar que decorreu 

um lapso temporal significativo para a sua consolidação e o alcance de seu reconhecimento 

dentro da seara mundial. Portanto, o desenvolvimento de tais temas foi fundamental para a 

sua projeção e para a conquista de seu espaço. Dentro desse panorama, o escritor Horacio 

Quiroga, com uma vida repleta de tragédias, por meio de grande habilidade e qualidade 

literária, aborda questões atinentes à morte, ao sinistro, ao terror e, em especial, ao fantástico, 

temática explorada no conto “A insolação”, objeto dessa análise, misto de suspense, duplo e 

sobrenatural, que convida o leitor a adentrar nos mistérios que integram os desdobramentos 

do “eu”, pela relação estabelecida entre a figura do Fazendeiro Mister Jones e a Morte.
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(UFG)

Sedentas de Vida: as mulheres de Poe e Le Fanu

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é reconhecido como um grande, se não o maior, mestre do 

terror na literatura. Seus contos estão imersos em densa atmosfera, em ambiente capaz 

de apresentar as mais insólitas situações de onde emergem personagens perturbadoras. 

Não tão distante do poeta americano está o escritor irlandês Sheridan Le Fanu (1814 - 

1873), reconhecido por muitos críticos como o pai da moderna literatura de fantasma. A 

obra que mais representa sua veia gótica é a novela Carmilla: A vampira de Karnestein. 

Os dois autores apresentam em comum a paixão por mulheres envolvidas em situações 

mórbidas. Le Fanu apresenta ao mundo Carmilla, uma dama de beleza singular que passa 

a viver na moradia de Laura, e essa convivência se torna prejudicial à saúde da jovem, 

que se vê, a cada dia, mais próxima da morte. Já em “Ligéia”, de Poe, Lady Rowena 

tem sua vitalidade sugada, sendo consumida em um ambiente inóspito para ela, porém 

convidativo ao espírito de Lady Ligéia. Nesse lugar macabro, a loira Rowena se encontra 

em uma batalha promovida pela força de vontade de Lady Ligéia de voltar à vida. Tal 

como a vampira de Karnstein, Ligéia é uma criatura morta que tenta se apoderar da 

vida de Rowena. Analisando-se o comportamento das duas mulheres, Carmilla e Ligéia, 

encontram-se nelas muitas semelhanças físicas e psicológicas, irmanadas no vampirismo. 

Este trabalho tem como objetivo compreender a interrelação existente entre a personagem 

de Poe e a de Le Fanu, utilizando autores como Todorov, Caillais e Melton.

Leticia Gomes Montenegro (UERJ)

(UERJ)

Fábulas Delicadas: O insólito como afirmação de identidade na escrita de autoria 

feminina

Com uma escrita de difícil definição, Eliana Mara Chiossi apresenta ao seu leitor o livro 

“Fábulas Delicadas (2009). Totalmente fora de um enquadramento nos gêneros literários, o livro 

aborda questões cotidianas e subjetivas da condição feminina no mundo atual. Assim, essa 

pesquisa desenvolve-se atraves das leituras de suas fábulas e de um trabalho minucioso de 

busca por signos de afirmação de uma identidade feminina na pós-modernidade, que surge 

literariamente atraves do insólito. Mantendo um amplo debate com a autora a importância 

desse trabalho consiste na atualidade contextual do tema. Não se quer discutir gênero 

sob o prisma da dualidade, da comparação com o masculino universal, ou da equiparação 

de direitos e condições sociais, mas sim, apresentar como a escrita de autoria feminina é 

construída, em sua grande parte, pelo viés do insólito, do surpreendente, do estranho, do 

maravilhoso e até mesmo do “indecente”. Dessa forma, retoma-se “A identidade cultural na 

pós-modernidade” de Stuart Hall, “Introdução à Literatura Fantástica” de Tzvetan Todorov 
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Judith Butler em suas discussões sobre gênero e Gilles Deleuze em sua teoria sobre o 

devir. O devir surge como uma possibilidade de compreensão do local que a mulher ocupa 

socialmente e de que forma ela se inscreve na literatura. Tendo em vista que a mulher 

encontra-se nesse processo constante de “vir a ser” por natureza, é ela mesma um ser 

insólito. Ela encontra-se na atividade do escritor como indivíduo não formado, não definido, 

buscando inscrever-se como sujeito de sua própria história social. A partir das leituras das 

“fábulas” de Eliana Mara e das leituras teóricas, propomos que ao escrever num mundo 

centralizador, patriarcal e masculino, através de um código linguístico legitimador dessas 

estruturas unívocas, a mulher o faz por meio de um exercício do insólito.

Lila Léa Cardoso Chaves Costa (UFPI)

(UFPI)

O Fantástico e a Literatura: uma proposta comparativa entre o fantástico, estranho 

e o maravilhoso no conto de Lygia Fagundes Teles, O seminário dos ratos

Na concepção de Tzvetan Todorov, os conceitos de fantástico, maravilhoso e estranho 

possuem imperceptíveis conexões que os conectam e características que os tornam 

distintos. Todorov centra-se na hesitação que o leitor desenvolve frente à natureza de um 

acontecimento ficcional. Não se pode decidir, durante a narrativa, se o acontecimento é de 

natureza sobrenatural ou se trata de uma ilusão ou alucinação do personagem, assim produz 

um acontecimento que não pode ser explicado como um artifício comum, que provoca o 

estranho ou o maravilhoso diante da incerteza de explicações. O conto O Seminário dos 

Ratos apresenta uma alegoria de estruturas político-burocráticas, onde ratos, pequenos e 

temerosos invadem e destroem uma casa recém restaurada longe da cidade. Um evento 

denominado VII Seminário dos Roedores acorrerá sob a coordenação do Secretário do 

Bem-Estar Público e Privado, tendo como assessor o Chefe de Relações Públicas, enquanto 

o país encontra-se atravancado pela burocracia, invertendo-se a proporção dos roedores 

em relação ao número de homens: cem por um. O conto surge no ano de 1977, época em 

que o Brasil se encontrava em um momento histórico de repressão política. No trabalho 

gráfico da capa da primeira edição aparecem dois ratos empunhando estandartes com 

bandeiras à frente de uma figura estilizada – uma espécie de monstro com coroa, um rei no 

trono, a ser destronado possivelmente pelos animais, o que causa inquietação. A casa de 

campo torna-se palco da realização do evento, permanece longe de inimigos como insetos 

ou pequenos roedores, possuindo todos os atrativos de um ambiente construído para 

proporcionar lazer, acessíveis apenas a uma minoria, conta com piscina de água quente, 

aeroporto para jatinhos, aparelhos eletrônicos de comunicação. A narrativa transcorre neste 

cenário insólito com protagonistas ambivalentes, onde os acontecimentos e seus indícios 

nesta representação espacial transmitem uma sensação ameaçadora.
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(UNISULMA/ IESMA)

Neuromancer: um labirinto cibernético-cultural

Este artigo é resultado de uma pesquisa para a disciplina Ciência e Literatura do Mestrado 

em Letras da Universidade Federal do Piauí. Nesse texto fazemos um convite para uma 

viagem que visa explorar um mundo arquitetado em um passado que, profeticamente, 

traduz um futuro, imprevisivelmente, presente. O foco deste trabalho é a percepção dos 

elementos identitários dos personagens que se cruzam no labirinto de William Gibson, 

buscando encontrar os rastros de culturas que permeiam o Neuromancer de forma instigante 

e burlam a percepção de uma leitura linear. Para tal empreitada seguimos os fios das ideias 

de outros viajantes desse mundo, pertencente à modernidade líquida, entre eles: Pierre 

Lévy, Lúcia Santaella, Diana Domingues e Zygmunt Bauman. Nossa viagem, pelo labirinto 

cibernético-cultural de William Gibson, no intuito de evidenciar as marcas identitárias que 

aproximam e distanciam Case, Maelcum e Aerol nos levaram ao encontro de um desencontro 

de estranhos, nessa incursão pelo mundo neuromanciano, cujas impressões fez com que 

nos deparássemos com a dicotomia: ancestralidade-modernidade.

Lílian Lopondo (USP/ Mackenzie)

(USP/ Mackenzie)

Era o fantasma camarada?

A novela O Fantasma da Ópera (1910), de autoria de Gaston Leroux focaliza as aventuras que 

marcaram a passagem da protagonista, Christine Daaé, da adolescência para a idade adulta. A 

obra se desenvolve, primordialmente, no edifício da Ópera de Paris, dividido entre o palco, em 

que são encenados vários números de canto e dança, e o subsolo, onde se instalou Erik, tido por 

todos como um fantasma. Ele é responsável, em grande medida, pela promoção de Christine 

a prima donna da casa de espetáculos. A jovem, dividida entre seu amor por Raoul – amigo de 

infância –, e a fascinação por Erik, é levada ao subterrâneo, onde o fantasma almeja desposá-la. 

Seguem-se, então várias peripécias, que culminam com a união dos jovens. Erik permanece 

sozinho nos porões do prédio. Este trabalho tem como escopo o exame dos principais espaços 

constitutivos da narrativa com o fito de demonstrar que à dualidade espacial corresponde a 

dualidade na composição das personagens centrais, gerando a principal tensão sobre a qual 

se alicerça o texto: máscara/pessoa. Fundamenta-se nas reflexões de Bakhtin a respeito da 

interação eu-outro e nas teorias acerca do duplo em literatura.
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(UFRJ)

O insólito como recurso de representação do trauma histórico na narrativa 

contemporânea

Como diferentes nações processam os traumas históricos que marcaram o corpo social na 

segunda metade do século XX? Qual é o papel da arte, nesse sentido?  Este trabalho se propõe 

a pensar essas questões estabelecendo uma comparação entre duas narrativas que assumem a 

tarefa de problematizar o trauma e atitude de recalque de uma sociedade diante de uma catástrofe 

histórica. Nosso corpus será constituído pelo curta-metragem “O túnel”, um dos episódios 

de filme “Sonhos”, do cineasta japonês Akira Kurosawa, e por um conto do escritor argentino 

Fogwill, “Los pasajeros del tren de la noche”. Ao relatar alegoricamente a volta da guerra daqueles 

que nela pereceram Kurosawa e Fogwill recorrem a estratégias da literatura fantástica a fim de 

problematizar como a emergência do insólito pode levar a uma percepção crítica da capacidade 

ou incapacidade do corpo social de processar a memória do trauma. Os que são afetados por 

essa violência coletiva desenvolvem diferentes formas de reação para conseguir lidar com este  

elemento que cinde a identidade coletiva, sendo as duas principais o recalque como forma de 

defesa e o enfrentamento através da consciência trazida por substratos de uma memória cidadã 

que superam o esquecimento promovido pelos discursos colocados em circulação pelo Estado. 

Mas o retorno fato traumático sob a forma de estranho (Unheimlich) denuncia gradativamente.

Magda Diane Cursino (PUC-PR)

(PUC-PR)

A apropriação da literatura fantástica pela indústria cultural cinematográfica e a 

fidelidade aos eventos insólitos nos filmes A História Sem Fim e O Senhor dos Anéis: 

O Retorno do Rei adaptados com o uso da computação gráfica

A literatura fantástica tem despertado o interesse da indústria cinematográfica pelas 

adaptações se tornarem filmes de entretenimento garantido e, por consequência, por serem 

altamente rentáveis. Filmes como A História Sem Fim (1984) e O Senhor dos Anéis: O Retorno 

do Rei (2003) retratam como a indústria cultural se apropriou da literatura fantástica nas 

últimas décadas, principalmente com a evolução da computação gráfica que permitiu que 

os eventos insólitos dessas literaturas fossem reproduzidos de modo mais fiel às obras 

contadas. A metodologia usada é a análise comparativa entre a obra contada (literatura) e a 

obra mostrada (filme). Para a realização da análise têm-se como base os assuntos relativos 

ao insólito, à indústria cultural e a adaptação cinematográfica, em que os principais autores 

abordados são respectivamente: Acácio Luiz Santos, Theodor Adorno e Linda Hutcheon. O 

artigo mostra que a evolução da computação gráfica propiciou à indústria cinematográfica 

a oportunidade de se apropriar da literatura fantástica como fonte de materiais atrativos ao 

público, com histórias já suficientemente desenvolvidas para facilitar a produção.
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(UFSC)

As narrativas órficas em Edgar Allan Poe

Este trabalho pretende investigar o significado das imagens subterrâneas surgidas em 

narrativas de Edgar Allan Poe, partindo da hipótese de que as declarações dos narradores 

do corpus podem ser tomadas como o relato de uma descida ao inferno. Analisaremos, 

assim, o sentido metafórico presente nas ações funestas de protagonistas que, em vista 

da passagem de uma condição de bons para maus sujeitos, nos desperta indulgência a 

despeito dos delitos praticados. Crimes e criminosos, então, serão percebidos em uma 

travessia na qual o espaço subterrâneo, em especial o porão e a adega, desempenha um 

importante mecanismo transformativo e estabelece a ligação com o mundo fantástico e o 

das vontades insólitas do inconsciente. A noção de fantástico a ser aplicada nas análises 

partirá do conceito elaborado por Tzvetan Todorov, sobretudo no que concerne aos estados 

alterados da consciência, mas não ficará restrito a ele, pois pretendemos oferecer outras 

contribuições para a compreensão do gênero.

Marco Aurélio Navarro (Mackenzie)

(Mackenzie)

A sombra : um conto fantástico de Andersen

O conto A sombra, de Hans Christian Andersen (1805/1875) é a trajetória de um sábio que 

acaba sendo subjugado pela sua própria sombra (o seu duplo). Uma temática recorrente 

durante o Romantismo, o desdobramento do “eu” nos conduz a reflexões históricas, 

filosóficas e psicológicas. Perder a sua sombra é perder a própria vida e esse destino 

se confirma no conto do escritor dinamarquês. O lado obscuro do homem supera a sua 

própria consciência. Assim, o fantástico, o insólito leva-nos a uma análise da alma humana 

que, não raro, caminha entre a essência e a aparência.

Marcos Antonio Maia Vilela (UNEB)

(UNEB)

A ficção científica, o insólito e o humor nos contos de Berilo Neves

O escritor Berilo Neves (1899-1974) é um dos poucos que se aventurou na escrita da ficção 

científica no Brasil do início do século XX. Embora seus textos não se enquadrem explicitamente 

nas características contemporâneas do gênero, percebe-se uma aproximação com temas 

que se aproveitam do temor e desconfiança em relação ao futuro para desenvolver enredos 

nos quais há uma presença de mecanismos e ferramentas associadas à tecnologia. Além 

de contrastar com a representação e o reforço dos estereótipos culturais da época, estes 
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científico exótico e curioso sobre o futuro da sociedade em suas relações culturais. O 

presente trabalho apresenta uma breve análise dos contos reunidos na coletânea “Século 

XXI” publicada pelo escritor em 1934. Pretende-se destacar os temas associados ao insólito 

através de um discurso de ciência, juntamente com o humor ácido verificado nos textos, 

descrevendo aquilo que futuramente seria consagrado e amplamente utilizado pela cultura 

de massa através da indústria do entretenimento. Tais textos, ainda desconhecidos da 

crítica literária e cultural, podem constituir um acervo prolífico na análise dos estereótipos 

difundidos na cultura brasileira do princípio do século XX. Deste modo, o texto de ficção 

científica pode ter sido fundamental ao reforço de imagens sobre o futuro que consolidaram 

certa opinião pública na afirmação de valores culturais hegemônicos.

Maria Angélica Amâncio (UFMG)

(UFMG)

O percurso do insólito no cine-romance de Alain Robbe-Grillet

Minimalismos, minúcias, repetições, trompe l´oeil, nomes falsos, narradores que atacam 

a credibilidade um do outro, espelhos, mentiras, sonhos, encenações, lembranças. Essas 

são algumas das peças fundamentais na escritura e na filmografia do francês Alain Robbe-

Grillet. Em sua obra, resulta complicado distinguir o herói do anti-herói, determinar se é 

vítima ou algoz a heroína, decifrar o real e o imaginário. A própria linha de separação entre 

os gêneros literários – roteiro e romance – e entre diversas mídias – em especial, o cinema e 

a literatura – torna-se um traço incerto e embaçado para leitores, espectadores, críticos. O 

que se acompanha, muitas vezes, é apenas o percurso do protagonista rumo, e em meio, ao 

insólito. Neste trabalho, espera-se, assim, discutir esse tema sobre o qual já se debruçaram 

estudiosos como François Migeot, Roger-Michel Allemand, Andre Gardies, Roland Barthes e 

Gilles Deleuze: os “deslizamentos progressivos de sentido” (Migeot) na obra de Alain Robbe-

Grillet. Enfocam-se, para isso, os cine-romances Ĺ Immortelle (1963) Glissements progressifs 

du plaisir (1974) e La Belle Captive (1983) – ainda que a comparação com outras obras, desse 

e de diferentes autores, faça-se interessante e/ou necessária ao longo da pesquisa.

Maria Aparecida da Costa Gonçalves Ferreira (UFRN)

(UFRN)

A difusa e confusa ideia de amor: um estudo do discurso amoroso no romance 

contemporâneo

Pensar a contemporaneidade quando se está inserido nela não é tarefa fácil. Torna-se 

delicado e perigoso debater e julgar eventos concomitantes com o período em que se vive. 

Ainda assim, o cenário do momento instiga reflexões sobre temas recorrentes no discurso 
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na literatura. Mas, não se fala aqui do amor dorido que consolida o romance romântico no 

século XIX; este, depois que Emma Bovary traiu seu marido, por necessidade de emoção, 

desapareceu, esfriou como o corpo de Ema. Contudo, percebe-se que o discurso amoroso 

não desaparece, mas, é readaptado, atualizado, resinificado. Na contemporaneidade a 

angústia de amor, é a angustia do luto que ocorre na origem deste (BARTHES, 2007), pois 

no momento da sedução já está incrustrado o sentimento de perda que vai gerar ciúme 

e outras dores relativas ao amor (Ferreira, 2004). Assim, propõe-se com este estudo uma 

conceituação do sentimento amoroso relativo a Eros. Valendo registrar que tal estudo faz 

parte de uma pesquisa maior, em desenvolvimento no doutorado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, cujo desafio é identificar formas de manifestação do amor, em dois 

romances contemporâneos. Embora de conceituação imprecisa, sem regras, a problemática 

transita em campos epistemológicos variados, figurando muitas vezes como matéria do 

insólito. Em síntese, é possível afirmar que o amor é objeto de um debate milenar, de Platão 

aos nossos dias; e as incertezas geradas pelo tema são fatores que contribuem para a 

imprecisão de seus conceitos. Em uma sociedade de lobos, onde tudo tem um preço, 

falar em discurso amoroso pode soar como ideia de louco, alienado ou ridículo, conforme 

eternizou o poeta português, mas ainda assim, é um assunto que sustenta um debate.

Maria Aparecida Nogueira Schmitt (CES-JF/ SMC)

(CES-JF/ SMC)

Cortázar e a desconstrução dos cânones literários: o insólito na interpenetração de 

códigos em “O livro de Manuel”

Na busca de uma estética literária que atenda as especificidades da América Latina, Julio Cortázar 

inaugura um estilo romanesco onde o leitor deixa de receber passivamente a leitura linear e 

previsível para, numa postura lúdica, envolver-se com o livro como coparticipante do autor. 

Nos domínios das obras cortazarianas, “O livro de Manuel” reflete, no espelho textual, imagens 

vestidas de palavras e o autor, ao recorrer a recursos televisivos, como componentes do seu 

projeto de invenção lúdica, investe no processo renovador de uma narrativa de autodestruição, 

híbrida de elementos imaginários e de dados documentais. Envolvido com o compromisso da 

alfabetização política, Cortázar se utiliza do insólito na busca de aproximação entre o leitor e 

o mundo das personagens, plasmado na realidade cotidiana que circunda o homem latino-

americano. No mosaico textual, fragmentos da vida e da arte formam a unidade na diversidade, 

numa técnica de construção em texto nascido de outros textos. Compondo um tecido complexo 

em que imagens e palavras são costuradas umas às outras, o fio do discurso consegue em “O 

livro de Manuel”, na destreza do escritor comprometido com a realidade, utilizar-se do onírico 

como elemento ancilar para se atingir a integralidade do ser.
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(UFRJ)

O realismo mágico no processo de construção de identidade em The Agüero Sisters, 

de Cristina García

Esta comunicação objetiva discutir The Agüero Sisters (1997), da escritora cubano-americana 

Cristina García, romance que narra a história de duas irmãs nascidas em Cuba, e separadas 

ainda pequenas devido à rejeição materna sofrida pela irmã mais velha, Constancia. Após a 

Revolução, Constancia parte em exílio para os Estados Unidos enquanto Reina permanece em 

Cuba até a década de 1990, quando se junta à sua irmã em Miami. O passado de ambas ainda 

envolve a morte trágica de sua mãe em condições suspeitas, ocorrida quando as irmãs eram 

ainda crianças. Utilizando o realismo mágico, Cristina García oferece às protagonistas o ambiente 

propício para lidarem com questões identitárias, tornando mais explícitas as marcas de seus 

conflitos. A rejeição materna sofrida por Constancia, por exemplo, acaba por ser materializada 

em seu corpo ao ter seu rosto transformado no de sua falecida mãe, sendo necessário o seu 

retorno físico à sua terra natal a fim de resgatar não somente a verdade sobre seu passado mas 

também a sua própria face. Maggie Ann Bowers (2004) destaca que realismo mágico se refere 

à ficção que inclui acontecimentos mágicos em uma narrativa realista na qual o sobrenatural 

não é uma questão simples ou óbvia, mas uma questão comum, uma ocorrência do cotidiano, 

aceita e integrada na racionalidade e na materialidade do realismo literário. Em The Agüero 

Sisters, lançando mão do instrumental proporcionado pelo uso de elementos do realismo 

mágico, Cristina García apresenta uma oportunidade de diferente percepção da realidade e, 

também, um relevante instrumento no processo de construção da identidade.

Maria de Lourdes Abreu de Oliveira (CES-JF)

(CES-JF)

Chico Buarque e Júlio Cortázar: um olhar sobre a questão do duplo

O estudo que se pretende desenvolver trata de uma reflexão sobre o insólito na narrativa 

ficcional de Chico Buarque, brasileiro, e Júlio Cortázar, argentino. Tomando como ponto 

de partida o livro Budapeste, de Chico Buarque, far-se-á uma leitura comparativa com o 

conto “Os axolotes”, de Júlio Cortázar, considerando-se a questão do duplo, tema clássico 

na literatura ocidental desde que a problemática da identidade passou a ocupar o centro 

das preocupações humanas, como um intrincado enigma a ser solucionado. Na busca da 

pessoa sob persona, ambiguidades bloqueiam uma visão clara da realidade. A fascinação 

pelo outro, a divisão do ser entre dois mundos é profundamente marcada nos dois textos 

escolhidos. Enquanto em Budapeste a personagem de Chico Buarque é observadora de 

si própria e de seus delírios; a divisão da personalidade, da hesitação entre o eu e o outro, 

tomando como tema a antropomorfização, vai ser explorada no conto de Cortázar, onde o 

narrador-protagonista passa de sujeito da observação a objeto.
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(UFRN)

O insólito na narrativa fantasmagórica de Murilo Rubião: O pirotécnico Zacarias

O trabalho por nós proposto visará a construir uma leitura do conto, “O pirotécnico Zacarias” 

(2005), de Murilo Rubião, cuja obra é configurada pelo sistema literário nacional dentro da 

perspectiva do chamado realismo mágico. A partir desta colocação, abordaremos o papel do 

insólito e da narrativa fantasmagórica, na elaboração do pensamento literário do autor mineiro, 

como parte da desconstrução do homem narrativo verídico, considerando a desarticulação 

do regime orgânico discursivo do signo realista, na literatura brasileira, questão que, aqui, 

remete às proposições do filósofo francês Gilles Deleuze em Imagem-tempo (1995). No 

desdobramento das estratégias desconcertantes e estranhas do narrador do conto, a crítica 

da linguagem que ele realiza, dimensiona também o lugar de uma escritura da diferença. 

Nesse sentido, utilizaremos as noções de descentramento e reverso do modelo logocêntrico 

de escritura, para melhor estabelecermos a problemática de singularidade que, na ficção 

do nosso autor, irrompe contra a estética realista-naturalista, enquanto cânone dominante.

Maria Ellem Souza Maciel (UEPB)

(UEPB)

A luneta mágica como representação do fantástico no Romantismo brasileiro

O romance A luneta mágica, exemplar pouco conhecido do Romantismo brasileiro, traz 

a experiência do protagonista e narrador Simplício com uma luneta capaz de lhe permitir 

distinguir os objetos, a despeito de sua grave miopia. Esta luneta, produzida por um armênio 

dotado de poderes mágicos, traz em si não apenas a possibilidade da visão superficial das 

coisas, mas a leitura do âmago dos objetos e pessoas sobre os quais seja fixada por mais 

de três minutos. Existem elementos insólitos em A luneta mágica que não eram comuns para 

as narrativas da época no Brasil, a exemplo do armênio e seus rituais mágicos, bem como 

a própria luneta e seu poder de distinguir o mundo real para além de sua superficialidade. 

Além de ser um romance importante no que tange à representação ficcional da sociedade 

e costumes da época, característica do Romantismo brasileiro, entendemos que Joaquim 

Manuel de Macedo nele traz uma das primeiras representações do fantástico na literatura 

brasileira, ao lado de autores como Álvares de Azevedo e Machado de Assis. Tomando 

como ponto de partida o fantástico como um gênero de ficção caracterizado pela hesitação 

provocada no leitor (Todorov, 2008), buscaremos neste trabalho identificar elementos do 

insólito n’A luneta mágica, aqui presente na figura do fantástico.
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(UFMG)

Cotidiano e epifania nos Três Contos, de Flaubert

A exposição visa a abordar a relação entre cotidiano e epifania nos Três Contos, a indiscutível 

obra-prima de Flaubert, cuja excelência do estilo foi admirada por toda a modernidade 

literária. As três narrativas incorporam a temática da santidade como o referencial comum de 

leitura, na medida em que se apresentam como hagiografias remodeladas ou estilizadas. Nas 

hagiografias tradicionais, o maravilhoso era tomado como fundamento da santidade. Nos Três 

Contos, a relação entre cotidiano e epifania permanece um problema pouco explorado pela 

fortuna crítica do autor, não obstante a associação entre santidade e estupidez ser notável 

em Flaubert, como observou, a propósito, Foucault. Sabe-se que o conceito de epifania, 

enquanto momento de visão, graça, luz ou beatitude, está relacionado com a potência da 

imaginação como fonte de criação estética. Já foi discutida, pela crítica especializada, a 

significação da noção de epifania em autores consagrados da ficção moderna como James 

Joyce, Clarice Lispector ou Guimarães Rosa. Especificamente em narrativas curtas, como o 

conto, a epifania designa um momento especial na rotina das personagens. A comunicação 

pretende, portanto, oferecer uma nova abordagem para a compreensão da relação entre 

cotidiano e epifania, a partir do exame dos Três Contos, de Flaubert.

Maria Helena Sansão Fontes (UERJ)

(UERJ)

Estranhos narradores na obra de Pepetela

Este trabalho visa a uma análise das obras Yaka e A Gloriosa família, de Pepetela, ressaltando-

lhes as especificidades narrativas a partir do viés metaficcional historiográfico que se revela 

na medida em que ambas se inscrevem como questionadoras do passado, registrando-o, 

preenchendo-lhe os vazios e conferindo-lhe significados. Nessa leitura, as figuras dos narradores 

subvertem a tradição inserindo-se como elementos provocadores da desconstrução da 

história e do próprio fazer literário. No caso de Yaka a presença de uma estátua que, com seu 

olhar atento, acompanha a saga da família Semedo reveza-se na narração com o narrador-

personagem em primeira pessoa. No caso de A gloriosa família, a presença sombria de um 

escravo surdo-mudo dá ênfase à voz dos vencidos e oprimidos pelo poder.
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(USP)

O mundo reinventado através dos sapatos furados de Quintana: significação e 

fruição na obra infantil do poeta

A poesia de Mário Quintana é permeada por um mundo infantil, no qual transita o valor 

da imaginação. Esse trabalho tem por objetivo analisar dois livros de Mário Quintana 

destinados ao público infantil e juvenil, ambos livros de poesia: Lili Inventa o Mundo, publicado 

originalmente em 1983, reeditado pela Editora Global em 2005, com ilustrações de Suppa; 

Sapato Furado é o segundo livro analisado, na reedição da Editora Global de 2006, com 

imagens do ilustrador André Neves. Os textos do poeta, junto às ilustrações apresenta uma 

simbologia caracterizada por elementos que envolvem temas como a morte, a velhice ou 

a solidão, temas não comuns ao universo dos textos que tem por destinatário a criança. 

O insólito se faz presente nesses símbolos, aqui analisados e estudados, tanto em suas 

formas verbais, quanto nas representações imagéticas das ilustrações dos dois títulos. O 

poeta apresenta uma sintonia com os sentimentos e com o repertório infantis, pois narra 

de forma a aproximar seu ponto de vista ao da criança, não impõe tom moralizante em seus 

poemas e preocupa-se em compreender e traduzir o que as crianças sentem. O poeta é 

honesto com seu destinatário infantil, não ameniza a realidade, não simplifica as palavras 

e não infantiliza os temas de suas poesias. As informações presentes em sua escrita são 

desordenadas e não lineares, transmitem ao leitor um potencial de envolvimento mais rico e 

assim, elevam seu nível de invenção e percepção. Dessa maneira, o trabalho aqui proposto, 

visa alcançar uma análise que compreenda a poesia para crianças de Mário Quintana como 

um aporte ao insólito, tema recorrente na literatura contemporânea.

Maria Sílvia Antunes Furtado (UEMA)

(UEMA)

Entre o Estranho e o Maravilhoso: A construção narrativa do fantástico no conto O 

Horla, de Guy Maupassant

Como marco primeiro, faz-se necessário esclarecer que o estudo trata da segunda versão 

do conto, e apesar de ter sido privilegiado no decorrer do estudo, o elemento crucial para as 

análises e inferências foi a narrativa. Isto porque é o sistema de relações necessárias e não 

arbitrárias, no interior do texto, que expõe a construção de determinado gênero (TODOROV, 

1992), no caso o fantástico, não obstante tê-lo por base. É sob esta perspectiva que o 

projeto discute de que forma e de qual material literário o conto de Guy lança mão para 

construir o fantástico, uma vez que esse gênero tem caráter tão evanescente, por possuir 

uma relação tênue com outros dois: o Estranho e o Maravilhoso. O Horla é narrado em 

primeira pessoa, visto ter caráter de diário, e se passa na cidade Rouen, especificamente 
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dias de sua estada em Rouen começa a queixar-se da presença de um estranho em sua 

residência, indivíduo este que lhe perturba o sono e a harmonia da casa. Acredita, então, 

estar sendo perseguido, e os fatos narrados apontam para isso, no entanto, seu discurso 

sempre ambíguo gera dúvidas quanto à origem desse indivíduo: se um fantasma, fruto 

da imaginação ou um ser vivente. É nos interstícios desse discurso ambíguo que reside 

nossa investigação. Até que ponto a narrativa se direciona, de forma a não adentrar ao 

gênero Estranho ou ao Maravilhoso? Para tanto, consideramos o aporte teórico de Maurice 

Blanchot, “O espaço Literário”; Tzvetan Todorov, “Introdução à Literatura Fantástica”; 

Adorno, “Notas de Literatura I”.

Mariana Maia Simoni (PUC-RJ/ FAPERJ)

(PUC-RJ/ FAPERJ)

Performatividade insólita em experimentos teatrais contemporâneos

O trabalho se propõe a analisar o conceito de insólito a partir de sua força performativa 

tanto nas produções teóricas no campo dos estudos de literatura e de teatro quanto nas 

próprias encenações contemporâneas. A irrupção do insólito no nível da materialidade da 

cena contemporânea do presente será investigada a partir de uma perspectiva oscilante 

e não dicotômica de pares conceituais como teoria e prática, realidade e ficção, razão 

e emoção. A moldura teórica compõe-se de pressupostos construtivistas, e sistêmicos 

conforme as formulações de Siegfried Schmidt e Niklas Luhmann, respectivamente. Serão 

focalizadas determinadas experiências teatrais no âmbito alemão, como por exemplo, de 

René Pollesch, diretor teatral consagrado com os principais prêmios de dramaturgia do país, 

embora não se declare como dramaturgo. Pollesch dirige o Prater, um teatro pertencente à 

Volksbühne em Berlim e atualmente é um dos diretores mais proeminentes da Alemanha. 

Seu trabalho será analisado em vista das possibilidades que oferece de esgarçar limites 

entre teoria e prática a partir de ações comunicativas produzindo efeitos insólitos tanto no 

âmbito teórico quanto prático.

Marleide Santana Paes (UESB)

(UESB)

O lado mágico do treme terra: o Coronel-Moreira César sob outros olhares

Neste trabalho, pretende-se engendrar uma discussão que favoreça apontar a recorrência 

dos elementos narrativos Mágico-realista dentro da reconstrução representativa da figura 

histórica do Coronel Moreira Cesar, comandante da Terceira Expedição à Guerra de Canudos 

ocorrida em 1896-1897. Este personagem aparece com nova reconfiguração no romance 
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Coelho Fontes. Sessenta anos após o término da Guerra de Canudo, os atos praticados 

pelo coronel “corta cabeça” no ignoto sertão baiano serão reveladores de ações que 

transpuseram o território rude da guerra e chegou ao mundo extraordinário onde o insólito 

e o real imbricam-se fantasticamente.  Temível, aterrador, enérgico, e tantos outros adjetivos 

que a história já dispensou ao Coronel Moreira César ficam em segundo plano quando se 

ler sobro o “Treme-Terra” descrito na obra ficcional de Oleone Coelho. O leitor extasia-se 

com esta narrativa, tendo em vista que a mesma se desenrola de forma rápida, cheia de 

lances pitorescos os quais se misturam de modo frenético realidade e devaneios, história 

e imaginação. Este romance oferece ao leitor um mundo permeado de profetas, médicos 

curandeiros, cidade fantasma vizinha às numerosas povoações espalhadas pelo sertão, 

arca construída por um Noé matuto avisado por divina revelação sobre o final do sertão 

em chuva, balões que sobrevoam o ignoto sertão, moças que seduzem viajantes no meio 

da noite, enfim, são muitas figuras inusitadas que fazem parte do romance supracitado. 

Partindo do pressuposto de que a literatura de cunho Mágico-realista muitas vezes é 

confundida com a literatura Fantástica, procurar-se-á compreender as diferenças basilares 

entre ambas as categorias tomando por referenciais teóricos os textos Introdução à Literatura 

Fantástica de Tzvetan Todorov e o artigo de William Spindler, Magic Realism: A tipology.

Monique Souza Silva (UEMA)

(UEMA)

Entre o Estranho e o Maravilhoso: A construção narrativa do fantástico no conto O 

Horla, de Guy Maupassant

Como marco primeiro, faz-se necessário esclarecer que o estudo trata da segunda versão 

do conto, e apesar de ter sido privilegiado no decorrer do estudo, o elemento crucial para as 

análises e inferências foi a narrativa. Isto porque é o sistema de relações necessárias e não 

arbitrárias, no interior do texto, que expõe a construção de determinado gênero (TODOROV, 

1992), no caso o fantástico, não obstante tê-lo por base. É sob esta perspectiva que o 

projeto discute de que forma e de qual material literário o conto de Guy lança mão para 

construir o fantástico, uma vez que esse gênero tem caráter tão evanescente, por possuir 

uma relação tênue com outros dois: o Estranho e o Maravilhoso. O Horla é narrado em 

primeira pessoa, visto ter caráter de diário, e se passa na cidade Rouen, especificamente 

na casa de um homem, aparentemente com boas condições de saúde. No passar dos 

dias de sua estada em Rouen começa a queixar-se da presença de um estranho em sua 

residência, indivíduo este que lhe perturba o sono e a harmonia da casa. Acretida, então, 

estar sendo perseguido, e os fatos narrados apontam para isso, no entanto, seu discurso 

sempre ambíguo gera dúvidas quanto à origem desse indivíduo: se um fantasma, fruto 
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nossa investigação. Até que ponto a narrativa se direciona, de forma a não adentrar ao 

gênero Estranho ou ao Maravilhoso? Para tanto, consideramos o aporte teórico de Maurice 

Blanchot, “O espaço Literário”; Tzvetan Todorov, “Introdução à Literatura Fantástica”; 

Adorno, “Notas de Literatura I”.

Nadier Pereira Dos Santos (UFRN)

(UFRN)

Do estranhamento à criação – O insólito enquanto manifestação da linguagem 

poética em Roberto Bolaño

À semelhança de certos procedimentos das vanguardas do início do século XX, como, por 

exemplo, o surrealismo, o autor chileno Roberto Bolaño, detentor de uma prosa ágil, por 

vezes quebra uma sequência narrativa fluente e a permeia com figuras que denunciam sua 

própria linguagem criativa por meio de uma sensação de estranhamento causada no leitor. 

A partir de algumas passagens selecionadas da obra narrativa do autor chileno, o presente 

trabalho pretende analisar o caráter por vezes insólito de sua literatura. Percebemos nesse 

procedimento de construção textual, antes que a busca por um acordo interpretativo, uma 

efetiva sensação de estranhamento, interrupção ou suspensão do sentido, assim como 

a ruptura do pacto estabelecido com o leitor. Nessa aproximação ao insólito na obra de 

Bolaño, nos apoiaremos em certos textos críticos de Júlio Cortázar, para quem o autor, 

por meio de seu instrumento expressivo, articula uma visão ou uma revisão da realidade, 

fazendo confluir linguagens nominativas e poéticas, sendo estas últimas transcendentes à 

significação idiomática direta. O reconhecimento do escrito e do lido constitui apenas um 

momento provisório da literatura, e pressupõe sempre outro, “el salto fulgurante a lo único 

que vale para él: el extrañamiento, la indecible toma de contacto con lo inmediato, es decir 

con todo eso que continuamente ignoramos o distanciamos en nombre de lo que se llama 

vivir”. Em resumo, procuraremos mostrar como nessas passagens Bolaño impõe, por meio 

de seu estilo, um afastamento crítico e denuncia a diversidade de maneiras de contemplar a 

existência e de portar-se diante da realidade, instando o leitor, mais que a uma assimilação 

interpretativa, à reflexão individual. Autor e leitor se separam momentânea e positivamente, 

deslocando-se em relação à linguagem meramente enunciativa, contrapondo uma poética 

do insólito às estruturas linguísticas e imaginárias instituídas e propiciando o desacordo e 

o estranhamento no leitor.
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(UFRN)

Entre o feminino e o masculino: Diadorim e a reconstrução do mito do Hermafrodito 

em Grande sertão: veredas

Buscamos explanar, neste trabalho, características na narrativa literária de Grande sertão: 

veredas, de Guimarães Rosa, que permitiram observar o processo de remitologização 

(MIELIETINSKI, 1987) do mito grego de Hemafrodito. O mito, aqui, é visto dentro da perspectiva 

deleuziana (2006) de ruptura com o significante linguístico despótico e com práticas de 

normatização social, levando em conta seu caráter transgressor. Destacamos, assim, a 

configuração do insólito dentro da construção da personagem Diadorim e de suas relações 

com Riobaldo e com a jagunçagem, além de relacionar mitologicamente a personagem rosiana 

à ausência do feminino nos modelos dos guerreiros medievais cristãos, dada a natureza 

patriarcal dessas representações. Como embasamento para esta proposição, introduzimo-

nos na discussão sobre a androginia dentro dos paradigmas culturais da modernidade, 

relacionada às novas teorias da sexualidade, conforme June Singer (1990). Rosa remonta 

à mitologia grega do andrógino, no pensamento platônico da ambivalência, ambiguidade 

e polissemia, remitologizando o mito dentro dessas configurações o estranhamento da 

relação, remédio e veneno para as práticas do amor (DERRIDA, 1991).

Newton de Castro Pontes (URCA)

(URCA)

O narrador moderno ficcional: aspectos da teoria estética de Adorno e Benjamin 

em contos de Dalton Trevisan

A posição central do narrador literário pós-guerra entrou em declínio, algo evidenciado nas 

obras de vários autores modernos.  Discorreremos neste ensaio a analisar o narrador nos 

contos Maria pintada de Prata e Uma Vela para Dario de Dalton Trevisan. Tentaremos, com 

isto, compreender o porquê do entrave da marginalização, e suas consequências, desse 

componente caracterizador do gênero narrativo. Utilizaremos como fundamentação teórica 

as observações sobre o narrador moderno, empreendidas pelos filósofos Walter Benjamin 

e Theodor Wiesengrund Adorno.  “A arte de narrar está em extinção”, já anunciara Walter 

Benjamin.  O mundo pós-guerra, o capitalismo e a industrialização conduziram a sociedade 

ao individualismo e à retificação na interação dos indivíduos.  Essa problemática irá influir na 

literatura especialmente sobre o narrador, silenciando a arte de contar estórias. O filosofo 

vê, também, no cataclismo das guerras na Alemanha um dos fatores principais desta 

problemática, pois “no final da guerra os combatentes voltavam mudos do campo de batalha 

não mais ricos e sim mais pobres de experiência comunicável”. E, Adorno, comungando 
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redirecionamento da representatividade do tema, lenda, para a forma, a linguagem: epopeia 

negativa.  Entendemos, como resultado ainda parcial do estudo, que o mundo imagético 

ficcional desses contos mimetiza as famílias fragmentárias e marginalizadas socialmente 

de indivíduos reificados culminado pelo capitalismo e a indústria cultural. Estes Fatore são 

perceptíveis na família de João, assalariado é largado pela esposa, que está cansada do 

salário miserável do marido e os filhos crianças são deixados em orfanatos. E, Dario, que 

passa mal e morre em uma rua movimentada sem subsidio.

Nícea Helena de Almeida Nogueira (CES-JF)

(CES-JF)

A narrativa fantástica nos contos “Bárbara” e “O ex-mágico da taberna Minhota”, 

de Murilo Rubião

A pesquisa pretende demonstrar o uso da narrativa dentro da perspectiva do gênero 

fantástico nos contos “Bárbara” e “O ex-mágico da taberna Minhota”, do escritor mineiro 

Murilo Rubião (1916-1991). Este é considerado, no universo literário, seu precursor no 

Brasil pelas características impressas nos contos cujas propriedades envolvem-se com a 

ambigüidade como meio ficcional. Tais características, segundo nosso ponto de vista, são 

alcançadas nesses contos na medida em que, no conto “Bárbara”, o narrador relata sobre a 

ambição dessa mulher, que ao fazer pedidos absurdos ao marido (narrador homodiegético), 

assume proporções físicas colossais e heterotópicas. Compactuando com esse princípio, 

encontramos, em “O ex-mágico da taberna Minhota”, a idéia de um ser errante, dotado de 

poderes sobrenaturais, aprendendo em suas vivências num mundo por demais organizado 

e dentro do padrão de realidade do leitor. Esses contos são histórias que nos remetem a 

problemas do homem contemporâneo. Em “Barbara”, fica evidente o consumismo e, no 

conto “O ex-mágico da taberna Minhota”, o autor faz críticas severas à burocracia. Na obra 

de Murilo Rubião, o fantástico denuncia a angústia do homem e ainda dramatiza a questão 

do desejo e a sua interdição.

Nuno Manna (UFMG)

(UFMG)

"Não pode ser, mas é": por uma hermenêutica da narrativa fantástica

Diante de certas limitações de uma compreensão tradicional da narrativa fantástica, devedora 

em grande medida da teoria estruturalista de Tzvetan Todorov sobre o gênero fantástico, 

nos lançamos para uma tentativa de compreensão que considere a complexidade e a 

dinâmica dessas narrativas. Nesse sentido, nos aliamos a uma hermenêutica da narrativa 
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Buscamos na filosofia de Paul Ricoeur, particularmente na obra Tempo e Narrativa, as 

bases para essa compreensão. A teoria ricoeuriana nos permite apontar para a dinâmica 

configurante da intriga fantástica, uma tessitura marcada fortemente pela força de uma 

dimensão discordante caracterizada por estratégias despragmatizantes e desfamiliariantes. 

Além disso, atentamos para o caráter mediador da intriga, em um sentido fundamental, 

que se constitui a partir de uma ética e que se realiza na experiência do leitor. Por fim, 

buscamos compreender a temporalidade instituída pela narrativa fantástica, vislumbrando 

nela a emergência da crise do saber moderno.

Olívia Dias Queiros (UNESP-Araraquara)

(UNESP-Araraquara)

O espaço mágico em “São Marcos”

Guimarães Rosa é conhecido por tratar temas regionais de forma universalizada, onde faz 

um mergulho na cultura mineira e constrói o mundo do “homem do sertão” que colhe do 

ambiente, das histórias contadas pelos mais velhos, das fábulas e lendas a matéria a ser 

transformada em uma literatura singular e mágica. É desse quadro de magia, que podemos 

colher elementos que a caracterizam como uma literatura realista mágica, mas especificamente 

o que o teórico inglês William Spindler (1993) chamou de realismo mágico antropológico. 

No conto “São Marcos”, presente em seu primeiro livro Sagarana, temos uma narrador-

protagonista letrado que vive uma experiência “mágica”, mesmo duvidando de tudo o que 

ouvia a respeito das lendas locais, evidenciando assim uma aproximação do racional e do 

mágico no texto, característica marcante para a distinção da obra como realismo mágico 

antropológico. Outro elemento importante é a representação que o espaço adquire nesse 

conto. O narrador-protagonista faz uma caracterização da floresta que será determinante 

para o seu destino e para o desfecho da história. A simbologia mágica dada à vegetação 

local pode ser observada não apenas como efeitos estéticos e psicológicos despertados 

no protagonista, mas também como representações estético-ideológicas do autor. Através 

de um processo de espelhamento, Guimarães Rosa insere em “São Marcos” elementos 

que indicam ao leitor que tudo o que acontece ao longo da história tem também outras 

dimensões: mítica, cósmica, simbológica e alegórica. Diante disso podemos concluir que 

“São Marcos” mostra um espaço ficcional em que é plenamente desenvolvido o realismo 

mágico: aquilo que Alejo Carpentier chamou de lo real maravilloso ou o que para Spindler 

se enquadra na categoria de realismo mágico antropológico.
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(UNESP)

O insólito Grenouille: aspectos do fantástico em O perfume

Em 1985 o escritor alemão Patrick Süskind publica seu primeiro romance, O perfume (Das 

Parfum. Die Geschichte eines Mörders), e, até então, o olfato nunca havia sido usado para 

sustentar todo o enredo de uma narrativa. Pelo subtítulo original sabe-se que a história a 

ser contada é a de um assassino. A genialidade de Jean-Baptiste Grenouille o converte 

em criminoso, porque o maior perfumista de todos os tempos ambicionava possuir a 

fragrância de determinadas mulheres e descobriu que, para isso, era necessário matá-las. O 

protagonista detinha um olfato sobre-humano que o possibilitava seguir suas vítimas aonde 

quer que fossem. O personagem principal sofria também de um defeito fisiológico que lhe 

proporcionava cometer os crimes sem ser visto, pois o fato de não ter cheiro funcionava 

como uma capa de invisibilidade. Com essas considerações, propomos a discussão 

sobre como o poder de atração do aroma confere caráter fantástico à obra e propicia sua 

constituição como romance policial.

Pedro Henrique Trindade Kalil Auad (UFMG)

(UFMG)

Valey and Her Week of Wonders : da literatura surrealista ao cinema de resistência

Escrito na República Tcheca em 1935, publicado em 1945, logo após a II Guerra Mundial, 

Valery and Her Week Of Wonders, de Vítezslav Nezval, se tornou obra-chave para entender o 

surrealismo tcheco – primeiro grupo de artistas dessa vanguarda fora da França. Esse grupo, 

curiosamente, existe e produz até hoje, mas é pouco divulgado e estudado no ocidente. O 

livro pode ser visto como uma previsão de uma Europa prestes a se manchar de sangue 

durante a guerra e da perda da inocência no pós-guerra. Posteriormente o livro serviu como 

base de filme homônimo dirigido por Jaromil Jires, e ganha um novo contexto: a ditadura 

comunista e é visto hoje como uma forma de ludibriar a censura que se impunha ao país. 

O insólito, nesse caso, parece se apresentar como uma alternativa a políticas castradoras 

do estado e como alternativa de resistência. Nosso trabalho propõe uma apresentação 

desses textos e as implicações que a mistura entre contos antigos e infantis, superstições, 

romance, fantasia e erotismo exercem sobre a teoria da literatura.
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(UFPE)

O grotesco e o insólito no tempo e espaço n’As Bruxas de Fagundes Varela

Partindo da fundamentação teórica de Todorov (2008), Kayser (2003), Hugo (2003), Batalha 

(2011), Jauss (2002) e Bakhtin (2005), a presente comunicação busca compreender os 

elementos grotescos entrevistos nas transições cronotópicas trabalhadas pelo conto “As 

bruxas” (1941), do escritor brasileiro Fagundes Varela (1841-1875). Intenta-se observar 

os recursos através dos quais se procurou introduzir o leitor do século XIX brasileiro no 

universo ambíguo da bruxaria de molde europeu a partir da monomania, do movimento da 

narrativa, dos usos do espectral, objetos mágicos, espaços evocados e, principalmente, 

das divergências entre o tempo psicológico e cronológico dos personagens. Além disso, 

objetiva-se compreender como os elementos fantásticos e de horror configuram uma 

diegese que ora se volta ao grotesco, ora ao sublime, como possíveis índices para a 

compreensão do imaginário do leitor oitocentista brasileiro. Por fim, ressaltamos que a 

importância deste trabalho se dá também porque Fagundes Varela foi considerado um 

dos grandes nomes do romantismo brasileiro.

Rachel Fátima dos Santos Nunes (UERJ)

(UERJ)

O horror e o abjeto nos contos de Edgar Allan Poe e Horácio Quiroga

Este trabalho tem por objetivo analisar a atmosfera do horror e da abjeção nos contos 

de Edgar Allan Poe e Horácio Quiroga. Pretende-se apresentar o conceito de abjeto 

da teórica Julia Kisteva para compreender como os dois autores tematizaram em seus 

contos as questões ligadas à morte, aos medos que estavam dentro das personagens e 

ao repulsivo que existia na própria mente das personagens. Analisaremos as personagens 

condenáveis, fracas e viciosas de seus contos, que estão condenadas a pagar com a 

morte os próprios vícios. Verificaremos que em lugar de lançar um indivíduo normal num 

universo inquietante, tanto Edgar Allan Poe quanto Horácio Quiroga lançam um indivíduo 

inquietante em um mundo normal. Veremos como ambos escreviam um medo real, um 

medo que estava dentro das personagens, representando fobias, terrores e recalques. 

Enfatizaremos o conceito psicanalítico do estranho trabalhado por Sigmund Freud para 

compreender as obsessões das personagens dos autores escolhidos. 
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(FAPEMA)

Literatura e cinema: o espaço intersemiótico nas versões literária e cinematográfica 

de A queda da casa de Usher

Neste trabalho, exporemos uma análise que faz parte de uma pesquisa do Programa 

Institucional de Iniciação Científica da Faculdade Atenas Maranhense (FAMA), no qual nos 

propusemos a analisar a ligação entre a obra literária e o filme intitulados A queda da casa 

de Usher, através da fenomenologia de Bachelard e da semiótica de Peirce. Nossa intenção 

é comparar das obras escrita, de Edgar Allan Poe, e cinematográfica, dirigida por Jean 

Epstein com lançamento em 1928, no que tange às possíveis similaridades e diferenças, 

não somente de enredo, mas também de signos literários transformados em signos 

cinematográficos. Para tanto, nos basearemos nas categorias de signo explicitadas pela 

Semiótica de Charles Sanders Peirce e nas postulações de espaço da Poética do Espaço de 

Gaston Bachelard. A transposição ou tradução de obras literárias para as telas de cinema 

tem sido considerada tarefa difícil, uma vez que para muitos autores, é quase impossível 

transmitir a mesma mensagem através de diferentes sistemas de significação. Neste estudo 

verificaremos, primeiramente, os sistemas de signos utilizados em cada tipo de arte para, 

em seguida, analisarmos a forma que ocorre a transposição de um meio para outro. Embora 

o texto literário seja universamente reconhecido como mais rico que o cinematográfico, 

devido à liberdade oferecida ao leitor para preenchimento das lacunas de sentido, é (será) 

possível perceber na comparação intersemiótica, que os recursos específicos do cinema, 

tais quais enquadramento, trilha sonora, iluminação, jogo de câmeras, adicionaram novos 

signos e perspectivas no trabalho analisado.

Rafaela Queiroz Ferreira Cordeiro (UFPE)

(UFPE)

O grotesco e o insólito no tempo e espaço n’As Bruxas de Fagundes Varela

Partindo da fundamentação teórica de Todorov (2008), Kayser (2003), Hugo (2003), Batalha 

(2011), Jauss (2002) e Bakhtin (2005), a presente comunicação busca compreender os 

elementos grotescos entrevistos nas transições cronotópicas trabalhadas pelo conto “As 

bruxas” (1941), do escritor brasileiro Fagundes Varela (1841-1875). Intenta-se observar 

os recursos através dos quais se procurou introduzir o leitor do século XIX brasileiro no 

universo ambíguo da bruxaria de molde europeu a partir da monomania, do movimento da 

narrativa, dos usos do espectral, objetos mágicos, espaços evocados e, principalmente, 

das divergências entre o tempo psicológico e cronológico dos personagens. Além disso, 

objetiva-se compreender como os elementos fantásticos e de horror configuram uma diegese 
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do imaginário do leitor oitocentista brasileiro. Por fim, ressaltamos que a importância deste 

trabalho se dá também porque Fagundes Varela foi considerado um dos grandes nomes 

do romantismo brasileiro.

Raquel de Sousa Ribeiro (USP)

(USP)

D.Sebastião  e As naus, de Lobo Antunes: esperança e insólito

A figura de D. Sebastião está associada à esperança de diferentes maneiras: foi desejado 

como herdeiro de um trono que, sem ele, cairia sob o domínio espanhol; foi guerreiro de 

Deus numa política expansionista e que se propunha salvar os povos de outras religiões,  

convertendo-os ao catolicismo; por fim, desapareceu num empreendimento guerreiro e 

foi esperado como esperança de salvação. N’As naus, o flautista, em consonância com o 

passado, mais do que a realidade permite, e seguidores, acreditam que ele virá para livrá-los 

da ameaça castelhana. O homem de nome Luís, que em muitos aspectos atualiza Camões 

e seu poema épico Os lusíadas, numa espécie de nostalgia do que o jovem rei representou 

naquele tempo, aceita esperar o encoberto, apesar de ter consciência da impossibilidade 

disso acontecer. Por fim, a imagem do rei surge dissociada de qualquer esperança, como 

grotesco. Estas imagens são apresentadas em sequência, justapostas, produzindo um efeito 

de leitura de hesitação quanto à sua relação com o real ou com o sobrenatural, conforme 

Todorov em sua obra Introdução à literatura fantástica, ou de desestabilização do sistema 

de valores, em consonância com Irène Bessière em seu livro Le Récit Fantastique. Esta 

comunicação propõe-se examinar o tratamento dado pelo autor a essas questões.

Regina da Costa da Silveira (UniRitter)

(UniRitter)

A presença Insólita do Judeu Errante em Gabriel García Márquez e em Ondjaki: 

Intersecções Possíveis

A mimese humana é a base para a assimilação de comportamentos e de papéis sociais, e 

mesmo a imitação mais mecânica é capaz de torna-se assimilação ativa, garante-nos 

Agnes Heller. Na leitura de “Um dia depois do sábado”, conto do colombiano Gabriel García 

Márquez, e O Assobiador, novela do angolano Ondjaki, serão aproximados elementos da 

narrativa, comuns entre esses dois textos, com destaque para personagens que reencenam 

a condição de indivíduos em movimento entre sua particularidade e uma comunidade 

de referência. Ao mesmo tempo, são narrativas que aludem ao mito do Judeu Errante, 

herói emblemático que se inscreve como o estranho, Das Unheimlich, nas comunidades 

representadas pela ficção.
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(UNESP-Assis/ FAPESP)

La Main enchantée e La Main d´écorché: o fantástico como procedimento intertextual

Se o fantástico, visto enquanto gênero, caracteriza-se por sugerir a dúvida em relação à 

presença do sobrenatural no discurso literário, entretanto, suas formas de manifestações 

também dão-se de maneiras bastante diversas, ora pendendo para o maravilhoso, ora 

para o estranho, segundo os tênues limites assinalados por Todorov. Desse modo, têm-

se na literatura francesa significativas contribuições, como é o caso de Gérard de Nerval 

(Paris – 1808-1855) e Guy de Maupassant (Fécamp – 1850-1893) cujas obras evidenciam 

um diálogo bastante intrínseco e profícuo para os objetivos deste estudo. Sendo assim, a 

pesquisa que aqui se realiza levará em consideração os estudos de Bessière, Finné, Vax, 

Furtado, Camarani e Batalha, que fornecem as principais diretrizes neste tipo de análise 

e compreensão dos textos literários em questão. Portanto, propõe-se analisar o texto de 

Nerval – La main enchantée (1832) – e o de Maupassant – La Main d´écorché (1875) – a 

partir da gênese fantástica, empreendendo uma leitura que os analise comparativamente, 

ressaltando os pontos de contato entre autores, e o modo pelo qual se dá a construção da 

ambiguidade, presentes na natureza estrutural do gênero.

Renato Martins e Silva (UFRJ)

(UFRJ)

“Toque a campainha, seja um forte!”: a representação do diabo no conto O Mandarim

Este artigo se propõe a analisar o conto O Mandarim, de Eça de Queirós, com destaque à 

aparição, às ações, à influência e à persuasão que a figura maléfica do diabo exerce sobre 

a personagem principal, Teodoro. O autor, ao apresentar sua personagem, caracteriza-o 

como um funcionário público que realiza trabalhos de pouca importância. É um homem de 

vida simples, com um emprego de baixa remuneração e hóspede em uma pensão. Teodoro 

não vê perspectiva de ascender socialmente, porém se descreve como um ambicioso que 

deseja a fartura, a opulência. Seu ideal de existência é viver como um nababo. Certa noite, 

Teodoro recebe a inesperada visita do diabo em seu quarto. Essa personagem, a qual 

se atribui toda a sorte de malfeitos e uma infinidade de realizações maléficas, é bastante 

recorrente em contos fantásticos do século XIX. Em O Mandarim, a figura fantástica do 

diabo se apresenta para o cético Teodoro como o 'Tentador', uma das nomeações que 

costumeiramente recebe. Nessa narrativa, o diabo é aquele que induz, de forma bastante 

lógica, o modo de agir do 'pobre humano' que, fraco de caráter e ganancioso, sucumbe à 

sua tentação e passa a agir de acordo com os interesses das forças do mal, mas que na 

realidade são os seus também. Considerando a moralidade de cunho religioso na qual se 
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senão uma existência desastrosa, plena de culpa e infelicidade. A personagem passa a ser 

assombrada pela triste figura do mandarim morto por ele e que lhe aparece rotineiramente. 

Neste trabalho, será discutida ainda a recorrência dessa representação (encarnada) das 

forças do mal no texto literário e o abrandamento da indignação diante de atrocidades que 

passam a ser atribuídas às diferentes facetas nas quais se transverte o diabo.

Reno Nícolas de Araújo Torquato (UFRN)

(UFRN)

Homens (e) Ratos: Manifestações do insólito banal em “El polícia de las ratas”, de 

Roberto Bolaño

A obra de Roberto Bolaño, principalmente à medida que o escritor aproximava-se cada vez mais 

da morte, foi deixando-se marcar por um acentuado pessimismo em relação à humanidade. 

Em diálogo com Kafka, a quem parecia cada vez mais ligado em seus momentos finais, 

Bolaño retoma “Josefina, a cantora”, do escritor tcheco, e escreve “El policía de las ratas”, 

recorrendo novamente à figura do detetive, agora para investigar as razões ou sem-razões 

da ocorrência de crimes brutais numa colônia de ratos. No entanto, o conto deve ser lido 

como uma alegoria sobre os homens, e o crime investigado sugere uma discussão sobre a 

existência do mal e sua (in)evitabilidade, em termos de casualidade ou de causalidade, desde 

que é o próprio autor que se questiona acerca dessa situação paradoxal, sem deixar de se 

espantar com as manifestações corriqueiras de algo tão insólito quanto o crime e a morte. 

Além disso, o conto pode ser lido como uma espécie de síntese do pensamento que Bolaño 

propôs discorrer em 2666, seu romance mais denso. Pretendemos, portanto, analisar o conto 

“El policía de las ratas” através de comparações críticas com outros textos, considerando 

ainda o problema do mal, tal como discutido por vários pensadores ao longo da história, 

para o que nos apoiaremos no livro de Susan Neiman, “O mal no pensamento moderno”.

Rita de Cássia Silva Dionísio (UNIMONTES/ FAPEMIG)

(UNIMONTES/ FAPEMIG)

Franz Kafka e o mundo do imponderável

Conforme o escritor e teórico francês Maurice Blanchot, a alegoria, o símbolo, a ficção mítica, 

tornam-se indispensáveis em Franz Kafka, dos quais sua obra nos apresenta desdobramentos 

extraordinários, pelo caráter de sua meditação, que oscila entre os polos da solidão e da lei, 

do silêncio e da palavra comum. A conclusão a que se pode chegar lendo as narrativas de 

Kafka é que muito pouco havia para se fazer “contra as artimanhas do mundo administrado”: 

a experiência do autor teria resultado em uma criação literária dolorida, às vezes inacabada, 
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partir de trechos da fortuna crítica a respeito do autor, sobre o mundo ficcionalizado em 

sua obra que, durante a sua vida nunca atingiu grande fama, mas tem exercido enorme 

influência sobre a vida de pessoas em todo o mundo, transformando-o, conforme a crítica, 

em um dos escritores mais relevantes de todo o século XX.

Roberto Lépori (UNESP)

(UNESP)

Del ´ informe embrión´ de Sor Juana al ´ inhábil y rudo y elemental Adán de sueño´ 

de Borges, o de cómo intuir la pervivencia en la literatura latinoamericana de la 

conjunción ciencia ficción / hermetismo

El presente trabajo persigue dos objetivos interconectados. El primero es presentar una 

hipótesis original y, acaso, polémica: el poema “Primero sueño” [1685] de la novohispana 

Sor Juana Inés de la Cruz inaugura la literatura de ciencia ficción en América Latina. Ese 

texto –cuya máxima aspiración en la historia del género hasta mi propuesta de relectura era 

haber logrado escasas e insuficientes menciones como poema de ´proto-ciencia ficción´- 

permite, además, evidenciar que desde sus inicios al menos un sector de la ciencia ficción 

latinoamericana ha mantenido una estrecha relación con el hermetismo (en un sentido amplio, 

los saberes propios del Corpus Hermeticum, pero también la alquimia y variadas tradiciones 

esotéricas). El segundo objetivo es demostrar que, al igual que otros importantes autores 

latinoamericanos, Jorge Luis Borges continuó mutatis mutandis la tradición iniciada por 

Sor Juana al pergeñar relatos de ciencia ficción en los que el saber hermético (en un arco 

que va desde los gnósticos a la alquimia) juega un papel determinante. Luego de sintetizar 

las razones por las que se puede considerar sin problemas a Borges como un autor de 

ciencia ficción, mi análisis se centrará, por un lado, en “Las ruinas circulares” [Ficciones, 

1944], un relato habitualmente leído desde el fantástico, cuyo tópico de la fallida creación 

de vida artificial lo conecta con “Primero sueño”, y, por el otro, en “Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius” [Ficciones, 1944], una compleja narración que funciona como puerta de entrada 

para detectar de qué manera el escritor argentino configura sus relatos de ciencia ficción 

a partir de la emergencia de sectas (gnósticas, herméticas, herejes).

Rodrigo da Costa Araujo (UFF/ FAFIMA)

(UFF/ FAFIMA)

Clarice Lispector caleidoscópica

Esta comunicação oral tem como objetivo realizar uma leitura dos efeitos de mise en 

abyme na escrita romanesca de Clarice Lispector [1925-1977]. Tal procedimento, além de 

ser comparado à metáfora do caleidoscópio e problematizar o universo da criação, toma 
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proposta é focar a escrita/o código como quem brinca com um caleidoscópio: a cada piscada 

ou a cada movimento da mão, pode-se sempre obter uma nova e surpreendente imagem na 

escrita clariciana. Nessa leitura insólita e a partir do conceito de Lucien Dallenbach, busca-

se um movimento rodopiante, principalmente, quando se fala de uma escritura em espiral, 

como processo de jogo de espelhos que refletem novos ângulos e infinitas combinações.

Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (UFF/ FCRB)

(UFF/ FCRB)

Transignificações macunaímicas entre Mário de Andrade e Pedro Nava

Entre 1925 e 1944, os escritores Mário de Andrade e Pedro Nava trocam cartas em que 

predominam, entre outros assuntos, discussões em torno de poesia, artes plásticas e 

abrasileiramento da linguagem. Na correspondência, há um largo intervalo entre 1928 e 

1944, isto se considerarmos o conceito stricto sensu de carta e consultarmos o material 

disponível nos acervos dos dois escritores. Em 14 de julho de 1928, Mário envia a Nava 

uma edição de Macunaíma, com a dedicatória: “A/ Pedro Nava/pouco trabalhador, / pouco 

trabalhado”. No ano seguinte, Nava devolve o livro presenteado com oito ilustrações ocupando 

as páginas em branco, desenhos de cores e traçados intensos, influenciados pelas estéticas 

surrealista e expressionista, dialogando com o mito macunaímico. Disto, temos a tensão, 

quanto ao conceito epistolográfico, entre os suportes materiais de correspondência que, 

redimensionados, podem abarcar outros meios; e as tensões, talvez mais complexas, entre 

tendências estéticas (modernismo, surrealismo e expressionismo), linguagens (literária e 

pictórica) e estilos individuais (formações e atividades), fazendo avultar as discussões em torno 

dos índices de brasilidade, apontamentos de uma arte e de uma sociedade em formação.

Rosa Maria Cuba Riche (UERJ)

(UERJ)

Do romance aos quadrinhos: o reconto e a adaptação

Muitas obras literárias foram adaptadas para a linguagem dos quadrinhos no último ano. 

Os objetivos dessa pesquisa são investigar como se dá esse processo, avaliar os recursos 

literários, gráficos e plásticos empregados; averiguar a utilização da imagem a serviço 

da narrativa, se os recortes contemplam os ganchos do enredo, a função do tempo e do 

espaço e a relação com o texto matriz. Após a seleção do corpus, foi realizada uma análise 

da obra O caçador de pipas de Khaled Hosseini em quadrinhos, em comparação com o 

romance homônimo. O aporte teórico que dá suporte à pesquisa está pautado na obra de 

estudiosos do gênero dos quadrinhos, do reconto e da adaptação.
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(CAPES)

O insólito na narrativa de ficção: hibridismo do real e do imaginário em A mocidade 

de trajano de visconde de Taunay

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o insólito na narrativa de ficção em que ocorre o 

hibridismo entre o real e o imaginário, procurando compreender o intenso diálogo entre a 

Ficção e a História, tomando como objeto de estudo a obra A Mocidade de Trajano (1984), 

do escritor Visconde de Taunay, que constrói uma representação histórico-literária desde 

o início da obra focando fatos, processos e detalhes históricos, mencionados e, por vezes, 

ficcionalizados no romance, deixando entrever uma noção do híbrido entre o real e o 

imaginário em quase toda a trajetória de sua narrativa. Desta forma, à luz de uma bibliografia 

teórica dedicada ao assunto entende-se que o romance em foco pode contribuir para o 

estímulo e o desenvolvimento dos estudos histórico-literários por conter depoimentos que 

representam a sociedade e os costumes do interior paulista, abordando os aspectos do 

meio rural daquela região; o regime de trabalho escravo nas grandes fazendas; o papel 

da mulher afrodescendente; traçando perfis de figuras que eram quase que estereótipos 

comuns a quase todas as fazendas de tradição escravocrata no país, bem como, importantes 

acontecimentos históricos no Brasil do século XIX. Visconde de Taunay sabia manifestar 

o seu conhecimento acerca do mundo que o cercava e compartilhar, seja em forma de 

denúncia ou de uma narrativa romântica o mundo de sua época, permitindo-nos, visualizar 

um intenso diálogo entre o real e o imaginário na Literatura Brasileira.

Sandra Maria Job (UENP)

(UENP)

Do insólito e do maravilhoso na construção cinematográfica n’A lenda de Beowulf

A presença do insólito na literatura sempre atraiu autores e leitores desde a Antiguidade 

Clássica e tem povoado e alimentado a imaginação da humanidade. Sua atração pelos 

aspectos insólitos das narrativas certamente é devido a um conjunto de motivações. Mas 

algumas dessas, possivelmente, são resultantes das reações e sensações que o maravilhoso 

pode causar no leitor e mesmo no espectador. Reações que vão do fascínio ao medo, 

do estranhamento ao repúdio. A história sobre Beowulf, poema medieval, recentemente 

adaptado para a narrativa cinematográfica, A lenda de Beowulf (2007), parece-nos muito 

mais que destacar questões históricas, caracterizar-se pelo entretenimento de contar uma 

história, especialmente privilegiando o impacto dessas sensações no leitor/espectador, ou 

seja, característica da forma do poema que permaneceu e se realçou na forma da narrativa 

visual.  Este trabalho pretende pensar a construção dos aspectos insólitos em A lenda de 

Beowulf, identificando elementos do belo e do grotesco e sua contribuição na construção 
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averiguar outra(s) possibilidade(s) de ler, interpretar e construir o insólito na narrativa visual.  

Para tanto, serão apresentadas, em um primeiro momento, diferentes concepções teóricas 

sobre literatura fantástica, realismo mágico e sobre o maravilhoso para, posteriormente, 

identificá-los no filme e proceder à proposta de discussão.

Sayuri Grigório Matsuoka (UFC)

(UFC)

Aspectos do fantástico em Eça de Queirós

As definições disponíveis nos estudos literários sobre o fantástico suscitam muitas dúvidas 

sobre a natureza desse gênero. As abordagens voltadas para o tema, apesar de dissecarem 

os enredos e as estruturas narrativas desses textos, não abarcam suas possibilidades de 

sentido, dando-nos a impressão de que cada obra, ou cada autor, possui uma receita própria 

para relatar os fatos fantásticos. No entanto, autores como Todorov (1939), Lovecraft (2008) 

e Furtado (1980) possuem, pelo menos, um ponto comum em suas apreciações: a presença 

do sobrenatural nesse tipo de narrativa. Tal sentimento parece ter acompanhado Eça de 

Queiroz, que não se furtou a registrá-lo em alguns de seus romances e contos. É o que se 

percebe, por exemplo, em “O Defunto” e em “O Mandarim”, obras em que identificamos o 

modo singular escolhido pelo autor para trabalhar a questão, utilizando a ‘fantasia’ como 

mote para criticar a sociedade lisboeta do século XIX. Observadas as sutilezas utilizadas 

pelo autor na estruturação desses contos e o clima fantástico que os permeia, nosso objetivo 

é comentar as peculiaridades do modo fantástico praticado por Eça de Queiroz a partir da 

relação entre as noções de imaginário e de literatura fantástica. Além dos autores citados, 

constituem, dentre outros, a base teórica desta pesquisa Calvino (2011) e Franco Jr (2003).

Shannya Lúcia de Lacerda Filgueira (UFRN)

(UFRN)

O insólito na narrativa fantasmagórica de Murilo Rubião: O pirotécnico Zacarias

O trabalho por nós proposto visará a construir uma leitura do conto, “O pirotécnico Zacarias” 

(2005), de Murilo Rubião, cuja obra é configurada pelo sistema literário nacional dentro da 

perspectiva do chamado realismo mágico. A partir desta colocação, abordaremos o papel do 

insólito e da narrativa fantasmagórica, na elaboração do pensamento literário do autor mineiro, 

como parte da desconstrução do homem narrativo verídico, considerando a desarticulação 

do regime orgânico discursivo do signo realista, na literatura brasileira, questão que, aqui, 

remete às proposições do filósofo francês Gilles Deleuze em Imagem-tempo (1995). No 

desdobramento das estratégias desconcertantes e estranhas do narrador do conto, a crítica 

da linguagem que ele realiza, dimensiona também o lugar de uma escritura da diferença. 
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de escritura, para melhor estabelecermos a problemática de singularidade que, na ficção 

do nosso autor, irrompe contra a estética realista-naturalista, enquanto cânone dominante.

Sharmilla O’hana Rodrigues da Silva (UFPI)

(UFPI)

A lenda do cavaleiro sem cabeça : o insólito no conto e no filme

O objetivo deste artigo é analisar a presença do sobrenatural no conto A lenda do cavaleiro 

sem cabeça, escrito por Washington Irving em 1819, e em sua adaptação homônima para 

o cinema, realizada por Tim Burton em 1999. Ambos apresentam a história da comunidade 

isolada que acredita fielmente em uma criatura de origem misteriosa e que vive em 

função de tal lenda. O filme produz uma mudança no gênero do conto, levando-nos do 

fantástico ao gótico. Tal transformação inicia no enredo e na atuação dos personagens. 

Nesta perspectiva, enfatizamos o processo de adaptação da literatura para o cinema e a 

construção das citadas narrativas, o que nos leva ao estilo de cada autor. Nos baseamos 

nos estudos sobre o insólito na literatura, principalmente aqueles que cuidam do fantástico 

e do gótico, e percebemos que o tratamento do fantasma no conto é diferente da condição 

do mesmo no filme, devidos a objetivos pessoais de Irving e Burton.

Shirley de Souza Gomes Carreira (UNIABEU)

(UNIABEU)

As manifestações do insólito em Grimus, de Salman Rushdie

Em suas entrevistas, Salman Rushdie alude à presença do insólito em seus textos, afirmando 

que há modos diferenciados de interpretá-la, e que essa interpretação está vinculada à 

cultura do leitor. Esta comunicação visa à análise do insólito no romance Grimus e suas 

possíveis interpretações.

Stélio Furlan (UFSC)

(UFSC)

Do insólito à vanguarda permanente na poesia de Herberto Helder

Para Herberto Helder, a poesia é um “baptismo atónito, sim uma palavra/ surpreendida 

para cada coisa”. Cabe ao textor-bricoleur laborar na oficina da palavra para, ao plasmar 

“uma coisa poética”, elevá-la à condição de um “acto iluminante do génesis”. O que daí 

deriva mais não é que um fazer poético enquanto exploração planeada do aleatório de 

cada execução. Eis o que anima o propósito deste ensaio: investigar em que medida, ao 
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(1964), de Herberto Helder, é capaz de sugerir um fazer poético como resultado de talhe 

e associação por collage, cujos enlaces terminam por aproximar diferentes espaços e 

temporalidades fazendo jus a um conceito de beleza que deriva da exploração consciente 

das aproximações insólitas.

Stephanie Caroline Santos de Sá (UFRN)

(UFRN)

A dinâmica do terror moderno: o imaginário e a estética do sobrenatural

Este trabalho propõe uma análise acerca das abordagens de narrativas centralizadoras do 

medo, as quais permeiam o discurso sobrenatural dos filmes de terror moderno, cuja nova 

forma de contar a velha história do gótico clássico parte, principalmente, da perspectiva da 

competência simbólica e da dinâmica do imaginário como proposto potencial de superação da 

sujeição à autoreferência presente na raiz da violência humana. O horror simbólico perpetua 

uma indefinição, uma eterna sensação de discrepância entre o real e o imaginário, porém, 

agregador do universo centralizador do medo como fator de equilíbrio psicossocial. Para 

tanto, as teorias de Tzvetan Todorov e Remo Ceserani serão os principais suportes teóricos 

para o entendimento da ambientação do terror/fantástico; no que tange à compreensão das 

construções de imagem, serão utilizados os conceitos de introdução à análise da imagem, 

de Martine Joly, e, por fim, os conceitos chave da literatura sombria, de Alberto Manguel.

Sumaya Machado Lima (UENP)

(UENP)

Do insólito e do maravilhoso na construção cinematográfica n’A lenda de Beowulf

A presença do insólito na literatura sempre atraiu autores e leitores desde a Antiguidade 

Clássica e tem povoado e alimentado a imaginação da humanidade. Sua atração pelos 

aspectos insólitos das narrativas certamente é devido a um conjunto de motivações. Mas 

algumas dessas, possivelmente, são resultantes das reações e sensações que o maravilhoso 

pode causar no leitor e mesmo no espectador. Reações que vão do fascínio ao medo, 

do estranhamento ao repúdio. A história sobre Beowulf, poema medieval, recentemente 

adaptado para a narrativa cinematográfica, A lenda de Beowulf (2007), parece-nos muito 

mais que destacar questões históricas, caracterizar-se pelo entretenimento de contar uma 

história, especialmente privilegiando o impacto dessas sensações no leitor/espectador, ou 

seja, característica da forma do poema que permaneceu e se realçou na forma da narrativa 

visual.  Este trabalho pretende pensar a construção dos aspectos insólitos em A lenda de 

Beowulf, identificando elementos do belo e do grotesco e sua contribuição na construção 
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averiguar outra(s) possibilidade(s) de ler, interpretar e construir o insólito na narrativa visual.  

Para tanto, serão apresentadas, em um primeiro momento, diferentes concepções teóricas 

sobre literatura fantástica, realismo mágico e sobre o maravilhoso para, posteriormente, 

identificá-los no filme e proceder à proposta de discussão.

Sylvie Dion (FURG)

(FURG)

Insólito e medo: o imaginário simbólico das lendas urbanas

As lendas urbanas são narrativas coletivas, anônimas, transmitidas principalmente pela 

oralidade, que fazem parte da sabedoria popular e da cultura informal. Em um café, pela 

rua, no telefone, por e-mail, a anedota insólita que aconteceu a um amigo circula e se 

infiltram nas conversas mais rotineiras. A lenda urbana tem origem, por vezes, nos fatos reais 

dramatizados e, com muita frequência, nos “faits divers” imaginários. Que venha de outro 

planeta ou de país vizinho, a figura onipresente do estrangeiro, do marginal, do desviante, 

é uma ameaça constante e se manifesta em situações mais diversas: terroristas, maníacos 

da noite, babá drogada, desaparecimentos inexplicáveis, roubo de crianças e comércio 

de órgãos, tráfico de mulheres. Entre o estrangeiro e o medo das novas tecnologias ou a 

máquina que escapa do controle do homem, em todo lugar, a todo instante, nosso cotidiano 

pode ser uma armadilha e cair no horror do drama e da incompreensão. A lenda urbana, 

ao nos colocar em alerta para todos os perigos que nos espreitam, conta os medos e as 

angustias da cidade e da vida moderna.

Tânia Maria Pereira Sarmento Pantoja (UFPA)

(UFPA)

“Não Passarás o Jordão”: possibilidades do insólito em narrativas da catástrofe

O trabalho pretende tecer algumas reflexões acerca das características do gesto testemunhal, 

em particular, as noções de colapso e irrepresentabilidade nele implicados, que costumam 

estar presentes na chamada narrativa da catástrofe. O objetivo principal aqui é observar se 

alguns elementos pertencentes aos paradigmas estéticos que sustentam o insólito (a ausência 

de racionalidade, da coerência, o registro do não conhecido, a lacunação, o inominável) podem 

auxiliar na compreensão da irrepresentabilidade, quando abarcada pela ficção. O trabalho 

culmina com uma análise do conto “Não passarás o Jordão” de Luiz Fernando Emediato.
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(ESAMAZ)

O duplo como manifestação do insólito, uma leitura da novela Miguel Miguel de 

Haroldo Maranhão

A novela Miguel Miguel, do escritor paraense Haroldo Maranhão, segue em uma temática 

muito recorrente em sua escritura: o duplo. Na referida obra, daremos ênfase no duplo como 

uma ocorrência do insólito. A narrativa conta o incrível acontecimento do duplo velório de 

Miguel dos Arcanos Falbo Quillet, esse morre em duas ocasiões diferentes na narrativa, 

com tempo e espaços completamente distintos, testemunhas e provas que garantem 

veracidade ao fato. O próprio título, já remete a essa duplicidade causando estranhamento 

e curiosidade. Na verdade, trata-se de um vertiginoso jogo de Haroldo em brincar com 

elementos caros da narrativa a saber: o tempo e o espaço. Nesse contexto, o leitor entra 

em um universo fantasioso, não conseguindo definir verdade e mentira, o duplo de Haroldo 

permite um intenso jogo de espelhos e panos a serem desvendados. Os acontecimentos 

evoluem a um estágio de ultrapassamento do limite entre naturalidade e o sobrenatural. 

Assim, entendemos o duplo como pretensão do escritor de dar o tom insólito, inserto e 

ambíguo em sua narrativa estranha e desafiadora.

Thayná Pereira Lima (UEMA)

(UEMA)

Entre o Estranho e o Maravilhoso: A construção narrativa do fantástico no conto O 

Horla, de Guy Maupassant

Como marco primeiro, faz-se necessário esclarecer que o estudo trata da segunda versão 

do conto, e apesar de ter sido privilegiado no decorrer do estudo, o elemento crucial para as 

análises e inferências foi a narrativa. Isto porque é o sistema de relações necessárias e não 

arbitrárias, no interior do texto, que expõe a construção de determinado gênero (TODOROV, 

1992), no caso o fantástico, não obstante tê-lo por base. É sob esta perspectiva que o 

projeto discute de que forma e de qual material literário o conto de Guy lança mão para 

construir o fantástico, uma vez que esse gênero tem caráter tão evanescente, por possuir 

uma relação tênue com outros dois: o Estranho e o Maravilhoso. O Horla é narrado em 

primeira pessoa, visto ter caráter de diário, e se passa na cidade Rouen, especificamente 

na casa de um homem, aparentemente com boas condições de saúde. No passar dos 

dias de sua estada em Rouen começa a queixar-se da presença de um estranho em sua 

residência, indivíduo este que lhe perturba o sono e a harmonia da casa. Acretida, então, 

estar sendo perseguido, e os fatos narrados apontam para isso, no entanto, seu discurso 

sempre ambíguo gera dúvidas quanto à origem desse indivíduo: se um fantasma, fruto 

da imaginação ou um ser vivente. É nos interstícios desse discurso ambíguo que reside 
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gênero Estranho ou ao Maravilhoso? Para tanto, consideramos o aporte teórico de Maurice 

Blanchot, “O espaço Literário”; Tzvetan Todorov, “Introdução à Literatura Fantástica”; 

Adorno, “Notas de Literatura I”.

Viviane Arena Figueiredo (UFF)

(UFF)

Júlia Lopes de Almeida: o real, o grotesco e o trágico em Ânsia eterna

Júlia Lopes de Almeida pode ser considerada uma das primeiras mulheres do Brasil a viver 

unicamente de seu trabalho literário. Nascida em 1862, a autora torna-se consagrada na 

primeira década do século XX, apresentando em suas narrativas nuances descritivas que 

se aproximam da realidade da época.Na verdade, a maior parte dos textos produzidos por 

Júlia Lopes é recheado de características insólitas, no qual se encontram presentes ares 

de decadência humana e tragédia, delineadas por um certo teor de mistério envolvendo 

toda a construção do enredo.

Ao lançar a coletânea de contos intitulada Ânsia eterna, em 1903, Júlia consegue descrever, 

de forma mais específica, cenas capazes de despertar as sensações humanas mais 

primárias. Sendo assim, é comum nos depararmos com personagens que apresentam, 

física ou psicologicamente, caracterizações imprevisíveis, apresentando comportamentos 

a beira do grotesco, ou mesmo, subordinados a traços de aberração. De certo modo, pode-

se dizer que os contos presentes na coletânea de Ânsia eterna expressam em sua maioria 

conteúdo extremamente verídico, visto que a autora procura espelhar-se nas observações 

diárias e rotineiras a fim de compor seus textos. Além disso, o contexto trágico aliado ao 

tom misterioso desenvolvido ao longo das narrativas de Ânsia eterna fornecem aos leitores 

a possibilidade de questionamento do tênue limite existente entre realidade e ficção.

Viviane Dantas Moraes (UNAMA)

(UNAMA)

O grotesco como expressão do insólito em Três Casas e um Rio, de Dalcídio Jurandir

O romance Três Casas e um Rio, do escritor paraense Dalcídio Jurandir, ambientado na Ilha 

do Marajó, retrata a continuação dos dramas sociais e humanos iniciados em Chove nos 

Campos de Cachoeira. Na obra em questão, dois episódios serão destacados para análise: as 

micronarrativas com nuances de grotesco, contadas por um dos personagens e que refletem 

o imaginário local a partir de elementos de oralidade; e o episódio da fazenda Marinatambalo, 

no qual a aura mítica que envolve o lugar, no entremeio do sublime e do grotesco, dá um tom 

fortemente insólito à narrativa. É importante ressaltar que a presença do insólito na obra, se 
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características que se revelam na apatia disforme e fantasmagórica dos personagens, e por 

outro, se mostra como um elemento que pode ser considerado uma tentativa de escapismo 

dos personagens, visto que, os problemas sociais e dramas existenciais presentes na narrativa 

adentram em um realismo forte de dramas humanos e universais.

Vivianne Fleury de Faria (UFG)

(UFG)

A narrativa fantástica em nação periférica: entre o insólito e o histórico

A obra de Murilo Rubião é pouco estudada pela crítica. O motivo, com certeza, é o hermetismo 

desta produção que, contudo, é de alta qualidade estética e profunda densidade ideológica. 

O caso é que a literatura muriliana não se verga facilmente a análise. Não obstante esta 

dificuldade ou em razão dela, o ponto de partida deste trabalho é a investigação de dois 

conjuntos de contos que, infere-se, comunicam-se e explicam-se – e complicam-se – 

mutuamente de modo a oferecer uma chave de interpretação ao analista. Com efeito, é 

patente a simetria e certa evolução entre os contos A cidade, A fila e O convidado. Nestes 

três contos observa-se a trajetória labiríntica dos protagonistas. Eles não conseguem evoluir 

em seus intentos, por mais que não abram mão de seus desejos. Em outro conjunto de 

contos, composto por Bárbara, Teleco, o coelhinho e O ex-mágico da Taberna Minhota, a 

metamorfose encena também este caminho sem volta, ou cuja volta conduz ao mesmo 

lugar. A expectativa é a de demonstrar, a princípio, a reciprocidade ideológica e interpretativa 

destes contos e, comprovada esta hipótese, que o insólito nestes conjuntos de contos 

não se opõe ao real, pelo contrário, demonstra o absurdo da realidade histórica em nação 

periférica, que também não avança, mas retorna, indefinidamente.

Wagner Alvarenga Filho (CES-JF)

(CES-JF)

A narrativa fantástica nos contos “Bárbara” e “O ex-mágico da taberna Minhota”, 

de Murilo Rubião

A pesquisa pretende demonstrar o uso da narrativa dentro da perspectiva do gênero 

fantástico nos contos “Bárbara” e “O ex-mágico da taberna Minhota”, do escritor mineiro 

Murilo Rubião (1916-1991). Este é considerado, no universo literário, seu precursor no 

Brasil pelas características impressas nos contos cujas propriedades envolvem-se com a 

ambigüidade como meio ficcional. Tais características, segundo nosso ponto de vista, são 

alcançadas nesses contos na medida em que, no conto “Bárbara”, o narrador relata sobre a 

ambição dessa mulher, que ao fazer pedidos absurdos ao marido (narrador homodiegético), 
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encontramos, em “O ex-mágico da taberna Minhota”, a idéia de um ser errante, dotado de 

poderes sobrenaturais, aprendendo em suas vivências num mundo por demais organizado 

e dentro do padrão de realidade do leitor. Esses contos são histórias que nos remetem a 

problemas do homem contemporâneo. Em “Barbara”, fica evidente o consumismo e, no 

conto “O ex-mágico da taberna Minhota”, o autor faz críticas severas à burocracia. Na obra 

de Murilo Rubião, o fantástico denuncia a angústia do homem e ainda dramatiza a questão 

do desejo e a sua interdição.

Wandeir Araújo da Silva (UFPB)

(UFPB)

O fantástico Todoroviano em “Formigas”, de Lygia Fagundes Telles

A literatura fantástica conta com estudos de diversos pensadores. Dentre estes, é notória a 

proeminência das palavras de Tzvetan Todorov em Introdução à literatura fantástica (1975), 

que compõem o ponto de partida para todo aquele que procura entender com maior afinco 

esse gênero literário. Evidentemente, nem sempre as teorias conseguem dar conta dos 

segmentos a que se propõem observar. Nisto, aplicamos alguns conceitos da teoria de 

Todorov, tais como os procedimentos narrativos que propiciam a construção do fantástico, 

a um conto de Lygia Fagundes Telles, conceituada autora e também famosa por ter escrito 

uma boa leva de contos fantásticos, no intento de verificar em que pontos o texto corrobora 

ou problematiza as ponderações do teórico búlgaro-francês. A análise proposta buscará 

ênfase a uma das condições que Todorov sugere para a realização do fantástico: a de que 

o leitor não deve ver a narrativa fantástica como uma alegoria ou como poesia. Acreditamos 

que o conto “Formigas” mostra que é possível uma leitura alegórica de um texto sem que 

o fantástico se desfaça, isto porque outras condições sugeridas pelo próprio Todorov já 

são suficientes neste processo.

Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo (FIBRA)

(FIBRA)

O insólito na estrutura narrativa de Tutaméia de Guimarães Rosa

A obra Tutaméia: terceiras estórias (1967) de Guimarães Rosa traz inovações na estrutura 

narrativa, a saber: a extensão minimalista dos contos (em contraposição aos seus volumosos 

escritos anteriores - Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile), a origem dos textos (que foram 

publicados primeiramente num periódico da área médica), o título e o subtítulo da obra (Terceiras 

estórias, sem que existisse um livro com as “segundas estórias”), a ordem alfabética do índice 

(quando o G e o R colocam-se fora da ordem, logo em seguida ao J, formando a sigla JGR, 



Caderno de Resumos e ProgramaçãoCaderno de Resumos e ProgramaçãoCaderno de Resumos e Programação172
C

o
m

u
n

iC
a

ç
õ

e
s

 L
iv

r
e

s
 (

r
e

s
u

m
o

s) que poderia representar as iniciais do nome do autor João Guimarães Rosa), o índice de 

releitura (que destaca ao final da obra os quatro Prefácios do livro, incitando a releitura por 

meio de epígrafes de Schopenhauer) e a presença de quatro prefácios (ocorrência única na 

Literatura brasileira). Todas essas novidades de Tutaméia carregam consigo e despertam no 

leitor o sentimento do inusitado, do insólito, demonstrando a fuga do autor ao cânone literário. 

Neste diapasão, a presente comunicação visa abordar a estrutura insólita da narrativa da obra 

Tutaméia como instrumento que provoca o estranhamento na recepção crítica dos leitores.

William Vieira de Souza (UFRJ)

(UFRJ)

O título como estratégia de inscrição da novela fantástica La Morte Amoureuse 

(1836), de Théophile Gautier, em uma tradição literária e em um contexto histórico 

de lutas pela legitimação e consagração, no campo literário

O escritor Théophile Gautier (1811-1872) publica, em junho de 1836, a novela fantástica 

La Morte Amoureuse, em La Chronique de Paris, onde trabalhava, a convite de Honoré de 

Balzac (1799-1850), como redator. A submissão desta novela inaugura um sólido ciclo de 

contribuições entre os autores, inserindo, historicamente, por meio da escolha de seu título, 

o discurso fantástico, construído, nesta novela, em um contexto de lutas pela legitimação 

do fantástico e pela consagração social, econômica e artística do autor. A obra literária, 

enquanto resultante dos esforços intelectuais do homem, deve ser compreendida em sua 

relação com o contexto histórico em que se produziu. Nesta lógica, o título da obra constitui-

se como estratégia mercadológica e artística, desempenhando a função de restituir o seu 

caráter histórico. Ao estabelecer, através de componentes semânticos, possíveis intertextos, 

delineando, os primeiros percursos de leitura da obra, o título, simultaneamente, inscreve-a, em 

um contexto histórico de produção e publicação, assim como, em uma tradição literária. Por 

conseguinte, operará como argumento de legitimação e consagração do discurso, indicando, 

qual seria para o autor, “o exercício legítimo da literatura” (MAINGUENEAU, 2006, p. 163). 

Pretende-se, à luz de uma abordagem sociodiscursiva (Maingueneau 2006; 2008; BOURDIEU 

2010), nesta comunicação, analisar de que maneira este processo de alusão insere a novela, 

em um momento histórico preciso da tradição literária francesa, evocando a obra fantástica 

de Jacques Cazotte (1719-1792), Le Diable Amoureux, 1772, que, figura, não apenas como 

precursora do gênero fantástico, na França, mas, igualmente, como uma instância de 

legitimação. Este intertexto configuraria, pois, uma estratégia artística e mercadológica, 

empreendida por Gautier, na luta pela legitimação do fantástico como gênero de prestígio 

e por sua consagração social, enquanto autor de renome, em busca da acumulação de 

capital econômico, respondendo a uma lógica capitalista de produção, que rege o mercado 

editorial, no século XIX.
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(UFPI)

O insólito ficcional e suas irrupções: uma análise do conto “A velha”, de Ondjaki

O insólito é um elemento comum a muitos gêneros e estéticas literárias. Assim, pode-se 

percebê-lo também nas literaturas africanas. Estas possuem um forte entrelaçamento entre 

o natural e o sobrenatural que é herança de suas tradições culturais. No presente estudo 

fazemos a análise do insólito presente no livro de contos E se amanhã o medo (2010) do 

escritor angolano Ndalu de Almeida, mais conhecido como Ondjaki, sob a perspectiva 

do realismo maravilhoso. Dentre os 20 contos que fazem parte da obra, damos ênfase ao 

estudo do conto “A velha”, pois nele percebemos a irrupção do insólito característico da 

estética do realismo maravilhoso defendido pelos teóricos Irlemar Chiampi e Alejo Carpentier. 

Segundo os supracitados autores, o insólito aparece na narrativa sem explicação, como 

parte integrante da realidade ou como forma de subverter o tempo e o espaço. Em virtude 

destas características o evento insólito que norteia nosso estudo é a subversão do tempo 

realizada pela personagem principal, a velha.
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