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IV Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional: 
tensões entre o sólito e o insólito 

 
“Toda literatura é insólita!” Barthes, ao se referir ao signo literário, já dissera que, 

diferentemente do signo lingüístico, o signo literário é, de certa maneira, trapaceiro, 
traidor, decepcionante. Assim, toda literatura pode, mesmo, ser tida por insólita, uma vez 
que rompe com as expectativas, tomando-se por referência o padrão seguidor, servil e 
gregário do signo lingüístico. Sob essa perspectiva, opõem-se dois discursos ou 
linguagens, ficando a subversão como categoria própria da literatura. 
 A literatura real-naturalista seria também insólita, caso se levasse em conta apenas 
o aspecto discursivo. Mas há outras possibilidades de se refletir sobre o caráter sólito ou 
insólito da literatura, a partir do que e como se manifesta em/o texto ficcional. Caso se 
tome por referência a expectativa que os seres reais, os leitores, têm do desenrolar da 
história, ancorados na realidade exterior ao texto em que vivem, pode-se, facilmente, 
afirmar que o discurso insólito da narrativa real-naturalista manifesta o sólito. 
 A literatura maravilhosa, fantástica, sobrenatural, estranha, realista-maravilhosa ou 
absurda – e fique-se por aqui para não transbordar a nomenclatura – também é insólita. 
Mas o é duplamente. Num primeiro plano de leitura, seu caráter insólito sobressai pelo 
próprio fato de ser literatura – “Toda literatura é insólita”. Num segundo plano, o insólito 
emerge em correlação com a realidade exterior ao texto, aquela vivida pelo seres reais, 
os leitores, pois há eventos narrativos que não soem acontecer no quotidiano, 
surpreendem as expectativas, estão para além da ordinaridade e da naturalidade. 
 Sem dúvida, trata-se de um limite muito tênue, uma linha muito fina, uma fronteira 
muito porosa. O insólito se constrói na narrativa através de estratégias utilizadas pelo 
autor, mas, igualmente, se define na recepção, a partir de efeitos condicionados ou não 
no ato de leitura. Construir o insólito ou recepcionar o insólito é outro aspecto 
problemático a ser enfrentado quando se leva em conta a tensão entre o sólito e o 
insólito. 
 No universo da literatura infanto-juvenil, o que se define por sólito ou insólito? 
Nesse caso, em particular, construção e recepção narrativas importam para que se 
enfrentem os textos ficcionais em que eventos insólitos se manifestam. Um mesmo texto 
verbal, construído com os mesmos signos lingüísticos, dependendo das relações entre 
público leitor, pode ser encarado como representante do insólito ou não. 

Problema semelhante ao que acima se apontou, ao se abordarem textos infanto-
juvenis, desponta quando se está diante de narrativas que, driblando convenções, 
procurando refletir sobre os fatos históricos e pretensamente sólitos, percorrem trilhas 
insólitas. Nem sempre problematizar o factual é apresentá-lo como sólito. Às vezes, a 
problematização se torna mais fértil pelas sendas do insólito. 
 O IV Painel tem como temática específica as tensões entre o sólito e o insólito, 
privilegiando aspectos da construção e da recepção narrativas e a produção ficcional 
destinada aos públicos infantil e juvenil. 

UERJ, Setembro de 2008. 
Flavio García 

Marcello de Oliveira Pinto 
Regina Michelli 
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Sessão de Abertura 
(RAV 112) 
 
Segunda-feira, 22 de setembro, das 09:00 às 10:30 
 
Direção do Centro de Educação e Humanidades 
 
Prof. Glauber Almeida de Lemos 
 
Direção do Instituto de Letras 
 
Prof.ª Henriqueta do Couto Prado Valladares 
 
Prof.ª Maria Alice Gonçalves Antunes 
 
Coordenação Geral de Pós-Graduação 
 
Prof. José Luís Jobim de Salles Fonseca 
 
Prof. Sérgio Nazar David 
 
Coordenação do Mestrado em Literatura Portuguesa 
 
Prof.ª Maria Helena Sansão Fontes 
 
Prof.ª Nadiá Paulo Ferreira 
 
Coordenação da Especialização em Literatura Portuguesa 
 
Prof.ª Cláudia Amorim 
 
Coordenação do SePEL.UERJ 
 
Prof. Flavio García 
 
Prof. Marcello de Oliveira Pinto 
 
Coordenação do IV Painel 
 
Prof. Flavio García 
 
Prof. Marcello de Oliveira Pinto 
 
Prof.ª Regina Michelli
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Conferências 
(RAV 112) 
 
 
Segunda-feira, 22 de setembro, das 10:30 às 11:00 
 
O que seria “insólito” na recepção da Literatura Infanto-
Juvenil? 
 
Eliana Yunes (PUC-RJ) – Conferencista 
Regina Michelli (UERJ/ UNISUAM) – Presidente da mesa 
 
 
Terça-feira, 23 de setembro, das 10:30 às 11:00 
 
O insólito, o fantástico e o realismo maravilhoso na narrativa 
latino-americana do século XX 
 
Eduardo Coutinho (UFRJ) – Conferencista 
Flavio García (UERJ) – Presidente da mesa 
 
 
Quarta-feira, 24 de setembro, das 10:30 às 11:00 
 
Entre sólito e insólito: semioses interlocutivas 
 
Darcilia Simões (UERJ) – Conferencista 
Marcello de Oliveira Pinto (UERJ) – Presidente da mesa 
 
 
Quarta-feira, 24 de setembro, das 18:30 às 20:00 
 
A evidência e a lógica da destruição 
 
Ronaldo Lima Lins (UFRJ) – Conferencista 
Nadiá Paulo Ferreira (UERJ) – Presidente da mesa
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Palestras em Mesas-Redondas 
(RAV 112) 
 
Segunda-feira, 22 de setembro, das 15:00 às 17:00 
 

A Literatura Infanto-Juvenil nas dobras da fantasia e da 
realidade  
 

Prof.ª Dr.ª Regina Michelli (UERJ) – Coordenadora da mesa 
 

A representação da criança leitora na obra de Monteiro Lobato: 
o insólito e a construção do gosto pela leitura literária 
 

Prof.ª Dr.ª Patrícia Pina (UESC/BA) 
 

Bartolomeu Campos Queirós e o leitor nômade na 
contemporaneidade 
 

Prof.ª Dr.ª Vânia Torga (UESC/BA) 
 
Terça-feira, 23 de setembro, das 15:00 às 17:00 
 

Manifestações do insólito na narrativa contemporânea 
 

Flavio García (UERJ) – Coordenador da mesa 
 

O fantástico revisitado: presença do insólito na atual ficção 
brasileira 
 

Flavio Carneiro (UERJ) 
 

O fantástico em seu devir: temáticas da contemporaneidade 
 

Cristina Batalha (UERJ) 
 
Quarta-feira, 24 de setembro, das 15:00 às 17:00 
 

Embuste, armadilha e descrença: o insólito entre o texto e a 
recepção 
 

Marcello de Oliveira Pinto (UERJ) – Coordenador da mesa 
 

O Estranho e o leitor 
 

Nadiá Paulo Ferreira (UERJ) 
 

Inquietações decadentistas na Belle Époque carioca 
 

Luiz Edmundo Bouças Coutinho (UFRJ)
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Sessões Temáticas de Comunicações Coordenadas 
(RAV 112) 
 
Segunda-feira, 22 de setembro 
 
11:00 / 12:30 
Marcas do Insólito e da Violência: diálogo entre os contos da tradição e de Angela 
Carter: 
Prof.ª Dr.ª Regina Michelli (UERJ) – Coordenadora 
 

A marca do insólito e da violência em A História da Avó, Chapeuzinho Vermelho e A 
Companhia dos Lobos 
Fernanda Getirana Santana (UNISUAM) e Danielle Cristine Trevezani (UNISUAM); 
 
A marca do insólito e da violência em A Bela e a Fera e A Corte do Sr. Lyon 
Danielle Cristine Trevezani Campos (UNISUAM) 
 
A marca do insólito e da violência em A Bela e a Fera e A noiva do Tigre 
Valéria Alves do Nascimento (UNISUAM) 
 
13:30 / 15:00 
Os títulos dos contos de Charles Perrault e o insólito: 
 

O signo na narrativa infantil: uma análise do insólito nos títulos e na narrativa de O 
mestre gato ou gato de botas, As fadas e Cinderela ou sapatinho de vidro 
Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (CEFET-Química/ Nilópolis) – Coordenadora; 
 
Uma experiência insólita, o encantamento das crianças através dos títulos dos 
contos: "O Mestre Gato ou Gato e Botas", "As fada” e "Cinderela ou sapatinho de 
vidro” 
Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira (UFF); 
 
O insólito nos títulos: O Mestre Gato ou Gato e Botas, As fadas e Cinderela ou 
sapatinho de vidro 
Ana Paula Moutinho Moreira (UFF) 
 
17:00 / 18:30 
Nos bosques “maravilhosos” dos contos de fadas: 
 

Do sólito ao insólito: o entre lugar da magia diante da medicina 
Luciana Morais da Silva (UERJ) – Coordenadora; 
 
No mundo dos contos de fadas: ‘Rapunzel’ e o Gênero Maravilhoso 
Luana Castro dos Santos Braz (UERJ); 
 
A maravilha e o Maravilhoso nos contos de Andersen 
Daniel Simões Santos Massa (UERJ) 
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18:30 / 20:00 
Monteiro Lobato: criador de fantasias, crítico da realidade: 
 

Monteiro Lobato, um “filósofo de pé-no-chão”? 
André Muniz de Moura (PUC-RJ) – Coordenador; 
 
Os anos portenhos de Lobato 
Cléa Moreira de Oliveira Cresta de Moraes (PUC-RJ); 
 
Lobato e o maravilivro 
Thatty de Aguiar Castello Branco (PUC-RJ) 

 
Terça-feira, 23 de setembro 
 
09:00 / 10:30 
A realidade como tensão na narrativa do insólito: 
 
O insólito na (re)construção e na percepção das realidades: a fragmentação pós-
moderna 
Adílson Soares Júnior (UERJ) – Coordenador; 
 
A construção da realidade diegética nas narrativas contemporâneas do insólito: a 
banalização pós-moderna 
Aline de Almeida Moura (UERJ); 
 
O leitor-modelo em tensão sob a perspectiva da realidade referencial e da realidade 
diegética 
Fagner Farias Damasceno (UERJ) 
 
11:00 / 12:30 
Das possíveis tensões entre o sólito e o insólito na Literatura Portuguesa Contemporânea: 
 
Assombros sobre os legentes: bichos, mutantes e a “narração possível do mundo” 
em Maria Gabriela Llansol 
Tatiana Pequeno da Silva (UFRJ) – Coordenadora; 
 
O vôo é com os pássaros 
Evelyn Blaut Fernandes (UFRJ); 
 
Nem tudo é História: os descaminhos do fantástico 
Janaína de Souza Silva (UFRJ) 
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13:30 / 15:00 
A hora dos desatinos e estranhamentos insólitos: 
 
As horas insólitas: uma leitura do insólito em Lygia Fagundes Telles 
Ana Madalena Fontoura de Oliveira (UNISUAM) – Coordenadora; 
 
A poética do estranhamento em Rubem Fonseca: uma leitura dos contos de 
Secreções, excreções e desatino 
Ataide José Mescolin Veloso (UNISUAM/ UNESA); 
O Senhor da Chuva: novos caminhos para o insólito 
Katja C. Heyer (UNISUAM) 
 
17:00 / 18:30 
Figurações do insólito no universo medieval: 
 
De medos, monstros e linhagens: uma leitura de Melusina 
Tatiana Alves Soares Caldas (UNESA/ UNIVERCIDADE/ Fac. Paraíso) – Coordenadora; 
 
O insólito na narrativa da Demanda do Santo Graal 
Cláudia Couto (PUC-RJ); 
 
Inês-revelação ou a Visão de Anrique da Mota 
Roberto Nunes Bittencourt (UFRJ) 
 
18:30 / 20:00 
Quando a recepção constrói sentidos para além do insólito: 
 
Terror, Horror e Repulsa: Stephen King e o cálculo da recepção 
Júlio França (UERJ) – Coordenador; 
 
Pinóquio, um livro desobediente. Ou a frustração do leitor e a experiência do 
insólito 
Daniela Beccaccia Versiani (PUC-RJ/ FAPERJ); 
 
O insólito e a construção da nação 
Robson Dutra (UERJ/ FAPERJ) 
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Quarta-feira, 24 de setembro 
 
09:00 / 10:30 
Heresia. Feiúra. Tempo e Utopia’: A recepção de processos estéticos do Insólito nos textos 
do livro do Apocalipse: 
 

O ‘Anti-Christo’: Alguns percursos da recepção do Imaginário do Apocalipse. Os 
processos de recepções da produção de Vittorino de Petovio (‘O Anticristo’ sec. III) 
e de Santo Agostinho (‘Cidade de Deus’ séc. IV) em Giocchino dei Fiori (séc. XI) 
Pedro Paulo Alves dos Santos (UNESA/PUC-RJ) – Coordenador; 
 
 ‘Fausto’ de Murnau (1926). A Questão do Mal na 7a Arte. A Narrativa estética 
cinematográfica no início do século XX 
Roberto Celso Silveira Muñoz Filho (PUC-RJ); 
 
A Recepção de processos estéticos do Insólito nos textos do livro do Apocalipse. 
Percursos da produção à recepção de processos estéticos do Insólito. A recepção 
ficcional do Insólito no Pensamento dos autores da Reforma 
Cristiano Santos Araújo (UNESA) 
 
11:00 / 12:30 
Cognição e narrativas fantásticas: 
 

O frame de existência em produções textuais fantásticas 
Luiz Fernando Matos Rocha (UFJF) – Coordenador; 
 
O mapa verbal de frames em narrativas fantásticas: aspectos formais 
Silvia Souza Gomes (UFJF); 
 
O mapa verbal de frames em narrativas fantásticas: aspectos nocionais 
Marianna Breder Franco (UFJF) 
 
13:30 / 15:00 
O mito como resistência ideológico-cultural nas literaturas africanas de língua 
portuguesa: 
 

Mito e História: articulações entre Pepetela, Mia Couto e Paulina Chiziane 
Maria Geralda de Miranda (UNISUAM/ UNESA) – Coordenadora; 
 
A configuração poética de Tábua 
Jurema José de Oliveira (UFF); 
 
Venenos de Deus, Remédios do Diabo: o insólito entre a ficção e a realidade 
Alexsandra Machado da Silva dos Santos (UNISUAM/ UFF) 
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17:00 / 18:30 (RAV 112) 
O insólito na narrativa rubiana: 
 

A que surge como a aurora: um retrato insólito da mulher rubiana 
Angélica Maria Santana Batista (UERJ) – Coordenadora; 
 
Marcas significativas das personagens femininas de Murilo Rubião 
Rafaela Cardoso Corrêa (UFF); 
 
A importância das personagens femininas no desenvolvimento da tensão entre 
sólito e insólito nas narrativas de Murilo Rubião 
Thalita Martins Nogueira (UERJ) 
 
17:00 / 18:30 (sala 11.038F) 
Da Literatura Medieval ao Cordel brasileiro: as utopias do não-lugar em O País da 
Cocanha e São Saruê: 
 

Cocanha: o paraíso às avessas 
Izabel Cristina Augusto de Souza Faria (IBEP/ Cia Editora Nacional/ ACEST) – 
Coordenadora; 
 
Rondas pelo país de São Saruê 
Aderaldo Luciano (Confraria do Vento/ UFRJ); 
 
Do Lugar ao Não-Lugar: o homem em busca da utopia 
Maria do Socorro Brito Araújo (Colégio Brasileiro de Psicanálise)
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Sessões de Comunicações Individuais 
(11.038F) 
 
Segunda-feira, 22 de setembro 
 
11:00 / 12:30 
 
O medo e a morte na literatura infanto-juvenil 
Cláudia Fernanda Linhares Lopes (UFF) – Coordenadora; 
“O nosso segredo é o faz-de-conta”: Emília e o insólito na literatura infantil 
lobatiana 
Elisângela da Silva Santos (UNESP/Marília); 
Emersões do Maravilhoso na literatura contemporânea: uma leitura crítico-teórica e 
interpretativa de “Máquina extraviada”, de José Jacinto Veiga, e “Os dragões”, de 
Murilo Rubião 
Marina Pózes Pereira Santos (UERJ) 
 
13:30 / 15:00 
 
Homens Grandes Brincando com Bonecos: A criação de novos seres em Oryx e 
Crake e Não me abandone jamais 
Bárbara Maia das Neves (Marinha do Brasil/ UFRJ/FTESM/UNESA) – Coordenadora; 
Entre poder, privação e resistência, com A hora dos ruminantes, de José J. Veiga 
Michele Dull Sampaio Beraldo Matter (UFRJ); 
O reino de que mundo? As fronteiras traçadas pela crença na definição do 
insólito/sólito 
Paulo Estácio Júnior (UERJ) 
 
17:00 / 18:30 
 
A ficção de Os leões de Bagdá e o insólito do real 
Geysa Silva (UNINCOR) – Coordenadora; 
O Insólito e as Palavras na Literatura Gótica: o Caso The Monk 
Camila Mello (UERJ); 
Entre os Dedos de Leni: O Insólito e a Linguagem em Kafka 
Patrícia da Silva Santos (USP) 
 
18:30 / 20:00 
“Os meus desígnios são imprevisíveis”: a deidade na literatura e na crença, suas 
(in)esperadas relações e conflitos 
Bruno Austríaco do Canto (UERJ) – Coordenador; 
Entre o fantástico e o maravilhoso: o duplo como recurso na construção do 
elemento sobrenatural 
Livia Santos de Souza (UFRJ); 
O insólito banalizado e as angústias do eu: marcas pós-modernas 
Wenceslau Teodoro Coral (UERJ 
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Terça-feira, 23 de setembro 
 
09:00 / 10:30 
O insólito e suas fronteiras: para uma conceituação do insólito como categoria 
estética 
Acácio Luiz Santos (UFF) – Coordenador; 
Tensões entre o sólito e o insólito no gênero Maravilhoso: confrontos entre a 
produção e a recepção da narrativa 
Michelle de Oliveira (UERJ); 
A Arte, O Narrar e O Poético: Habitação do Insólito. Morada do Extraordinário 
Bianka Barbosa Penha (UFRJ) 
 
11:00 / 12:30 
De corpus fragmentado a corpos despedaçados: marcas do insólito em António 
Lobo Antunes 
Regina Celia da Silva (UFF) – Coordenadora; 
Ensinar a sonhar: o insólito nas páginas fantásticas de Terra sonâmbula, de Mia 
Couto 
Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira (UFF); 
O avesso do signo: o insólito na narrativa pós-moderna de Caio Fernando Abreu 
Rodrigo da Costa Araujo (UFF) 
 
13:30 / 15:00 
A estética labiríntica de Arthur Bispo do Rosário 
Ricardo Alexandre Rodrigues (UFRJ) – Coordenador; 
O absurdo é a realidade em que vivemos: uma leitura de Bolero, de Victor Giudice 
Tereza Paula Alves Calzolari (UFRJ); 
Cortázar e Antonioni, diálogo metalingüístico 
Marcelo da Rocha Lima Diego (UFRJ) 
 
17:00 / 18:30 
O insólito na obra de Lara de Lemos: histórias sem amanhã 
Cinara Ferreira Pavani (UFRJ/ UCS) – Coordenadora; 
Reflexões “pertubadoras” na leitura do conto “O Mensageiro” de Teolinda Gersão 
Augusto Brito Montano (UFRJ); 
A articulação entre o real e o insólito em O vôo da madrugada 
Laura de Assis Souza (UFJF) 
 
18:30 / 20:00 
A recepção do conto “O Alienista”, de Machado de Assis, no Ensino Médio: o 
insólito provocando o sólito e vice-e-versa 
Fabíola Menezes de Araújo (UFRJ/ CPII) – Coordenadora; 
Do sólito ao insólito: um novo modo de entender o substantivo 
Maria Noêmi Freire da Costa Freitas (UERJ) 
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Quarta-feira, 24 de setembro 
 
09:00 / 10:30 
O insólito entre sombras e névoas: um vislumbre do fantástico em Cornelio Penna 
Carlos Eduardo Louzada Madeira (UERJ) – Coordenador; 
O horror e o fantástico em Álvares de Azevedo 
Karla Menezes Lopes Niels (UERJ); 
O insólito espelho machadiano: perspectivas comparadas 
Tatiany Michelle Pessoa (UERJ) 
 
11:00 / 12:30 
Golem, Homúnculo, Judeu e Índio: Criaturas Insólitas como Metáfora das Minorias 
Étnicas na Sociedade Brasileira em “Cenas da Vida Minúscula”, de Moacyr Scliar 
Leopoldo Osório Carvalho de Oliveira (UFRJ) – Coordenador; 
João do Rio e a madrugada: o insólito na Belle Époque I 
Ana Tereza de Andrade (UFRJ); 
João do Rio e a madrugada: o insólito na Belle Époque II 
Gisele Nery de Andrade (UFF) 
 
13:30 / 15:00 
A mística do insólito em Primeiras estórias de Guimarães Rosa 
Eduardo Guerreiro Brito Losso (UERJ) – Coordenador; 
Manifestações do insólito na tessitura das Memórias do Cárcere, de Graciliano 
Ramos 
Norma de Siqueira Freitas (UFF); 
Sujeito, realidade e narrativas curtas: perspectivas insólitas em Clarice Lispector 
Rosane Fernandes Lira da Silva (UERJ) 
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Resumos Ampliados 
Até 2000 (duas) mil palavras, incluindo bibliografia essencial. 

Adílson Soares Júnior 

O INSÓLITO NA (RE)CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO DAS REALIDADES:  
A FRAGMENTAÇÃO PÓS-MODERNA 

 
Palavras-Chave: Insólito; Realidade; Contemporaneidade; Diegese 
 

Determinadas narrativas contemporâneas trazem acontecimentos insólitos como 
estruturadores de seu enredo, de suas personagens e de seu espaço diegético. Tais 
acontecimentos insólitos são oriundos dos grandes gêneros da Tradição, a saber, 
Maravilhoso, Fantástico, Realismo-Maravilhoso, Estranho, etc. Entretanto, seu tratamento 
diferencia-se no contexto contemporâneo em que a fragmentação e a pluricidade 
permeiam a sociedade. Faz-se necessário então, considerar o pressuposto de que, se o 
insólito atua de alguma forma nessas narrativas, o sólito também se faz presente. 

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo analisar os conflitos causados 
pela manifestação do insólito ao desafiar a realidade referencial – o sólito – e ao instaurar-
se na narrativa construindo e reconstruindo realidades. Abordar-se-á a maneira pela qual 
o insólito – seja pelo viés sobrenatural ou extraordinário – é capaz de transformar-se em 
sólito e vice-versa, a partir da percepção e da (re)construção dos espaços diegéticos e 
personagens e, conseqüentemente, os meandros que constituem essas novas realidades. 
Para tal estudo, serão trabalhadas as narrativas “As estranhas faculdades de Sebastião 
Zeimoto” de Mário de Carvalho e “No retiro da Figueira” de Moacyr Scliar. Serão ainda 
contemplados aspectos da pós-modernidade e diferenças e semelhanças entre os 
gêneros da tradição. 

Questionar a realidade pode assumir, a princípio, a condição de absurdo, de 
incontestável; no entanto, quando referimo-nos às narrativas que carregam o insólito 
como sua parte estrutural, torna-se inevitável discussões acerca de suas possibilidades 
crítico-interpretativas, suas peculiaridades estruturais, acarretando considerações 
miméticas, filosóficas, etc. Sendo assim, a tensão natural entre a realidade inscrita numa 
diegese que “desmancha no ar” e tudo é questionável e a realidade referencial, tida como 
paradigma de análise, merece certamente ser contemplada. Ora, se aceitarmos a 
realidade passível de ser construída, obviamente adentramos o campo da linguagem e 
seu papel na construção do discurso, das narrativas. 

Nos grandes gêneros da Tradição, percebemos o tratamento diferenciado na 
construção das realidades. O Realismo-Maravilhoso por exemplo, estrutura suas 
narrativas na coexistência de dois planos, duas explicações, relativizando assim o 
conceito de verdade e produzindo realidades múltiplas e diferentes da referencial. O 
Fantástico, segundo Todorov, gênero estruturado em constante hesitação, aponta sempre 
para possibilidades diferentes de construção da realidade, ora para um sistema empírico, 
ora para um sobrenatural. 

A existência dessas possibilidades de estruturação dessas realidades diegéticas já 
traz o teor conflitante da produção ficcional, muito mais marcadamente nas narrativas que 
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contemplam o insólito como motor das narrativas. Em se tratando da recepção por parte 
do leitor, a narrativa em sua formação, provê uma experiência de significação particular 
dentre o vasto eixo paradigmático e sintagmático que o constitui, pois esta adquire uma 
localização no tempo e espaço psicológico do leitor que o permite fazer escolhas de 
leitura, de sentido em detrimento à significação esperada. 

É válido ressaltar que, o insólito só se configura como oponente ao sólito quando 
sua leitura é essencialmente pautada na crença de que o insólito se constrói na realidade 
apresentada pela narrativa e não como máscara ou recurso metafórico. Em outras 
palavras, o insólito só permite a construção de uma nova realidade diegética ao combater-
se com o sólito naturalmente advindo da realidade referencial. Desta forma, reconstroem-
se, instauram-se novas realidades em novos espaços em meio a personagens 
fragmentadas e assim, novas percepções da realidade. 

Em “As estranhas faculdades de Sebastião Zeimoto” os eventos insólitos 
funcionam como estruturadores da narrativa e fazem com que as ações se desencadeiem 
a partir disso. Narra-se a história de um “homem respeitoso, sóbrio e comedido, de casa 
para o trabalho e do trabalho para casa” (CARVALHO: 1985, 33) que possuía a estranha 
capacidade de, ao beber, profetizar desastres que se realizavam. 

Porém, até perto dos cinqüenta anos, o que mais o fazia temido nestes 
assomos alcoólicos, era a capacidade de profetizar. Suspendia, por instantes a 
ribaldia, fixava muito sério o interlocutor, engolia em seco, estendia um dedo 
trêmulo e vaticinava futuros, sempre desastrosos ou desgraçados: que um 
morreria de desastre, que o outro perderia o emprego, que um terceiro se 
atiraria pra debaixo do comboio... E tudo isso batia de tal maneira certo que, 
quando, nos seus acessos, pressentiam que ia profetizar, todos se afastavam 
em corrida ligeira pretextando o adiantado da hora ou afazeres subitâneos. 
(CARVALHO, 1985: 34) 

Ao instaurar-se o primeiro grande insólito, a narrativa já traça a sua realidade, que 
obviamente se configura diferentemente da realidade referencial. No entanto, o 
questionamento sobre essa diferença não habita numa nova construção espacial 
diegética como representação direta da realidade referencial, mas sim na construção das 
próprias personagens. Sebastião Zeimoto possui características que possibilitam o 
desapego dele para com o sólito, isto é, realizar profecias alcoolizado não o torna 
pertencente à realidade referencial, já que sua particularidade é percebida pelas outras 
personagens – retratando o paradigma referencial – como algo que foge da ordem 
esperada dos acontecimentos, vai de encontro à expectativas do senso comum, 
desusado, incomum, ou seja, insólito. 

Ora, se a narrativa dispõe de artifícios – neste caso as personagens – que 
percebam e ratifiquem o caráter extraordinário dos eventos que o paradigma da realidade 
referencial também julga como incomuns, isso significa dizer que ao manifestar-se o 
insólito cria uma nova realidade; assim como ao não contestar os eventos insólitos, 
banalizá-los e torná-los cotidianos aceita-se a nova realidade proposta. 

No decorrer da narrativa, há o segundo grande evento insólito: o Zeimoto, ao 
beber, não profetiza, mas materializa coisas à sua volta. Dentre bengalas e muros, 
Zeimoto utiliza sua nova habilidade em prol de desejos vãos de seus amigos, que tiram 
vantagem da nova capacidade sobrenatural do serralheiro. 

A realidade exposta pela narrativa do grande primeiro insólito da profecia 
desafiando o sólito da realidade referencial é posta á prova quando o insólito se nega a 
manifestar-se como indicava a própria narrativa reconstruída. Em outras palavras, o 
homem que quando bebe profetiza desgraça forma o insólito da narrativa, mas quando 
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este, ao beber, não profetiza mais, toda a realidade construída a partir do evento anterior 
é desconstruída fazendo com que o sólito e os paradigmas da realidade referencial voltem 
a reinar. No entanto, a nova realidade que concilia os paradigmas do sólito e assim 
desconstrói o insólito da estranha faculdade de Zeimoto, reconstrói-se e se instaura num 
novo acontecimento insólito: a materialização das coisas. 

A narrativa é estruturada nessas tensões de sólito e insólito, nessas 
transformações de sólito em insólito, reconstruindo por conseqüência, as realidades 
diegéticas, por meio da personagem principal e das secundárias que percebem e julgam 
os acontecimentos, mas nunca procuram explicações para tais. 

Em “No retiro da Figueira” de Moacyr Scliar, existe também uma tensão entre sólito 
e insólito que vai se revelando gradativamente no decorrer da narrativa. A mesma conta a 
história de uma família que recebe um prospecto de um condomínio fechado 
“maravilhoso” que oferecia segurança extrema. Apavorados com a violência, eles 
decidem se mudar. A narrativa, que começa construindo o espaço da cidade, com 
violência e que se desloca para o condomínio fechado e sua promessa de segurança, 
nada tem de diferente dos paradigmas que regem a realidade referencial, sendo assim, 
aparentemente não há acontecimentos insólitos na narrativa. No entanto, uma série de 
fatos começam a ser descobertos dando um caráter de estranhamento, de fuga da ordem 
habitual das coisas à mesma. 

Estruturada nas ironias que se revelam no fim da narrativa, a mesma se estrutura 
com personagens em busca da segurança, chefe de segurança do condomínio, famílias 
em ascensão financeira, etc. Os indícios que alimentariam, no desfecho, o grande 
acontecimento insólito gradativamente vão se manifestando: os prospectos foram 
enviados a pessoas selecionadas, as pessoas eram sempre sorridentes e prestativas. Até 
que no fim da narrativa as famílias não saem do condomínio, por ordens de segurança.. 
Então, eles descobrem que foram seqüestrados e estão presos no Retiro da Figueira. 

Nunca mais vimos o chefe e seus homens. Mas estou certo que estão gozando 
o dinheiro pago pelo nosso resgate. Uma quantia suficiente para construir dez 
condomínios iguais aos nosso – que eu, diga-se de passagem, sempre achei 
que era bom demais. (SCLIAR, 2006, 81) 

Mais uma vez, as tensões entre sólito e insólito vão emergindo. O retiro que 
proporcionava segurança, ao mesmo tempo prendia as famílias como um cativeiro. 
Vemos, neste caso, o espaço diegético corroborando a reconstrução de novas realidades, 
pois, o espaço de condomínio transforma-se em cativeiro causando a desconstrução das 
identidades e a fragmentação dos espaços, das realidades. O que parecia a solução dos 
problemas vai se tornando o problema maior. Ao constatar o insólito, a realidade se 
reestrutura e se configura de uma nova maneira, com novos personagens, este é o 
momento da passagem do sólito para o insólito, o processo que através da percepção, 
interfere e fragmenta a realidade referencial.  

Ambos os textos ao construírem novas realidades embasadas na banalização do 
insólito trazem aspectos característicos da Pós-modernidade, principalmente no que 
tange as construções de identidade e da subjetividade na era contemporânea. Em “As 
Estranhas faculdades de Sebastião Zeimoto” a busca pela origem dos eventos insólitos é 
substituída pela vantagem que a materialização das coisas pelo Zeimoto poderia causar à 
cidade e, no desfecho da narrativa, o Zeimoto é levado para experiências na Inteligência 
do Exército. 

Ao apropriar-se do insólito, refuta-se a idéia de que, na pós-modernidade, as 
tensões não se concluem apenas no efeito do vazio, da angústia, mas o vazio é 
preenchido pelo mercado, o que nos leva também a uma interpretação relativa às 
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identidades do homem pós-moderno, e sua relação com o poder na sociedade revelando 
assim as várias faces das identidades e seus deslocamentos na sociedade 
contemporânea. 

O homem pós-moderno possui identidades fragmentadas que podem conferir a ele, 
diferentes facetas em diversas ocasiões e esse deslocamento de identidades é 
característico da contemporaneidade: 

O sujeito previamente, vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 
está se transformando em fragmentado; composto não de uma única, mas de 
várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. (HALL, 
2004, p.12) 

Ao perceber que poderia se apropriar de seu novo “talento”, Zeimoto tinha a 
sensação de poder que diferenciava-o dos outros, e de que toda alegria que poderia ter 
era fruto do que poderia “ter” do que poderia “possuir” e materializar. Suas emoções 
focavam a coisa, o “agora” o “objeto em si”. Em outras palavras, ao ignorar a origem do 
insólito, as personagens procuram maneiras de se aproveitarem disso para razões 
mercadológicas, capitalistas, que as fariam se inserir numa sociedade onde os vazios são 
preenchidos pelo “agora”, pelo “momento”. 

A cultura sonha, somos sonhados por ícones da cultura. (...) O mercado unifica, 
seleciona e, além disso, produz a ilusão da diferença através dos sentidos 
extramercantis (...) O mercado é uma linguagem e todos nós procuramos falar 
algumas de suas línguas: nossos sonhos não têm muito jogo de cintura. 
Sonhamos com as coisas que estão no mercado. (SARLO, 2006: 25-26) 

Em “No retiro da Figueira” além dos mesmos aspectos de fragmentação das 
identidades, percebemos, construído na ironia, o isolamento a que se sujeita o homem. O 
espaço que se propunha seguro, também distancia o homem. Por fim, o insólito ao ser 
banalizado, ao não ser indagado, permite que a situação chegue a um extremo em que 
aqueles responsáveis pela segurança tornem-se os algozes, os criminosos. 

Em suma o presente trabalho contemplará as narrativas já apresentadas e 
brevemente analisadas, assim como discutir-se-á as (re)construções das realidades, as 
percepções do insólito na narrativa e sua tensão com o sólito. Abordar-se-ão questões 
referentes a paradigmas, estrutura da narrativa, bem como a recepção da mesma. Por 
fim, traçar-se-ão paralelos com a Pós-Modernidade visto que as narrativas se configuram 
num contexto contemporâneo e a banalização das mesmas são aspectos marcadamente 
dessa era. 
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Aline de Almeida Moura 

A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE DIEGÉTICA NAS NARRATIVAS 
CONTEMPORÂNEAS DO INSÓLITO: A BANALIZAÇÃO PÓS-MODERNA 

 
Palavras-Chave: Insólito; Realidade; Construção; Recepção; Contemporaneidade. 
 

Desde a Antiguidade, história são contadas, tendo características diferentes de 
acordo com o momento histórico e espacial a que pertencem, com o efeito que se procura 
alcançar, com o seu aspecto estruturante, entre outros. Pode-se resaltar uma categoria 
específica de narrativas que se estruturam ao redor do insólito, ou seja, a caracteterística 
fundamental dessas narrativas é o surgimento de atos e/ou seres incomuns, desusados, 
extraordinários, sobrenaturais, que rompem com o senso comum. Tem-se, dessa forma, a 
existência de diferentes gêneros já consolidados pela tradição que se pautam nessa 
categoria de formas diferenciadas, e outros em via de estudo, como o Maravilhoso, o 
Fantástico, o Estranho, o Absurdo, o Realismo Maravilhoso, o Insólito banalizado, entre 
outros.  

É importante dizer que o insólito é uma categoria fluida, que muda de acordo com a 
realidade histórica, ou seja, nem sempre fatos que foram considerados insólitos são 
atualmente vistos da mesma forma e vice-versa. Assim, ao se estudar diversos textos 
dessa categoria, tem-se que atentar para a recepção e o seu senso comum, no caso, a 
sociedade contemporânea Ocidental, que ainda se pauta na característica moderna de 
crer na racionalidade. Todavia, a maioria dos gêneros do Insólito não dependem da 
subjetividade do leitor para se definir o que é ou não insólito na narrativa, pois muitas 
vezes são construídas no interior da narrativa pelas atitudes dos seres de papel perante o 
insólito. Todavia, há gêneros, como o Absurdo, em que não existe essa identificação por 
um desejo de afastamento da realidade referncial, insitando, segundo seus teóricos, à 
reflexão. 

A fluidez do conceito do insólito não deslegitima sua existência como categoria 
fundamental em diversos gêneros, pois conceitos são fluidos e historicamente 
determinados. Muitas das verdades científicas foram desmitificadas. Segundo Castro, "o 
conceito surge pela atividade da razão (logos), através da abstração das percepções, isto 
é, das qualidades ou atributos. A base do conceito é a representação racional, porém o 
representado consiste no conceito “objetivo” (aparentemente)" (CASTRO, 2007). E essa 
fluidez dos conceitos se exarceba no próprio período contemporâneo por esse se 
caracterizar em questionar as verdades, mesmo as científicas, tendo alguns teóricos que 
chamam de "era da incerteza", em que a morte da verdade.  

Segundo Aguiar e Silva, “cada gênero representa um domínio particular da 
experiência humana, oferecendo uma determinada perspectiva sobre o mundo e sobre o 
homem” (AGUIAR E SILVA, 1979, p. 222), sendo necessário a permanente reflexão. No 
caso da categoria do insólito, os gêneros tem como uma das principais diferenças a 
realidade diegética e o tratamento do insólito na mesma. Por exemplo, no Maravilhoso, a 
realidade diegética é alucinada, completamente diferente de um texto do gênero 
Estranho, que se pauta numa realidade referencial cientificista, questionando os eventos 
insólitos, que também se distancia do Realismo Maravilhoso, gênero que equipara a 
realidade referencial cientificista com uma realidade alucinada. Os textos da 
contemporaneidade já possuem um tipo totalmente novo de realidade diegética e 
referencial, já que nele há uma questionamento do real, da verdade, do cientificismo que 
dominou a sociedade desde o Iluminismo. Assim, houve a necessidade de se criar um 
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novo conceito que desse conta do gênero que acabara de se formar, o Insólito 
banalizado, que apresenta característicasa próprias, como a banalização do insólito. 

Ressalta-se que a diegese, segundo Genette, designa o universo espacial-
temporal no qual se desenrola a história, criando um "mundo possível", que enquadra, 
valida e confere inteligibilidade à história (REIS, 2000, p. 26-27). Já a realidade referencial 
é a que está no nível extradiegético, em relação às "circunstâncias que condicionam a 
enunciação narrativa e às entidades que nela intervêm, compreendendo-se nessa 
intervenção a instituição do nível narrativo em que se situam o narrador" (REIS, 2000, 
126). 

A realidade se põe então como fator central dentro da perspectiva do insólito. O 
que é real? É possível conhecê-lo? Ainda vive-se na realidade das certezas científicas? 
Como a mimesis se comporta na contemporaneidade? Vive-se numa crise das 
representações? Esses são alguns dos questionamentos difíceis de serem respondidos, 
se é que podem, e que impulsionaram o estudo de diversos teóricos. 

A realidade contemporânea é analisado por alguns teóricas como período da pós-
modernidade - análise da magnitude das transformações ocorridas - podendo ser 
analisado de forma otimista, como em Giddens ou menos otimista como emj Bauman e 
Sennett. Tem-se várias vertentes que tentam explicar as mudanças. E as narrativas, 
como cronótopo, não deixaram de espelhar algumas interpretações.  

Dentro da contemporaneidade, as narrativas incorporam muitos dos 
questionamentos, já que houveram inúmeras mudanças como o papel da mulher na 
sociedade, a importância da informação. A decadência do positivismo e a pós-
modernidade – com a realidade vista como fluida e o absurdo não mais como chocante – 
juntamente com a consolidação de uma sociedade altamente globalizada – globalização 
analisada pelo geógrafo Milton Santos como uma crise permanente – apagam a fronteira 
entre a alta cultura e a cultura de massa, pois o momento pós-moderno é dominado pelo 
consumo irrestrito, configurando também uma “sociedade do espetáculo”, que dá grande 
importância aos meios de comunicação, possuindo uma cultura extremamente visual, 
estimulando o “regime de simulação”. Assim, a imagem e a imprensa se tornam referência 
de verdade para a população, embora distorçam a noção de real, devido à constante 
repetição de imagens sem tentativa de fundamentá-las na realidade e a rapidez e 
superficialidade com que se propagam para logo serem esquecidas. Dessa forma, o 
homem, manietado pela televisão, vive na ilusão. 

Analisar-se-á como exemplo de texto contemporâneo "O ex-mágico da taberna 
minhota" de Murilo Rubião, texto que narra a história de um homem que retira objetos, 
animais e homens de seus bolsos, do chapéu, das mãos, do paletó, das calças e do 
ouvido, geralmente em situações cotidianas e descontroladamente: “Se mexia na gola do 
paletó, logo aparecia um urubu. Em outras ocasiões, indo amarrar o cordão do sapato, 
das minhas calças deslizavam cobras” (RUBIÃO, 2005, p.9). Além disso, havia animais 
que falavam e objetos que se transformavam. Todavia, o primeiro fato insólito é a falta de 
passado do protagonista: “um dia, me dei com os meus cabelos grisalhos, no espelho da 
Taberna Minhota” (idem, p.7), que começa a identificar a sua existência a partir de um 
espelho no qual se vê refletido, sendo que o dono do restaurante no qual ele irá trabalhar 
representa num primeiro momento o outro, pois é o primeiro ser humano com que o ex-
mágico mantém contato.  

O texto apresentado uma realidade iegética semelhante á realidade referencial. 
Assim a mundo epistêmico, ou seja, as crenças das personagens (REIS, 2000, p. 45) se 
assemelha ao senso comum da sociedade contemporânea Ocidental, embora tenha a 
intervenção do insólito, que ainda não é muito aceita na realidade referencial. Mesmo as 
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reações das personagens em relação ao inmsólito se assemelha as atitudes que um ser 
real tem em relação a ações que ocorrem na sociedade. Por exemplo, segundo Bauman, 
"esse mundo não tem espaço para o que não tiver uso ou propósito"(2001, p. 66), e na 
narrativa há uma apropriação do insólito, tornando-o um instrumento de trabalho quando o 
ex-mágico se torna mágico, ou diverte os clientes da taberna. Quando esse insólito não 
tem mais uso ou propósito, ele é banmalizado, assim como na sociedade contemporânea 
se banaliza diversos eventos e atividades quando não têm utilidade. Assim, a apatia e a 
banalização que ocorre nas narrativas são reflexos de uma sociedade igualmente 
pragmática, em que domina a individualidade e a falta de pensamento coletivo. 

Em suma, a realidade diegética da narrativa contemporânea pertencente ao gênero 
Insólito banalzada se assemelgha a realiidade referencial, podendo até ser um meio de 
análise da sociedade atual, seus questionamentos e anseios, sua instabilidade e crise. 
Memso o insólito é identificacdo e julgado da mesma forma que determinadas atitudes 
existentes, de forma banal e pragmática. 
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Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira 

ENSINAR A SONHAR: O INSÓLITO NAS PÁGINAS FANTÁSTICAS DA 
TERRA SONÂMBULA, DE MIA COUTO 

 
Palavras-chave: ficção moçambicana; fantástico; realismo maravilhoso; resistência 

 
Este trabalho pretende refletir sobre a presença do insólito no romance Terra 

sonâmbula (1992), do autor moçambicano Mia Couto, destacando a aproximação da 
narrativa do fantástico e do realismo maravilhoso e como fatores históricos e sócio-
culturais são determinantes nesse tipo de ficção. Há que se atentar para as diferentes 
visões que esses termos suscitam, se considerarmos que a definição clássica, cunhada 
por autores europeus, é diversa do imaginário africano, de caráter animista. “Os gêneros 
‘realismo maravilhoso’ e ‘realismo fantástico’ consagrados nas literaturas ocidentais 
mostram-se hoje insuficiententes para abarcar (...) a realidade sociocultural de povos que 
não abdicam de suas tradições de cunho animista”(SARAIVA: 2007, p.02). 

Entretanto, podem ser identificadas algumas semelhanças entre o realismo 
maravilhoso e o denominado ‘realismo animista’, que é um “adjetivo adequado à 
formulação teórica a essa realidade cultural artística.” (SARAIVA: 2007, p. 04). Quando 
nos referimos ao maravilhoso e ao fantástico, pode-se dizer que, no primeiro, “os 
elementos sobrenaturais não provocam qualquer reação particular [como no realismo 
animista] nos personagens (...) [e que no segundo] a existência de um acontecimento 
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estranho, provoca hesitação no leitor e no herói; mas também numa maneira de ler que 
se pode por hora definir negativamente: não deve ser nem ‘poética’ nem ‘alegórica’.” 
(TODOROV: 2004, p. 38, 60-61) Por meio do fantástico, o autor desvela a crueldade do 
mundo, mergulha no interior mais profundo do homem, transcendendo a literatura porque 
o eu é o outro, na medida em que há uma liberação das potencialidades sociais que 
estavam reprimidas, da revolta diante de uma sociedade opressora e repressora que 
transforma o indivíduo num ser anulado pelas circunstâncias históricas.Importa também 
destacar que, para que se perceba o fantástico e maravilhoso, faz-se mister um 
referencial do mundo em que estamos, a fim de que se possa levantar alguma questão ou 
mesmo reafirmá-la – no caso de Terra sonâmbula, é representado o sofrimento causado 
pela guerra que “tinha morto a estrada (...) mais deitada que os séculos, suportando toda 
a distância (...) [e onde] o céu se tornara impossível”. (COUTO: 1997, p. 09) 

Isso posto, pretende-se mostrar como a linguagem romanesca de Mia Couto – que 
é permeada de incertezas e pelo elemento onírico e que “curiosamente tem mais 
parentesco com a tradição, a fala coloquial e a sintaxe brasileira que a retórica lusitana, 
(...) (TEZZA: 2007, p. 05), e evoca as mais belas páginas de Guimarães Rosa e Mário de 
Andrade, elaborada numa prosa permeada de neologismos e de toques poéticos, traz à 
tona uma oralidade de origem popular. Representa um impactante questionamento acerca 
da situação sofrida do povo moçambicano, atropelado por uma guerra civil que se seguiu 
à anticolonial, numa sociedade cheia de tensões agudas, onde o ódio, o crime, a 
violência, a miséria e o sentimento de quem se sente não mais pertencente ao seu próprio 
país, esboça um quadro de violências com tragédias e desgraças. Nessa sociedade 
mergulhada numa profunda crise econômica e cultural, a ficção do autor mostra a 
resistência “heróica” daqueles que, por uma veia mítica e pelos caminhos da tradição oral 
(num processo em que o resgate dessa tradição é um dos pilares principais dessa 
conquista), ainda “ousam” sonhar e ter esperança, não obstante estarem mergulhados em 
situações de barbárie, arbitrariedades e abusos de poder. Ficção que potencializa o valor 
dos sonhos e o seu talento para converter e regenerar a vida, faz emergir uma literatura 
engajada no âmbito histórico e também social, que cria e recria o real opressor e 
opressivo, traços gritantes no Moçambique pós-colonial. 
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Angélica Maria Santana Batista 

A QUE SURGE COMO A AURORA: 
UM RETRATO INSÓLITO DA MULHER RUBIANA 

 
Palavras-Chave: Murilo Rubião; Insólito; Narrador; Feminino 

 
Apesar de nove contos de Murilo Rubião terem como título mulheres, elas não são 

verdadeiras protagonistas das narrativas, antes são elementos que exacerbam o 
sentimento de inconformidade do herói masculino. Ao refletir em temas comuns para os 
contos a serem estudados, pensou-se não na atuação das mulheres em si, mas na 
maneira como o narrador adulto e masculino se comporta diante destas. Será aqui tratada 
então a forma como essa mulher se coloca para esse homem, antes de tudo um solitário. 
O que salta aos olhos é a construção não só das mulheres retratadas, mas do narrador 
rubiano: sendo auto, homo ou heterodiegético, sua perspectiva é sempre masculina. Não 
há narrador feminino em Murilo Rubião e muito menos a explicitação dos pensamentos 
das mulheres em nenhum de seus contos. Mesmo a rara voz das mulheres é carregada 
de um mistério incompreensível até para o narrador heterodiegético (não muito profícuo 
em sua obra como um todo). Claro que isso poderia ser debatido pelo fato de que as 
personagens de Murilo Rubião são normalmente superficiais, mas é possível perceber 
que a figura feminina é difusa, borrada, apesar de arrebatadora. 

As narrativas são protagonizadas por homens que têm com as mulheres dos títulos 
uma relação de busca, de perda, de espera e de fuga. O feminino se coloca como um 
ideal, um significante cujo significado é impossível de conhecer. Não existe, porém, a 
petrificação dessa mulher em algo estanque, mas como silêncio que anima a narrativa. A 
demanda é masculina, mas a voz é feminina. 

Não há então uma guerra de sexos, mas a própria impossibilidade de haver 
sintonia entre o homem angustiado e a mulher distante, já que são antes de tudo seres 
não inteiriços, incapazes de se relacionar. 

A simbologia que cerca a mulher rubiana se dá de forma que esta é a 
representação do abismo em que o herói se encontra, ao mesmo tempo em que é uma 
espécie de farol que guia esse homem a deriva. É a partir do olhar para a mulher que o 
homem se percebe como 
ser desejante. 

O que se coloca em xeque em Murilo Rubião é uma tragédia masculina. Como a 
narrativa não é uma tragédia em sentido pleno, não se oferece catarse ou purificação 
aqui. O homem é ciclicamente envolvido por essa mulher, sentindo-se perdido diante das 
forças que ela representa. Nesse sentido, as personagens que intitulam os contos nada 
mais fazem além de esmagar o homem. Além disso, não necessitam ter voz por elas 
mesmas encarnarem a ordem natural da narrativa, sobrando ao homem uma impossível e 
infeliz racionalização dos fatos insólitos. As mulheres são, assim, rainhas vitoriosas 
enquanto os companheiros soçobram pois “a mulher não sonha com a fuga 
transcendental ou histórica ao ciclo natural já que ela é esse ciclo” (PAGLIA, 1992, p.21). 
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Ataide José Mescolin Veloso 

A POÉTICA DO ESTRANHAMENTO DE RUBEM FONSECA: 
UMA LEITURA DOS CONTOS DE SECREÇÕES, EXCREÇÕES E DESATINOS 

 
Palavras-Chave: literatura; estranhamento; secreções; excreções; desatinos 

 
Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo a respeito de como Rubem 

Fonseca arquiteta uma poética do estranhamento nos contos de Secreções, excreções e 
desatinos, adentrando, dessa forma, o universo do insólito.  
 A obra de arte como espaço de estranhamento foi estudada por Chklóvski, 
formalista russo que definiu a arte pela criação de procedimentos capazes de fazer com 
que o receptor a enxergue de uma maneira diferente da habitual. Tal conceito se associa 
ao de economia de energia mental elaborado por Herbert Spencer: diante do objeto 
artístico, a menor taxa de energia dever ser dispensada a fim de que se alcance o 
máximo de resultados.  
 Em “A arte como procedimento”, Chklóvski defendia a idéia de que a arte visa a 
passar a sensação da coisa vista e não da coisa reconhecida. Na arte, é desenvolvida a 
representação insólita das coisas, pois nesta, a exploração da forma confusa permite que 
a dificuldade e a duração da percepção aumente. Na arte, o que está feito não é o mais 
importante. O processo de recepção é que importa, portanto, ele deve ser um fim em si 
mesmo e, conseqüentemente, prolongado. (Cf. FERRARA, 1986) 
 No referido ensaio, Chklóvski leva a cabo uma reação à teoria da imagem. Para 
ele, a imagem não poderia ser empregada como um recurso explicativo, uma vez que ela 
não é mais simples do que o conceito que busca ilustrar. Na verdade, a imagem é uma 
possibilidade de que o artista dispõe para criar um universo perceptível e denso. O 
pensamento sustentado por imagens não é determinante, ou seja, a unidade das diversas 
manifestações artísticas não depende da existência de imagens. 
 O fundamental, na concepção de Chklóvski, é que o artista seja capaz de provocar 
estranhamento, ultrapassando o que é habitual e rotineiro, transpondo, assim, o universo 
para uma esfera de percepções inusitadas. Desse modo, o objeto é deslocado de seu 
contexto habitual e sua face insólita vem à tona, o que torna possível a demolição de 
clichês e de associações estereotipadas. Ao receptor é imposta uma complexa percepção 
sensorial do universo. “Devemos extrair o objeto de seu envoltório de associações 
habituais. Devemos virar o objeto como uma lenha no fogo.” (CHKLÓVSKI: 1978, p. 217) 
 Na teoria chklóvskiana, a função do artista é retirar das palavras e dos conceitos 
todo e qualquer sinal distinto de nobreza. “O artista é instigador da revolta dos objetos. 
Com os poetas, os objetos se insurgem, rejeitam seus nomes antigos e adquirem um 
sentido suplementar com um nome novo.” (CHKLÓVSKI: 1978, p. 217) 
 De fato, o escritor opera um deslocamento semântico: uma determinada idéia é 
retirada do universo semântico do qual fazia parte e é inserida em um outro universo. A 
palavra nova se associa ao objeto como uma espécie de nova vestimenta. A insígnia que 
sustenta o objeto é removida: esta é uma das maneiras de transformar o objeto em uma 
obra de arte, tornando-o perceptível.  
 Criar efeitos e situações de estranhamento não significa que o simples irá dar lugar 
ao elaborado, mas sim ao extraordinário, ao singular. “O produto difuso, oblíquo, é um 
obstáculo à comunicação, é uma contracomunicação que torna mais difícil e, por isso 
mesmo, mais fértil a percepção que o receptor passa a ter do universo”. (FERRARA: 
1986, p. 35) 
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 Um dos pressupostos da teoria de Chklóvski é o de que causar estranhamento 
implica a criação, por meio da linguagem, de circunstâncias e percepção invulgares. Por 
isso, a arte estranha tem como objetivo dar origem a um significado não identificável no 
referente, mas que é consubstancializado como elemento vital do fazer artístico em si. Em 
Chklóvski, o estranhamento é a base de toda obra de arte, cuja sintaxe deve se aproximar 
do difícil. 
 Rubem Fonseca, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira 
contemporânea, em Secreções, excreções e desatinos, cria, a todo instante, jogos 
infinitos de estranhamento. O próprio título da coletânea já coloca o leitor diante de um 
universo insólito, permeado de motivos que se aproximam do asqueroso. Desde 
Rimbaud, a literatura emergiu como criação de uma nova linguagem, segundo Hugo 
Friedrich (1978), uma linguagem universal diante da qual é indiferente se o texto tem ou 
não forma. A obra de arte é uma urdidura do estranho, insondável e repugnante. O bonito 
e o que causa repúdio são equiparados, de tal forma que todos os elementos são 
considerados como se estivessem em um mesmo plano. 
 No primeiro parágrafo de “Copromancia”, o conto que abre a coletânea, o narrador 
se dirige á divindade e elabora perguntas referentes à criação do homem, só que o faz de 
maneira inusitada: indaga o motivo pelo qual Deus, ao tirar o homem do Nada, destinou-o 
a defecar. E ainda questiona se, ao atribuir ao homem a função de transformar tudo o que 
como em fezes, não estaria demonstrando que seria incapaz de criar um ser perfeito. O 
sagrado é deslocado, assim, de seu plano usual e passa a dialogar com vocábulos 
ligados ao campo semântico do abominável. 
 Em outras palavras, o que é da ordem do sagrado (Deus, criador, universo, 
existência) é contaminado por elementos associados a dejetos (merda, excremento, 
coprófilos, coprófagos). Rubem Fonseca consegue provocar um desvio do significado 
transcendental (a leitura bíblica de Deus como criador do universo), gerando, assim, uma 
espécie de dessacralização do texto original. Surge, então, diante do leitor uma poética 
distanciada da arte representativa cujo discurso era dominado por um monólogo: discurso 
que procurava expressar a subjetividade de um autor e que transformava o receptor em 
mero decodificador de uma mensagem organizada. 
 A partir do momento em que ocorreu a descentralização desse ponto de vista 
objetivo e teológico, a obra de arte passou a ser marcada por um discurso de aspecto 
múltiplo. No conto em análise, a multiplicidade de vozes é reforçada pelo discurso da 
psicanálise. A teoria de Freud, que aproxima o excrementício do sexual devido à posição 
da genitália, é evocada no fim do segundo parágrafo. Mais adiante, o pensamento de 
Kant também é referendado no momento em que o narrador afirma que o referido filósofo 
estava correto ao classificar o olfato como um sentido secundário por causa de sua 
inefabilidade. 
 A teoria do texto que remete a outro texto foi formulada por Mikhail Bakhtin e 
recebeu o nome de dialogismo. A escolha desse nome se deve ao fato de a teoria apontar 
para uma polifonia onde se interpenetram as vozes do enunciador, do enunciado e até 
mesmo do receptor – todas operadas pelo texto que, em cena, é transformado. Nesta, o 
significado é montado ou desmontado, chegando ao ponto de transgredir-se e de perder-
se: 

A essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes, aqui, 
permanecem independentes e, como tais, combinam-se numa unidade de 
ordem superior à da homofonia. E se falarmos de vontade individual, então é 
precisamente na polifonia que ocorre a combinação de várias vontades 
individuais, realiza-se a saída de princípio para além dos limites de uma 
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vontade. Poder-se-ia dizer assim: a vontade artística da polifonia é a vontade 
de combinação de muitas vontades, a vontade do acontecimento. (BAKHTIN: 
1981, p. 16) 

 Nos contos de Rubem Fonseca, o estranhamento é anunciado e sustentado, 
muitas vezes, por recursos polifônicos. A linguagem apresenta-se, no mínimo, como 
dupla, um diálogo entre dois discursos. É exatamente isso o que ocorre no final do 
terceiro parágrafo do conto em tela, quando a voz da mídia também é acionada. O 
narrador faz alusão a uma notícia de jornal, de acordo com a qual uma empresa de 
Londres vendera uma coleção de dez latas com excrementos, obras de um artista 
conceitual italiano chamado Piero Manzoni. 
 Julia Kristeva (1974) considera todo texto uma espécie de absorção e 
transformação de outro texto. No lugar da noção de intersubjetividade, estabelece-se a de 
intertextualidade. Ocorre a polifonia a partir do momento em que há interação entre 
diversas consciências, sem que nenhuma se converta, de maneira definitiva, em objeto da 
outra. 
 O conceito de estranhamento foi também estudado por Sigmund Freud no 
conhecido ensaio O estranho. Partindo do termo unheimlich (estranho), Freud (1976) 
mostrou que, sendo o oposto de heimlich (doméstico), a maioria das pessoas poderia 
pensar que o estranho se assemelha ao 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. Algumas novidades podem até ser assustadoras, porém nem todas 
elas o são. É preciso que algo seja acrescentado ao que é novo e não familiar para que 
se torne estranho. 
 Freud descobriu que, entre seus inúmeros significados, a palavra heimlich revela 
um que é idêntico ao seu oposto unheimlich. Dessa forma, aquilo que é heimlich passa a 
ser unheimlich. O termo heimlich não deixa de parecer ambíguo, contudo está ligado a 
dois grupos de idéias, que, sem se mostrarem contraditórias, ainda assim são bastante 
diferentes (aquilo que é familiar e agradável e aquilo que se apresenta oculto). 
 Assim, Freud reforça o conceito de unheimlich de Schelling, segundo o qual o 
estranho é tudo o que deveria ter permanecido secreto, porém veio à luz. Dessa forma, 
heimlich é uma palavra cujo significado se desenvolve na direção de ambivalência até que 
finalmente coincide com o seu oposto, unheimlich. “Unheimlich é, de um modo ou outro, 
uma subespécie de heimlich.” (FREUD: 1976, p. 283) 
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Augusto Brito Montano 

REFLEXÕES “PERTUBADORAS” NA LEITURA DO CONTO 
“O MENSAGEIRO” DE TEOLINDA GERSÃO 

 
Palavras-Chave: Literatura contemporânea; Modernidade; Amor; Morte; Revelação 

 
Este trabalho faz uma reflexão a partir da leitura do conto “O Mensageiro” de 

Teolinda Gersão presente em O mensageiro e outras histórias com anjos a partir do título 
da obra e da narrativa. O amor, a morte, a revelação: situações - limites, que uma figura 
de anjo atravessa. Uma história do sobrenatural? Não, ou pelo menos, não 
necessariamente. O que nesta história nos deslumbra (ou nos perturba) é porventura 
apenas a descoberta do humano. Assim é possível considerar o anjo, presente na estória, 
uma alegoria da modernidade? E de que maneira o texto inscreve um dos topoi da 
modernidade – a diluição das fronteiras antes demarcadas e o espaço intersticial ou o 
entrelugar da cultura, ao focalizar os conceitos “razão” e “imaginação”, “sagrado” e 
“profano”? Também não se pode deixar de se refletir sobre quais seriam os limites entre o 
relato pessoal e a verdade e, entre a realidade e a lenda ou o imaginário. Podemos 
afirmar que o texto “O mensageiro”, de Teolinda Gersão assinala uma das linhas 
paradigmáticas da ficção portuguesa contemporânea: a herança e a antropofagia cultural. 
Ao revisitar o símbolo da cultura ocidental e da tradição judaico-cristã, confere uma nova 
significação ao passado imemorial e ao mito fundacional.  Podemos perceber isso no 
espaço ficcional. A literatura contemporânea rejeita a literatura e/ou a leitura totalizante e 
unificadora e propõe a subversão e a transformação do cânone legado culturalmente. 
Esse gesto de apagar e de rasurar textos veio a ser teorizado por Roland Barthes e 
Lyotard. Podemos refletir sobre isso, apontando as estratégias pós-modernistas de 
citação e alusão, presentes no texto, levando-se em consideração o suporte bíblico 
presente no Gênesis e as referências eróticas inerentes ao Cântico dos Cânticos. A partir 
da caracterização das personagens feminina (Maria) e masculina (José). Observa-se a 
presença de duas ordens culturais diferenciadas: uma baseada na “emoção” e na 
“imaginação” e, a outra, na “razão” e no “intelecto”. Podemos explorar esses conceitos ou 
princípios filosóficos, a partir dos discursos e atuações inerentes às personagens 
referidas. Também se baseando no viés interpretativo, implícito à questão anterior, 
podemos comentar a inscrição do feminino, do corpo e do desejo – elementos passíveis 
de instaurar a subversão e a imaginação. Ainda nesse aspecto, ao trazer à cena 
contemporânea uma personagem feminina, Teolinda Gersão entrelaça a temática da 
experiência com a reminiscência e /ou memória. Podemos relacionar tal opção com as 
reflexões críticas de Beatriz Sarlo, em Tempo passado: cultura da memória e guinada 
subjetiva: “Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um cheiro, porque a 
lembrança, assim como o cheiro, acomete, até mesmo quando não é convocada. Vinda 
não se sabe de onde, a lembrança não permite se deslocada; pelo contrário, obriga a uma 
perseguição, pois nunca está completa. A lembrança insiste porque de certo modo é 
soberana e incontrolável (em todos os sentidos dessa palavra). Poderíamos dizer que o 
passado se faz presente. E a lembrança precisa do presente porque, como assinalou 
Deleuze a respeito de Bergson, o tempo próprio da lembrança é o presente: isto é, o 
único tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a lembrança se 
apodera, tornando-o próprio”. (Op. Cit., grifos da autora, p. 10). Também se percebe que, 
de forma subliminar, o texto assinala a identidade pátria ou insinua que a “identidade 
nacional é uma comunidade imaginada”, no sentido proposto por Benedict Anderson e 
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reafirmado por Stuart Hall.  Pode-se acrescentar a esta reflexão o mito “fantasmático” do 
messianismo, explícito no texto, em forma de parábola. Por último podemos dizer que o 
texto reafirma o poder transfigurador da palavra, instaurador de uma nova ordem 
revolucionária político-social. Tem-se que atentar para a importância do papel e do lugar 
da subjetividade do indivíduo na construção de sua experiência existencial, individual e 
histórica.  
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Bárbara Maia das Neves 

HOMENS GRANDES BRINCANDO COM BONECOS: A CRIAÇÃO DE 
NOVOS SERES EM ORYX E CRAKE E NÃO ME ABANDONE JAMAIS 

 
Palavras-Chave: bioética ficção; criação de novas formas humanas 

 
Ao longo dos séculos a busca pelo conhecimento sempre foi uma das forças que 

moveu a humanidade. Com o advento de uma grande concentração de avanços 
científicos em séculos recentes, principalmente no que se refere à área biomédica, a 
ciência passou a ser vista como o grande trunfo do humano sobre a natureza, tanto para 
domesticá-la quanto para derrotar a morte e afirmar sua condição de superior.  
 Um recurso já visto em obras literárias como Frankenstein, e que parece estar cada 
vez mais próximo da realidade, é a criação de seres humanos (ou híbridos) de forma 
laboratorial. Clones e misturas de genes humanos e animais seriam a resposta final do 
homo sapiens contra a natureza. Tanto na obra da canadense Margaret Atwood Oryx e 
Crake como na inglesa de Kazuo Ishiguro Não me abandone jamais, vê-se que os 
cientistas têm grande preocupação em criar novos seres que irão de alguma forma alterar 
o destino da humanidade. Vivendo em um mundo completamente dilapidado, como na 
primeira obra citada, ou simplesmente recusando-se a perceber a realidade dos clones 
subalternos, como na segunda, os cientistas buscam corrigir os problemas com soluções 
radicais. 
 Ainda que por motivos diferentes – no caso de Ishiguro trata-se de doar órgãos 
enquanto no de Atwood é uma substituição da raça humana por outra “ecologicamente 
melhor” – o que pode ser percebido é que a ciência propositadamente faz questão de 
esquecer certas implicações éticas na tentativa de atingir seus objetivos. Os cientistas 
adotam uma subversão da doutrina Utilitarista de, entre outros, Stuart Mill, convictos de 
que o bem maior tem que estar acima de necessidades privadas. Ainda que outros 
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tenham que sofrer, nada deve superar o bem-estar da maioria. Tal reflexão leva a uma 
série de perguntas: quem faz parte do bem-maior, e quem deve ser excluído dela? Os 
subalternos merecem ser reduzidos a uma condição de objeto? Adotando uma 
perspectiva marxista, vê-se que a redução de alguns seres a apenas o que podem fazer 
pelos seus respectivos grupos deixa os criadores das obras certos de que alguns males 
são válidos se servirão para que outros maiores não aconteçam, mas até que ponto um 
erro justifica o outro? Novos seres marginalizados dão lugar a outros em uma tentativa 
sem fim de “consertar” o mundo. Nas duas obras é possível notar como a ciência atua de 
forma mais destruidora que salvadora, ainda que ela mesma não se veja assim. 
Palavras-chave: bioética, ficção, criação de novas formas humanas. 

Bianka Barbosa Penha 

A ARTE, O NARRAR E O POÉTICO: 
HABITAÇÃO DO INSÓLITO. MORADA DO EXTRAORDINÁRIO 

 
Palavras-Chave: Narrativa; Arte; Poética; Pensamento 
 
 Modernidade? Pós-modernidade? Independente do nome dado à época em que 
vivemos, não podemos negar que tanto uma quanto outra é tecida pela essência 
conceitual possibilitada por toda a tradição metafísica instaurada no Ocidente. Esta, numa 
tentativa de validar o universal negando o existir das singularidades, nos conforta com sua 
incisiva aplicação de conceitos abstratos para afirmar o que seria a realidade ou o real.
 Assim, embebido na dinâmica do duplo e compreendendo a verdade como 
correspondências e adequações representacionais o homem é, hoje, reduzido em sua 
humanidade à dicotomias que o fazem perceber a si próprio e o real como instâncias 
fragmentadas separadas por área de conhecimento. 
 Desta forma, é necessário nos questionarmos: Como se dá o artístico dentro dessa 
dinâmica? Será que o obrar é, apenas, a construção de um objeto por um sujeito? No que 
implica refletir sobre as tensões entre sólito e insólito na atualidade? E a narrativa? Será 
ela somente o resultado do narrar? E o narrador? Seria ele apenas o arquitetar da 
linguagem pelo narrador? E o narrador? Narrador é mediador? Se o é, qual a sua 
medida? Tais questões nos conduzem a pensar a narrativa para além de uma 
conceituação tipológica e/ou estrutural de um texto. E é nesse sentido que o presente 
ensaio pretende, diante do narrar, desvelar-lhe o artístico vigorante enquanto insólito 
originário do poético. Vista, antes de tudo como arte, a narrativa será, aqui, colocada 
como questão para haver diálogo poético. Sendo assim, duas questões se fazem 
fundamentais: O que isto – a narrativa? E o que é isto – a arte? A partir daí, partiremos 
para escuta do silêncio da fala que entre uma e outra é estabelecida. Nesse momento, 
far-se-á necessário também pensar o insólito não como um gênero, apenas, mas 
principalmente como o extraordinário que vigora em todo o ordinário. Nesse sentido, o 
insólito será, aqui, conduzido a desvelar-se mistério, obscuridade e silêncio contidos em 
toda a arte. 
 Morada do extraordinário, a arte de narrar é um convite eterno ao diálogo abismal 
entre aquilo que somos e não-somos ao caminhar no limiar entre sólito e insólito 
manifestado pelo real. Para tanto, as tensões entre sólito e insólito serão aqui pensadas a 
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partir da dinâmica narrativa ofertada por Clarice Lispector em seu conto “Amor”. Nele a 
incursão do acontecimento, sempre, inaugural da vida se doa enquanto extraordinário e 
insólito dentro de uma vivência personativa quase póstuma. Imersos nessa narrativa, 
poderemos perceber a errância poética do humano do homem configurado no desdobrar-
se da revelação enquanto exercício de descoberta e invenção da verdade do real. 
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Camila Mello 

O INSÓLITO E AS PALAVRAS NA LITERATURA GÓTICA: O CASO THE MONK 
 

Palavras-Chave: Literatura gótica; insólito; sublime; discurso 
 

The Monk foi escrito por Matthew Lewis na Inglaterra e publicado em 1796. É o 
único romance do autor, que dedicou sua vida principalmente ao teatro e ao cargo de 
membro do parlamento. Mas The Monk é também um punhal afiado. Talvez, para muitos 
leitores contemporâneos, a pergunta que fique ao terminar a leitura do romance é “como o 
autor conseguiu publicar, naquela época, uma obra na qual um monge se entrega aos 
prazeres da carne e comete dois assassinatos?”  

Se entendermos o espírito transgressor da literatura gótica, a ousadia da 
publicação de The Monk pode ser compreendida. Nascida no século XVIII na Inglaterra 
em um período no qual a narrativa dita realista de Henry Fielding, Daniel Defoe e Samuel 
Richardson predominava, o romance gótico resgatou o excesso, a transgressão, o místico 
– estratégias repudiadas pelo realismo inglês.  

A vivência do sublime e do insólito em The Monk é acompanhada pela capacidade 
ou não de produzir um discurso eloqüente. Ambrosio, o monge protagonista, fica 
“estupefato, acanhado, e irresoluto, incapaz de pronunciar sequer uma sílaba” (Lewis, 
1998: 55) ao conhecer o desejo sexual pela primeira vez. Depois, quando é desvendado a 
ponto de cometer um estupro, “ele não consegue produzir mais que frases quebradas e 
desculpas contraditórias” (Ibid., 261). Da mesma forma, ao encontrar o demônio, “seu 
terror era tal que aniquilou suas faculdades mentais. [...] Aterrorizado com a aparição tão 
distinta do que havia imaginado, Ambrosio manteve-se olhando para a besta, desprovido 
do poder de fala” (Ibid., 364-9). E inúmeros outros exemplos podem ser destacados. 
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A eloqüência perdida como resultado do sublime e do insólito é a característica 
mais intrigante do romance, a meu ver, e que me inspirou para o artigo “O insólito e as 
palavras na literatura gótica: o caso The Monk”. 
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Carlos Eduardo Louzada Madeira 

O INSÓLITO ENTRE SOMBRAS E NÉVOAS: 
UM VISLUMBRE DO FANTÁSTICO EM CORNELIO PENNA 

 
Palavras-chave: Cornelio Penna; literatura fantástica; insólito; intimismo. 
 

Este trabalho se propõe a investigar a presença do fantástico na obra de Cornelio 
Penna. A estética intimista do autor, recheada de elementos insólitos, dá origem a 
romances densos e impactantes cujas narrativas se desenvolvem num mundo de 
atmosfera onírica e sombria. Abarcando aspectos como solidão e incomunicabilidade, o 
tom de sua obra, por vezes fantasmagórico, se distancia do regionalismo documental 
predominante e permite a interferência de eventos que podem ser associados ao 
fantástico, considerado aqui em sentido lato.   

Falar do fantástico, antes de tudo, implica refletir um pouco sobre as suas 
delimitações e características. De acordo com Tzvetan Todorov, um dos principais 
estudiosos do tema, é a hesitação do leitor ou da personagem que materializa e torna 
manifesto o fantástico. É a dúvida entre duas hipóteses possíveis, entre o que pode 
assumir ares naturais ou sobrenaturais, que instaura o insólito na literatura. Fazendo um 
breve retorno a períodos anteriores, Todorov, para quem o romance inaugurador da 
narrativa fantástica é O manuscrito de Saragoça, de Jan Potocki, lembra os nomes do 
inglês Montague Rhodes James e do russo Vladimir Soloviov. Em ambos já vê esboçado 
esse viés duplo como tentativa de delimitação do fantástico na literatura e a possibilidade 
de que os fenômenos verificados se expliquem de duas maneiras diferentes. A alemã 
Olga Reimann, também lembrada por ele, ressalta o sentimento de contradição que 
invade o espírito do herói na narrativa quando se vê diante do extraordinário. Existe, pois, 
em todas essas definições a interferência da incerteza e também uma fresta para um final 
aberto que se apresenta, ele mesmo, como um enigma.  

Ainda segundo Todorov, as definições do fantástico vindas da França apresentam 
algumas diferenças. Para Castex, por exemplo, o fantástico implica uma intromissão do 
misterioso no cenário da vida quotidiana. Já de acordo com Louis Vax, ele nos apresenta 
o mundo real em que vivemos, com pessoas como nós sendo colocadas subitamente 
diante do inexplicável. Por fim, Roger Caillois lembra que o fantástico rompe com a ordem 
estabelecida, provocando a manifestação do inadmissível na legalidade do dia-a-dia. Para 
Todorov, essas definições seriam menos completas, sobretudo porque não apresentariam 
abertura para uma escolha entre o real e o imaginado.  

Além disso, deixariam de enfatizar o caráter diferencial do fantástico em relação ao 
estranho e ao maravilhoso. É a opção por uma ou outra possibilidade, pelo natural ou pelo 
sobrenatural, que leva o leitor para o território do estranho ou do maravilhoso. Ou seja, 
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conforme a classificação de Todorov, o fantástico se define impreterivelmente em 
comparação com essas duas regiões vizinhas. Como regra geral, e de acordo com o 
autor, o estranho corresponderia ao “sobrenatural explicado”, ao passo que o maravilhoso 
seria equivalente ao “sobrenatural aceito”.  

Com base nessas idéias, vejamos os fragmentos abaixo, extraídos de Repouso, 
romance de Cornelio Penna publicado em 1949: 

Abria-se, assim, lentamente, em seu espírito, uma nova luz que não esperava. 
Compreendia agora, confusamente, por que os anos tinham passado 
vertiginosamente, sem conta, uniformes, e ela não os vivera, não se 
apercebera deles [...] Realizava agora a que ponto Maria do Rosário descera, e 
só assim podia explicar a sua amizade ansiosa, e a estranha humilhação que 
manifestara poucas horas antes. 
— É porque você fala que você se torna visível — murmurou alguém ao seu 
ouvido, e ela deixou de ver a luz da vela, que bruxuleava, por alguns 
momentos. 
Voltou-se, rápida, no leito, em um movimento de fuga e defesa. 
— Tudo caminha fora de você... — dizia a voz, e ela de novo se virou, e 
distinguiu na penumbra o quadro aberto da janela, apenas um pouco mais 
iluminado pelo palor irreal do céu enorme, muito alto. 
Toda a gente dorme. É a hora da paz, da sua paz, da paz daqueles que só 
encontram olhos indiferentes, curiosos e maus, e palavras hostis ou sem 
significação [...] 
Um pequeno desvio da realidade, uma ausência de minutos do que a cerca, e 
entra de surpresa em um país novo, estrangeiro, que se superpõe ao dos 
outros...  
— Você é uma desconhecida, que todos olham de perto e de longe. 
— Mas eu os odeio — exclamou ela, bem alto — porque não sei, não consigo 
explicar nem compreender essa renúncia da vida... 
Já inteiramente despertada, sentou-se na cama, bruscamente, no pavor da 
escuridão agora completa, pois lá de fora não vinha mais nenhuma luz, e o céu 
fechara-se inteiramente. (PENNA: 1958, pp. 405-406) 

A leitura do trecho transcrito nos coloca de imediato em face de uma incerteza: 
teria esse diálogo realmente ocorrido? O que de fato aconteceu com Dodôte, a 
personagem que passa pela experiência acima? Estaria ela num estado de 
semiconsciência, suspensa temporariamente no patamar nebuloso que separa a 
vigilância do entorpecimento mortificante do sono? Estaria ela já adormecida, 
parcialmente despida de suas atividades metabólico-sensoriais, mergulhada talvez em 
algum sonho que tivesse servido de palco para a conversa em questão? Ou estaria ela 
apenas deitada, exausta, imersa na escuridão do quarto e dos próprios pensamentos, 
quando subitamente se vê surpreendida por uma voz cuja origem não é capaz de 
decifrar? Estamos diante de um fato natural ou de um evento sobrenatural? O capítulo 
chega ao fim e a dúvida se mantém, instaurando-se a hesitação e o efeito fantástico.  

Sobre essa hesitação, aliás, adverte Todorov: “o fantástico implica [...] não apenas 
a existência de um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e no herói; 
mas também uma maneira de ler, que se pode por ora definir negativamente: não deve 
ser nem poética, nem alegórica” (TODOROV: 2004, p. 38). No que toca a essa 
condicionante, vejamos o caso específico de um autor emblemático.  

Embora seja hoje ponto pacífico a classificação da obra de Murilo Rubião como 
pertencente à literatura fantástica, no momento em que seus escritos vêm a público a 
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crítica se vê em sérias dificuldades para nomeá-los quanto às suas tendências. 
Guimarães Alves, em artigo publicado no Diário da Tarde, em 1947, classifica os contos 
do autor como poéticos. Se lembrarmos que na década de 1940 é ainda forte entre nós a 
presença de um realismo de cunho regionalista, apesar de já enfraquecido pelas 
narrativas psicológicas que se vão estabelecendo pela pena de escritores como Cornelio 
Penna e Lúcio Cardoso, podemos talvez associar a utilização do termo poético a uma 
forma de marcar a oposição da prosa rubiniana ao realismo ainda vigente.  

Já Oscar Mendes, escrevendo para O Diário, também em 1947, vê a literatura de 
Murilo Rubião como uma espécie de transferência para as letras da realização plástica de 
um Picasso ou de um Salvador Dali. É particularmente interessante aos objetivos do 
presente trabalho a associação do fantástico ao intimismo, conforme se verá mais 
adiante.  

Mário de Andrade também se mostrava interessado em definir as narrativas do 
escritor mineiro. Após algumas correspondências trocadas entre os dois, Mário decide 
chamar de fantasia o que o próprio Murilo não sabia como nomear. Os outros termos 
sugeridos nessas cartas se aproximavam das tendências artísticas da época, como o 
surrealismo, o simbolismo e a alegoria. Curiosamente, o termo fantástico não chega a ser 
aventado, apesar de já corrente na literatura latino-americana. 

Justamente as duas formas de leitura proibidas por Todorov, a poética e a 
alegórica, surgem nos primeiros analistas de Murilo Rubião. E não apenas nesses críticos 
iniciais. Jorge Schwartz, especialista na obra do escritor, afirma no ensaio “Murilo Rubião: 
um clássico do conto fantástico” que “o fantástico que impregna as histórias [do autor] 
serve de artifício ficcional para chamar a atenção sobre a crua realidade na Terra”. Ora, 
ver o “fantástico” como “artifício ficcional” significa aceitá-lo como procedimento estético-
formal que embute em si o simbólico, o metafórico, a possibilidade de inferência de 
significações não óbvias a partir do texto. 

O modelo todoroviano parece lidar principalmente com o que se convencionou 
chamar de fantástico clássico, tal qual se desenvolveu no século XIX. Murilo, por sua vez, 
seria um representante do fantástico contemporâneo. A diferença fundamental entre as 
duas modalidades está no fato de que esta última opera uma naturalização do 
sobrenatural, imprimindo na narrativa um caráter de verossimilhança e de aceitação do 
absurdo, por assim dizer, que sobrepuja qualquer estranhamento advindo dos 
acontecimentos descritos. Conforme diz André Breton, já em 1924, o admirável no 
fantástico é que não existe mais o fantástico, só o real.  

Embora Schwartz, no ensaio citado, se refira à hesitação dentro e fora da narrativa 
como um elemento típico do fantástico oitocentista, talvez não se devesse considerar 
apenas cronologicamente os conceitos de clássico e contemporâneo, uma vez que 
romances como o machadiano Memórias póstumas de Brás Cubas, de 1881, e o 
corneliano Repouso, de 1949, poderiam se classificar respectiva e inversamente como de 
tendências contemporâneas e clássicas. Todorov não chega a utilizar essa nomenclatura 
dicotômica, mas quando se refere a Kafka e a Gógol procura deixar bem marcado o 
deslocamento que ocorre no texto fantástico com a naturalização do extraordinário: “[...] a 
coisa mais surpreendente é precisamente a ausência de surpresa diante deste 
acontecimento inaudito” (TODOROV: 2004, p. 177).   

De qualquer forma, toda essa discussão sobre como definir ou caracterizar o 
fantástico põe em relevo o fato de que a análise teórica não pode se revestir de uma 
rigidez que a torne redutora. Em se tratando do fantástico, fica evidente a necessidade de 
que as leituras a esse respeito sejam relativizadas e confrontadas umas com as outras. 
As diferentes formas de percepção que o tema suscita fazem crer que uma leitura 
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cruzada de idéias talvez seja a mais proveitosa ferramenta operativa à disposição do 
estudioso. 

Ainda sobre Murilo Rubião, vale lembrar o comentário de Moacir de Andrade em 
artigo publicado no Estado de Minas em dezembro de 1947. Para o crítico, a única coisa 
que se poderia dizer com exatidão é que são “contos de Murilo Rubião”. Essa observação 
de certa forma nos remete a Adolfo Bioy Casares, que, em 1940, no prólogo da célebre 
Antología de la literatura fantástica, organizada em conjunto com Jorge Luis Borges e 
Silvina Ocampo, sustenta: “Pedimos leyes especiales para el cuento fantástico; pero ya 
veremos que no hay un tipo, sino muchos, de cuentos fantásticos. Habrá que indagar las 
leyes generales para cada tipo de cuento y las leyes especiales para cada cuento” 
(BORGES et al.: 2007, p. 8). 

Embora se refira, na passagem acima, especificamente a contos, a abertura 
sugerida por Bioy Casares se opõe à especificidade clamada e buscada por Todorov na 
sua Introdução à literatura fantástica. É, no entanto, legítima a preocupação do autor 
argentino em investigar as diferentes formas de manifestação do fantástico, partindo, não 
do geral para o específico, mas fazendo o caminho inverso, o que certamente permite 
uma trajetória mais atenta às marcas particulares de cada autor e de suas respectivas 
obras. Evita-se também, desta forma, a aplicação arbitrária de normas, que, em se 
tratando de literatura, e de uma literatura como a de Cornelio Penna, por exemplo, torna a 
recepção do texto mecânica, esquemática, levando mesmo a um esvaziamento dos 
possíveis sentidos que podem ser daí depreendidos.  
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Daniela Beccaccia Versiani 

PINÓQUIO, UM LIVRO DESOBEDIENTE. OU 
A FRUSTAÇÃO DO LEITOR E A EXPERIÊNCIA DO INSÓLITO 

 
Palavras-Chave: insólito; leitura; horizonte de expectativas 

 
Nesta comunicação eu gostaria de abordar o conto infantil As aventuras de Pinóquio, 

de Carlo Collodi, a partir de algumas considerações dos escritores italianos Umberto Eco 
e Giorgio Manganelli e do conceito de “horizonte de expectativas” do teórico alemão Hans 
Robert Jauss. Meu objetivo é buscar compreender a narrativa de Collodi a partir da 
possibilidade dela estabelecer uma quebra nas expectativas do público leitor - sobretudo 
do público leitor adulto – socializado por leituras prévias de histórias infantis mais 
obedientes às normas do gênero. 
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A partir dessas questões, eu gostaria de discutir os processos de internalização das 
normas que regem gêneros literários efetivadas no processo de socialização literária de 
leitores bem como o efeito causado, nesses mesmos leitores, por obras que desafiam tais 
normas. Minha hipótese é que a experiência do insólito seja o resultado do encontro do 
leitor adestrado na tarefa de ler e reconhecer normas que caracterizam um específico 
gênero literário com um texto a elas desobediente. 
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Izabel Cristina Augusto de Souza Faria 

COCANHA: O PARAÍSO ÀS AVESSAS 
 

Palavras-Chave: Literatura Medieval; Utopias Medievais; Literatura Exemplar; Alegorias 
Medievais 

 
O medievo produziu uma literatura rica, com estruturas narrativas e tipologias de 

personagens, ações e cenários intensos, dando corpo às utopias medievais. Uma dessas 
utopias é a da Abundância, representada na maravilha da Cocanha. Esse país, um 
paraíso às avessas, espelha as necessidades e os desejos do homem comum, tornando-
os acessíveis a todos, igualando-os através do direito ao prazer da comida, da 
vestimenta, da bebida, do sexo; enfim, da liberdade absoluta, sem medo de qualquer tipo 
de punição. 

A composição maravilhosa, portanto, desse território insólito também lhe confere a 
identidade de mito. Assim, como utopia a Cocanha trata de formalizar uma sociedade 
idealizada, um “contramodelo” da realidade efetiva; e enquanto mito é uma alegoria 
exemplar que se vale da repetição para estimular as imagens e sensações que despertam 
no ouvinte/leitor a disposição imediata para alcançar o que pertence ao plano do 
imaginário. Desse modo, tanto a formalização do “contramodelo”, quanto a repetição de 
imagens e sensações objetiva ratificar uma ordem que subverte a ordem comum, 
intensificando o desejo de tomar posse de uma realidade organizada consoante as 
necessidades básicas e racionais do homem, promovendo a concretização da matéria 
plástico-descritiva. 

Essa matéria, refletida nas aventuras por que passa o narrador do fabliau da 
Cocanha, permitem um novo olhar sobre os contrastes sociais e morais entre os homens, 
tanto quanto deixa claro que a evidência de que esse país maravilhoso abriga a todos sob 
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um regime de total comunhão seria suficiente para desconstruir o discurso oficial – que 
ratifica a desigualdade como ponto de apoio para a ordenação da sociedade – se não 
fosse o humor. Desse modo, o País da Cocanha, no século XIII, através do humor, da 
negação da ordem instituída, esvazia o conflito entre o indivíduo e o poder, aproximando 
um e outro do universo insólito das maravilhas medievais. 
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Eduardo Guerreiro Brito Losso 

A MÍSTICA DO INSÓLITO EM PRIMEIRAS ESTÓRIAS DE GUIMARÃES ROSA 
 
Palavras-Chave: Mística secularizada; modernidade; literatura brasileira, 

 
Que a obra de Guimarães Rosa esteja prenhe de um desejo pelo incomum, 

surpreendente e estranho, procurando descortinar do cotidiano banal o maravilhamento 
com o real, transformando o olhar pelo trabalho da linguagem, isso a crítica rosiana tem 
observado desde sempre. Os procedimentos de modificação da linguagem são vários: 
uso de vocábulos raros, regionalismos, criação de neologismos, modificação de chichês, 
frases feitas, expressões, sintaxe reelaborada a partir do falar regional, etc. No plano da 
narrativa, a seleção de ocorrências estranhas, cheias de enigmas e ressonâncias 
metafísicas, personagens que encarnam “seres de exceção” (COVIZZI: 1978, p. 65), etc. 
Sem chegar a introduzir fatos certamente sobrenaturais, porém sempre estranhos mas 
possíveis, para apontar o caráter insólito do mundo real e não só na imaginação literária, 
Rosa privilegia o insólito como um modo de transfiguração do olhar (“ela olha para tudo 
com singeleza de admiração” em ROSA: 1972 , p. 129) e transformação da experiência 
mundana.  A crítica tem mais ou menos atentado para o caráter insólito na obra e para tal 
estruturação.  

O principal estudo sobre o assunto, de Lenira Marques Covizzi, O insólito em 
Guimarães Rosa e Borges, afirma que Rosa é um regionalista irrealista, e se serve da 
denominação de Antonio Candido, “surregionalista” (COVIZZI: 1978, p. 58).  Covizzi 
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persegue boa parte do conjunto de ocorrências insólitas do livro (COVIZZI: 1978, p. 63-
88) e toda a sua análise da obra privilegia Primeiras estórias, contendo depois um anexo 
de Tutaméia. Contudo, ela não observa em Rosa uma radicalização joyceana do 
“irrealismo do nonsense” (COVIZZI: 1978, p. 76), pois “acompanhamos o enredo sem 
maiores dificuldades”, daí que Rosa mantém uma tensão do insólito com o sólito, mas 
penso que ele retira do reconhecimento do enredo uma oportunidade de entrar em 
contato com o estranho. Numa visão mais vanguardista, Haroldo de Campos não deixou 
de comparar com Joyce seu efeito de nonsense na assimilação de palavras da língua tupi 
em “A linguagem de Iuaretê” (COUTINHO: 1991, p. 574-579). Se compararmos com 
obras de mais difícil assimilação, de Mallarmé, Joyce ao próprio Haroldo de Galáxias e o 
surrealismo de Roberto Piva, observamos que, para o leitor médio, a sensação de 
surpresa com o insólito não ocorre simplesmente porque não há uma base sólita de 
reconhecimento das funções ficcionais. No caso de um vanguardismo mais radical, como 
escrevi no “III Painel Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”, é o leitor que deve 
construir por si mesmo as coordenadas básicas para a fruição estética. No caso de Rosa 
e de Borges, segundo Covizzi, ainda há uma base narrativa e um fundo social regional 
extremamente ligado a experiências históricas populares em tensão com modificações 
lingüísticas e ânsias metafísicas. Inclusive todas as transformações da língua estão 
estritamente baseadas na fala popular, jogando uma instituição contra a outra (a regra e 
lógica gramatical contra os dialetos e a própria virtualidade de modificações possíveis da 
língua portuguesa), ou seja, duas estruturas sólitas em conflito resultam numa estética 
insólita. O que mais nos interessa destacar aqui é a perspicaz conclusão de Covizzi ao 
apontar que toda a estranheza serve para chegar a uma experiência de revelação: 
“Podemos sintetizar a estrutura das narrativas como aquela que configura a exceção que 
causa estranheza”, e adiante “que é encaminhada para a revelação (resolução) nem 
sempre racionalmente explicável”. A conclusão é “Tem-se a sensação de se estar sendo 
iniciado nalgum mistério que desembocará em alguma forma de estado de graça” 
(COVIZZI: 1978, p. 85). Mas o que é um estado de graça do ponto de vista da literatura 
moderna, qual a relação dele com a mística ocidental tradicional e a mística em geral, isso 
o estudo clássico de Lenira não responde, e penso que mesmo o livro de Francis Utéza, 
assim como outros que abordam o assunto, por mais que avance muito no problema e 
seja referência obrigatória, mantém um conceito anistórico de “hermetismo”, um 
intuicionismo bergsoniano e um psicologismo junguiano que considero prejudiciais para a 
reflexão teórica, em vez de ajudarem. Tais interpretações justificam o preconceito que 
muitos mantêm contra a mística na universidade. Logo, entre o fascínio e a irritação que a 
mística provoca, sua especificidade ao entrar na literatura moderna se perde.  

Minha contribuição será procurar entender melhor esses procedimentos como 
parte de uma mística própria da arte moderna. Ela se serve do trabalho estético enquanto 
atividade imanente para praticar uma ascese que pretende, a partir das minúcias profanas 
da arte, alcançar uma experiência sublime de alcance existencial abrangente. Para além 
dos horizontes da produção e da recepção estética, da escrita e da leitura, há, 
atravessando-os, o desejo de uma experiência que suscita uma prática ascética e uma 
espécie de gnose estética. Tais campos de elaboração dessa mística secularizada 
levantam a necessidade de uma análise literária que extraia da escrita e da leitura não só 
estruturas textuais, efeitos de recepção ou reflexões internas de dinâmicas sociais, mas 
focalize no exercício dessas três camadas de interpretação o que, para tal mística 
moderna, é mais premente: uma gnose sem conhecimento racional, empírico, fixo, e uma 
experiência de epifania. A análise mostrará como esse desejo de experiência sublime via 
arte moderna condiciona todo tipo de procedimento estético, e tais produções textuais 
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contêm, tanto na invenção escrita quanto nas potencialidades da leitura, uma prática 
ascética, que serve como caminho, travessia ativa para se chegar à experiência e à 
gnose. Tal ascese se intensifica na atividade da escrita e da leitura, mas pretende 
abarcar, com a transfiguração do olhar existencial, qualquer outra atividade e 
acontecimento vivido. Em outras palavras, se no místico tradicional a principal atividade 
ascética, que pretende servir de estopim para a modificação de todas as outras vivências, 
está nos vários modos de meditação e oração, no místico secularizado da arte moderna, 
está no contato com o objeto estético: a  produção e a recepção da obra ou a reflexão e 
interpretação sobre ela (daí o fato de que o crítico, o teórico ou o filósofo como um 
desdobramento do artista configure uma ascese diversa do artista mas mantenha todo o 
parentesco essencial). Há nesse caso um novo modo de imbricação entre o sagrado e o 
profano que tem sido intuído por diversas teorias da arte moderna mas não tem sido 
devidamente analisado e esclarecido.  

Podemos ler, a partir do conceito de ascese, com outros olhos os contos de 
Primeiras estórias. Os contos que colocam em primeiro plano os personagens infantis, 
“As margens da alegria”, “A menina de lá”, “Os cimos” levam a muitos estudarem “o 
motivo infantil” na obra, como é o caso de Henriqueta Lisboa (COUTINHO: 1991, p. 170-
178). Nosso foco pretende mostrar que há neles uma pesquisa da formação psicológica 
do sujeito, em que se analisa o pensamento e o afeto da criança. O interesse de Rosa 
nesse estágio infantil se detém naquilo que o adulto, o sujeito formado, quer recuperar: o 
deslumbramento com as coisas, ou seja, um simples peru, um tucano, a aurora. Isso em 
geral outros intérpretes obsevam. Porém o próprio menino não consegue lidar bem o 
excesso da alegria: “E, de olhos arregalados, o Menino, sem nem poder segurar para si o 
embevecido instante” (ROSA: 1972 , p. 171). O curioso é que esses momentos de 
epifania infantil estão enredados numa série de conflitos psíquicos infantis que prefiguram 
buscas existenciais essenciais que o adulto aprende a evitar, esquecer, recalcar ou 
desprezar. Por exemplo, o menino de “Os cimos” constata que “a gente nunca podia 
apreciar, direito, mesmo, as coisas bonitas ou boas, que aconteciam” (ROSA: 1972 , p. 
170), depois dessa frase há uma exposição da teoria infantil: se algo vem 
inesperadamente, não estamos devidamente “arrumados” para a receber, se já é 
esperado, não “tinham gosto de tão boas”, ou estão misturadas com “as outras coisas, as 
ruins”, ou porque “faltavam ainda outras coisas” para configuram um todo harmônico, ou 
ainda, porque “já estavam sem caminhando, para se acabar” (ROSA: 1972 , p. 171). Esse 
momento do texto exemplifica a própria estrutura contraditória da estória: o menino foi 
viajar junto com o tio porque a mãe está doente. No decorrer da viagem, o menino goza 
da situação de estar de férias, mas, por outro lado, simultaneamente sofre pela ausência 
e situação da mãe. Logo, a teoria infantil, que podemos chamar de fracasso hedonista, 
procura encontrar um modo de fruir, talvez controlar, os “bons momentos”, mas constata a 
impossibilidade. Por trás dessa busca por experimentar com perfeição os bons 
momentos, está a promessa deles de um estado paradisíaco frustrada pela condição 
trágica do homem representada pela doença da mãe, causa da angústia do filho não só 
pela sua ausência na viagem, mas pela ameaça de uma ausência absoluta, a morte. A 
morte da mãe, para uma criança (mas também para o adulto, na maior parte dos casos), 
é a pior coisa que pode acontecer. Logo, por trás de todo o deslumbramento com as 
coisas, há uma situação trágica cruel que no final se desfaz, a mãe fica curada, o que 
supõe a vitória da fé infantil clamando que “em seu mais forte coração, declarava, só: que 
a Mãe tinha de ficar boa, tinha de ficar salva!” (ROSA: 1972 , p. 173).  

Portanto, observa-se que há uma contradição afetiva da angústia e do 
deslumbramento infantil que introduz no pensamento do personagem o que chamaremos 
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da formação de uma ascese. Para além de uma situação psicológica a que o sujeito 
reage, o menino do conto constrói para si uma teoria para lidar com seus conflitos práticos 
diante da relação do eu com a experiência. Quando o eu se dá conta de sua 
responsabilidade na construção de sua própria consciência, ele procura formas singulares 
de lidar com os problemas reais, que, para além de uma tentativa de conservação 
hedonista do prazer, há aqui um questionamento existencial das possibilidades da 
experiência diante da condição trágica. Daí a pesquisa estética da ascese em formação 
no pensamento infantil ser um elemento a nosso ver imprescindível na obra de Rosa.  
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Júlio França 

TERROR, HORROR E REPULSA: STEPHEN KING E O CÁLCULO DA RECEPÇÃO  
 

 Naquele que é um dos primeiros estudos sistemáticos sobre a literatura, a Poética, 
de Aristóteles, a criação literária é pensada fundamentalmente como um cálculo de 
produção de efeitos de recepção. A própria definição aristotélica de tragédia, que introduz 
nos estudos literários o conceito de catarse, organiza a estrutura do gênero em função da 
produção e da “purificação” de emoções. Do mesmo modo, elementos estruturais do 
discurso mimético, como o reconhecimento, a peripécia e a catástrofe, são todos 
avaliados em relação às sensações que podem suscitar – entre elas, vale lembrar, o 
phóbos (terror/medo). 
 A reflexão crítica sobre a narrativa ficcional de horror tem, de modo mais ou menos 
consciente, assumido essa orientação aristotélica. Horace Walpole, Edgar Allan Poe e H. 
P. Lovecraft estão entre aqueles que concebem a obra literária de horror como um 
artefato produtor de uma emoção específica: o medo e suas variações de grau.  

Stephen King em Danse Macabre – livro em que o autor reúne uma série de ensaios 
a respeito de suas idéias sobre o fenômeno do horror, na literatura e em outras formas 
midiáticas, como o cinema, a televisão, o rádio, revistas em quadrinhos etc. – filia-se a 
essa tradição crítica, procurando explicar a lógica da narrativa de horror como um 
processo catártico que possibilitaria extravasar, através do medo inspirado pela ficção, os 
pavores associados ao horror real – isto é, àquele relacionado às condições de existência 
e de sobrevivência do ser humano. Ele classifica tais narrativas em três níveis, em função 
do tipo de sensação que é produzida no leitor: as de terror, as de horror e as de repulsa. 

Essa distinção, ainda que hierárquica, corresponde aos três possíveis efeitos a 
serem buscados pelo ficcionista de horror em seu leitor. Terror é, para King, a mais 
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apurada das sensações produzidas pelas narrativas sobrenaturais. Trata-se de uma 
emoção gerada não por seres ou cenas que provoquem repugnância, mas sim por um 
processo de imaginação deflagrado pelo medo daquilo que é apenas sugerido pela 
narrativa, isto é, por aquelas especulações desconfortáveis que o leitor precisa fazer 
diante do que a narrativa não diz. Por Horror, compreende-se a sensação de medo que 
não pertence exclusivamente ao campo da percepção intelectual ou espiritual, mas que 
gera também uma reação física. O horror seria, portanto, uma sensação mista que 
provocaria a percepção de que algo está “fisicamente errado” (ibidem) – monstros, 
anormalidades, eventos sobrenaturais. Já o terceiro nível, o da Repulsa, refere-se à 
sensação produzida por algo repugnante, estimulada por cenas fisicamente perturbadoras 
(ibidem, p. 23).  

Neste ensaio pretendo aprofundar a reflexão de Stephen King sobre o cálculo 
aristotélico da recepção, avaliando a influência de uma outra variante – a verossimilhança 
– nos efeitos produzidos pela narrativa de horror. 
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Jurema José de Oliveira 

A CONFIGURAÇÃO POÉTICA DE TÁBUA 
 

Palavras-chave: história; memória; poesia 
 

A obra Tábua encena um tempo de conflitos políticos e está repleta de “pontos-
sujeitos” retirados abruptamente do cenário dos vivos. Na qualidade de configuração, 
essas figuras ilustrativas fazem parte da verdade imanente para compor um quadro 
poético capaz de trazer à tona os gestos e os movimentos perdidos no 27 de maio de 
1977. Com um discurso testemunhal, Vasconcelos homenageia Aires, seu irmão que 
sucumbiu neste fatídico episódio. Este “ponto-sujeito” foi silenciado violentamente durante 
as práticas insólitas promovidas pela DISA, polícia política que reprimiu as ações dos 
fraccionistas. Sendo assim, como bem define o autor: 

Tábua, que simboliza o esquife, pode hoje oferecer ao anônimo [Aires] uma 
tumba já que o seu corpo iluminado por 17 punhais cravados em tudo que é 
corpo, tornou-o único morto que passeia pelo rio Kuanza, vai até ao mar e 
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regressa à nascente e faz de Maio um mês que não me faz falta nas somas do 
ano (VASCONCELOS, 2004, p.32). 

O movimento contrário ao projeto político oficial, o chamado fraccionismo, ocorreu durante 
o governo transitório de Agostinho Neto, dois anos após ser decretada a libertação de 
Angola do jugo colonial português. Neste sentido, a literatura surge como o único espaço 
capaz de unir as cores de um País de mil cores e ideais diversos como uma colcha de 
retalhos composta por várias imagens luminosas de dissidentes representando uma 
“espécie de canto atrasado a utopia”.  
 Em Vasconcelos, a essência poética apresenta em sua base uma irreverência 
peculiar, concebida subjetivamente na verdade imanente. O poema atravessa a palavra, 
obliquamente corta a língua para instaurar “as frases [que] ficaram simples para que 
através de uma senha se entenda como fomos hábeis em usar das cobras as sombras 
até para nas gavetas anularmos o nome dos irmãos” (VASCONCELOS, 2004, p.94). No 
fundo, o pensamento poético em Vasconcelos guarda o inominável, o inumano. Esta 
inumanidade explode no corpo textual de toda sua produção poética. 
 Para enunciar o que há de inumano na obra deste escritor destaca-se aqui Tábua. 
Envoltos num universo enigmático, os poemas de Tábua convidam o leitor a partilhar 
voluntariamente da realização dos sentidos submersos nas entrelinhas dos poemas. 
Diante disto, pode-se dizer que o poema não tem por objetivo descrever o mundo 
circundante, nem expressá-lo, muito menos é um quadro mimético, extensão do mundo 
externo a ele. O poema é uma ação em si mesmo. Ele nos oferece sinais de que o 
universo externo é uma coletânea de objetos. Desta forma, o mundo não se apresenta ao 
poema como contrariedade inexplicável, pois não interessa ao poema pensar 
objetivamente aquilo que o espaço externo tem a dizer, mas expressar a essência 
imanente, a presença inatingível e infinita. A escrita poética é a magia de arriscar, fixar 
imagens indescritíveis e desfeitas “por detrás das montanhas”. 
 No poema “Os heróis são o que nossos olhos escondem” do livro Tábua, a voz 
enuncia um monólogo e no decorrer da narração pergunta: “E se forem encontrados os 
restos desse mundo que vem de uma mão que mais conheceu da noite o disfarce?” 
(VASCONCELOS, 2004, p.92). Sendo assim, por intermédio da manifestação artificial a 
mão oferece restos de mundo, de um mundo construído na exposição do pensamento 
poético. O poema atravessa com uma força imanente o que a imagem sensível capta. 
Não nos apresenta uma idéia mimética do mundo visível, mas sugestiva de um mundo 
transcendente em que por sorte: 

Os heróis são as memórias das nossas tragédias. Dizem os reclamos que não 
envelhecem como se por sorte pudessem ficar ao lado de Deus quando tratar 
de deitar fora as areias que fazem a difícil soma das existências, até o céu, se 
bem que preso na sua imensidão. Em algum lugar fizeram as apostas para 
serem magníficos os detalhes e salvar-se a pátria mesmo que a intimidade dos 
sinos sejam os limites da festa para quem da desilusão se magoa ao ver da 
ilusão a bailarina aleijada num esboço de pedra. O jarro pode estar enfeitado 
pelas flores como se tivessem um anel de diamantes no meio do sono. E se 
forem encontrados os restos desse mundo que vem de uma mão que mais 
conheceu da noite o disfarce? O olhar que deveria estar eufórico próximo do 
perdão, com o mesmo circo de um baloiço mais parece preocupado em perder 
a forma do mundo (VASCONCELOS, 2004, p.92, grifos nossos). 

 A poesia de Vasconcelos torna-se verdade múltipla ancorando-se para além dos 
limites da língua. Lendo ainda o poema 92 de Tábua, observamos os ecos da memória. 
Assim, pode-se visualizar também o canto da desilusão, de as experiências empíricas 
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adquirirem significados na junção dos termos: heróis, tragédias, Deus, céu; juntamente 
com a sentença: “deita fora as areias que fazem a difícil soma das existências” para 
efetivar o encontro entre o mundo sensível que pode ser percebido pelos sentidos e 
aquele intemporal, transcendental, e só reconhecível pelo pensamento poético. 
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Karla Menezes Lopes Niels 

O HORROR E O FANTÁSTICO EM ÁLVARES DE AZEVEDO 
 
Palavras-Chave: Fantástico; ficção de horror; recepção da narrativa 
 

Refletindo sobre a temática do fantástico, em Álvares de Azevedo, autor por muitos 
considerado o principal nome do Romantismo Gótico no Brasil, analisaremos a obra 
“Noites na Taverna” considerando sua adequação à concepção de fantástico apresentada 
por Tzvetan Todorov. 

Definir a literatura fantástica não é tarefa fácil, trata-se, portanto, de algo estenuoso 
e árduo, que exige atenção e observação por parte do pesquisador. Embora bastante 
difundida na literatura de língua inglesa não é um gênero muito estudado em língua 
portuguesa, nem valorizado no Brasil. 

Todorov define seu ensaio intitulado Introdução à literatura fantástica a essência do 
fantástico na narrativa ficcional como um efeito decorrente de: 

“(...) um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mesmo 
mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das  duas soluções 



 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 42

possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da 
imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou 
então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas 
nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós.” 
(TODOROV, 2007, p.30) 

 Percebemos, então, que segundo ele, o fantástico ocorre no momento de hesitação   
do personagem ou como diz adiante, do leitor interno a narrativa, a saber o narratário; 
sempre mantendo um eixo de relação entre o real e o imaginário, entre o sólito e o 
insólito. Em outras palavras trata-se da hesitação entre a explicação natural e a 
sobrenatural. 
 Entretanto o que queremos definir é se a obra do autor brasileiro “Noites na 
Taverna” “pode ser considerada uma obra fantástica. Segundo o professor  Roberto de 
Souza Causo estruturalmente a obra não encaixa-se na teoria de Todorov conforme 
acima apresentada, porém afirma que a obra amolda-se a percepção  de Lovecraft, onde 
a atmosfera, o medo, e a “intensidade emocional” (TODOROV, 2007, p. 40) que ele 
provoca são fatores essenciais ao fantástico. Todorov em seu ensaio cita a visão de 
Lovecraft, mas diz-nos que “O medo está freqüentemente ligado ao fantástico, mas não 
como condição necessária.”, tendo em vista que a visao do leitor é subjetiva. Porém, 
segundo o Professor Júlio Franca, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ,” 
Todorov desconsidera aqui que Lovecraft fala na sensação do medo por estar refletindo 
sobre a literatura de horror , especificamente a de horror sobrenatural , e não sobre o 
fantástico.”(FRANCA, 2008, p. 6)”. 
 Iremos mais fundo, abananando a experiência particular do leitor, avaliando sua 
adequação  estrutural á concepção fantástica. Para tanto, voltemos ainda às 
considerações do Professor Causo, que diz-no que “apenas o Capitulo II intitulado” 
“Solfieri” apresenta essa ambigüidade, essa “hesitação entre uma explicação natural e 
uma sobrenatural” (CAUSO, 2005, p.104), mas o estudo detalhado mostrar-nos-á  que os 
demais capítulos apresentam pelo menos uma das três condições necessárias  a 
concepção  do fantástico, a saber, (1) hesitação entre a explicação natural e a 
sobrenatural; (2) Identificação com personagem; (3) recusa da interpretação poética ou 
alegórica, tendo em vista, ainda,   que Todorov afirma que “O fantástico implica portanto 
não apenas a existência de um acontecimento estranho, que provoca hesitação no leitor e 
no herói; mas também uma maneira de ler. ” (TODORO, 2007, p. 38). 
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Katja C. Heyer 

O SENHOR DA CHUVA: NOVOS CAMINHOS PARA O INSÓLITO 
 

Palavras-Chave: insólito; gênero; mitologia; anjos; demônios; vampiros 
 

No universo mitológico da narrativa do escritor André Vianco, a exploração do 
fantástico se faz através da temática maniqueísta da guerra entre o bem e o mal, tomando 
como pano de fundo o viés religioso, somos apresentados a uma interpretação particular 
do apocalipse, onde a marca da pós-modernidade se faz presente na narrativa com a 
introdução da mitologia gótica no universo urbano paulista. Traficantes de drogas 
disputam lugar no asfalto com inocentes idosos, todos observados por invisíveis anjos da 
guarda, como no filme Cidade dos Anjos, releitura do clássico Asas do Desejo do cineasta 
Wim Wenders. No filme do alemão, um anjo se apaixona por uma mulher e deseja ser 
humano, no livro de André Vianco a simpatia e compaixão de um anjo por um humano 
acaba por transformar o homem em anjo. 

É nesse universo de uma São Paulo gótica que o anjo da guarda de uma senhora 
chamada Eloísa sente compaixão pelo traficante Gregório e resolve acompanhá-lo em 
uma transação de drogas. Dois mundos muito bem separados, o visível dos homens e o 
invisível dos anjos desenvolvem-se paralelamente: Thal, o anjo da guarda representando 
o bem, encontra-se com Khel, o cão do inferno, a representação do mal. Uma relação de 
simetria se estabelece entre os dois mundos; no visível, Gregório tenta levar vantagem de 
Pablo em uma venda de drogas; no universo invisível Thal, o anjo, confronta-se com Khel, 
o cão do inferno. Assim como Gregório é ferido por Pablo, Thal é ferido por Khel. Então, o 
anjo ferido para não ser tomado pelo mal se apossa do corpo do humano ferido, 
quebrando uma lei do universo sobrenatural, onde anjos ou demônios não podem 
interferir na vida dos homens. Ao apossar-se do corpo do humano, Thal abre caminho 
para que Khel possa reivindicar o direito de luta pelas almas humanas, o que segundo a 
mitologia religiosa daria início à batalha do apocalipse. 

Aos anjos e demônios era dado o direito de zelar e seduzir os homens para o seu 
lado, com a possessão do corpo de Gregório por Thal ocorre o cruzamento dos dois 
mundos. Gregório ferido foge para uma cidade do interior de São Paulo, Belo Verde. Lá 
encontra-se com seu irmão gêmeo Samuel, pequeno produtor rural. Em sua fuga é 
perseguido por Khel e Pablo. Khel se apossa do corpo de Samuel, restabelecendo a 
simetria da relação. Porém, o cruzamento de dois universos, um natural e outro 
sobrenatural – outrora paralelos – instaura o insólito no universo dos homens. Um anjo de 
luz encarna em um traficante, um demônio encarna em um fazendeiro numa inversão de 
valores típica da pós-modernidade. O bem que faz o mal, o mal que faz o bem, esse é o 
toque pessoal do escritor André Vianco. O mundo sólito, natural é invadido pelo mundo 
insólito de seres fantásticos e como conseqüência dessa invasão do mundo sólito pelo 
insólito, ocorre um estranhamento. Homens apresentam comportamentos incomuns, 
superpoderes, pressentimentos, dom da profecia; seres sobrenaturais adquirem 
percepção humana, passam a ver o mundo através das limitações físicas e das emoções. 
Do cruzamento desses dois mundos surge o vampiro, figura da literatura gótica que 
subverte as regras do mundo sólito apresentando um homem imortal, além do bem e do 
mal do universo maniqueísta, um ser que não é humano porque sequer tem alma, mas 
também não é um demônio, um ser híbrido. Na narrativa do escritor paulista, o tema do 
vampiro não é aprofundado. O foco da história centra-se no infortúnio dos dois irmãos 
gêmeos, Gregório e Samuel, que numa narrativa apocalíptica brigam pelo destino dos 
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homens. Em tramas secundárias a mitologia é levemente modificada, anjos são 
comparados a bolas de luz que remetem a aparições de ovnis, anjos se encontram com o 
criador numa nave extraterrestre, instaurando o insólito dentro do insólito. 

Para o leitor a narrativa segue a linha do sobrenatural explicado, com o narrador se 
ocupando em esclarecer o leitor sobre os acontecimentos fantásticos. Já os personagens 
são mantidos no clima de estranhamento e dúvida que acompanha toda a narrativa. 
Quanto maior é a proximidade entre os mundos natural e sobrenatural maior é o 
suspense e o clima de estranhamento dos personagens. O apocalipse se dá numa luta 
chamada de Batalha Negra, quando os dois exércitos se encontram. Quanto mais perto 
da batalha negra, mais pessoas entram em contato com o insólito, maiores os 
questionamentos e as mudanças nos irmãos Gregório e Samuel. O traficante ocupa o 
lugar do irmão na fazenda e passa a ser visto de uma maneira mais positiva; ao passo 
que o irmão bom, Samuel, passa a ser visto de maneira negativa, uma vez que se vê 
envolvido em inúmeros casos de morte. O paralelismo da história é quebrado quando um 
mundo interpenetra o outro, mas a simetria nas ações dos personagens é mantida. Dentro 
do universo ficcional do escritor André Vianco, o fantástico é cultivado com cuidado para 
que não se transforme em maravilhoso, conservando a tensão entre o sólito e o insólito. A 
dúvida permanece ao longo de toda a narrativa, não é um mundo de certezas e 
explicações racionais; ao contrário, a narrativa avança em direção ao insólito e tem seu 
ponto alto quando Gregório se defronta com Thal, o anjo aprisionado dentro de si, e este 
demonstra surpresa ao perceber que pode ser visto pelo mortal que o aprisiona. A partir 
desse ponto a narrativa caminha para o maravilhoso. 

Tomando como referência de literatura fantástica Edgar Allan Poe: O fantástico 
representa uma experiência dos limites (Todorov, 2007:101). Podemos perceber na 
narrativa do paulista a presença do limiar na convivência entre homens, anjos, demônios 
e vampiros. Frágil limite que mantém em suspenso a opção entre o estranhamento e a 
aceitação incondicional do sobrenatural, mantendo em suspense não só os leitores, mas 
também os personagens. 

Como nas narrativas tradicionais o confronto entre o bem e o mal é inevitável, o 
mal é numericamente superior, o que engrandece o valor do bem no confronto. O clima 
de terror e suspense é cultivado com mortes, missas negras, satanistas e muito sangue. 
Elementos que ajudam a construir um cenário gótico concretizado na descrição dos 
demônios e dos detalhes de sombras e escuridão. Muitos clichês são explorados, mas 
além das referências fílmicas, podemos encontrar referências literárias como, por 
exemplo, a batalha travada por deuses e homens na Ilíada de Homero, quando se 
misturam no campo de batalha da guerra de Tróia gregos e troianos: A terrível batalha já 
não se trava entre troianos e aqueus: agora, os gregos combatem até com 
imortais.”(Homero, livro V: p56). E, também, da cultura pop, do universo das revistas em 
quadrinhos Sandman, o senhor dos sonhos, de Neil Gaimam que inspira Vianco na 
criação da imagem dos cães do inferno, que não por coincidência, também aparecem no 
filme Constantine, personagem da mesma história do escritor inglês. É da história Fim dos 
Mundos (Gaiman nº 51 a 56) que o elemento chuva faz a ponte entre o mundo dos 
humanos e o mundo sobrenatual, mesmo elemento que faz a ligação entre o mundo dos 
mortos e dos vivos, no filme Constantine, na narrativa de Vianco a chuva é o elemento 
que fortifica os anjos: Ela [ a criatura] sentia-se bem. A chuva lhe dava vigor e energia. 
Sentia-se em paz. Com a bendita gota vinda do céu, tinha a força redobrada 
(Vianco,2004:10); é, também, o mesmo elemento que fortifica Gregório: A chuva! Desde 
quando sentia-se assim? (...) seu corpo arrepiou-se dos pés até a cabeça.(...) sentia-se 
forte! Sentia-se bravo (...) a chuva era benéfica( idem, p65). São essas referências 
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cruzadas contemporâneas que tornam a narrativa do escritor paulista atraente para o 
público jovem , leitor de obras do universo fantástico, conhecedor da mitologia das 
revistas em quadrinhos de Neil Gaiman, ou/e cinéfilo de obras fantásticas e, até mesmo, 
leitores literários, conhecedores de mitologia e leitores de clássicos, coisa muito mais 
rara. 

O fim desse confronto é bem conhecido dos leitores, o bem vence o mal com a 
ajuda dos homens, o que empurra a narrativa para a fronteira do maravilhoso; as bolas de 
luz que aparecem nos céus durante a batalha Negra e que são reconhecidas pela força 
aérea como avistamentos de ovnis, transfiguram-se em anjos de luz para os pilotos. Ao 
final da Batalha Negra Gregório é morto e redimido de seu passado de traficante 
transformando-se em anjo de luz; seu irmão Samuel, transformado em vampiro, consegue 
se livrar das forças do mal ao empunhar a espada em favor dos anjos. Os homens 
reencontram sua fé e o mundo sobrevive a mais um apocalipse. Há um caminhar em 
direção ao maravilhoso que, no entanto, só é concretizado para alguns personagens, 
segundo Todorov (idem, p48) a literatura fantástica oscila entre dois extremos: o estranho 
e o maravilhoso. Neste, o estranho é aceito naturalmente; naquele, o estranho é 
explicado. Em O Senhor da Chuva a tensão entre o sólito e o insólito se mantém e, 
embora haja uma aproximação do maravilhoso o estranho se mantém até o final. 
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Leopoldo Osório Carvalho de Oliveira 

GOLEM, HOMÚNCULO, JUDEU E ÍNDIO: CRIATURAS INSÓLITAS 
COMO METÁFORA DAS MINORIAS ÉTNICAS NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA EM “CENAS DA VIDA MINÚSCULA”, 
DE MOACYR SCLIAR 

 
Palavras-Chave: etnicidade; minorias; assimilação; judaísmo 

 
Moacyr Scliar constrói seu romance, “Cenas da Vida Minúscula”, de 1993, a partir 

da lenda judaica do Golem, boneco de barro ao qual foi insuflada vida, por meio de 
fórmulas cabalísticas, por rabinos do Leste Europeu do século XVII. O objetivo do Golem 
era o proteger a comunidade judaica de Praga dos ataques anti-semitas. Terminada sua 
tarefa, foi-lhe retirado o sopro vital e o boneco jaz, segundo a tradição, em algum sótão ou 
porão da cidade, esperando nova oportunidade para defender seus criadores. 
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Como na maior parte das obras scliarianas, a lenda judaica em questão é 
subvertida e reinventada: a narrativa acompanha uma linhagem de magos chamados 
Habacuc, deste os tempos bíblicos da corte salomônica, passando pelos alquimistas do 
renascentistas, até desaguar na São Paulo dos dias de hoje. Tais magos homônimos têm 
como principal característica a idéia fixa de criar vida a partir de matéria inerte. Este 
objetivo é concluído em uma expedição portuguesa à região amazônica, no século XVII, a 
partir de sêmen humano e de material colhido de uma amazona, devorada por uma planta 
carnívora. Dá-se origem, então, a uma tribo de homenzinhos de 10 cm de altura, que 
desenvolvem, através da herança de seu criador, uma curiosa cultura índio-judaica. 

Em sua micro-sociedade, estes homenzinhos reproduzem muitas das dinâmicas 
que estruturam as sociedades “normais” e também muitos dos dilemas que enfrentam os 
grupos de imigrantes em sua adaptação a novos ambientes, como a tensão entre aqueles 
que desejam conservar as tradições adquiridas através do Livro das Origens (uma mescla 
da história dos Habacuc com preceitos da Bíblia e da liturgia hebraicas, legado aos 
homúnculos por seu criador) e aqueles que adotam as práticas religiosas e culturais 
totemistas e animistas, típicas das sociedades indígenas amazônicas; terminando por 
haver uma cisão, física e cultural, entre os “puros” e os “impuros”. 

Já nos tempos modernos, dois destes mini-golens são capturados e levados para 
São Paulo. O périplo de ambos representa bem os mecanismos de inserção e adaptação 
das minorias étnicas e culturais na sociedade brasileira. Por um lado, Laila, a mulher, 
encanta-se com a estatura de seu captor, um homem de altura normal, mas que para ela 
parecia um gigante; emprestando-lhe o status de um ser superior, ao qual deve se 
submeter. Por um atavismo fálico, pois sua tribo, a dos “impuros”, tinha sexo e sacrifícios 
como base de sua prática religiosa, cultua com seu próprio corpo o pênis do “gigante”, 
engravidando do mesmo e morrendo em conseqüência da gravidez. 

Por outro lado, a personagem-narrador, sem nome, escondido no apartamento dos 
“gigantes”, que não sabem de sua presença, consegue sobreviver alimentando-se de 
restos de comida e de ataques à geladeira; observando, analisando e aprendendo os 
hábitos dos moradores. Com a superalimentação, começa a crescer, tendo que 
abandonar o local. Deste ponto em diante, com a continuidade de seu crescimento até 
atingir a altura de um metro e quarenta, passa por vários esconderijos até conseguir 
êxitos sociais, econômicos e afetivos na cidade grande, por meio dos conhecimentos 
adquiridos, e do hábil uso dos mesmos, das relações de força e poder da sociedade em 
que se insere. 

Livia Santos de Souza 

ENTRE O FANTÁSTICO E O MARAVILHOSO: 
O DUPLO COMO RECURSO NA CONSTRUÇÃO DO ELEMENTO SOBRENATURAL 

 
Palavras-chave: realismo maravilhoso; gênero fantástico; duplo 
 

O duplo é um recurso freqüentemente utilizado na Literatura Fantástica afim de 
construir o elemento sobrenatural que é característico desse gênero. No entanto, sua 
presença em outros estilos da literatura dita como sobrenatural, como na ficção realista-
maravilhosa produzida no século XX na América Latina, levanta a possibilidade de que 
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estes gêneros distintos possuam similaridades e contrastes dignos de análise. A proposta 
desse trabalho é partir desta reflexão acerca  da construção do elemento sobrenatural 
para estabelecer fronteiras entre fantástico e maravilhoso tendo como eixo a presença do 
duplo.  

Para tanto, serão analisados três contos de diferentes épocas e vertentes literárias: 
Sua excelência de Lima Barreto, narrativa que possui uma única personagem: um 
ministro que é ao mesmo tempo seu motorista; La noche boca arriba de Julio Cortázar, no 
qual alternando sono e vigília o protagonista está ao mesmo tempo no hospital e num 
conflito indígena; e, finalmente, Un fenómeno inexplicable de Leopoldo Lugones no qual a 
dualidade está representada por um ex-militar que alega ter vivido experiências extra-
corpóreas que culminaram por isolar permanentemente parte de sua essência no 
espectro de um macaco. 

Dos três textos o escrito por Lugones é o que mais se assemelha ao conceito 
tradicional de fantástico, descrito por Todorov em Introdução à literatura fantástica , já que 
apresenta o sobrenatural como origem. La Noche boca arriba, conto escrito nos anos 60, 
se enquadra na proposta do realismo maravilhoso hispano-americano de inserir na 
literatura elementos fantásticos como parte da realidade sem, contudo, procurar explicá-
los através de fenômenos sobrenaturais ou ferir a verossimilhança interna do texto. Nesse 
sentido, o texto de Cortázar se aproxima do conto de Lima Barreto, embora ambos 
apresentem, ainda que momentaneamente, uma característica básica do fantástico 
tradicional: a hesitação diante do insólito. 
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Luciana Morais da Silva 

DO SÓLITO AO INSÓLITO: O ENTRE LUGAR DA MAGIA DIANTE DA MEDICINA 
  
Palavras-Chave: Insólito; Estudos da Narrativa; Gêneros Literários; Conto de Fadas 
 
 Na contemporaneidade observa-se que alguns contos apresentam a concepção de 
amor romântico com um caráter mais empírico, ou seja, sólito, diferenciando-se da 
vertente insólita dos contos maravilhosos. Na narrativa “Lorelai”, de Mendéz Ferrín há 
uma princesa aprisionada em uma torre, por si mesma, devido à sua deformidade, essa 
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jovem acaba sendo libertada não pelo puro amor mais pelo aparato técnico.  Em contra 
partida, “A Bela e a Fera”, de Beaumont, tem uma estruturação a partir de um fato sólito 
que remete a maravilha, há um ambiente permeado por aventura, em que uma bela jovem 
encontra-se diante de uma fera horrenda, porém mais virtuoso que muitos homens.  
 Parte-se da acepção de insólito enquanto aquilo que está para além do natural, 
sobrenatural, da ordem, extraordinário, contrapondo-se ao sólito, sendo, portanto, o raro, 
desusado, não habitual ou freqüente, ou seja, tudo que foge ao esperado pelo senso 
comum.   

A partir da manifestação de eventos insólitos na narrativa de ficção, apresentar-se-
á uma leitura crítico-interpretativa tendo por ponto de partida as irrupções insólitas 
presentes nas narrativas. Ao compararem-se as ocorrências insólitas presentes no conto, 
“A Bela e a Fera”, as encontradas em Lorelai, aspira-se demonstrar de que forma a 
contemporaneidade incorporou, relendo e ressignificando tais eventos. 

A aceitação de um fato insólito sem questionamentos, a existência de um vilarejo 
hospitaleiro cercado pela cor dourada proveniente dos trigos são indícios de um ambiente 
propício à magia, ao amor que reconhece a beleza interior. Esses são elementos típicos 
do gênero Maravilhoso apresentados na aventura de Ferrín, a qual dialoga com a magia 
do conto de Beaumont, ambos construindo o amor diante da feiúra, já que o puro amor se 
demonstra proveniente do íntimo, dos valores arraigados. 

Há entre os dois textos semelhanças no que tange a salvação pelo amor e a 
maldição da feiúra, que os torna seres à margem da sociedade, Lorelai encastelada 
devido à sua aparência, e, a Fera levando medo ao coração das pessoas que o 
vislumbram, visto que temem o que desconhecem. Afinal, estar na presença de uma fera 
horrenda causa receio do que poderá acontecer, todavia a reclusão de Lorelai se deve 
ainda a um medo social, público, frente ao diferente, pois a princesa só era deforme, feia, 
por não estar dentro dos padrões de beleza do local em que vivia, uma provável denúncia 
da realidade presenciada na contemporaneidade. 

Em Lorelai temos um homem, o herói, adentrando a cidade não mais em seu 
companheiro, um forte cavalo de batalha, mas em um carro com características 
peculiares que o distanciam do comum, do quotidiano, enquanto que na narrativa de 
Beaumon encontra-se uma fera reclusa em seu castelo, castigado por uma escolha ruim 
em seu passado, sendo salvo pelo amor.  

Nota-se em ambas as narrativas a mudança da perspectiva, já que em “Lorelai” um 
tratamento médico a torna uma moça “normal”, algo sólito a transforma em um ser dentro 
dos padrões de normalidade, o que não ocorre em “A Bela e a Fera”, pois Fera 
magicamente salvo pelo amor de Bela volta a ser um príncipe, sem garras ou pêlos, de 
maneira insólita o ser metamorfoseado em fera torna-se um homem.  
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Luiz Fernando Matos Rocha 

(Coordenador de Sessão Temática) 
 

O FRAME DE EXISTÊNCIA EM NARRATIVAS FANTÁSTICAS  
 
Palavras-Chave: Cognição; estruturas conceptuais; narrativas fantásticas 
 

A tensão entre o sólito e o insólito é dissipada quando se discutem narrativas 
fantásticas sob o ponto de vista das armações cognitivas subjacentes à produção e 
interpretação de símbolos lingüísticos. A cognição gerenciaria de forma semelhante tanto 
o texto ficcional quanto o não-ficcional, ambos dependentes de mecanismos de 
identidade, integração e imaginação para que o significado seja construído. Ou seja, gerar 
textos sobre o (ir)real é ficcionalizar no sentido de conceber mentalmente. 

A reivindicação da existência de seres e eventos insólitos, em produções textuais 
fantásticas orais, está relacionada à evocação de frames (estruturas de conhecimento 
mentalmente ativadas), fundamental para a produção do sentido e oportunizada por 
quaisquer gêneros textuais, pois é estabelecida por pistas léxico-gramaticais, bem como 
por mecanismos cognitivos. O frame de existência, foco deste trabalho, é um exemplo 
emblemático do rompimento de barreiras entre sólito e insólito, pois evidencia que, 
mesmo nos contos fantásticos, os narradores evocam tal estrutura conceptual para 
garantir a credibilidade na interação. Isso também se dá em narrativas orais que primam 
pelas condições de verdade. 

Quando um dos informantes dos dados desta pesquisa diz “Assombração existe”, 
aciona o mesmo frame de existência disparado por orações do tipo “A casa existe”. Isso 
ocorre justamente porque, em ambos os casos, não se fala necessária e diretamente de 
realidade, mas de conceptualização de realidade; realidade esta que pode vir com aspas, 
por se tratar de uma meta-realidade, ou sem aspas, por se tratar da realidade concreta. 
Porém, ambas são conceptualizáveis; ambas passam pelo crivo de processos cognitivos. 

Identificado por esta pesquisa, o mapa de frames de algumas narrativas fantásticas 
focaliza os aspectos formais dos verbos em contos orais de temática insólita. Tendo em 
vista a Semântica de Frames, de base fillmoriana, o verbo é uma categoria lexical 
importante no processo de evocação dessas estruturas conceptuais. O mapa verbal de 
frames também se concentra nas relações semânticas entre frames de uma mesma 
narrativa fantástica. Postula-se que tais estruturas conceptuais, além de possuírem 
vínculos extratextuais como herança, subframes, perspectiva, entre outras, estabelecem, 
na narrativa, relações nocionais no interior do texto, contribuindo para compor a 
semântica insólita. 

No texto abaixo, foram grifadas expressões verbais que se referem a alguns frames 
que serão analisados posteriormente, comprometidos com a reivindicação de 
acontecimento real. O texto apresenta uma narrativa que diz respeito à aparição de um 
“ET”: 
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E: Pode Falar! 
F: (est) Assim que aconteceu o fato do ET, que quando o pessoal falou que 
caiu, [não sei o que], (est) caiu uma chuva muito forte e escureceu tudo aqui ó! 
As luz apagou tudo! E eu sai na porta ali, eu vi uma um clarão, vermelho e 
muito escuro, e eu levei susto, e eu atravessei a avenida de lá pra mim vê o 
que que era, (hes) e ... aquela luz vermelha sumiu,e eu não sei de onde veio 
aquilo lá, e eu fiquei assim (hes) é... preocupada com aquela luz, assustada, 
meia com medo. (hes) Tudo quanto é tipo de coisa que eu senti que você 
imagina, eu senti. 
E: Mas fala mais sobre essa história! 
F: Porque as pessoas falaram dum ET, então todo mundo ficou com medo, e 
choveu muito, e as luzes se apagaram, repetindo, que eu vi isso, porque foi 
através depois do fato que o ET apareceu, então eu não sei se é um coisa 
sobrenatural, se é uma coisa que a gente ficou com medo, se isso aconteceu 
de verdade, mas a luz eu vi. Mas eu fiquei assustada com aquilo. E quando eu 
fui pra Aparecida a pé, um rapaz me contou sobre a história do ET, que 
levaram ele pra Campinas, que levaram ele pra Três Corações, que o exército 
pegou, só isso aí juntou tudo o medo da gente. Aí é onde que eu vi essa luz. 
Não sei se foi fantasia, se foi medo, mas (hes) eu vi essa luz. É só! 
[E: entrevistador; F: falante (38 anos, do lar)] 

Direcionando, a princípio, maior atenção ao verbo “aconteceu”, que inicia a 
narrativa, nota-se a evocação de um frame que indica um evento e, por isso, tem 
existência em um lugar e em um espaço – apesar de o evento em foco, como já se sabe, 
possa ser concebido como ficcional, “o fato do ET” (elemento de frame). Ainda a partir da 
teoria fillmoriana, este fenômeno (extraordinário) acontece dentro de um espaço, que 
apresenta características reais relacionadas aos frames de: precipitação, na expressão 
“caiu uma chuva”; tempo meteorológico, com o verbo “escureceu”; e o frame de mudança 
de estado operacional, com “apagou”. 

Em um outro momento, pode-se notar que um verbo como “vê”, que aciona o frame 
de experiências objetivas, no qual certos fenômenos (também chamados estímulos) 
provocam uma emoção particular no experenciador, relaciona-se, no âmbito da narrativa 
exemplificada acima, ao frame de experiências subjetivas, no qual algumas expressões 
descrevem a emoção do experenciador com respeito a algum conteúdo. A razão para 
essa emoção pode ser lexicalmente expressa. Embora o conteúdo possa referir-se a uma 
realidade, estado corrente de coisas, freqüentemente este frame refere-se a uma situação 
geral que causa emoção, como no caso das estruturas conceptuais evocadas pelo verbo 
“senti” e pela expressão “fiquei preocupada”. 

Tais preliminares analíticas colaboram com a hipótese de que a relação entre 
frames não se dá apenas pela rede frame-a-frame estritamente conceptual (herança, 
subframe, etc.), mas por vínculos estabelecidos no âmbito da narrativa, pois elementos de 
determinado frame são compartilhados por outros, ao longo da busca pela coerência 
discursiva. Isso tem a ver com a reivindicação de existência para entidades e 
acontecimentos insólitos, pois se trata de um recurso lingüístico-cognitivo que autoriza a 
construção argumentativa. Sem o vínculo textual entre frames distintos, licenciado pelo 
compartilhamento de seus elementos, teríamos narrativas incoerentes, pouco confiáveis.  

Ao contrário disso, as narrativas fantásticas produzidas oralmente se organizam de 
forma tão coerente que provocam interrogações até nos mais céticos. Como se sabe, 
narrar é argumentar e, quando a narrativa é construída com fios textuais bem amarrados, 
só resta ao cético apelar para a falta de evidências empíricas para que a crença no 
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extraordinário se desfaça. Evidentemente, esta pesquisa não tem o propósito ingênuo de 
entender a narrativa oral insólita como cópia de uma situação real, mas, antes de tudo, 
entender como a reinvidicação de cópia é construída, ou seja, como o brilhantismo 
lingüístico-cognitivo se organiza para almejar verdades. 
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Marcelo da Rocha Lima Diego 

CORTAZAR E ANTONIONI, DIÁLOGO METALINGÜÍSTICO 
 
Palavras-Chave: Literatura e cinema; transposição fílmica; interpretação semiológica 
 

Com o livro As armas secretas (1959) o escritor argentino Júlio Cortázar atingiu um 
dos pontos mais elevados de sua literatura; ali o fantástico se insinua, de maneira sutil, 
em todos os contos apresentados, nos quais é possível perceber uma forte preocupação 
metalingüística, tematizada de modos diversos, em processo de dispersão sígnica. 
Posteriormente, em 1966, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni toma um desses 
contos, “As babas do diabo”, como motivo para o seu filme Blow-up (traduzido no Brasil 
como Depois daquele beijo).  

Os discursos dramáticos de Cortázar e Antonioni possuem dois vértices principais 
de articulação: a semântica das linguagens e a sintaxe do olhar. Mais do que adaptação 
de um conto para um filme, é um jogo e contra-jogo, uma transposição de inquietações 
que explora a natureza do ofício em que se realiza: na literatura, na fotografia e no 
cinema, suas questões específicas mas paralelas, formais. E esta é a ponte: da palavra à 
imagem, da imagem ao movimento (há de se notar, em ágeis golpes): uma literatura-
fotografia-cinema, Talvez justamente relativizando o fonocentrismo, ambas as narrativas 
exploram o olhar, as relações que estabelece, seu funcionamento em um plano 
sintagmático menos óbvio que é o da imagem visual. 

Como pedras desse jogo, os signos. No texto visual, pela sua presença imagética, 
o signo é comumente confundido com o seu significado, mas o artista hábil percebe o 
grau de autonomia do significante bem como a polivalência de significados, preenchendo 
o signo com os seus matizes e tornando-o vivo. Já no escrito, chama-se normalmente de 
imagem algo que não se pode desvincular de sua natureza enquanto unicamente palavra, 
realizando-se na metáfora um truque de leitura. 

Os cinco contos de As armas secretas exploram o tema indicado no título por todas 
as quinas. A arma em seus sentidos objetivos e subjetivos, fálicos – potentes e 
impotentes –, reflexiva e recíproca, defensiva e de ataque. O secreto enquanto signo do 
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interdito, do calado, do incerto, do recalcado – mas, em todos os casos, do latente, que 
pode ou não ser revelado. Nesse panorama, todas as possibilidades narrativas foram 
exploradas – narrações na primeira e na terceira pessoas, focos narrativos vários, 
deslocamentos temporais e ambiências no passado, no presente e no futuro – 
expedientes estilísticos  diversos foram dispostos visando apresentar o problema pelo 
maior número possível de lados.  

Focando no conto em destaque, “As babas do diabo”, situado no centro do livro – é 
a terceira estória – é possível perceber suas filiações ao projeto do livro ao mesmo tempo 
em que se nota suas diferenças. Ele trata de uma “arma secreta”, conforme a 
caracterização anterior, mas para tanto reflete sobre um fazer artístico diverso daqueles 
que tem lugar nos outros contos, não é uma poéticas espetacular e clássica, mas visual e 
moderna, a fotografia. As motivações para a eleição da fotografia como a linguagem que 
permeia a narrativa podem ser várias: a capacidade desta de seccionar o tempo, congelar 
um instante; ou ainda por ser uma arte que retrata, que precisa do objeto externo para 
existir. 

Aproveitando a riqueza e a pluralidade de signos oferecidas por ambas as obras, 
este trabalho apóia-se na teoria semiológica para propor uma interpretação acerca da 
adaptação do livro para o filme. 
 
Bibliografia: 
ANTONIONI, Michelangelo. Blow up: depois daquele beijo. 1966 (filme). 
BARTHES, Roland. Aula. 12 ed. São Paulo: Cultrix. 
______. A câmara clara. Edições 70: Lisboa, 1981. 
CORTÁZAR, Júlio. As armas secretas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994. 
TODOROV. Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
SONTAG, Susan. Ensaios sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Editora Arbor, 1981. 
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Maria Geralda de Miranda 

MITO E HISTÓRIA: ARTICULAÇÕES ENTRE  PEPETELA, 
MIA COUTO E PAULINA CHIZIANE 

 
Palavras-Chave: mito; história; Pepetela; Mia Couto e Paulina Chiziane 
 

As literaturas angolana e moçambicana modernas têm buscado recuperar os mitos 
fundadores da cultura ancestral africana. Tais mitos nas obras de Pepetela, Mia Couto e 
Paulina Chiziane, dentre outros, simbolizam resistência ideológico-cultural aos padrões 
hegemônicos ocidentais. Refletir sobre o sentido do mitológico em algumas obras e o 
modo pelo qual as tradições e os mitos são recuperados ou relidos por esses escritores é 
o principal objetivo desse trabalho.  

No romance Yaka, publicado pela primeira vez em 1985, Pepetela invoca o 
passado e de vários povos africanos – geograficamente situados no território angolano – 
como estratégia de edificação do presente. Esse presente está relacionado à construção 
do estado-nação, a partir de 1975. A recuperação de várias décadas do passado colonial 

 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 53 

viabiliza-se na referida obra através do ato de contar a saga de uma família de colonos 
portugueses radicados em Angola, durante cinco gerações. Intrigante nessa obra é a 
“atuação” da estátua yaka – que como toda obra de arte africana – desempenha várias 
funções: é personagem, narradora e ao mesmo tempo um objeto de arte. O seu discurso 
é composto de imagens e é ele que instaura a palavra transformadora no romance, ao 
enunciar, logo no início, que chegaria a “chuva de música” metáfora da libertação dos 
angolanos do jugo colonial.  Ela a atua também como alter-ego de Alexandre Semedo, 
patriarca da família, que batizou seus filhos com nomes de personalidades gregas. A 
estátua interfere em seu pensamento e em suas ações e o deixa dividido entre os valores 
do ocidente e os valores do mundo africano. Alexandre vai aos poucos sendo envolvido 
pelos simbolismos do povo autóctone.  

O romance O último vôo do flamingo, do escritor Mia Couto, se organiza a partir de 
um núcleo fabular investigativo. A ONU envia a Tizangara, um investigador italiano, 
Massimo Risi, para apurar os fatos concernentes aos soldados explodidos. Tal 
investigador, longe de conseguir apurar fatos “racionais” e “objetivos” se envolve pouco a 
pouco com os “mistérios” do povoado, onde episódios místicos convivem 
harmoniosamente com os eventos da história.  Quem desvenda o caso, objeto das 
preocupações das Nações Unidas, é a prostituta Ana Deusqueira que descobre que as 
minas desenterradas pelos soldados são novamente plantadas e acabam os matando. Os 
criminosos são as autoridades locais que utilizam de tal expediente cruel para continuar 
recebendo ajuda humanitária do referido organismo internacional.   

Personagens como Temporina que tem rosto de velha e corpo de moça  deixa 
perplexo o investigador da ONU que encontra dificuldades de entregar o relatório a seus 
superiores, porque, na verdade, após vários meses de investigação, ele não consegue 
esclarecer nada. O fato de a voz narrativa principal do romance ser a da personagem 
tradutor é bastante significativo, pois ele transita entre os dois mundos encenados no 
romance: o ocidentalizado e o africano: ele aprendeu a cultura do branco, sabia línguas, 
mas continuava absolutamente vinculado às tradições daquela comunidade.  

Niketche, de Paulina Chiziani, conta “uma história de poligamia”, Discute as suas 
causas mais remotas dessa prática social, explica suas origens, sem justificar, ou 
condenar. À medida que as personagens (as várias mulheres de Tony) vão sendo 
apresentadas na narrativa, as diversas faces da cultura moçambicana desfilam diante do 
leitor. Julieta, a estudante iludida, Luisa da Zambezia, região ao norte de Moçambique de 
onde os homens migram e não retornam, por isto os que ficam são divididos entre as 
muitas mulheres. (CHIZIANE, 2004, p. 55); Saly, a maconde, outro povo do norte, de 
Cabo Delgado, escultor de madeira negra, cultuam a mulher. Há uma lenda que diz que 
os maconde são descendentes de uma escultura feminina que adquiriu vida. (IDEM); 
Mauá Salue, a macua, outro povo do norte, de origem monogâmica, transformado em 
poligâmico a partir da influência muçulmana.  Eva, a doutora, ocidentalizada, diretora de 
empresa, chefe de homens no trabalho, integrada ao urbano, a única que não depende 
financeiramente de Tony. Das mulheres de Tony, as duas ímpares são Rami - de 
formação ocidental, monogâmica, criada para servir ao homem - e Eva, no outro extremo, 
uma mulher independente, mas amaldiçoada nas culturas moçambicanas por ser estéril. 
Julieta, Luiza, Saly e Mauá são de culturas que de uma forma ou outra convivem com a 
poligamia. Assim também são as outras personagens da narrativa, a sogra e a mãe de 
Rami, as tias e a Conselheira.  

Poderíamos dizer que Niketche representa a mulher universal, de todas as 
culturas, de diversas formas de organização familiar, de diversas formas de predomínio 
do homem sobre a mulher, mas percebe-se a partir do título da obra, que Paulina busca 
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nas culturas ancestrais os rituais da dança, prenhes de sentido criador, como ponto de 
partida para falar da mulher.  

As narrativas de Pepetela, Mia Couto e de Paulina Chiziane, como diria Carmen 
Lucia Tindó Seco, se afastam dos modelos europeus, já que deixam ler nos interstícios 
dos discursos literários os mitos, as tradições e as histórias de seus países, nos quais 
realidade e ficção, devido às crenças populares tradicionais se encontram mesclados. 

Maria Noêmi Freire da Costa Freitas 

DO SÓLITO AO INSÓLITO: UM NOVO MODO DE ENTENDER O SUBSTANTIVO 
 

Palavras-Chave: Substantivo; Iconicidade; Leitura 
 
Há muito se sabe que Substantivo é a classe dos nomes por excelência. Entretanto, 

muito pouco se conhece dessa classe, vista como “classe objetiva” que funciona, 
basicamente, como um meio de etiquetar as coisas. Até hoje, o substantivo é visto como 
nada mais que um rótulo. E não há nada como um olhar semiótico para ampliar a visão 
dos significados. 

O substantivo é palavra que faz muito mais do que dar nome ou referir. Ele pode 
revelar uma visão de mundo, uma intenção. Com o substantivo se pode ferir ou acariciar. 
Um simples nome pode apartar, excluir ou homenagear. A relação entre nome e referente 
é construída na relação entre sujeitos, com base nas suas histórias, na situação de 
interlocução e no valor icônico da própria palavra, construído nessa mesma base. 

A perspectiva da iconicidade é um caminho possível para a análise do aspecto 
dinâmico e valorativo do substantivo, que se encontra no espaço entre a objetividade e a 
subjetividade, entre a denotação e a conotação, entre o sólito e o insólito.  

Nosso intuito é mostrar, de modo bem prático, como desenvolver esse tipo de 
análise, com base nos estudos da iconicidade, de Darcilia Simões, e na Semiótica 
Aplicada, de Lúcia Santaella, ambos fundamentados na teoria semiótica de Charles 
Sanders Peirce (1839-1914). Para tanto, trazemos uma “refábula”, Cigarra, Formiga & 
Cia., de José Paulo Paes, na qual o autor reescreve a fábula antiga, A cigarra e a 
Formiga, levando em conta um contexto atualizado, em função do qual ressignifica seus 
signos, especialmente os de valor substantivo.  

Este estudo também referencia a teoria dialógica de Bakhtin [1895-1975], no que 
compete ao caráter responsivo dos enunciados e das palavras em si, em determinadas 
situações de produção e interação. 

A nossa proposta se define em apresentar o substantivo como objeto dinâmico 
valorativo que participa da produção dos sentidos dos textos em que se inserem, por meio 
de uma análise sugestiva para aula de leitura. 
 
Referências Bibliográficas: 
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Marina Pózes Pereira Santos 

EMERSÕES DO MARAVILHOSO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: 
UMA LEITURA CRÍTICO-TEÓRICA E INTERPRETATIVA DE “A MÁQUINA 

EXTRAVIADA”, DE JOSÉ JACINTO VEIGA, E “OS DRAGÕES”, DE MURILO RUBIÃO 
 
Palavras-Chave: Insólito; Maravilhoso; Deífico 
 

Segundo Gregório Foganholi Dantas, a crítica literária da última metade do século 
XX tem filiado as obras de José Jacinto Veiga, como de outros autores contemporâneos – 
a saber Murilo Rubião, Ignácio de Loyola Brandão, entre vários outros – à literatura 
Fantástica e ao Realismo Maravilhoso latino-americano. (DANTAS, 2002) De fato, as 
obras rubianas e veiguianas dialogam com o Fantástico e o Realismo Maravilhoso assim 
como com os demais gêneros da tradição – Maravilhoso, Estranho e o Absurdo – uma 
vez que há contigüidade de temas e recursos estilísticos entre estes gêneros. Na 
literatura contemporânea, mais especificamente em Murilo Rubião e José Jacinto Veiga, 
criou-se um universo ficcional singular e autônomo que dialoga com diferentes 
manifestações do insólito na literatura, sem contudo se limitar a elas. Essas narrativas 
rompem com mímese realista ao utiliza-se de representações irreais e enredos que 
abordam o sobrenatural, o insólito e o absurdo, permitindo aproximações com o 
Maravilhoso, o Fantástico, o Estranho e o Realismo Maravilhoso. 

Desde a Antigüidade passando pelo período medieval até a contemporaneidade, o 
insólito - como tema e recurso estilístico essencial - estive presente na literatura universal. 
No século XIX, mais expressivamente nos gêneros Fantástico e Estranho, houve uma 
tendência a destruir a idéia de transcendência dos elementos insólitos ou maravilhosos, 
oferecendo aos homens ora explicações racionais e científicas para os fenômenos 
supostamente sobrenaturais, ora problematizando as origens desses fenômenos. No 
primeiro caso, referente ao gênero Estranho, busca-se as fontes originais da vida e da 
humanidade através nos escombros da racionalidade científica que fora brilhante neste 
século; enquanto, no segundo caso, referente ao gênero Fantástico, hesitava-se entre 
natureza meta-empírica ou empírica dos fenômenos. Pretendia-se, portanto, oferecer aos 
homens explicações definitivas de cada fenômeno e, conseqüentemente, eliminar os 
enigmas da existência de Deus e do mistério, dando provas indiscutíveis de sua 
inexistência (COELHO, 1987). 

No entanto, desde fins do século XX, a Ciência vem reconsiderando o sobrenatural, 
sendo levada a aceitar o mistério, a buscar um novo sentido para a transcendência e a 
remodelar a face do próprio Deus. Dessa forma, na contemporaneidade há um retorno à 
tradição clássica e medieval uma vez que o pensamento científico não mais dá conta da 
complexidade do homem atual. Segundo Nelly Novaes Coelho: “uma das características 
do nosso século é a coexistência pacífica ou não entre a inteligência racional/científica e o 
pensamento mágico” (COELHO, 1987), sendo a primeira representante de uma ordem 
racional e progressista, e a segunda representante de uma ordem mágico-poética. 

Portanto, a contemporaneidade é um momento propício à volta do maravilhoso, 
pois “o maravilhoso, o imaginário, o onírico, o fantástico ... deixaram de ser vistos como 
pura fantasia ou mentira, para ser tratados como portas que se abrem para determinadas 
verdades humanas” (COELHO, 1987). Assim, as narrativas contemporâneas transpassam 
uma carga significativa herança de sentidos ocultos e essenciais para a vida humana. 
Dentro desse contexto, tem-se a produção literária dos autores contemporâneos José 
Jacinto Veiga e Murilo Rubião. Ambos autores utilizam elementos maravilhosos ou 
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insólitos em suas narrativas, retomando, de certa forma, características das narrativas 
Maravilhosas Clássica e Medieval.  

Segundo Aguiar e Silva cada gênero representa um domínio particular da 
experiência humana, oferecendo uma determinada perspectiva sobre o mundo e sobre o 
homem, pois a literatura é um cronótopo, ou seja, uma mensagem que depende de 
múltiplos códigos culturais não-literários que actuam numa dada época e numa dada 
sociedade (Cf. AGUIAR e SILVA, 1979: 35). Portanto, as narrativas de José Jacinta Veiga 
e Murilo Rubião são expressões significativas ou resignificativas da busca pelo 
maravilhoso no cenário contemporâneo uma vez que trabalham de formas diferentes as 
heranças clássicas e medievais.  

Em ambas as narrativas dos autores há uma tentativa de fundir o maravilhoso 
feérico com o racionalismo moderno, uma vez que com o avançar do racionalismo 
cientificista e sua febre de conhecido exato e objetivo o maravilhoso dos contos de fadas 
de natureza sobrenatural ou mágica foi sendo gradativamente marginalizado. 
Considerando-se que as narrativas que pertencem ao mundo maravilhoso desenvolvem-
se dentro de uma magia feérica em que se encontram constantes do Maravilhoso como: 
metamorfose, atemporalidade, deslocalização espacial, presença de seres maravilhosos 
como reis, rainhas, príncipes, fadas, gênios, bruxas, gigantes, anões e dragões, objetos 
mágicos e a eminência de enigmas e mistérios inexplicáveis; umas dessas constantes 
são infligidas na literatura contemporânea uma vez que ela representa releituras do 
Maravilhoso. 

Narrativa rubiana encontra-se um dos motivos recorrentes nas narrativas do gênero 
Maravilhoso: a presença de dragões, pois era através dos dragões que os cavalheiros 
realizavam as suas primeiras provas como uma forma de ingresso na ordem 
cavalheiresca (COELHO, 1987). No entanto, eles não aparecem num universo 
maravilhoso e alucinado próprio deles, mas num universo empírico e corriqueiro, ou seja, 
num local habitual - uma cidade qualquer - e cotidiana ao leitor, pertencente à realidade 
conhecida e povoada por pessoas comuns.  

A recepção dos dragões pelas personagens da narrativa rubiana apresenta 
semelhanças e dessemelhanças com o Maravilhoso. No Maravilhoso, os eventos insólitos 
não são identificados pelas personagens, percebidos e nem explicados, pois estes não 
podem e nem devem ser explicados. Eles devem ser vistos pelos olhos de encantamento 
uma vez que é impossível compreender a sua grandiosidade (COELHO, 1987); ou 
segundo Le Goff: provavelmente é exactamente este o dado mais inquietante do 
Maravilhoso Medieval, ou seja, o facto de ninguém se interrogar sobre a sua presença, 
que não tem ligação com o quotidiano e está, no entanto, totalmente inserida nele (LE 
GOFF, 1994).  

Em “Os Dragões” as personagens tentam compreender estes seres identificados 
como algo insólito, ou seja, algo que está fora de uma ordem considerada sólida. Estes 
dragões aparecem e desaparecem da cidade sem que haja qualquer explicação, ou 
mesmo questionamento, a respeito de suas idas e vindas. Há, em vez disso, um 
questionamento e uma discussão a cerca do país de origem e a raça a que pertencem. 
Como as personagens da narrativa fracassam em sua tentativa, ou seja, não encontram 
as origens dos dragões, acabam por atribuir-lhes características humanas como forma de 
enquadrá-lo num meio adverso ao seu. Assim, os dragões sofrem metamorfose – outra 
característica do mundo maravilhoso. Este fato comprova a tese do Maravilhoso de que 
seres sobrenaturais não podem nem devem ser apreendidos, demonstrando a 
incapacidade dos homens em destruir a idéia de transcendência, e conseqüentemente, 
eliminar os enigmas da existência de Deus e o do mistério (COELHO, 1987). 
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Outro ponto em que se deve observar a proximidade entre a narrativa Rubiana e o 
Maravilhoso é com relação ao tempo verbal. A narrativa rubiana começa relatando a 
chegada dos dragões no pretérito perfeito, dando feição de uma ação acabada no 
passado. Porém, ao final da narrativa, para descreve o egresso recorre-se ao pretérito 
imperfeito, passando a idéia de um processo contínuo e inapreensível no passado. Assim, 
se as personagens da narrativa tentam apreender, dar sentido, aos dragões quando estes 
chegam a sua cidade – uma assimilação deturpada visto que dão uma acepção a algo 
que não deve ser explicado - o mesmo não ocorre com o egresso dos dragões. Este fato, 
assim como os eventos insólitos que ocorrem nas narrativas maravilhosas, permanece 
inapreensível aos homens. No entanto, ao contrário do Maravilhoso, tanto a chegada com 
o egresso dos dragões são identificados como algo insólito. 

Outro gênero com que a narrativa rubiana aproxima-se é com o Realismo 
Maravilhoso uma vez que se tem o universo dos realia e elementos maravilhosos, mas se 
distancia deste gênero por não haver uma leitura plurivalente do real. Assim, esta 
narrativa se aproxima do Insólito Banalizado uma vez que o evento insólito – a chegada e 
egresso dos dragões – é banalizado. Dessa forma, o “não esperado”, o insólito e por sua 
vez o incomum é tornado comum na narrativa na medida em que os dragões são 
incorporados à realidade de maneira normal e cotidiana por duas formas. Primeiramente 
através do tratamento humano dado a eles e, em segundo lugar, por meio da aquisição 
de hábitos humanos por eles que promovem a sua adaptação ao novo ambiente. Dessa 
forma, a ordem primariamente alterada com a chegada dos dragões é reestruturação por 
intermédio da metamorfose deles. 

Na obra veguiana “A Máquina Extraviada” ocorre exatamente o contrário com 
relação à irrupção, à presença e à construção do insólito. Aqui o insólito não se configura 
através de um elemento maravilhoso - dragão - recorrente no universo alucinado das 
obras do gênero Maravilhoso. A máquina, um objeto que poderia se considerado 
corriqueiro, é tratada como algo insólito pelos personagens da narrativa. Segundo Dantas, 
o foco narrativo é o principal recurso para a construção do insólito nas obras veiguianas, 
uma vez que o insólito se configura em suas narrativas através da visão narrativa, 
compartilhada pelo narrador e personagens da narrativa, que acabam por contrapor as 
culturas urbanas e rurais. 

Em “A Máquina Extraviada”, essa oposição de valores – urbanos e rurais – é 
desempenhada pela chegada inesperada de uma máquina – representante do 
desenvolvimento urbano-industrial – a um ambiente interiorano.  Alfredo Bosi identifica a 
ambientação interiorana como aspecto importante das narrativas veiguianas. Segundo 
ele, J. J. Veiga “encrava situações de estranheza em contexto familiar, que evoca 
discretamente costumes e cenas regionais”; e assim como em Murilo Rubião, “o fantástico 
irrompe como intruso do ritmo cotidiano” (BOSI, 1975). 

Tanto em Rubião como em Veiga, o universo narrativo é invadido por elementos 
insólitos. Suas cidades ficcionais são ocupadas por um poder estrangeiro, cujos métodos 
e intenções são totalmente incompreensíveis para os nativos. Em “Os Dragões”, o 
elemento externo invasor é representado pelos dragões, um elemento maravilhoso que 
acaba sendo aceito como algo comum pelas personagens através de um processo de 
humanização e banalização do mesmo. Já em “A Máquina Extraviada”, o elemento 
externo invasor é representado por uma máquina, um elemento comum abordado como 
um elemento maravilhoso uma vez que as personagens têm o mesmo comportamento 
que as personagens das narrativas maravilhosas diante do elemento estranho: encantou-
se com ele e não conseguem apreender o sentido dele. Assim, mantêm-se nesta narrativa 
a presença de enigmas e mistérios tão caros à narrativa Maravilhosa. 
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Dessa forma, as constantes do Maravilhoso ora são mantidas ora sofrem rupturas 
ou releituras na literatura contemporânea. Em Rubião, as constantes mantidas são: a 
presença de seres sobrenaturais como os dragões, a metamorfose dos dragões através 
de sua humanização, atemporalidade, deslocalização espacial e a eminência de enigmas 
e mistérios inexplicáveis. No entanto, há uma tentativa de apreensão do elemento insólito, 
convergindo para a destruição dos enigmas e mistérios que envolvem a vinda e o egresso 
dos dragões. Já em J. J. Veiga, há em comum com o Maravilhoso somente a eminências 
de enigmas e mistérios; em contraste com a temporalidade e localização espacial através 
da enumeração de datas e lugares que se conferem na realidade, além da presença de 
pessoas reais concomitantes à aparição de seres sobrenaturais.  
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Pedro Paulo Alves dos Santos 

O “ANTI-CHRISTO”: ALGUNS PERCURSOS DA RECEPÇÃO DO IMAGINÁRIO 
DO APOCALIPSE. OS PROCESSOS DE RECEPÇÕES DA PRODUÇÃO DE 

VITTORINO DE PETOVIO (“O ANTICRISTO” SEC. III) E DE SANTO AGOSTINHO 
(“CIDADE DE DEUS” SÉC. IV) EM GIOCCHINO DEI FIORI (SÉC. XI) 

 
Palavras-Chave: Textos apocalípticos; literatura cristã tardo-antiga e medieval; estéticas 
da recepção e do efeito; imaginário da utopia; literatura exegética cristã 
 

Em sua dimensão coordenada esta comunicação busca reconstruir os percursos 
da recepção literária da narrativa de textos apocalípticos com sua estética própria. 
Contudo a riqueza da tecedura do texto apocalíptico exubera os limites da cultura escrita 
instaurando-se em todas as formas estáticas de ficcionalidades antigas e modernas. 
Observa-se isto claramente nas diversas dimensões pictórias do afresco tardo-antigo e 
medieval ao cinema. Mesmo na literatura musical (‘Carmina Burana’). No longo e fecundo 
raio de alcance da leitura e da ‘mis-an-scène’ Neste âmbito a Utopia, o Medo, a 
Revolução e o Horror nutrem a recepção do Insólito. Esta narração inclui as dimensões de 
representação do mal, da heresia, das utopias e revoluções presentes nas diversas 
ficcionalidades, através dos estudos sobre a figura do ‘Anti-Christus’ e dos lugares e 
tempos ‘utópicos na interpretação exegética tardo-antiga e medieval, na literatura da 
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decorrente da Tradição da Reforma e no cinema moderno. Iniciamos com as 
considerações sobre a figura do ‘Anti-Christo’ em alguns percursos da recepção do 
Imaginário do Apocalipse. Trata-se da análise de processos de recepções da produção de 
Vittorino de Petovio (sec. III) e de Santo Agostinho (séc. IV) em Giocchino dei Fiori (séc. 
XI). Esta narração do insólito na perspectiva da estética do horror, da feiúra, por si mesma 
reconstrói os múltiplos percursos de produção e recepção da narrativa do imaginário de 
textos apocalípticos em busca de sua configuração estética mais própria. Estranheza, 
Medo, Revolução, Desastre e Horror circulam e nutrem a complexa construção de 
processos de recepção do Insólito. Esta narração inclui as dimensões de representação 
das encarnações históricas do mal, da heresia, das utopias e revoluções sociais. Em 
particular, o estudo da recepção do insólito no texto do Apocalipse refere-se à literatura 
‘meta-exegética’ (comentários bíblicos) tardo-antiga e medieval da figura do ‘Anti-
Christus’, na produção literária de Vittorino di Petovio (II) e sobre o Medo e a Cidade 
Antiga na “De Civitate Dei” de Santo Agostinho (séc. IV). E na percepção de sua recepção 
nos lugares e tempos ‘utópicos’ da literatura de Giocchino dei Fiori (séc. XI).  
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Robson Dutra 

O INSÓLITO E A CONSTRUÇÃO DA NAÇÃO 
 

A leitura atenta de escritores africanos aponta para o processo de “construção da 
nação” em que um saber ancestral é empregado na consolidação do projeto utópico que 
sine qua non à vitória contra o colonialismo, sobretudo ao longo dos anos 60. 

Este texto busca uma reflexão de traços do insólito que permeia narrativas 
tradicionais em obras do escritor angolano Pepetela que, tanto como escritor quanto ex-
guerrilheiro do MPLA, vem refletindo consistentemente sobre seu país. 

Assim, a partir de narrativas orais da cultura banto, em que Angola se insere, este 
autor delineia traços de personagens que se assemelham aos heróis que despontarão ao 
longo das diversas fases da história de Angola. Por isto, para caracterizar seu surgimento, 
sua escrita lança mão de textos iniciáticos de natureza infanto-juvenil, como o missosso 
“O rei dos animais”, que é lido em consonância com o romance As Aventuras de Ngunga, 
escrito nos anos 70 com propósitos pedagógicos. Esta obra, destinada á alfabetização em 
língua portuguesa na Frente Leste, sob incumbência de Pepetela, tanto cumpre suas 
feições lingüísticas como pedagógicas no sentido de forjar o perfil do guerrilheiro 
necessário à luta colonial, passando, igualmente, por romances como Mayombe e Yaka, 
que dão conta do processo de libertação da nação, até O Desejo de Kianda e A Geração 
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da utopia, textos dos anos 90 que dão conta da distopia que se instalou no país no pós-
guerra, quando os ideais utópicos cederam espaço a interesses pessoais que vêm pondo 
em xeque a soberania nacional. 

Com efeito, na busca de explicações para toda uma série de fatos alheios aos 
desejos revolucionários, Pepetela lança mão do insólito como uma das possíveis vias de 
interpretação de seu país, de modo que a tênue linha de incerteza e de hesitação por ele 
ocupada se torna uma das vias de compreensão de fatos que constituem o universo da 
ação romanesca, mas que não são produzidos nas relações cotidianas e, tampouco, são 
passíveis de explicação por fatos associados ao sólito. 

Rodrigo da Costa Araújo 

O AVESSO DO SIGNO: 
O INSÓLITO NA NARRATIVA PÓS-MODERNA DE CAIO FERNANDO ABREU 

 
Palavras-chave: Narrativa pós-moderna; Caio Fernando Abreu; insólito 
 

O ovo apunhalado (1975), livro de contos do gaúcho transgressor Caio Fernando 
Abreu (1948-1996), - insólito desde o título e com sensibilidade extremamente aguçada e 
epifânica-, aparece no cenário pós-moderno inovando no aspecto temático e estilístico o 
conto contemporâneo. Sua escritura camaleônica dobra-se sobre si mesma e, na auto-
reflexão encenada, remete ao plano da epifania e do insólito em mensagens cifradas que 
sobressai um imaginário extremamente pessoal. Com metáforas enigmáticas e imagens 
inusitadas, o autor acentua a atmosfera cerrada e hermética de suas narrativas.  

Cotidiano, vida, ficção, conjugados, revelam, então, outra cena interdita pelo tom 
enigmático, ambíguo e irônico – a retórica da repressão. Por isso a sutileza e o avesso 
dos signos no que está sendo dito e, conseqüentemente, na forma como devem ser lidos. 
Com esses pressupostos, e através de uma leitura semiológica, esta comunicação 
pretende, através de recortes de alguns contos desse livro-corpus, refletir sobre o 
funcionamento do insólito enquanto discurso “do avesso”, do deslocamento, do 
estranhamento; do relacionamento entre sujeito e discurso, sujeito e “formas de dizer”. 

O insólito, e, conseqüentemente, o deslocamento, o estranhamento e a 
transgressão são marcas significativas na primeira fase de Caio Fernando Abreu. Isso, se 
deve, em parte, à influência latino-americana, que encontra no realismo fantástico um 
modo particular de ludibriar a censura imposta pelos regimes ditatoriais da época. Para 
esse escritor, Julio Cortázar é a principal referência, aludido nesse livro ou em suas 
cartas. 

A escritura, nesse caso, insurge-se contra os padrões pré-estabelecidos, no que se 
refere aos aspectos formais, mas não se limita a quebrar tabus pelo simples prazer da 
rebeldia, pois há nesse processo criativo, comunicação, e, sobretudo, muita autenticidade 
no que se diz. A inovação aparece, também, no aspecto temático e estilístico, numa 
pitoresca literatura do insólito, sem perder a beleza e o encantamento clariceanos e as 
características acentuadamente pessoais. 

Feito Clarice Lispector, escritora-inspiradora para a sua produção, Caio, segundo 
Antônio Hohlfeldt (1988) cria “o conto de atmosfera” - uma escritura que instaura uma 
espécie de “aura” que envolve a narrativa, tornando-se quase inconfundível. Poder-se-ia 
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mesmo dizer, segundo esse estudioso, que nesse caso, “estão os escritores a 
escreverem sempre o mesmo conto, porque na verdade estão a escrever a si mesmos”. 

Dentre os principais procedimentos técnicos usados por esse escritor, Lygia 
Fagundes Telles, no próprio prefácio do livro, nomeou de “loucura lúcida, essa magia de 
encantador de serpentes que, despojado e limpo, vai tocando sua flauta e as pessoas vão 
se aproximando de todo aquele ritual aparentemente simples, mas terrível, porque 
revelador de um denso mundo de sofrimento. De piedade. De amor”. Dono de um 
minucioso artesanato, herdado da escritura epifânica e luminosa de Clarice Lispector, 
Caio pesa e escolhe com miligramas cada palavra inserida no texto, sugerindo mais do 
que contando, suspendendo a ação de seus contos de maneira que o leitor possa 
completá-los criativamente, ampliando-os ou não com os detalhes pessoais que permitem 
ler o discurso ambíguo. 

Segundo Gilda Bittencourt, em O Conto-Sul-Rio-Grandense. Tradição e 
Modernidade (1999) as narrativas desse contexto, inclusive as de Caio Fernando Abreu, 
caracterizam-se pela forma cifrada ou metafórica, na qual a ligação com a realidade seja 
muito tênue, predominando ou a feição onírica e fantasiosa, ou o caráter alegórico ou 
fantástico. Nos contos de O Ovo Apunhalado, segundo a estudiosa, o real mescla com a 
fantasia, provocando efeitos de estranhamento com imagens verdadeiramente 
surrealistas e absurdas. As narrativas ganham, com isso, configurações simbólicas 
variadas que apontam para idéias e conceitos expressos sub-repticiamente. Com 
bastante freqüência, por exemplo, observa-se que a presença de uma concepção 
anarquista de vida, manifestada em situações extremas em que, para superar o 
imobilismo, a letargia, a indiferença e o conservadorismo, faz-se necessária uma atitude 
destrutiva e arrasadora para que daí nasça uma nova ordem. 

Assim, o insólito, a estrutura fragmentada, a alternância de blocos descontínuos, o 
avesso dos signos simulam uma trajetória errante e sem sentido das personagens, 
figurando, nesse estilhaçamento do texto, a própria situação dos jovens de uma geração 
que perdeu os rumos e vagueia a esmo, sem destino certo, em busca ou não de 
respostas. Esse modo deslocado, enviesado e transgressor e, aparentemente 
descompromissado, viria a identificar a rebeldia experimentada na juventude brasileira da 
época pela viagem do desbunde e da contracultura. 

 
Referências Bibliográficas: 
ABREU, Caio Fernando. O ovo apunhalado. 4 ed. São Paulo: Sciliano, 1992. 
ARAUJO, Rodrigo da Costa. Matrizes Fílmicas na narrativa pós-moderna de Caio 
Fernando Abreu. Dissertação (Mestrado em Ciência da Arte). Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2008. 
BITTENCOURT, Gilda N. da Silva. O Conto Sul-Rio-Grandense. Tradição e Modernidade. 
Porto Alegre. Ed. Universidade/UFGS, 1999. 
FURTADO, Filipe. A Construção do fantástico na narrativa. Lisboa. Horizonte 
Universitário. 1980. 
HOHLFELDT, Antônio Carlos. Conto Brasileiro Contemporâneo. Porto Alegre. Mercado 
Aberto. 1988. 
 
 

 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 63 

Tatiana Alves Soares Caldas 

DE MEDOS, MONSTROS E LINHAGENS: UMA LEITURA DE MELUSINA 
 
Palavras-chave: Narrativa; Insólito; Feminino; Transgressão 

 
Melusina relata a história de uma fada convertida em mulher, e que, vítima de uma 

punição, é condenada a transformar-se em mulher-serpente aos sábados. Ao se casar, a 
personagem-título dá início à nobre linhagem de Lusignan, até desaparecer, por causa da 
quebra, por parte do marido, da promessa feita a ela, no sentido de jamais a observar aos 
sábados. A partir de então, Melusina surge, esporadicamente, sob a forma de aparição, a 
cada vez que a linhagem se encontra ameaçada. 

Assumindo contornos de um livro de linhagem, a narrativa retrata a ambigüidade de 
uma época dividida entre o cristianismo que se impunha e o paganismo que resistia. O 
texto, ao caracterizar a protagonista como um ser ambíguo, estabelece uma tensão entre 
os diferentes códigos religiosos, permitindo uma reflexão acerca do imaginário medieval. 

Uma vez que Melusina metaforiza o embate entre elementos dos imaginários 
cristão e pagão, nosso estudo analisa o insólito à luz dos conceitos de monstro, medo e 
transgressão presentes na obra. 

O romance apresenta um movimento pendular, marcado, de um lado, pela 
repressão cristã, e de outro pela transgressão representada pela ordem pagã. As 
referências ao código cristão são pautadas pela manutenção deste e traduzem o 
maniqueísmo do pensamento medieval, que situava Bem e Mal como valores absolutos e 
opostos. A tensão entre as diferentes ordens religiosas funciona como parâmetro para se 
pensar a imagem da mulher na cultura medieval. 

Claude Kappler, no livro Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade 
Média, rastreia os elementos que amedrontavam o homem de então. Ao pensar a figura 
do monstro, Kappler destaca o estranhamento por ela instaurado. Há uma perturbação de 
ordem conceitual, uma vez que o monstro pertence ao terreno do insólito, do inusitado. 

Tal imagem gera ainda uma inquietação: a curiosidade humana pede a decifração 
do mistério representado por essa figura grotesca, mas esbarra no conformismo pregado 
por uma religião que tudo justificava com base na sabedoria divina. Ao contrário da 
desmedida humana, Deus teria, em Sua onipotência, a justa medida, ainda que essa 
lógica nem sempre fosse visível. 

Outra marca do pensamento cristão medieval presente no texto refere-se à visão 
da mulher como mero receptáculo do poder criador atribuído ao homem. A concepção 
fálica vigente no universo medieval, associando a mulher ao Mal, constituiu a mais eficaz 
das táticas para aniquilar o paganismo. Presina, mãe de Melusina, atribui ao marido a 
condição humana das filhas. Fada amaldiçoada, ela traz em cada uma das herdeiras um 
estigma de sua mácula. Como a confirmar tal visão, Remondín, marido de Melusina, 
acusa a esposa de ser a responsável pelas deformidades apresentadas por seus filhos. 
Curiosamente, a despeito das anomalias que os marcam – um possui orelhas grandes 
como as pás de um moinho, outro traz no lado esquerdo da face algo semelhante a uma 
peluda pata de leão –, Melusina é dotada de inigualável beleza. Segundo Kappler, o que 
caracteriza o monstro é a diferença que ele apresenta em relação aos demais. Dessa 
forma, o belíssimo é tão anormal quanto o horrendo, na medida em que estabelece um 
contraste com aquilo que se referencializa como normal. O belo constituiria um desvio da 
normalidade e, como tal, seria perigoso. Belíssima fora também a mãe de Melusina, 
encantadora a ponto de ser confundida com um anjo. Ao serem comparadas a sereias, 
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fadas e ninfas, Melusina e Presina personificam figuras arquetípicas de beleza e de 
perdição, apresentando um poder de sedução temido de modo irracional na Idade Média, 
e que acabou por condenar à fogueira mulheres que tinham sua beleza convenientemente 
associada à tentação demoníaca.  

A estratégia medieval de se dignificar a mulher a partir da negação de seus 
atributos é também detectada nas cantigas de amor, revelando uma manipulação que 
consistia em glorificar a figura feminina que, destituída de qualquer poder, se mostrasse 
abnegada e passiva. A dama inefável, idolatrada porque inacessível, tem sua sexualidade 
negada pelo outro, que a cristaliza como objeto, nunca sujeito, de um desejo jamais 
consumado. 

O código cristão aparece novamente na narrativa em dois momentos 
emblemáticos: Remondín idealiza a esposa, afirmando ser ela “a mais leal dama jamais 
nascida depois da Virgem”(D’ARRAS: 1987, p.182) e, em um momento de fúria, evoca a 
imagem da serpente edênica para acusá-la. Utiliza-se, portanto, de dois referenciais 
bíblicos para retratar a reverência e o terror inspirados pela mulher, veiculando um código 
cristão que transparece de forma subliminar na própria maldição que envolve a 
protagonista: ao perder a mortalidade, Melusina é condenada a vagar até o dia do Juízo 
Final, data cristã que prefigura o fim dos tempos. A narrativa reforça ainda certos 
aspectos da imagética cristã ao apresentar os filhos do casal triunfando nas guerras de 
que participam, uma vez que há a sugestão de que os herdeiros de Lusignan saem 
vencedores das batalhas porque são cristãos em luta contra os infiéis ou não-cristãos, 
para citar dois epítetos recorrentes na obra. Tais lutas alegorizam a batalha entre o 
cristianismo e outras religiões, travada nas entrelinhas do texto. 

Paralela e simultaneamente ao código cristão, também o código pagão perpassa o 
romance. Diversos são os momentos em que o substrato pagão se faz notar, sugerindo 
uma herança celta que estabelece um diálogo com a ordem cristã, subvertendo-a. 

A existência de um ser monstruoso, se vista à luz da perspectiva cristã, é 
justificada por desígnios superiores, devendo ser aceita passivamente. Entretanto, se a 
teoria da Criação afirma ter sido o homem criado à imagem e semelhança de Deus, onde 
situar essa criatura que transita por diferentes esferas, impossibilitando uma 
classificação? O monstruoso, então, abre espaço para o questionamento, para a voz 
destoante, para a subversão da ordem. A aberração, ao se situar na esfera do proscrito, 
do negado, do maldito, permite ao homem pensar a sua própria condição, já que encarna 
a falha da criação divina. Além disso, afasta-se do modelo original, afirmando-se pela 
diferença. 

O monstro é ainda fruto do imaginário, sendo criado a partir dos fantasmas e 
medos manifestados pelo homem. Por meio do surgimento de determinado monstro, o 
homem iguala-se a Deus em sua atitude demiúrgica, contestando, de forma coletiva e 
inconsciente, todo um pensamento religioso que o limitou à condição de criatura, nunca 
de criador. 

No capítulo que dedica a Melusina em seu livro Para um novo conceito de Idade 
Média, Jacques Le Goff propõe algumas questões que traduzem de modo exemplar as 
contradições apresentadas na narrativa, tocando em pontos-chave da tensão entre 
cristianismo e paganismo.  

A interrogação proposta por Le Goff remete ao eixo central de nossa leitura: 
Melusina caracteriza-se por uma alternância entre a ratificação dos valores cristãos e a 
negação desses mesmos valores, numa releitura do mito de Adão e Eva. 

A protagonista, como vimos, é condenada a voltar à condição original de mulher-
serpente. O próprio argumento da história remonta ao mito bíblico, atualizando-o, na 
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medida em que funde em uma duas das figuras envolvidas na Queda. Significativamente, 
contudo, enquanto o texto bíblico mostra a personagem feminina sendo criada com a 
finalidade de fazer companhia ao homem original, em Melusina cabe à mulher a tarefa de 
encontrar um companheiro que aceite suas condições e segredos sem os questionar, 
numa releitura que coloca o elemento masculino relegado à posição secundária e que 
resgata valores pagãos que associavam a divindade ao feminino, cabendo ao homem o 
papel de partícipe no processo da Criação. Além disso, o texto bíblico apresenta uma 
mulher que incita o homem ao erro, e que é punida juntamente com ele; já o texto 
medieval coloca o homem como o responsável pelo rompimento do pacto, trazendo o 
infortúnio para todos os que o rodeiam. 

Outro índice revelador do redimensionamento proposto pelo texto é o fato de o 
castigo bíblico ser decidido pelo Pai, Deus único, solar e cristão, enquanto em Melusina a 
maldição que condena a heroína a vagar até o fim dos tempos é arbitrada por Presina, 
sua mãe. Na narrativa, contrariamente ao que ocorre na Bíblia, cabe à mulher decidir o 
destino de sua criação. 

As imagens de ordem simbólica presentes na narrativa apontam uma valorização 
do código pagão. Sendo um dos elementos que configuram Melusina como um ser 
híbrido, a serpente evoca aqui não mais a imagética cristã, mas uma transcendência do 
feminino. Como a pele periodicamente renovada, a serpente representa a perspectiva de 
regeneração, e remonta às grandes forças cósmicas que agem nesse processo. Ao ser 
referida como senhora do princípio vital e de todas as forças da natureza, a imagem da 
serpente é vista sob uma perspectiva pagã, apresentando, ainda, uma ambivalência de 
ordem sexual e temporal. 

Melusina, que vive sob o signo da serpente, carrega consigo a ambivalência de um 
tempo de contradição. É, a um só tempo, macho e fêmea, passado e presente, vida e 
morte, início e fim. É dotada da complexidade que marca a Deusa pagã que, ao contrário 
do Deus solar e cristão, se caracteriza por ser multifacetada. 

Como personificação de alguma divindade pagã, Melusina tem uma relação com 
Remondín muito mais próxima do referencial pagão do que do tradicional matrimônio 
cristão. Sua atitude não é de obediência ou de submissão ao marido, como seria natural 
em uma narrativa que data do século XIV. Desde o início, é ela quem estabelece as 
bases da união, determinando suas condições e prometendo, em troca, fama e 
prosperidade. Apesar de invocar o nome de Deus e por vezes pautar sua conduta pelos 
valores religiosos de então, a protagonista foge ao perfil cristão, na medida em que é 
dotada de poderes mágicos e interfere na vida dos homens, revelando características e 
atitudes que destoam do corolário cristão medieval. 

A personagem-título contraria ainda a imagem cristã da mulher ao se revelar a 
verdadeira criadora do reino de Lusignan. Curiosamente, Remondín mantém-se ausente 
durante quase todo o período de construção da cidade, a ponto de não reconhecer o lugar 
quando retorna, demonstrando a sua não-participação no processo, e evidenciando o 
papel ativo e demiúrgico da mulher. 

Remontando à deusa celta da fecundidade, Melusina semeia o desenvolvimento 
econômico medieval. Criadora da linhagem de Lusignan, dá a luz oito varões que se 
casam com oito herdeiras, tornando-se reis dos respectivos locais. Contrariando a 
tradição medieval, é ela a personagem decantada na nobre história de Lusignan. 
Melusina é a força criadora, que se manifesta tanto no ato de construir a imensa cidade 
quanto no de gerar a nobre descendência. 

Outro aspecto relevante refere-se à transformação da personagem, ocorrida 
sempre aos sábados, dia em que retornava à sua condição híbrida. O sábado remete, 
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simultaneamente, às culturas hebraica e celta, em outro índice de paganismo. O termo 
sabá reporta ao Shabat judeu e ao sabá, suposta reunião de feiticeiras. A personagem 
aproxima-se, desse modo, dos segmentos mais perseguidos pela Igreja na Idade Média. 
A simbologia judaica exige o cessar das atividades e, à semelhança do sábado hebreu, 
nada de novo é criado nesse dia em Lusignan, terra de abundância e de magia. Além 
disso, a heroína tem seu lado monstruoso aflorado no dia consagrado às feiticeiras, 
reforçando o seu lado pagão. Seu repouso aos sábados aproxima-a de simbologias não-
cristãs, intensificadas pelo amálgama de três figuras malditas pelo cristianismo – a 
mulher, a serpente e a fada – e, por isso, condenadas à proscrição. 
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Resumos 
Até 1000 (mil) caracteres, inclusive espaços em branco. 

Acácio Luiz Santos 

O INSÓLITO E SUAS FRONTEIRAS: 
PARA UMA CONCEITUAÇÃO DO INSÓLITO COMO CATEGORIA ESTÉTICA 

 
Palavras-Chave: insólito; estética; teoria da narrativa 
 

O presente trabalho objetiva contribuir para uma definição conceitual do insólito 
como categoria estética. Para tanto, parte da noção de insólito ficcional como estratégia 
de re-/a- presentação de um desvio, e considera outras categorias limítrofes a ele, como o 
grotesco, o onírico e o bizarro, procurando diferenciá-las e, a partir disso, demarcar o seu 
(isto é, do insólito) âmbito específico no texto. 

Aderaldo Luciano 

RONDAS PELO PAÍS DE SÃO SARUÊ 
 
Palavras-Chave: Literatura Brasileira; Literatura de Cordel; Utopias; Alegorias Literárias; 
Literatura Popular 

 
"Viagem a São Saruê" é o cordel de Manoel Camilo, poeta paraibano, que desde 

seu lançamento na década de 50 tem chamado atenção para uma certa Terra da 
Promissão, recheada de farturas e regida pelo bem. Inspirou o cineasta Vladimir Carvalho 
que em 1974 realiza o documentário "O País de São Saruê", uma antítese à terra perfeita 
do cordel, mais que isso, a denúncia das atrocidades sociais nas quais estava imerso o 
sertão paraíbano. Com "Aventuras em São Saruê", Orígenes Lessa resgata a terra 
maravilhosa de Camilo e o transforma em personagem vivente de sua própria criação. Os 
versos deste cordel, então, nos passos da Cocanha medieval, emolduram uma terra de 
prodígios, onde o insólito rompe a secura e o excesso de ausências nos grotões 
nordestinos para permitir a seu ouvinte/leitor a celebração da vida. 
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Alexsandra Machado da Silva dos Santos 

VENENOS DE DEUS, REMÉDIOS DO DIABO: 
O INSÓLITO ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE 

 
Palavras-Chave: Ficção; insólito; memória 
 

Os estudos literários e culturais contemporâneos enfocam, como objeto de estudo, 
a memória individual e coletiva de diversos povos. Em relação às nações africanas, existe 
esta preocupação, pois países como Angola, Moçambique e outros passaram por 
diversos conflitos e conseguiram a independência na década de setenta no final do século 
XCX. Logo, faz-se necessário resgatar valores e costumes para que a esperança não 
pereça. É neste cenário que Mia Couto escreve Venenos de Deus, Remédios do Diabos, 
romance que se constrói a partir das lembranças de um velho mecânico, Bartolomeu 
Sozinho, e da presença de Sidônio Rosa, médico que o atende em domícilio. Surge, 
então, uma narrativa permeada de histórias reais, fictícias e emblemáticas, desvendando 
a tradição da cultura oral africana. 

Ana Madalena Fontoura de Oliveira 

AS HORAS INSÓLITAS: 
UMA LEITURA DO INSÓLITO EM LYGIA FAGUNDES TELLES 

 
Palavras-Chave: Literatura; Insólito; Contemporâneo 

 
Este trabalho tem como objetivo fazer um estudo a respeito do insólito em alguns 

textos de Lygia Fagundes Telles, que sempre flertou com o insólito, desde contos como 
Emanuel, A chave na porta ou o já clássico Natal na Barca, até assumi-lo plenamente no 
romance As horas nuas. Na apresentação da 3ª edição de Antes do Baile Verde, 
antologia que inclui contos produzidos entre 1949 e 1969, Fábio Lucas afirma: “A fadiga 
de algumas formas realistas tem conduzido determinados escritores à região do fantástico 
e do maravilhoso. Alguns vão ter a esse terreno por natural tendência do espírito. Cremos 
ser o caso de Lygia Fagundes Telles...” É esta trajetória pelo fantástico, maravilhoso, 
insólito, portanto, que pretendemos rastrear em sua obra. 
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Ana Paula Moutinho Moreira 

O INSÓLITO NOS TÍTULOS: 
O MESTRE GATO OU GATO E BOTAS, AS FADAS E 

CINDERELA OU SAPATINHO DE VIDRO 
 

Palavras-Chave: Insólito; Título; Leitor; Curiosidade; Leitura 
 

Esta comunicação visa refletir sobre o insólito presente nos títulos: O Mestre Gato 
ou Gato e Botas, As fadas e Cinderela ou sapatinho de vidro de Charles Perrault. A partir 
daí discutir a sedução provocada desde o primeiro olhar. Como é um gato de botas? Um 
gato com título de mestre? O que são fadas? Existem? O que fazem? Um sapatinho de 
vidro? Quebra? O não habitual torna-se fantástico e atua na construção do imaginário, 
aguçando a curiosidade do leitor. Desta forma, percebe-se a importância do título como 
elemento essencial no despertar da leitura. 

Ana Tereza de Andrade 

JOÃO DO RIO E A MADRUGADA: O INSÓLITO NA BELLE ÉPOQUE I 
 
Palavras-Chave: insólito; literatura; Belle Époque; João do Rio 

 
Desde tempos imemoriais, o ser humano tem verdadeiro fascínio por eventos 

inexplicáveis e provocadores de arrepios. A literatura sempre deu sua contribuição para 
alimentar o imaginário com histórias sobrenaturais e intrigantes. A proposta é investigar o 
caráter insólito no conto “Dentro da noite”, de João do Rio, relacionando-o à Belle Époque 
e à realidade urbana que se consolidava no início do século XX. 

André Muniz de Moura 

MONTEIRO LOBATO, UM “FILÓSOFO DE PÉ-NO-CHÃO”? 
 

Palavras-Chave: Monteiro Lobato-pensador; Monteiro Lobato-escritor para crianças; 
filosofia; fantasia; realidade; representações do real no pensamento lobatiano 
 

Monteiro Lobato pertence a uma linhagem de escritores (como L. F. Baum, Lewis 
Carroll, C. S. Lewis) que, ao criarem mundos ficcionais paralelos desenvolveram uma 
profunda crítica ao mundo real. Tenciona-se discutir algumas questões acerca do tema, 
como, por exemplo, a radicalidade do criador da iconoclasta Emília frente às demais 
obras de fantasia. Tal radicalidade indica que a perspectiva lobatiana ultrapassaria o 
binômio Realidade / Racionalidade, ao questionar a ordem social, o estado concreto das 
coisas, através da imaginação, tanto em sua obra infantil quanto na geral. Aliando sonho 
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à ação, Lobato convoca a filosofia a eclodir da práxis, vivenciando ele próprio, uma das 
definições que atribuiu à personagem Jeca Tatu: um “filósofo de pé-no-chão”. 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho 

O SIGNO NA NARRATIVA INFANTIL: 
UMA ANÁLISE DO INSÓLITO NOS TÍTULOS E NA NARRATIVA DE O MESTRE GATO 

OU GATO DE BOTAS, AS FADAS E CINDERELA OU SAPATINHO DE VIDRO 
 

Palavras-Chave: Título; Insólito; Produção cultural para a infância; Semiótica 
 

Esta comunicação visa a analisar a permanência do simbólico na narrativa 
produzida para a infância, com base nos estudos da Semiótica. Ao lado dessa análise 
pretende-se empreender um diálogo com adaptações dessas histórias para o teatro e o 
cinema, com o intuito de refletir sobre sua recepção. 

Bruno Austríaco do Canto 

“OS MEUS DESÍGNIOS SÃO IMPREVISÍVEIS”: A DEIDADE NA LITERATURA 
E NA CRENÇA, SUAS (IN)ESPERADAS RELAÇÕES E CONFLITOS 

 
Palavras-Chave: Deidade; insólito; crença; transcendental; maravilhoso; Mário de 
Carvalho 
 

A narrativa maravilhosa é constituída comumente de eventos desencadeados por 
seres sobrenaturais. Dentre os que se manifestam nesse tipo de literatura identificamos 
diferentes espécies. Seres que habitariam entre os homens, nos bosques, nos templos, 
em outro lugar, ou ainda em lugar algum. Interessa-nos particularmente nesse trabalho os 
que habitam em templos, são esses os deuses.  

O caráter transcendental e ativo do Deus judaico cristão, configurado no imaginário 
coletivo, permite-nos fazer relações com a deidade que protagoniza os eventos insólitos 
na literatura. Assim, a crença é fundamental na questão da construção e identificação do 
insólito, haja vista que essa transforma o sobrenatural no natural, conferindo credibilidade 
aos acontecimentos ou fenômenos miraculosos.  
Tais relações desencadeiam tensões entre o sólito e o insólito que trabalharemos a partir 
do conto “Do Deus memória e notícia” de Mario de Carvalho e com base em autores 
como Todorov, Chiampi e Le Goff. 
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Cinara Ferreira Pavani 

O INSÓLITO NA OBRA DE LARA DE LEMOS: HISTÓRIAS SEM AMANHÃ 
 

Palavras-Chave: Insólito; literatura sul-riograndense; Lara de Lemos; crônica literária. 
 

Histórias sem amanhã, de 1963, reúne crônicas publicadas originariamente em 
jornal pela escritora gaúcha Lara de Lemos. O título do livro remete para o caráter 
transitório da crônica jornalística que, em geral, é datada, na medida em que tem como 
foco temas do dia-a-dia. No entanto, transcorridos mais de 40 anos de sua publicação, a 
obra revela-se atual. É justamente a dimensão estética de seus textos que conferem a 
Histórias sem amanhã perenidade e universalidade. A autora extrai do cotidiano a 
matéria-prima de sua escrita, construindo histórias em que o elemento insólito parece ser 
o ponto de partida para a reflexão sobre a existência humana. Nesse sentido, este estudo 
tem como propósito analisar as tensões entre o sólito e o insólito na obra de Lara de 
Lemos, buscando verificar o papel dessas tensões na construção dos significados de 
seus textos. 

Cláudia Couto 

O INSÓLITO NA NARRATIVA DA DEMANDA DO SANTO GRAAL 
 
Palavras-Chave: Insólito; Maravilhoso; Cristianismo; Paganismo 
 

Novela de cavalaria, a Demanda do Santo Graal integra o ciclo arturiano. Nesta 
obra, de origem céltica e fundada no cristianismo, encontra-se uma presença marcante do 
Maravilhoso, nela havendo ocorrências que escapam completamente à realidade. Sua 
narração apresenta constante oralidade, o que lhe dá uma graciosa naturalidade e 
decorrente fluência. 

Tudo começa numa véspera de Pentecostes, na corte do Rei Artur, na expectativa 
da chegada de um bom cavaleiro capaz de revelar o Graal. De lá, os cavaleiros partem 
para iniciar as aventuras que constituem a narrativa. A Demanda estrutura-se em 
processo de entrelaçamento de episódios, onde o Maravilhoso e o cotidiano se misturam.  

Nesta comunicação, pretendemos analisar os seguintes episódios: “A tentação de 
Persival”; “A fonte da Virgem”; “As maravilhas da Besta ladradora, da Fonte da Cura e da 
Mulher da Capela”, neles destacando a presença do insólito. 
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Cláudia Fernanda Linhares Lopes 

O MEDO E A MORTE NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL 
 
Palavras-Chave: Medo; morte e recepção infantil 
 

Este trabalho consiste na apresentação da análise dos temas medo e morte em 
determinados textos da literatura infantil. Para a pesquisa, foi usada a coleção Medo vem, 
medo vai, de Rose Impey, e a narrativa A Pequena Sereia, entre outros. Aliada à análise 
os textos, encontra-se relatos da experiência como contadora de história, relativa à 
recepção das obras indicadas, no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira 
(UFRJ). O intuito da pesquisa desenvolvida é o estudo de obras que se centralizam na 
temática do medo e da morte em livros infantis, aliada à observação das diferentes 
reações de crianças frente a este tema. 

Cléa Moreira de Oliveira Cresta de Moraes 

OS ANOS PORTENHOS DE LOBATO 
 

Palavras-Chave: Monteiro Lobato-editor; Argentina; América Latina; La nueva Argentina; 
peronismo; educação 

 
Quando esteve na Argentina, durante os anos de 1946-1947, Lobato abriu uma 

editora, El Acteón, traduziu e publicou Os doze trabalhos de Hércules e, ademais, 
publicou também La nueva Argentina que, segundo alguns biógrafos, foi distribuído para 
todas as escolas do país vizinho. Sabendo-se que o período que Monteiro Lobato esteve 
em Buenos Aires é o mesmo que compreende o primeiro período do peronismo, 
pretende-se trazer à baila algumas discussões entorno do encantamento que Lobato tinha 
pela Argentina, seu relacionamento com Manuel Galvéz e a sua proposta editorial e 
educacional para aquele país. 

Cristiano Santos Araújo 

A RECEPÇÃO DE PROCESSOS ESTÉTICOS DO INSÓLITO NOS TEXTOS 
DO LIVRO DO APOCALIPSE. PERCURSOS DA PRODUÇÃO À RECEPÇÃO 
DE PROCESSOS ESTÉTICOS DO INSÓLITO. A RECEPÇÃO FICCIONAL DO 

INSÓLITO NO PENSAMENTO DOS AUTORES DA REFORMA. 
 

Palavras-Chave: Reforma Protestante; Imaginário do Mal na Modernidade; Cristianismo e 
Utopias; Literatura Religiosa e recepção do Insólito 

 
Atual comunicação insere-se, dentro do complexo mais amplo, articulado pelo tema 

geral, na perspectiva da recepção e dos efeitos da leitura antiga e medieval do livro do 

 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 73 

Apocalipse no Imaginário da produção dos autores da Reforma, Em outras palavras, 
tratarei da recepção de ‘leituras da tradição apocalíptica’ na modernidade cristã e 
européia. No período luterano deparamo-nos com uma revolta de camponeses, e durante 
toda a Idade Moderna recorremos a autores como Münster e no período contemporâneo 
à obra teológica de Ernest Bloch, ‘Die Theologie der Hoffnung’ representam a linha e 
trajetória que recolhem estas questões da narração e recepção do ‘insólito’ na perspectiva 
marxista. 

Daniel Simões Santos Massa 

A MARAVILHA E O MARAVILHOSO NOS CONTOS DE ANDERSEN 
 
Palavras-Chave: Maravilhoso; Literatura Infanto-Juvenil; Andersen; contos de fada 
 

Este trabalho busca traçar um panorama da presença do insólito e, mais 
precisamente, do maravilhoso em alguns contos do autor dinamarquês Hans Christian 
Andersen. Principal expoente da Literatura Infanto-Juvenil, Andersen possui em sua obra 
fortes marcas do ideário cristão, o que, muitas vezes, colabora para o cerceamento do 
maravilhoso. A figura da fada, escassa em seus contos, pode ser observada como um 
sintoma do maravilhoso confrangido. Originária da cultura pagã e substituída no 
cristianismo pelo culto à Virgem Maria, a fada não é protagonista na obra de Andersen, 
como acontece em outros importantes autores dos contos da tradição. Animais que falam, 
objetos animados e seres maravilhosos como sereias e elfos são figuras mais constantes 
em Andersen. Trabalhar-se-á sob a luz de estudos medievais e autores como Jacques Le 
Goff. 

Danielle Cristine Trevezani Campos 

A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM 
A BELA E A FERA E A CORTE DO SR. LYON 

 
Palavras-Chave: Insólito; violência; “A Bela e a Fera”; Jeanne-Marie de Beaumont; “A 
Corte do Sr. Lyon”; Angela Carter 
 
Resumo da Comunicação (até 1.000 caracteres, inclusive espaços em branco): 

Os textos da tradição não se furtavam a tematizar a violência existente na 
sociedade. O conto “A Bela e a Fera” apresenta a figura, bastante presente nos contos de 
fadas, do noivo animal que, para recuperar a forma humana original, precisa ser 
resgatado de sua maldição via de regra através do amor de uma figura feminina. Este 
trabalho objetiva analisar a violência existente no conto “A Bela e a Fera”, de Jeanne-
Marie Leprince de Beaumont, e a releitura que dele faz Ângela Carter, no conto “A Corte 
do Sr. Lyon”. 
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Elisângela da Silva Santos 

“O NOSSO SEGREDO É O FAZ-DE-CONTA”: 
EMÍLIA E O INSÓLITO NA LITERATURA INFANTIL LOBATIANA. 

 
Palavras-Chave: realidade; magia; literatura infantil e insólito 
 

Nesta comunicação pretendo discutir a atuação da personagem Emília da obra O 
Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato. Percebemos nas obras deste autor que é 
a boneca criada por Tia Nastácia a personagem principal das ações realizadas pelas 
crianças. É ela com sua irreverência, petulância e vontade própria, a concretizadora dos 
planos considerados improváveis e impossíveis. Emília ganha a fala depois de tomar as 
pílulas falantes do doutor Caramujo, a partir deste acontecimento, ganha vontade própria 
e passa a agir como um ser humano: fala, pensa de forma moderna e racional, rompe 
com a idéia de um amor romântico e também, faz propostas e planos mirabolantes 
envolvendo o futuro da nação, portanto, partindo dos textos lobatianos, notamos que 
Emília transita com liberdade entre a fronteira do realismo e do insólito, aspecto este que 
pode ser observado no momento em que ela mesma afirma “o nosso segredo é o Faz-de-
conta”. 

Evelyn Blaut Fernandes 

O vôo é com os pássaros 
 
Palavras-chave: Narrativa Portuguesa; António Lobo Antunes; Loucura 
 

Um romance que traz dados históricos reflete sobre o factual e pode, a partir daí, 
começar a trilhar por caminhos imagísticos. Conhecimento do Inferno, de António Lobo 
Antunes, é dessas narrativas atadas a uma referencialidade histórica que desenvolvem 
uma realidade outra, puramente imaginativa. No romance, essa composição fantasística é 
precipitada pelas imagens de homens voláteis no pátio do hospital psiquiátrico. 

Fabíola Menezes de Araújo 

A RECEPÇÃO DO CONTO “O ALIENISTA”, DE MACHADO DE ASSIS, 
NO ENSINO MÉDIO: O INSÓLITO PROVOCANDO O SÓLITO E VICE-E-VERSA. 

 
Palavras-Chave: O alienista; ciência; senso-comum; política; sólito e insólito. 
 

A presente comunicação se propõe a partir de uma experiência bem sucedida de 
abordagem do conto “O Alienista”, de Machado de Assis, no Ensino Médio para provocar 
o pensamento no sentido de elaborar as possibilidades de repercussão da narrativa 
ficcional nas aulas de Filosofia. Esse conto, em particular, traria consigo essa 
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possibilidade em função da postura filosófica de Machado, principalmente no que 
concerne às suas críticas à ciência moderna, transfigurada na personagem principal, o 
próprio alienista, ao senso-comum, satirizado na figura do povo, e à política, ironizada no 
papel dos vereadores e representantes do povo. Nesse sentido, procuraremos expor as 
duas seguintes questões, também presente nas aulas em que esse conto foi elaborado: 
em que medida a obra de literatura, com o seu caráter aparentemente ficcional, pode ser 
capaz de pensar e mostrar a verdade, em que medida aquilo que, a princípio, se 
mostraria, para os alunos, como insólito, é capaz de questionar e de criticar o sólido, 
revestido nos papéis de ciência, de senso-comum e de política, assim como o sólido, de 
uma obra consagrada com a de Machado de Assis, nos traz o caráter insólito da própria 
vida. 

Fagner Farias Damasceno 

O LEITOR-MODELO EM TENSÃO SOB A PERSPECTIVA 
DA REALIDADE REFERENCIAL E REALIDADE DIEGÉTICA 

 
Palavras-Chave: Realidade; Leitor-modelo; Insólito 
 

Tomando como base as definições de Umberto Eco sobre leitor-modelo, o presente 
trabalho tem por objetivo por em questão as narrativas que pertencem ou compartilham 
de aspectos insólitos frente aos leitores da contemporaneidade. Sob essa perspectiva, 
pensar-se-á sobre a maneira pela qual um gênero literário se insere, e se estrutura a 
partir dos elementos caracterizados por Eco, como: o leitor-modelo e o autor-modelo. 

Fernanda Getirana Santana 

A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM 
A HISTÓRIA DA AVÓ, CHAPEUZINHO VERMELHO E A COMPANHIA DOS LOBOS 

 
Palavras-Chave: Insólito; violência; “Chapeuzinho Vermelho”; Perrault; Grimm; Angela 
Carter 
 

Um lobo que fala não causa espanto algum nas histórias em que reina o 
maravilhoso, mas alguns acontecimentos podem surpreender uma personagem ou o 
próprio leitor. Este trabalho objetiva analisar as configurações simbólicas que cercam a 
figura do lobo e a frágil menina que com ele se defronta, observando as estratégias 
insólitas – ou não –, que caracterizam o desfecho das narrativas. Intenta-se deter o olhar 
no conto “A História da Avó”, de autor desconhecido, e nas versões de “Chapeuzinho 
Vermelho”, de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, e “A Companhia dos Lobos”, de 
Angela Carter. 



 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 76

Geysa Silva 

A FICÇÃO DE OS LEÕES DE BAGDÁ E O INSÓLITO DO REAL 
 
Palavras-Chave: Ficção e real; insólito nas HQ; insólito e liberdade 
 

A narrativa de Os leões de Bagdá traz para a ficção o fato insólito,ocorrido durante 
o ataque americano a Bagdá, quando o zoológico foi bombardeado e os animais, 
repentinamente, se viram  livres das jaulas que os aprisionavam. A saga de quatro leões 
que, famintos, cruzam a cidade e terminam mortos é contada em forma de HQ, por Brian 
Vaughan e Niko Henrichon, numa narrativa emocionante que traz para a cena do texto 
discussões sobre a natureza humana, o convívio com o outro e os conflitos inevitáveis, o 
direito à liberdade e o insólito de a vida muitas vezes imitar a ficção. A tragédia da 
inocência e o absurdo da guerra são colocados em páginas desenhadas com grande 
beleza, mostrando que, mais uma vez, as histórias em quadrinhos servem à crítica social 
e política, negando a fama de alienantes que durante muito tempo lhes foi atribuída. 

Gisele Nery de Andrade 

JOÃO DO RIO E A MADRUGADA: O INSÓLITO NA BELLE ÉPOQUE II 
 
Palavras-Chave: insólito; literatura; Belle Époque; João do Rio 
 

Dando prosseguimento à proposta da comunicação “João do Rio e a madrugada: o 
insólito na Belle Époque I”, propomos, nesta comunicação, a leitura de outro conto do 
autor: “Bebê de tarlatana rosa”, de João do Rio, no intuito de investigar o caráter soturno 
do conto e como ele se relaciona com a Belle Époque e o espaço urbano do início do 
século XX. 

Janaína de Souza Silva 

NEM TUDO É HISTÓRIA: OS DESCAMINHOS DO FANTÁSTICO 
 
Palavras-chave: Fantástico; Literatura Portuguesa; David Mourão-Ferreira 
 

Quando David Mourão-Ferreira publicou seu livro Os amantes e outros contos, 
acenou para uma problemática que foi uma das tônicas da literatura portuguesa do século 
XX. A fórmula dos romances neo-realistas tinha chegado à exaustão. Literatura, história e 
política precisavam andar juntas, sim, mas sob novas roupagens. Talvez por isso, nesta 
pequena coletânea de micronarrativas, tenha o autor optado pela climatização de suas 
estórias numa atmosfera onírico-fantástica também como forma de subversão. O primeiro 
conto do livro, intitulado, "Nem tudo é História" aponta justamente para uma nova maneira 
de colocar em cena as relações entre literatura, história e escrita. 
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Laura de Assis Souza 

A ARTICULAÇÃO ENTRE O REAL E O INSÓLITO EM “O VÔO DA MADRUGADA” 
 
Palavras-Chave: Sérgio Sant’Anna; insólito; “O vôo da madrugada”; pós-modernismo 
 

O livro O vôo da madrugada (2003) traz em algumas de suas narrativas elementos 
até então menos explorados por Sérgio Sant’Anna em sua produção literária. Vários dos 
contos do livro apresentam acontecimentos inverossímeis e distantes do que 
convenciona-se como real. Narrativas como “No meio da noite”, “Invocações (memórias e 
ficção)” e “A barca na noite” apresentam um alto grau de estranheza por tratarem de 
temas como a realidade do onírico, pactos com o demônio, presença de pessoas mortas 
e aparições. 

No conto que dá nome ao livro – e que se constitui como objeto do presente estudo 
– não é diferente. Também em “O vôo da madrugada” são apresentados acontecimentos 
irreais que traçam um percurso dos fatos narrados de modo a culminarem em um 
desfecho absolutamente insólito. O discurso do narrador, inicialmente direto e bastante 
realista, constrói uma estória que, até determinado ponto da narrativa, é completamente 
verossímil. No entanto, a medida que o conto se desenvolve, o insólito começa a se 
manifestar em acontecimentos que fogem à ordem e à lógica do senso comum vigente. 

Narrado em primeira pessoa, o conto trata um acontecimento específico na vida de 
um homem que, ao tomar um vôo extra de Boa Vista para São Paulo, descobre que 
viajará no mesmo avião no qual estão sendo transportados os corpos da vítimas de um 
acidente aéreo. Ao longo da viagem o personagem começa a presenciar fatos insólitos 
que persistem mesmo depois do fim da viagem. O conto apresenta uma articulação entre 
o sólito e o insólito, percebida no discurso do narrador e manifestada em movimentos de 
ocultação e revelação gradual dos fatos, de modo a omitir, até o último momento, o 
acontecimento irreal principal que pauta a narrativa. A revelação final – de que o narrador 
estava entre os mortos cujos corpos estavam sendo transportados pelo vôo da 
madrugada – corrobora a hipótese de que esse texto de Sant’Anna traz de modo bastante 
forte a marca do irreal e do insólito 

Pretende-se, portanto, compreender como se articulam as forças do possível e do 
impossível em “O vôo da madrugada”, analisando também a presença do inverossímil na 
narrativa pós-moderna e de que modo esta influencia a ficção de Sérgio Sant’Anna. 

Luana Castro dos Santos Braz 

NO MUNDO DOS CONTOS DE FADAS: “RAPUNZEL” E O GÊNERO MARAVILHOSO 
 
Palavras-Chave: Contos de Fadas; Gêneros Literários; Insólito; Maravilhoso 

 
No gênero maravilhoso há a influência de deuses ou de seres sobrenaturais na 

poesia ou na prosa como as fadas, anjos, etc. A palavra “fada” vem do termo latino 
“fatum” que significa destino, ligadas ao sobrenatural, ao mistério do além-vida. A 
presença do gênero maravilhoso e o envolvimento num mundo cheio de bruxas e heróis 
são percebidos em vários contos infantis como, Branca de Neve, Cinderela, entre outros, 
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e no conto a ser trabalhado “Rapunzel”. 
O conto “Rapunzel” narra à história de uma menina que teve seu destino traçado 

desde o ventre de sua mãe, pois antes de nascer fora prometida a uma bruxa sendo 
retirada dos braços de seus pais logo que veio ao mundo e fadada a passar sua vida em 
uma torre até que um príncipe a encontra e a salva daquele mundo cruel. 

A narrativa “Rapunzel” além de trabalhar o gênero maravilhoso, rememora os 
contos de fadas, tornando a história mais encantadora e surpreendente, pois está 
envolvida no mundo de magia, bruxas, príncipes e encantamento. 

Maria do Socorro Brito Araújo 

DO LUGAR AO NÃO-LUGAR: O HOMEM EM BUSCA DA UTOPIA 
 
Palavras-Chave: Literatura; Psicanálise; Utopias; Signos Literários; Signos Psicanalíticos 

 
O homem, do medievo à modernidade, sempre esteve em busca de alguma 

plenitude, e na impossibilidade de realizá-la em seu espaço da realidade real, opta por dar 
vida a territórios maravilhosos, onde o estranhamento é solidificado como uma possível 
verdade que desconstrói os princípios de ordem e moralidade que lhe deram a forma 
social e histórica que possui. Entrar no Não-Lugar, da Cocanha e de São Saruê, é 
desnudar-se por completo; é alcançar a utopia máxima do Paraíso às avessas e, assim, 
reestruturar o mundo cotidiano graças a essa estrutura virtual, imaginária e, terrivelmente, 
humana, que consegue, num espasmo de anarquia social, permitir ao ouvinte/leitor uma 
nesga de justiça, de igualdade e de liberdade. Assim, a força presentificadora do 
inconsciente coletivo na elaboração de universos maravilhosos é a mesma que permite o 
processo de tensão e distensão que garante a constante reordenação da ordem da 
realidade real que habitamos e nos habita. 

Marianna Breder Franco 

O MAPA VERBAL DE FRAMES EM NARRATIVAS FANTÁSTICAS: 
ASPECTOS NOCIONAIS 

 
Palavras-Chave: Cognição; estruturas conceptuais; narrativas fantásticas; verbos 
 

Esta comunicação focaliza as relações semânticas entre frames de uma mesma 
narrativa fantástica. Postula-se que tais estruturas conceptuais, além de possuírem 
vínculos extratextuais como herança, subframes, perspectiva, entre outras, estabelecem, 
na narrativa, relações nocionais no interior do texto, contribuindo para compor a 
semântica insólita. 
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Michele Dull Sampaio Beraldo Matter 

ENTRE PODER, PRIVAÇÃO E RESISTÊNCIA, 
COM A HORA DOS RUMINANTES, DE JOSÉ J. VEIGA 

 
Palavras-Chave: Realismo Fantástico; Linguagem literária; Experiência de Opressão 

 
Este trabalho pretende ler A Hora dos Ruminantes pensando sobre como se revela 

o fantástico adotado pelo autor e objetivando interpretar possíveis níveis alegóricos 
presentes na narrativa. Aqui o fantástico aparece ligado à reversão de uma ordem 
primeira provocada por um abuso de poder que oprime e cerceia. Aprendemos com 
Roland Barthes que a literatura é uma experiência revolucionária da linguagem, e, por 
isso, pretendemos ler o que a materialidade da linguagem do texto, isto é, sua camada 
significante, revela-nos a respeito destas possíveis interpretações alegóricas.  A Hora dos 
Ruminantes: uma história de poder, uma experiência dolorosa de privação, mas também 
de alguma resistência contra o absurdo de uma realidade que nem sempre é tão estranha 
assim... 

Michelle de Oliveira 

TENSÕES ENTRE O SÓLITO E O INSÓLITO NO GÊNERO MARAVILHOSO: 
CONFRONTOS ENTRE A PRODUÇÃO E A RECEPÇÃO DA NARRATIVA 

 
Palavras-Chave: Maravilhoso; produção; recepção 

 
Baseando-se na teoria do efeito estético, assim como no contexto de produção das 

narrativas do gênero Maravilhoso, analisando-se, sobretudo, as estratégias de construção 
das mesmas, verificar-se-ão as tensões existentes entre o sólito- o que é ordinário, 
comum e o insólito, o inabitual, incomum. Partindo-se do pressuposto de que é a partir de 
tais estratégias de construção da narrativa que o leitor, enquanto ser da realidade, 
inserido num dado contexto histórico-social, irá interagir com o texto, preenchendo os 
vazios que se encontram neste, a proposta deste trabalho será a de confrontar a forma 
pela qual o leitor empírico recebe a narrativa e a maneira com que esta é percebida no 
contexto em que foi produzida. 
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Norma de Siqueira Freitas 

MANIFESTAÇÕES DO INSÓLITO NA TESSITURA 
DAS “MEMÓRIAS DO CÁRCERE”, DE GRACILIANO RAMOS 

 
Palavras-Chave: narrativa; prisão; corpo dilacerado; repugnância 
 

A desobrigação com a composição das cenas em sua completude, a liberdade 
confessa em deslocar-se livremente pelo tempo dos acontecimentos e em delinear 
personas/personagens, como vistos sob foco de um binóculo, vão se constituir como 
característica marcante da memorialística graciliânica. A simbiótica voz narrativa, no 
intrincado emaranhado da memória, opta pela fragmentação como estratégia discursiva 
de uma obra que se apóia no corpo dilacerado. O espaço corpóreo do personagem-
narrador colhe, sensorialmente, do ambiente da prisão, o material necessário à escritura. 
Durante todo o percurso da narrativa, o corpo do narrador-personagem situa-se num 
entre-lugar. Há sempre uma sensação de não-pertencimento deslizando pelos entremeios 
dos relatos. Assim, diante da situação de inadequação e do absurdo existencial, imposto 
ao narrador, o corpo reage e fala. E diz de dor e sofrimento, de resistência e revolta. 
Enfim, traduz-se em repugnância. 

Patrícia da Silva Santos 

ENTRE OS DEDOS DE LENI: O INSÓLITO E A LINGUAGEM EM KAFKA 
 
Palavras-Chave: Linguagem; Franz Kafka; Literatura; Realidade; Insólito 
 

Pretendo discorrer sobre o papel do insólito na literatura de Franz Kafka, partindo 
da perspectiva de que é um âmbito privilegiado do questionamento que o escritor faz do 
estatuto da linguagem. Penso que a recorrência de Kafka a figuras e situações 
transfiguradoras do real que, no entanto, repousa sob uma linguagem límpida e um 
narrador impassível, configura uma forma de exposição do real que ultrapassa o âmbito 
do verossímil para alcançar formas mais profundas e reveladoras, caracterizadas por atar 
o mundo subjetivo ao objetivo. 

Apoio-me tanto em obras selecionadas, quanto em escritos pessoais de Kafka para 
demonstrar que sua desconfiança frente à linguagem revela não simplesmente um 
distanciamento do realismo e uma aproximação com o absurdo, mas sim uma identidade 
entre a linguagem (que é deficitária em apreender o mundo) e o real (que permanece 
inabarcável). Assim, o insólito e transfigurado são testemunhas da ambigüidade inerente 
tanto à prática literária quanto à sociedade moderna. 
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Paulo Estácio Júnior 

O REINO DE QUE MUNDO? AS FRONTEIRAS TRAÇADAS 
PELA CRENÇA NA DEFINIÇÃO DO INSÓLITO/SÓLITO 

 
Palavras-Chave: Deidade; insólito; real maravilhoso; estética da recepção; narratologia; 
Alejo Carpentier 
 

No livro O reino deste mundo o narrador personagem “Ti Noel” conduz a narrativa 
por entre um mundo real maravilhoso repleto de deidades africanas que suscitam o 
insólito, seja atribuindo às personagens centrais poderes incomuns ou influenciando elas 
mesmas o desenrolar da estória.  

Porém o papel exercido por essas divindades desencadeia a seguinte tensão – Até 
que ponto o poder dessas deidades pode ser considerado insólito? A partir do momento 
em que se acredita no poder delas o fato passa a ser sólito. 
Esse trabalho pretende analisar essa tensão sólito/insólito na narrativa, levando em conta 
que a mesma pode pender para um lado ou outro sob diferentes pontos de vista: do leitor 
pra com a narrativa e da narrativa para com ela própria (quem crê versus quem não crê). 

Rafaela Cardoso Corrêa 

MARCAS SIGNIFICATIVAS DAS PERSONAGENS FEMININAS DE MURILO RUBIÃO 
 

Palavras-Chave: Narrativa; insólito; personagens femininas; marcas significativas 
 

Os personagens de um texto ficcional são elementos essenciais tanto na 
representação de um universo imaginário quanto na relação dos leitores com o mundo 
feito de palavras. Ao serem representados, os personagens guardam em si mais do que 
simples características, revelam imagens que não cabem em palavras, cujos sentidos são 
desvendados pelo olhar de quem os ler. Assim, destaca-se que as narrativas de Murilo 
Rubião apresentam personagens femininas que se configuram com marcas peculiares, 
envolvidas em um universo constituído por diferentes aspectos insólitos. Em “Petúnia”, 
por exemplo, há a presença de diferentes personagens marcadas por elementos 
simbólicos que propiciam uma leitura acerca da representação feminina na narrativa e de 
sua relação com a composição do caráter insólito que permeia o texto. 
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Regina Celia da Silva 

DE CORPUS FRAGMENTADO A CORPOS DESPEDAÇADOS: 
MARCAS DO INSÓLITO EM ANTÓNIO LOBO ANTUNES 

 
Palavras-Chave: pormenor; fragmento; insólito 
 

Na narrativa do escritor português António Lobo Antunes, observamos, em 
princípio, que sua construção tende a recusar qualquer sentido totalizante. Embora esta 
seja uma proposta vinculada à estética da contemporaneidade, embasada por conceitos 
de desconstrução e de ruptura, o autor nos oferece uma escrita que excede parâmetros 
de delimitação. O corpus da linguagem revela-se em estilhaços e as imagens criadas nos 
mostram corpos em pedaços, configurando um cenário verbal e imagístico que podemos 
chamar de insólito. 

A partir da leitura de Eu hei-de amar uma pedra, romance publicado em 2004, este 
texto visa percorrer o caminho de uma perspectiva que aponta o pormenor e o fragmento 
como vias de fundamentação. Do enredo à fala dos personagens, da organização dos 
capítulos ao tempo da narrativa, tudo parece nos envolver numa atmosfera onírica, como 
quando acordamos de um sonho que nos vem em partes à lembrança. 

Ricardo Alexandre Rodrigues 

A ESTÉTICA LABIRÍNTICA DE ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO 
 
Palavras-Chave: estética; subjetividades; arte e literatura contemporânea 

 
Nas instalações criadas por Bispo, a apropriação de objetos que fazem parte do 

espaço em que vive e circula, imprimindo uma marca pessoal ao que é coletivo e 
transitório, pode ser estudado como uma das formas de pertencimento psicossocial e ao 
mesmo tempo de diferenciação subjetiva. Como narrador, Bispo faz evocar da atenção 
detida sobre as singularidades concretas um quadro alegórico e vivo da pós-
modernidade.  

Das inquietações suscitadas pelas obras de Arthur Bispo do Rosário, vem a 
motivação para repensar a rasura da identidade cartesiana dentro do contexto que se 
convencionou chamar de Pós-moderno. Propõe-se aqui refletir sobre o modo como o 
insólito presente em registros e narrativas evidencia a descentralização do paradigma 
cartesiano de pensamento, ao mesmo tempo em que abre possibilidades de construções 
e exposições de outras subjetividades. 
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Roberto Celso Silveira Muñoz Filho 

FAUSTO DE MURNAU (1926). A QUESTÃO DO MAL NA 7A ARTE. 
A NARRATIVA ESTÉTICA CINEMATOGRÁFICA NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

 
Palavras-Chave: Cinema e Ficção do Insólito; Estéticas do Mal e do Medo no século XX; 
História Contemporânea do Cinema 
 

A Recepção de processos estéticos do Insólito nos textos do livro do Apocalipse. 
Percursos da produção à recepção de processos estéticos do Insólito. A questão a que se 
refere esta comunicação faz parte de um trajeto de trabalho e pesquisa de minha 
graduação em Comunicação social (UniSinos) e da minha Especialização em Cinema 
(PUC-RS) e ainda mestrado que inicio na PUC-RIO. Esta comunicação incide sobre a 
questão do Mal, do Horror e do Imaginário do Terror através da Privilegiada produção 
estética do Cinema. Em particular, abordaremos a obra de Murnau, cineasta alemão do 
início do século passado, intitulada Fausto. Não por acaso, vemos aí, a recepção do 
imaginário do ‘vendedor de almas’ e do comércio do tempo e do desejo, mediados pela 
“figura do Mal”. 

Roberto Nunes Bittencourt 

INÊS-REVELAÇÃO OU A VISÃO DE ANRIQUE DA MOTA 
 
Palavras-Chave: Inês de Castro; Literatura Portuguesa; Prosa-poética; Epifania 
 

O presente trabalho propõe-se à leitura de um dos primeiros textos literários que 
marcam a tradição inesiana na Literatura portuguesa: a Visão de Inês de Castro (1528), 
de Anrique da Mota. Nela, o autor mescla trechos em prosa-poética – descrevendo sua 
fantástica viagem, cujo cavalo o levara ao tempo da tragédia de Inês –, e trechos em 
verso – declarações de Pedro e Inês de Castro. No texto de Mota, a heroína – tal como 
nas Trouas de Garcia de Resende – consegue, do mundo dos mortos, estabelecer um 
contato com o leitor. 

A Visão é a primeira obra em Língua Portuguesa em que o verso aparece 
combinado com a prosa, apresentando, para além disso, elementos que compõem um 
quadro bucólico para sempre consagrados por Luís de Camões n’ Os Lusíadas como “as 
ervinhas” e as “boninas” dos “saudosos campos do Mondego”, e a Fonte dos Amores”. 
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Rosane Fernandes Lira da Silva 

SUJEITO, REALIDADE E NARRATIVAS CURTAS: 
PERSPECTIVAS INSÓLITAS EM CLARICE LISPECTOR 

 
Palavras-chave: Clarice Lispector; realidade; subjetividade; insólito 
 

As narrativas curtas de Clarice Lispector se constroem através das visões 
particulares de suas personagens numa série de ações internas que refletem seus 
pensamentos, inquietações e angústias. Partindo desta premissa, propomos pensar estas 
narrativas observando como elementos “insólitos” se relacionam com as matrizes que 
sustentam a percepção – e construção – da “realidade” e a percepção da “subjetividade” 
das personagens. 

Silvia Souza Gomes 

O MAPA VERBAL DE FRAMES EM NARRATIVAS FANTÁSTICAS: 
ASPECTOS FORMAIS 

 
Palavras-Chave: Cognição; estruturas conceptuais; narrativas fantásticas; verbos 
 

Esta comunicação focaliza os aspectos formais dos verbos em contos orais de 
temática insólita. Tendo em vista a Semântica de Frames, de base fillmoriana, trata-se de 
uma categoria lexical importante para a evocação de estruturas conceptuais que 
contribuem decisivamente para a construção do sentido. Esta pesquisa apresenta um 
mapa dos frames disparados por meio dos verbos de uma narrativa insólita, bem como as 
relações formais entre tais estruturas e seus elementos. 

Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira 

O SIGNO NA NARRATIVA INFANTIL: UMA ANÁLISE DO INSÓLITO 
NOS TÍTULOS E NA NARRATIVA DE O MESTRE GATO OU GATO DE BOTAS, AS 

FADAS E CINDERELA OU SAPATINHO DE VIDRO. 
 
Palavras-Chave: Título; Insólito; Produção cultural para a infância; Semiótica 
 

Esta comunicação visa a analisar a permanência do simbólico na narrativa 
produzida para a infância, com base nos estudos da Semiótica. Ao lado dessa análise 
pretende-se empreender um diálogo com adaptações dessas histórias para o teatro e o 
cinema, com o intuito de refletir sobre sua recepção. 
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Tatiana Pequeno da Silva 

ASSOMBROS SOBRE OS LEGENTES: BICHOS, MUTANTES E 
A “NARRAÇÃO POSSÍVEL DO MUNDO” EM MARIA GABRIELA LLANSOL 

 
Palavras-Chave: Maria Gabriela Llansol; Sólitos & Insólitos; Literatura Portuguesa 
 

Em Maria Gabriela Llansol, os vieses do insólito são modulados a partir do que a 
autora nomeia por ‘cenas fulgor’. Neste sentido, tencionamos encontrar em sua obra 
alguns dados que constituam uma recolha, por meio da qual reconheçamos que 
determinados pressupostos de sua escrita, como o problema do gênero, o lugar do leitor, 
a presença de personagens denominados ‘figuras’ e a opção por seres em metamorfose 
caracterizam a única narração possível do mundo. 

Tatiany Michelle Pessoa 

O INSÓLITO ESPELHO MACHADIANO: PERSPECTIVAS COMPARADAS 
 
Palavras-Chave: insólito; Literatura Comparada; Machado de Assis; Efeito Borboleta; 
Dogville 
 

O presente estudo examina o conto “O espelho”, de Machado de Assis, analisando, 
à luz do conceito de insólito, as provocações do narrador em relação aos conceitos de 
alma interior e alma exterior. A partir dessa discussão, em perspectiva comparada, parte-
se para a aplicação dos conceitos apreendidos a dois filmes contemporâneos, Efeito 
Borboleta (2004) e Dogville (2003), no que tange às experiências insólitas vividas por 
seus protagonistas. O objetivo principal é estabelecer uma ponte entre o ficcional insólito 
literário e o ficcional insólito no cinema – artes que constantemente dialogam. 

Tereza Paula Alves Calzolari 

O ABSURDO É A REALIDADE EM QUE VIVEMOS: 
UMA LEITURA DE BOLERO, DE VICTOR GIUDICE 

 
Palavras-Chave: Estudos de narrativa brasileira; Victor Giudice; Bolero 
 

Nossa comunicação tem por objetivo apontar e analisar as principais 
características de Bolero (1985), de Victor Giudice, enquanto romance engajado e 
experimental, traçando, quando possível, um paralelo com outros textos do escritor, de 
modo a mostrar a recorrência de temas e estratégias literárias em sua obra. 
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Thalita Martins Nogueira 

A IMPORTÂNCIA DAS PERSONAGENS FEMININAS NO DESENVOLVIMENTO DA 
TENSÃO ENTRE SÓLITO E INSÓLITO NAS NARRATIVAS DE MURILO RUBIÃO 

 
Palavras-Chave: eventos insólitos; personagens; Murilo Rubião 
 

A obra de Murilo Rubião, composta por 33 narrativas curtas e intitulada Contos 
Reunidos, caracteriza-se por apresentar na grande maioria de seus contos a construção 
narrativa organizada em torno de eventos insólitos. Tais eventos são legitimados a partir 
de diferentes mecanismos de construção narrativa, sendo um deles a presença de 
personagens femininas que colaboram de maneiras diversas no que diz respeito ao 
aparecimento e estabelecimento do insólito nas narrativas. Assim, torna-se necessário 
analisar a importância dessas personagens em algumas narrativas rubianas, na medida 
em que tais personagens corroboram no desenvolvimento da tensão entre sólito e insólito 
em tais narrativas. 

Thatty de Aguiar Castello Branco 

LOBATO E O MARAVILIVRO 
 
Palavras-Chave: Monteiro Lobato-editor; Monteiro Lobato-escritor para crianças; livro-
mercadoria; livro-objeto; livro-brinquedo; representações do livro na obra lobatiana 
 

Se “um país se faz com homens e livros”, não se pode pensar em desenvolvimento 
humano e social sem a garantia de acesso igualitário às produções editoriais. É nessa 
clave que abordaremos o Lobato-editor que revolucionou a distribuição de livros aos 
quatro cantos do Brasil do início do Séc. XX, e o Lobato-escritor para crianças, através 
das representações do livro como brinquedo, casa e alimento mágico em suas obras. Do 
“livro mercadoria editorial” ao “livro objeto maravilhoso”, pretendemos discutir a figura do 
livro na vida e na obra de Monteiro Lobato. 

Valéria Alves do Nascimento 

A MARCA DO INSÓLITO E DA VIOLÊNCIA EM 
A BELA E A FERA E A NOIVA DO TIGRE 

 
Palavras-Chave: Insólito; violência; “A Bela e a Fera”; Jeanne-Marie de Beaumont; “A 
Noiva do Tigre”; Angela Carter 
 

Toda releitura, no viés da intertextualidade, estabelece com o texto fundador 
possibilidades parafrásicas ou paródicas, revitalizando a tradição através de um olhar que 
resgata - ratificando ou subvertendo - o original. Este trabalho objetiva analisar a violência 
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existente no conto “A Bela e a Fera”, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, e a 
releitura que dele faz Ângela Carter, no conto “A Noiva do Tigre”,  tendo em vista a 
perspectiva da situação insólita existente no convívio com a personagem do noivo-animal. 

Wenceslau Teodoro Coral 

O INSÓLITO BANALIZADO E AS ANGÚSTIAS DO EU: MARCAS PÓS-MODERNAS 
 
Palavras-Chave: Insólito banalizado; Pós-modernismo; Borges 

 
O presente trabalho pretende abordar questões ligadas às obras com traços 

tipicamente pós-modernos e que contenham marcas daquilo que pode ser chamado de 
insólito banalizado. Sendo assim, procurar-se-á marcas que mostrem a angústia 
contemporânea geradora desse tipo de escrita nas narrativas, muitas vezes de cunho 
filosófico, de Borges. Em Borges, encontramos a angústia do EU representadas por 
eventos insólitos, e para tal análise, será trabalhada a narrativa "Funes, o memorioso" 
dentre outras que possuem as mesmas marcas. 



 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 88

Índice onomástico: 

Resumos Ampliados: 

Adílson Soares Júnior......................................................14 

Aline de Almeida Moura ...................................................18 

Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira ........................20 

Angélica Maria Santana Batista.......................................22 

Ataide José Mescolin Veloso...........................................23 

Augusto Brito Montano ....................................................26 

Bárbara Maia das Neves...................................................27 

Bianka Barbosa Penha.....................................................28 

Camila Mello ......................................................................29 

Carlos Eduardo Louzada Madeira...................................30 

Daniela Beccaccia Versiani..............................................33 

Izabel Cristina Augusto de Souza Faria .........................34 

Eduardo Guerreiro Brito Losso.......................................35 

Júlio França.......................................................................38 

Jurema José de Oliveira...................................................39 

 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 89 

Karla Menezes Lopes Niels..............................................41 

Katja C. Heyer....................................................................43 

Leopoldo Osório Carvalho de Oliveira ...........................45 

Livia Santos de Souza ......................................................46 

Luciana Morais da Silva ...................................................47 

Luiz Fernando Matos Rocha ............................................49 

Marcelo da Rocha Lima Diego.........................................51 

Maria Geralda de Miranda ................................................52 

Maria Noêmi Freire da Costa Freitas ..............................54 

Marina Pózes Pereira Santos...........................................56 

Pedro Paulo Alves dos Santos........................................59 

Robson Dutra ....................................................................60 

Rodrigo da Costa Araújo..................................................61 

Tatiana Alves Soares Caldas...........................................63 

 

 

 



 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 90

Resumos: 

Acácio Luiz Santos .................................................67 

Aderaldo Luciano....................................................67 

Alexsandra Machado da Silva dos Santos...........68 

Ana Madalena Fontoura de Oliveira......................68 

Ana Paula Moutinho Moreira .................................69 

Ana Tereza de Andrade ..........................................69 

André Muniz de Moura ...........................................69 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho ..............70 

Bruno Austríaco do Canto .....................................70 

Cinara Ferreira Pavani............................................71 

Cláudia Couto..........................................................71 

Cláudia Fernanda Linhares Lopes ........................72 

Cléa Moreira de Oliveira Cresta de Moraes..........72 

Cristiano Santos Araújo .........................................72 

Daniel Simões Santos Massa ................................73 

 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 91 

Danielle Cristine Trevezani Campos.....................73 

Elisângela da Silva Santos.....................................74 

Evelyn Blaut Fernandes .........................................74 

Fabíola Menezes de Araújo....................................74 

Fagner Farias Damasceno .....................................75 

Fernanda Getirana Santana ...................................75 

Geysa Silva..............................................................76 

Gisele Nery de Andrade .........................................76 

Janaína de Souza Silva ..........................................76 

Laura de Assis Souza.............................................77 

Luana Castro dos Santos Braz..............................77 

Maria do Socorro Brito Araújo...............................78 

Marianna Breder Franco.........................................78 

Michele Dull Sampaio Beraldo Matter...................79 

Michelle de Oliveira ................................................79 

Norma de Siqueira Freitas .....................................80 



 

IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: 

tensões entre o sólito e o insólito 

Instituto de Letras da UERJ, 22, 23 e 24 de setembro de 2008 
 

Publicações Dialogarts 2008 (http://www.dialogarts.uerj.br) 92

Patrícia da Silva Santos .........................................80 

Paulo Estácio Júnior ..............................................81 

Rafaela Cardoso Corrêa .........................................81 

Regina Celia da Silva........................................................82 

Ricardo Alexandre Rodrigues .........................................82 

Roberto Celso Silveira Muñoz Filho................................83 

Roberto Nunes Bittencourt ..............................................83 

Rosane Fernandes Lira da Silva......................................84 

Silvia Souza Gomes..........................................................84 

Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira .......................84 

Tatiana Pequeno da Silva.................................................85 

Tatiany Michelle Pessoa...................................................85 

Tereza Paula Alves Calzolari ...........................................85 

Thalita Martins Nogueira ..................................................86 

Thatty de Aguiar Castello Branco ...................................86 

Valéria Alves do Nascimento...........................................86 

Wenceslau Teodoro Coral................................................87 
 


