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completamente magoada, começa a investigar a vida do marido e descobre que ele tinha 
quatro amantes. A descoberta de Rami a leva a conhecer cada uma das mulheres de Tony e 
estas, juntas, obrigam o personagem a se submeter aos ritos tradicionais da poligamia, prática 
aceita até hoje naquela sociedade. Percebe-se com isso uma tensão muito grande na obra em 
torno dos valores tradicionais africanos modificados pela presença do colonizador europeu. 
Discutir essa tensão é o que pretende esse trabalho. 

MAYOMBE: A FLORESTA SAGRADA 

João Olinto Trindade Junior (UNISUAM) 
joaotjr@hotmail.com; joaotrindade@gmail.com 

O presente trabalho tem como meta explorar várias possibilidades de leitura da floresta 
Mayombe, no romance de mesmo nome, do escritor angolano Arthur Pestana (Pepetela). A 
floresta, ou mata, local onde se desenvolvem as ações guerrilheiras na narrativa, será primeiro 
analisada como lócus da luta contra a dominação colonialista e como espaço de 
confraternização dos vários grupos étnicos, adstritos ao território angolano, em prol de um 
objetivo comum: a independência política de Portugal. Em segundo lugar, a floresta será 
estudada como sítio sagrado dos africanos bantos que acreditam que os espíritos dos 
antepassados repousam nas árvores, compondo o ciclo do “eterno retorno” (KABWASA, 1982, 
p.14). Em sendo a floresta um lugar, obviamente, repleto de árvores, a sua importância mítica 
será bastante valorizada em nossa leitura. Vista como abóboda celestial pelos guerrilheiros e 
tratada muitas vezes como personagem pelo narrador da obra, a floresta em Pepetela abriga a 
guerra sagrada que libertará os africanos da opressão secular. 

UMA LEITURA DO CONTO “O RELÓGIO”, DE MANUEL RUI 

Telma Santos da Silva (SEE/ UNISUAM/ UFF) 
telma@nti.uff.br 

Tendo como objeto de estudo a narrativa curta O relógio, do escritor angolano Manuel Rui, 
pretende-se refletir acerca dos elementos que compõem a oralidade africana, recriada pelo 
autor no desenvolver da história. Buscar-se-á mostrar que a presença de signos da oralidade 
na escrita é uma forma de resgatar a identidade e as tradições culturais do povo africano no 
período pós-colonização.O texto é construído a partir da fala de um ex-comandante do MPLA 
que conta a um grupo de crianças sobre como um relógio suíço foi parar em Angola. Para 
contar a história, ele rememora as lutas pela independência daquele país. Durante a contação, 
a narrativa é acrescida de outras, no intuito de tirar dúvidas das crianças. Tal processo faz com 
que a história se amplie cada vez que é contada. E quando o contador termina a narração, 
cada criança principia a criar um outro final, de acordo com sua visão dos fatos narrados, 
perpetuando, dessa forma, a tradição africana. 
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romance. Narrativas que Mia Couto rege com maestria, fazendo com que ora corram 
paralelamente, ora se toquem de forma tão impactante. Nessa proposta é fundamental situar 
a morte como parte do círculo cosmogônico da vida, já que segundo Kabwasa (1982, p. 15), a 
morte fica no oeste, fase de transformação do velho em antepassado, duas posições 
profundamente respeitadas em África. 
Sendo a morte uma das fases no círculo do eterno retorno, percebemos que ela não pode lida 
simplesmente como assustadora, mas como algo inerente ao ciclo vital. 

ÁFRICA: MÃE E MULHER 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM/ UNESA/ UFRJ) 
mariamiranda@globo.com; profmariamiranda@hotmail.com 

Pretende-se, a partir do presente estudo, refletir acerca das lendas do matriarcado presentes 
na obra O alegre canto da perdiz, da escritora moçambicana Paulina Chiziane. Tais lendas são 
trazidas ao texto, através de um competente trabalho de resgate da memória oral, tão 
valorizada nas sociedades tradicionalmente ágrafas. Quem encena o papel de contadora de 
histórias no romance é a mulher do Régulo, que exerce sobre a sua audiência um poder quase 
encantatório. O romance tem como núcleo fabular a história das personagens Delfina e Maria 
das Dores, a partir das quais se discute a situação social da mulher moçambicana, mas as 
lendas vão entremeando a história dessas duas personagens e fornecem chaves ambíguas de 
leitura; ora apontam para uma representação da mulher africana reificada, por causa da 
dominação colonial; ora o feminino concebido nessas lendas pode ser representação da própria 
África, invadida e “decaída”, do ponto de vista historiográfico, como acontecera com a “queda 
do feminino” no decorrer da história da humanidade. 

A PRESENÇA MARCANTE DA VOZ EM ESTÓRIA DO OVO E DA GALINHA, 
DE LUANDINO VIEIRA 

Joyce Destri de Aquino (UNISUAM) 
j.destri@hotmail.com 

Este estudo procurará fazer uma leitura do conto Estória do ovo e da galinha, do escritor 
angolano Luandino Vieira. Buscar-se-á abordar o tempo da história, que é anterior à 
independência de Angola do jugo colonial português, a ação das personagens, bem como a 
ironia presente no enredo. Trata-se de uma narrativa curta em que o autor faz uma denúncia 
das condições desumanas em que vivem as famílias nos musseques luandenses, já que toda a 
história gira em torno da disputa de um ovo por duas mulheres. Na tentativa de solucionar a 
demanda em torno do ovo, ouve-se no conto as vozes da comunidade, das pessoas simples, 
falantes de kimbundo que, por imposição do colonizador, tiveram de aprender o português. 
Língua que os habitantes do lugar só conhecem de ouvir os sons, por serem ágrafos. Luandino 
recria em seu texto a língua daquele grupo, dando total destaque à oralidade, 
conseguintemente à tradição africana como forma de resistência à cultura do dominador 
europeu. A solução para o conflito também é dada de acordo com a tradição africana e não 
com a idéia de justiça do europeu.  

NIKETCHE: ADULTÉRIO OU POLIGAMIA? 

Mariléia do Nascimento Regis (UNISUAM) 
marileia_pocahontas@hotmail.com 

Busca-se com esse estudo enfocar questões inerentes à poligamia, presentes na sociedade 
moçambicana contemporânea, através da obra Niketche, da escritora Paulina Chiziane. Na 
prosa analisada, o personagem Tony - um homem casado, alto comandante de polícia e muito 
respeitado em Maputo, cidade onde ocorrem os fatos narrados - é desmascarado, em razão de 
sua prática adúltera. Tal desmascaramento só acontece no momento em que sua esposa Rami, 
totalmente assimilada à cultura do colonizador europeu, se vê traída e abandonada. Esta, 
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breve apresentação histórica do projeto 
 
 
 
 
 
A história, ainda recente, dos Painéis “Reflexões sobre o Insólito na narrativa 

ficcional”, agora em sua sexta edição, coincidindo com a realização do I Encontro 
Regional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, tem sua gênese na criação 
do Grupo de Pesquisa Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; outros 
discursos (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI), 
cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq em 2001. 

Respondia-se a uma exigência da UERJ – Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro – para que seus professores doutores pudessem desenvolver atividades 
correlacionadas à pesquisa, solicitar determinadas modalidades de bolsas e auxílios 
variados. Atendendo a essa exigência, um grupo de professores de literaturas, do 
Departamento de Letras da FFP – Faculdade de Formação de Professores – da UERJ, 
campus São Gonçalo, reuniu-se e, dessa reunião, originou-se o Grupo. Participaram 
daquele momento fundador Maria Alice Pires Cardoso de Aguiar, hoje aposentada e, 
na gênese, líder do Grupo; Flavio García, atual líder, na época da fundação, vice-líder; 
Fernando Monteiro de Barros, já vice-líder, após a aposentadoria de Maria Alice, hoje 
integrando outro grupo; e Regina Michelli, colaborada ativa até os dias atuais. 

Diante da necessidade de o Grupo promover ações efetivas de pesquisa e 
divulgá-las para a Universidade e a sociedade em geral, surgiu, em 2002, como 
projeto de extensão universitária, o SePEL.UERJ – Seminário Permanente de 
Estudos Literários da UERJ (http://www.sepel.uerj.br), promovendo cursos livres e 
pequenos eventos acadêmicos, na expectativa de, inicialmente, dar unidade às 
pesquisas individuais dos integrantes do Grupo. Entre os objetivos expressos na 
instalação do SePEL.UERJ já despontavam, além dos cursos livres e pequenos 
eventos, a publicação de um periódico e de títulos temáticos e a realização de eventos 
aglutinadores de maior porte. 

Em junho 2006, em parceria com o Publicações Dialogarts, outro projeto de 
extensão da UERJ (http://www.dialogarts.uerj.br), foi lançado o número 1 do 
CaSePEL – Cadernos do Seminário Permanente de Estudos Literários – ISSN 
1980-0045 (http://www.dialogarts.uerj.br/casepel.htm), reunido artigos oriundos de 
aulas dadas em cursos livres anteriormente oferecidos. De lá para cá, o periódico 
migrou para a publicação de números temáticos, privilegiando os projetos de pesquisa 
dos membros de sua equipe, com dois números anuais, um para cada semestre. 

A aposentadoria de Maria Alice, a passagem de Fernando Monteiro de Barros 
para outro Grupo de Pesquisa em que seus projetos encontravam maior aderência e a 
transferência de Flavio García da FFP para o Instituto de Letras no campus Maracanã, 
fragilizaram as ações do projeto, implicando a suspensão dos cursos livres e de 
eventos. 

No segundo semestre de 2006, aproveitando o engajamento de seus bolsistas 
de PIBIC – Programa de Incentivo a Bolsas de Iniciação Científica –, Flavio García 
promoveu um curso livre, oferecido pelo SePEL.UERJ, nas dependências da FFP. 
Discutia-se, uma vez por semana, nos três primeiros tempos de aula da tarde, os 
mecanismos de construção narrativa próprios ao gênero Fantástico, dialogando com 
outros gêneros, especialmente com o Maravilhoso ou Sobrenatural, o Estranho, o 
Realismo Maravilhoso ou Mágico e o Absurdo. 
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de um asilo tem como únicas testemunhas os moradores da instituição. Cabe a um 
investigador tomar o depoimento de cada velho e tentar solucionar o caso. O que este não 
espera é que, entre os relatos, fossem somadas uma série de histórias, lembranças, fantasias 
e brincadeiras frutos da solidão e do abandono por parte dos seus. Mia Couto cria em sua obra 
grandes contadores de história, mas de suas próprias histórias, que aludem ao momento pelo 
qual passou e passa Moçambique. Os velhos agem como griots. Nesse teatro de uma só voz e 
de um único personagem, os moradores do asilo são descritos com um tipo distinto: a 
feiticeira, o português, o velho-menino. Seus monólogos estão entremeados por um aspecto 
fantasioso pertinente ao griot, mas com uma delicadeza, uma ironia e um gracejo 
pertencentes aos clowns, reforçando com seus depoimentos/histórias que “a arte de contar é 
uma prática ritualística, um ato de iniciação ao universo da africanidade, e tal prática e ato 
são, sobretudo, um gesto de prazer pelo qual o mundo real dá lugar ao momento do 
meramente possível que, feito voz, desengrena a realidade e desata a fantasia”. (PADILHA, 
2007, p.36). 

A PERSONIFICAÇÃO DO ESPAÇO NARRATIVO EM TERRA SONÂMBULA, 
OU “O NOVO ROSTO DA PAISAGEM” 

Mayara Neres (UFRJ) 
mayara.neres@yahoo.com.br 

Em África, tudo tem voz, inclusive a letra. Tudo é gesto, até mesmo o fixo. É a partir deste 
corpo-primário que, em Terra Sonâmbula - um romance de Mia Couto, publicado em 1992, as 
características do espaço narrativo fixo ganham algo novo: a possibilidade de corporificação. 
Sendo assim, elementos prioritariamente destinados aos personagens passam a compor o 
universo espacial, de modo a personificarem-no. Além disso, os participantes da narrativa, que 
tanto sentem ao verem a cidade devastada pela guerra civil, compartilham com o espaço-
personificado sentimentos provenientes das ruínas inquietantes. 
Trata-se, portanto, de uma consonância entre o espaço - que passa a ter características que 
estão para além do imóvel - e os personagens da narrativa. Não se trata somente de um 
fenômeno figurativo de prosopopéia, tal qual se vê na teoria da literatura ocidental. É algo 
muito mais intrínseco à cultura africana, que mantém, com a natureza, uma íntima relação de 
culto. Por este motivo, não se poderia pensar em um espaço pouco influenciador; ele é parte 
da vida do africano, tornando-se mais do que um componente para o desenrolar das ações. 
No cenário desassossegado e devastado da narrativa, personagens e espaço encontram-se 
“sonâmbulos” e pouco confortáveis no lugar onde lhes roubaram o direito ao sono, 
Moçambique. No entanto, ainda resta algo e eles são movidos pelas fantasias e pelos próprios 
sonhos, que mesmo sendo “sonhados acordados”, procuram anunciar um depois que se 
anuncia e que parece conter a concretização destes desejos. É este fio desejoso que conduz o 
leitor ao fim da narrativa, compartilhando, com os personagens e com o espaço-personificado, 
o desejo de ver um futuro mais promissor. Aquele que lê não deve estar fixo, ao contrário, ele 
deve deixar-se envolver pela magia das letras e pela cultura moçambicana. 
Como embasamento teórico, é inegável a importância de estudos de crítica literária, dentre 
eles, os apontamentos de Padilha (2007), Secco (2000), Lopes & Reis (1987) e Bachelar 
(1998). Esta base teórica objetiva mostrar, sobretudo, como este griot-autor é muito mais do 
que apenas um nome no cânone literário moçambicano, mas também um artesão da escrita, 
de modo a invencioná-la, tornando-a mais física, corporificada, africana, portanto. 

O OESTE EM TERRA SONÂMBULA 

Rosane Cerveira Pereira Pacheco (UFRJ) 
rosanecerveira@yahoo.com.br 

Busca-se a partir do presente estudo fazer uma reflexão a respeito da presença constante da 
morte no romance Terra Sonâmbula, do escritor moçambicano Mia Couto. Nesse trabalho, 
consideraremos não apenas o cenário da guerra, que traz consigo o perigo de morte iminente, 
mas observaremos, sobretudo, que a morte representa renascer e transformação em África. 
Pesquisaremos as possíveis leituras da morte nas duas narrativas que compõem esse 
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A ORALIDADE COMO AFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE 
NAS LITERATURAS AFRICANAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM/ UNESA/ UFRJ) 
mariamiranda@globo.com; profmariamiranda@hotmail.com 

A afirmação da identidade cultural é uma constante nas Literaturas Africanas de Língua 
Portuguesa. Muitos escritores buscam recriar em seus textos as tradições orais tecidas e 
retecidas, durante séculos, pela via da palavra. A tradição confere à kuma, à palavra, não 
apenas poder criador, mas a dupla função de conservar e destruir. Daí ser a palavra, por 
excelência, o grande agente ativo da magia africana.  
Como diz Amadou Hampânté Bâ (1989, p. 20), na África milenar, “tudo fala. Tudo é palavra. 
Tudo busca nos transmitir um estado de ser misteriosamente enriquecedor. (...) Se a palavra é 
força, é porque cria um vínculo de vaivém gerador de movimento e ritmo, consequentemente 
de vida e ação.” Em África, os termos “palavra” e “escuta” abrangem realidades muito mais 
vastas que aquelas que geralmente lhes atribuímos.  
Ao recriar as tradições orais, através da “letra”, como nos ensinou a professora Laura Padilha, 
em seu livro Entre voz e letra: o lugar da ancestralidade na ficção angolana do século XX. 
(1995), os escritores africanos contemporâneos trazem para as páginas de seus livros os 
“mitos” da tradição oral, que podem ser lidos, no presente enunciativo de suas obras, como 
resistência cultural ao legado da “letra”, deixado pelo colonizador.  
Não se pode deixar de considerar que o dominador, usuário da ferramenta “letra”, fez de tudo 
para apagar ou rasurar a “palavra” africana, vista como agente de conversação, que carrega 
toda a experiência da tradição ágrafa. Experiência no sentido benjaminiano da palavra como 
“vivência”, como “escuta” dos membros de uma comunidade.  
A independência política dos países africanos de Língua Portuguesa é bem recente, daí uma 
procura constante de afirmação da identidade cultural por parte dos escritores de literatura, 
que buscam a ressignificação da “palavra” e da “escuta” africanas. Partindo dessas reflexões, 
buscar-se-á pensar o modo pelo qual a cultura oral africana é reelaborada nas narrativas dos 
autores Pepetela, Luandino Vieira, Mia Couto e Paulina Chiziane. Os dois primeiros autores são 
angolanos e os dois últimos são moçambicanos.  

O MITO DOS FLAMINGOS EM MIA COUTO 

Roberta de Oliveira Mendonça (UNISUAM) 

Este estudo visa analisar o livro O último vôo do flamingo, de Mia Couto, que conta uma 
estória passada na cidade fictícia Tizangara, Moçambique, onde ocorrem as misteriosas 
explosões dos soldados da ONU, os chamados capacetes azuis. Durante a trama muito fatos 
acontecem, porém, neste estudo, vamos enfatizar somente a questão da oralidade presente na 
lenda do flamingo que perpassa toda a narrativa, além de dar nome ao livro. Nessa obra, a 
mãe da personagem Tradutor conta ao filho a estória do flamingo e diz que havia um lugar 
onde o tempo não tinha inventado a noite. Era sempre dia. “Até que um dia o flamingo disse: - 
Hoje farei meu último vôo”. (COUTO, 1995, p. 25). Verifica-se o mito do flamingo dentro da 
encenação da oralidade, trazida ao romance por Mia Couto. Interpretar esse mito também está 
dentro dos objetivos desse trabalho, pois como afirma o estudioso Joseph Campbel o mito está 
presente em todas as culturas. 

REI BOBO, REI POSTO: O VELHO, O GRIOT E O CLOWN 

Bruno Santoro (UFRJ) 
autor.brunosantoro@gmail.com 

Este trabalho faz um recorte no papel do velho, mas de um velho que é desprezado, como no 
livro de Mia Couto, A Varanda do Frangipani, e na peça de William Shakespeare, Rei Lear. 
Ambas as obras falam do descaso para exaltar a importância. Porém, para que isso não seja 
pintado com cores negras, como na tragédia shakespereana, Mia Couto transforma seus velhos 
de griots em clowns. No livro de Mia Couto, A Varanda do Frangipani, o assassinato do diretor 

 

 

Desse curso, nasceu a idéia da realização do I Painel “Reflexões sobre o 
Insólito na narrativa ficcional”, do qual somente participaram alguns alunos, ao 
lado dos bolsistas PIBIC. Assim, em 15 de janeiro de 2007, Flavio García e Marcello de 
Oliveira, juntamente com aqueles alunos e bolsistas, promoveram, no miniauditório 
da FFP, durante todo o dia, apresentações de trabalhos e debates, já publicados sob o 
título A banalização do insólito: questões de gênero literário – mecanismos de 
construção narrativa (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/livro_insolito.pdf). 

O evento impulsionou o projeto de pesquisa de Flavio García, que passou a 
contar com vários bolsistas voluntários e mais bolsas, agora financiadas pela própria 
UERJ, pelo CNPq e pela FAPERJ. Acrescido, o grupo do professor e seus bolsistas 
promoveu novo curso, focalizando o conjunto da obra do escritor mineiro Murilo 
Rubião, apontada por muitos críticos como escritor fantástico, mas objeto de 
inúmeras celeumas teórico-metodológicas. O curso, semelhantemente ao anterior, 
transcorreu nas dependências da FFP, durante o primeiro semestre de 2007, tomando 
os três tempos iniciais de aulas de uma tarde. 

Do mesmo modo que antes, desse curso emergiu o II Painel “Reflexões 
sobre o Insólito na narrativa ficcional”: O insólito na narrativa rubiana – 
Reflexões sobre o insólito na obra de Murilo Rubião, realizado de 7 a 9 de agosto de 
2007, também nas dependências da FFP. Diferentemente do evento anterior, deste 
não participaram somente alunos do curso e bolsistas. Somava-se, ao projeto de 
pesquisa, Marcello de Oliveira Pinto, focalizando, em polo oposto ao de Flavio García, 
a recepção do insólito, bem como inscreveram-se participantes externos. Parte dos 
trabalhos apresentados encontra-se publicada sob o título Murilo Rubião e a narrativa 
do insólito (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/MuriloRubiao/LIVRO_RUBIAO.pdf). 

O grupo crescia com novas adesões e a aglutinação de outros projetos e 
bolsistas em seu entorno, reunindo projetos de EIC – Estágio Interno Complementar –
,BIC-FAPERJ – Bolsa de Incentivo à Graduação – e Extensão. A esse crescimento, 
correspondeu o fortalecimento do SePEL.UERJ e do Grupo de Pesquisa Estudos 
Literários: Literatura; outras linguagens; outros discursos, representado pela 
unidade que ora se compunha entre Flavio García – dedicado às reflexões acerca do 
insólito na construção da narrativa –, Marcello de Oliveira Pinto – dedicado às 
reflexões acerca do insólito na recepção da narrativa – e Regina Michelli – dedicada às 
reflexões acerca do insólito na literatura infanto-juvenil. Não se tratava de um projeto 
de um pesquisador, mas de um projeto de grupo, com diferentes enfoques, 
conduzindo dentro de um Grupo de Pesquisa orgânico e articulado por um projeto de 
extensão produtivo. 

No segundo semestre de 2007, seria oferecido, ainda nas dependências da FFP 
e nos mesmos moldes dos cursos anteriores, um terceiro curso de extensão, 
focalizando a manifestação do insólito na narrativa de ficção, em suas vertentes 
literária e fílmica. 

A partir desse curso, organizou-se o III Painel “Reflexões sobre o Insólito 
na narrativa ficcional”: o insólito na Literatura e no Cinema, último evento 
realizado nas dependências da FFP, de 8 a 10 de janeiro de 2008. O III Painel 
contou com maciça participação de público externo, tanto na apresentação de 
trabalhos quanto na assistência, podendo ser considerado o primeiro ápice climático 
do projeto. Os resumos dos trabalhos foram publicados e dão mostra do que foi o 
evento 
(http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/CadernodeResumos/CADERNODERESUMOS.pdf). 
Os trabalhos apresentados durante sua realização, incluindo comunicações, 
conferências e palestras, aparecem publicados em Narrativas do Insólito: passagens e 
paragens (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/narrativasdoinsolito.pdf), Poéticas 
do Insólito (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Poeticas_do_Insolito.pdf) e III 
Painel... – Comunicações (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Comunicacoes_III_Painel.pdf). 



 

 

Novo curso viria a ser oferecido, ainda nas dependências da FFP e ainda nos 
mesmos moldes dos cursos anteriores, tendo sido esse o último curso lá oferecido, 
igualmente àquele último Painel. O curso percorreu narrativas curtas do mineiro 
Murilo Rubião, retomando experiências de curso anterior, e se dedicou à leitura 
crítico-interpretativa de obras do escritor português Mário de Carvalho, podo em 
tensão a apreensão do sólito/insólito no universo narrativo e nos atos de leituras. 

Seguindo uma mesma tendência já apontada, logo após o curso foi promovido o 
IV Painel “Reflexões sobre o Insólito na narrativa ficcional”: tensões entre o 
sólito e o insólito, de 22 a 24 de setembro de 2008, mas, dessa vez, no Instituto de 
Letras da UERJ, no campus Maracanã. Prejudicado pela longa greve que assolou a 
Universidade, o evento esteve parcialmente esvaziado, porém, ainda assim, dele 
participaram personalidades externas, do Estado e de fora dele, com absoluta e ampla 
integração de todos os docentes e discentes, de graduação e de pós-graduação, 
envolvidos no projeto de pesquisa, no projeto de extensão e no grupo de pesquisa. 
Nessa ocasião, foi publicado um Cd Rom com sete títulos já publicados digitalmente 
pelo projeto, em parceria com o Publicações Dialogarts. 

Do IV Painel, encontram-se publicados IV Painel... – Caderno de resumos 
(http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/insolito/Cadernos_de_Resumos_IV_Painel.pdf); Comunicações 
Livres (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Livres_IV_Painel.pdf); e Comunicações 
Coordenadas (http://www.dialogarts.uerj.br/avulsos/Comunicacoes_Coordenadas_IV_Painel.pdf). 
Durante o V Painel, foram publicados em CD Rom, juntamente com o Caderno de 
Resumos, os textos integrais das Comunicações Livres e da Coordenadas daquele IV 
Painel. 

Enfim, o I Painel dedicou-se às reflexões sobre os mecanismos de construção 
do Fantástico na narrativa; o II Painel, à manifestação do insólito na narrativa 
rubiana; o III Painel, às construção e recepção do insólito nas narrativas literária e 
fílmica; o IV Painel, às tensões entre o sólito e o insólito. O V Painel, coincidente 
com a realização de um I Encontro Nacional O Insólito como Questão na 
Narrativa Ficcional, refletiu sobre o insólito como questão na narrativa de ficção, 
ampliando os conceitos de narrativa e debruçando-se sobre o insólito como uma 
questão-problema central para a continuidade das pesquisas. 

Este VI Painel, coincidente agora com o I Encontro Regional O Insólito como 
Questão na Narrativa Ficcional, terá por focalização temática as relações e O Insólito e 
seu Duplo.  

Entende-se, aqui, por Duplo desde aquela categoria estudada por Freud em 
seu ensaio sobre O Estranho até suas acepções mais comuns, corriqueiras e 
quotidianas, que implicam a própria duplicação de algo em si mesmo – espécie de 
sombra, de reflexo, de verso e reverso –, até a sua distinção em outro, que o 
transforma igualmente em duplo – não mais um, mas dois. Assim, o Duplo pode 
significar a reiteração, a ratificação, a repetição, a igualdade ou a semelhança, mas 
também a retificação, a diferença, a oposição, a dessemelhança. Ser dois distintos e 
correlacionados; ser dois em um, irmanados; ser dois distintos, em oposição 
significativa; ser um e dois, dois e um, ao mesmo tempo. 

O evento apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe do Grupo, 
do Projeto, envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio García 
(UERJ/ UNISUAM) – a construção do insólito na narrativa –, de Marcello de Oliveira 
Pinto (UERJ/ UNIRIO) – a recepção do insólito – e de Regina Michelii (UERJ/ 
UNISUAM) – o insólito na literatura infanto-juvenil. 
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como os artistas que têm seus traços característicos e intencionalidades próprias a obra que 
produz. A beleza dos contos de fadas está em seu sentido amplo. Como dito por Bruno 
Bettelheim: 
Os contos de fadas são ímpares, não só como uma forma de literatura, mas como obras de 
arte integralmente compreensíveis para a criança, como nenhuma outra forma de arte o é. 
Como sucede com toda grande arte, o significado mais profundo do conto de fadas será 
diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma pessoa em vários momentos de sua 
vida.  
O objetivo da comparação é perceber as aproximações e diferenças nas diversas maneiras em 
que essa história é contada estabelecendo uma análise comparativa entre literatura, cinema e 
HQ, buscando também compreender o maravilhoso enquanto gênero narrativo. Para tanto, 
fatores como propriedades de cada suporte e motivações histórico-artístico-culturais deverão 
ser levados em consideração. 

PELA TOCA DO COELHO: 
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS PELOS OLHOS DA SÉTIMA ARTE 

Nathália Xavier Thomaz (USP) 
nxthomaz@usp.br 

Considerado por Nelly Novaes Coelho, “o primeiro grande nome da área do realismo 
maravilhoso dentro da literatura infantil moderna”, Alice no País das Maravilhas é um dos 
cânones da Literatura Infantil. O discurso nonsense presente no livro remete a ingenuidade 
infantil e ao conteúdo dos sonhos, criando uma brincadeira de disparates que encanta por sua 
falta de significado e questiona o pensamento racionalista.  
Alice recebeu muitas adaptações. A transposição de uma obra literária para outras linguagens 
é sempre um processo complexo. Nosso objetivo é proceder a uma breve análise comparativa 
entre a obra escrita de Lewis Carroll e a tradução para a linguagem cinematográfica. É 
importante ressaltar que não visamos analisar esse processo com o intuito de comprovar a 
“fidelidade”, posto que, cada procedimento artístico opera com linguagens específicas. 
Lembramos ainda a importância de articular a investigação com elementos sociais, políticos, 
culturais, e históricos, levando em consideração que o produtor da obra é um leitor provido de 
expectativas, pré-conceitos e participante de determinado contexto histórico, características do 
estabelecimento dos diálogos inter-artes. Em nossa perspectiva, importa compreender as 
operações de inter-influências que uma linguagem pode exercer sobre outra e como se 
processam as traduções intersemióticas, construindo relações entre os textos, observando 
como, ao repeti-lo, o segundo ‘inventa’ o primeiro, redescobrindo-o.  
Parte de um trabalho maior de investigação entre os diálogos literatura e cinema, pretende-se 
aqui observar como cineastas de diferentes épocas processam, por meio da linguagem 
cinematográfica, o nonsense - característica básica da obra em questão. Para isso, 
selecionamos fragmentos de cinco produções: a animação da Disney de 1951, o filme preto e 
branco de 1966 de Jonathan Miller, o musical dirigido por William Sterling em 1974 e o filme 
de Jan Svankmajer de 1989 que mistura a interpretação dos atores a animações em stop-
motion. 
 



 

 48 

não perde o poder mágico. Essa pesquisa vai abordar a perenidade da fantasia e do 
maravilhoso na narrativa A bolsa amarela, de Lygia Bojunga. Hoje, ao despertar o interesse 
das crianças, esse gênero literário vem se tornando cada vez mais alvo de pesquisas e tem se 
integrado aos muitos currículos universitários em forma de teses e dissertações a cerca do que 
é a literatura fantástica. Segundo Todorov, somos assim transportados ao âmago do 
fantástico. Bojunga, nesse brilhante romance, dá vez e voz à personagem infantil sensível e 
imaginativa; narra seu cotidiano, bem como seus conflitos, integrando amigos secretos e 
vontades reprimidas, na conjugação da fantasia com a representação do mundo real. O 
objetivo desse trabalho é apresentar a construção do maravilhoso na Literatura Infanto-Juvenil 
através da narrativa eleita de Lygia Bojunga. A pesquisa está fundamentada em material 
bibliográfico, recorrendo-se aos estudos de Nelly Novaes Coelho, Tzvetan Todorov, Vladimir 
Propp, Marisa Lajolo, Jacqueline Held e Bruno Bettelheim. 

PERSPECTIVAS DO MARAVILHOSO EM CONTOS JAPONESES 

Fábio Pratts Santos de Alvarenga (UERJ) 
fabio-pratts@hotmail.com 

Os contos populares se definem basicamente por sua transmissão oral, refletindo o 
enraizamento profundo dessas narrativas nas sociedades de que se originam ou por onde 
circulam. São contos que, além de entreter com seus enredos, revelam crenças e aspirações 
de um povo. Lúcia Hiratsuka, nascida em São Paulo, compilou algumas das histórias que sua 
avó lhe contava no livro Histórias de Mukashi - contos populares do Japão, destacando-se que 
Mukashi significa “antigamente”. Nesses contos, há uma grande presença do maravilhoso, 
através de elementos sobrenaturais, muitos de base mitológica. Divindades, criaturas mágicas, 
objetos encantados, acontecimentos extraordinários são alguns desses elementos que 
conferem, a essas histórias, o estatuto do maravilhoso. Muitos desses conceitos foram 
incorporados da China e da Índia e fornecem um material bastante fértil aos contos populares 
japoneses. Ao examinar três dos contos registrados por Lúcia Hiratsuka, pretende-se refletir 
sobre o processo de construção do maravilhoso dentro de narrativas antigas japonesas, 
destacando-se figuras e ações que escapam à realidade imediata, considerando-se como 
aquela vivenciada fora do contexto literário. No primeiro conto, “A raposa e o camponês”, tem-
se a metamorfose da raposa em uma jovem moça. Em “O manto mágico do Tengu”, há um ser 
“meio ave, meio homem”, além de seu objeto mágico cujo poder é deixar invisível aquele que 
o usa. Por último, em “Três irmãos e as peras do mato”, existe uma floresta misteriosa, onde 
as folhas falam e uma gigantesca serpente marinha vive. Este trabalho se fundamenta, em 
princípio, nos estudos de Le Goff e Jaqueline Held, a cerca do maravilhoso, e nos estudos 
mitológicos de Michael Ashkenazi. 

DIFERENTES LINGUAGENS PARA BRANCA DE NEVE 
– PERSPECTIVAS E APROXIMAÇÕES 

Rodrigo Tiago Mendonça (USP) 
mendonca_rodrigo@yahoo.com.br 

Nathália Xavier Thomaz (USP) 
nxthomaz@usp.br 

Parte do imaginário popular, a história de Branca de Neve serve de inspiração para diversos 
trabalhos artísticos. Para este estudo, selecionamos três linguagens: a cinematográfica 
(através da animação da Disney em 1937), a literária (com o conto dos irmãos Grimm e o 
conto “Neve, Vidro e Maçãs” de Neil Gaiman) e a linguagem da arte seqüencial (sendo os 
quadrinhos selecionados: “Branca de Neve” de Rafael Coutinho e “Fábulas”, de Bill Willingham, 
quadrinho que recria vários personagens de contos de fadas).  
A intenção de realizar a comparação entre essas três linguagens não busca uma fidelidade à 
obra “original”. Primeiro porque quando falamos de contos de fadas, sabemos que não há uma 
primeira versão, não há uma versão original. E segundo, porque consideramos, como Randal 
Johnson, que cada uma dessas adaptações deve ser analisada de acordo com os valores do 
campo em que está. As linguagens têm maneiras diferentes de expressar os conteúdos, assim 
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“HISTÓRIA MEIO AO CONTRÁRIO”: 
DESCONSTRUINDO E (RE)CONSTRUINDO A NARRATIVA 

Alexsandra Machado da Silva dos Santos (PUC-RJ/ UNISUAM) 
alexiam@ibest.com.br 

Este trabalho pretende analisar como a Pós-Modernidade subverte a narrativa tradicional no 
livro de Ana Maria Machado “História meio ao contrário”. Esta história se caracteriza pela não 
linearidade, transgride a ordem da narrativa, pois a obra se inicia com o mais tradicional 
desfecho dos contos infantis, ou seja, a célebre frase “E viveram felizes para sempre”. 
Seguindo a lógica do avesso, o clássico “Era uma vez...” foi posto ao final da narrativa.e, 
assim, o leitor sente certo estranhamento ao notar que a “História meio ao contrário” não é 
um livro que apresenta os contos de fada tradicionalmente. Há uma ruptura ou 
descaracterização dos elementos que o compõem , os personagens que normalmente 
pertencem à simplória divisaão entre bem e mal, felicidade e infelicidade têm seus papéis 
invertidos. É neste sentido que analisaremos o insólito, perceberemos como a escritora 
desconstrói a própria narrativa e (re) constrói uma história em que a noção de “clássico” e de 
“moderno” se entrelaçam. 

A CONSTRUÇÃO DO MARAVILHOSO E DO INSÓLITO NO FILME 
“O LABIRINDO DO FAUNO” (2006), DE GUILLERME DEL TORO 

Joana Marques Ribeiro (USP) 
joana_marquesribeiro@yahoo.com.br; jo_mribeiro@hotmail.com 

Desde suas origens, a Literatura Infantil e Juvenil apresenta a manifestação do maravilhoso 
em suas narrativas, nas quais vislumbramos um mundo de magia e encantamento, onde reis, 
princesas, fadas, monstros e objetos mágicos vivenciam acontecimentos por vezes 
sobrenaturais e extraordinários, que não provocam nenhuma reação particular ou 
estranhamento seja nas personagens, seja no leitor. Nas produções literárias de nossa 
contemporaneidade, temos a presença do maravilhoso que, muitas vezes, extrapola as 
expectativas do leitor e instala um estranhamento que constitui o insólito, o qual, embora 
dialogue com o maravilhoso, o supera. Tais características de produções literárias atuais estão 
presentes em outras esferas da produção artística contemporânea no diálogo com outras artes 
como, por exemplo, o cinema. O presente trabalho busca tecer reflexões acerca da 
manifestação do maravilhoso e do insólito na produção contemporânea, de maneira específica, 
no diálogo entre a arte literária e o cinema. Para tanto, analisaremos o filme “O Labirinto do 
Fauno” (2006), de Guillermo Del Toro, observando as especificidades de cada forma narrativa 
(literária e cinematográfica) e o entrelaçamento dessas duas formas de expressão na 
transposição intersemiótica para a construção de elementos tanto do maravilhoso quanto do 
insólito. Em seguida, buscaremos demonstrar de que maneira o insólito não apenas dialoga 
com o maravilhoso na obra, mas o transcende, propondo uma significação maior do objeto 
analisado, uma vez que tal estranhamento constitui-se, a nosso ver, em uma ambiguidade 
essencial da obra, ambiguidade esta colocada ao leitor e construída tanto temática quanto 
estruturalmente, pelo próprio princípio de narração do filme. 

A VEZ E A VOZ DA CRIANÇA NUM MUNDO MARAVILHOSO 

Ana Cláudia Vieira de Oliveira (UNISUAM) 
aninha.vieira@hotmail.com 

Desde os tempos mais remotos, o maravilhoso recheia a literatura infanto-juvenil com 
personagens dotados de encantamentos e poderes sobrenaturais, seres imaginários que 
contrariam as leis da gravidade, duelam com as forças do bem e do mal, destilam profecias 
das mais diversas formas e ainda são agraciados com acontecimentos que fogem à norma 
cotidiana. Algumas dessas personagens, ao interferirem na vida humana com virtudes 
positivas, são chamadas de fadas; ao se comportarem de maneira negativa são nomeadas de 
bruxas. Com o passar dos anos, observa-se que o maravilhoso e suas irrupções na narrativa 
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(Chartier), presentes nas HQ’s; c) as representações do insólito como instrumento de 
formação do gosto pela leitura literária. Para tanto, serão analisados e comparados o conto 
machadiano e sua adaptação quadrinhística, observando-se o processo de adaptação e as 
estratégias, construídas no e pelo processo, de maneira a se formar o gosto pela leitura e 
novos padrões de consumo de bens culturais impressos. Assim, observar-se-ão os horizontes 
de expectativas que provocaram o surgimento do dessa atualização do texto oitocentista, sua 
organização estratégica, sob a luz, principalmente, de Wolfgang Iser, Robert Scholes, Roger 
Chartier, Jesús Martin-Barbero, DJota Carvalho, Martine Joly, Vera Aguiar, entre outros. 
Pretende-se que a Comunicação proposta resulte em um aprofundamento das discussões 
sobre as relações entre a literatura clássica, a adaptação, o insólito, o leitor e o gosto pela 
leitura. 

ASPECTOS DO INSÓLITO NA LITERATURA AFRICANA: 
UM OLHAR SOBRE A OBRA O GATO E O ESCURO, DE MIA COUTO 

Maria Zilda da Cunha (USP) 
mariazildacunha@hotmail.com 

Maria Auxiliadora Fontana Baseio (USP/ Faculdades Integradas Torricelli) 
dorafada@ig.com.br 

Como parte de um projeto maior de nosso grupo de pesquisa em Literatura de Língua 
Portuguesa para crianças e jovens, nosso recorte aqui é a abordagem da obra O Gato e o 
Escuro, do moçambicano Mia Couto. Perscrutando o tríplice universo da produção, obra e 
recepção, busca-se depreender a manifestação do insólito, ressalte-se, aspecto a ser 
enfrentado quando se leva em consideração a tensão entre o sólito e o insólito no universo da 
ficção africana. Em nossa perspectiva, o conceito de insólito tangencia elementos pertinentes 
ao jogo, entendido como fenômeno que suspende a experiência ordinária e instaura o 
extraordinário. O jogo “não é vida corrente nem vida real”, possui realidade autônoma. Trata-
se da “evasão da vida real para uma esfera temporária de atividade com orientação 
própria”,conforme Huizinga.O lugar do jogo é sempre consagrado, no qual rege uma ordem 
específica e absoluta.  

ASPECTOS ECOLÓGICOS NA LITERATURA INFANTIL: 
UM EXERCÍCIO ECOCRÍTICO NA NARRATIVA DE EDUARDO BAKR 

Maximiliano Gomes Torres (UFRJ) 
maxitorres@uol.com.br 

Se pensarmos de forma seccionada, literatura e ecologia nos parecem matérias díspares; não 
havendo, a princípio, nenhuma relação entre a ‘arte da palavra’ e a ‘ciência da casa’. Mas, se 
atentarmos que a ecologia se interessa pelos níveis além do organismo individual e se 
preocupa, acima de tudo, com populações, comunidades, ecossistemas e a biosfera e, 
também, se lembrarmos da primeira lei da ecologia que afirma que todas as coisas estão 
conectadas às outras, poderemos estabelecer uma visão de harmonia entre o poético e o 
ecológico e perceber como a leitura da literatura pode funcionar, criativamente, para os fins de 
purgação da biosfera e redenção da intrusão humana. Desta forma, entenderemos que a 
literatura não é algo que se encontra “acima do mundo material em algum éter estético” 
(GLOTFELTY); ela, na realidade, tem um papel num sistema global imensamente complexo, 
numa interação de energia, de matéria e de idéias. Assim, compreendendo o texto, à luz da 
ecocrítica – “como uma fonte inesgotável de energia armazenada” (RUECKERT) -, nossa 
proposta de trabalho consiste em apresentar um exercício ecocrítico na narrativa infanto-
juvenil de Eduardo Bakr, esse jovem e promissor escritor que, com um elaborado jogo de 
linguagem, uma brincadeira cênica com as palavras e uma revisitação aos componentes 
insólitos dos contos de fadas, nos apresenta, de forma extremamente poética, uma gama de 
reflexões sobre a ética do cuidado. 

 

 

SIMPÓSIOS 
Miniauditório e Sala 1 D 

 

 
Terça-feira, dia 3 de novembro de 2009, de 13:30 a 15:30 – Sala 1 D 

O insólito como efeito estético 
Proponente: 

Júlio França (UERJ) 
 

Acácio Luiz Santos (UFF) 
Perversão e sublimação: as dimensões do insólito de Sade a Lovecraft 

 
Elisa Tauáçurê da Silva Ferreira (UERJ) 
O Duplo nos retratos de Poe e Wilde 

 
Karla Menezes Lopes Niels (UERJ) 

Álvares de Azevedo e Allan Poe: considerações sobre o “efeito fantástico” 
 

Luciano Cabral da Silva (UERJ) 
Romance negro: 

o desejo do crime perfeito cometido pelo outro no conto de Rubem Fonseca 
 

 
Terça-feira, dia 3 de novembro de 2009, de 15:30 a 17:30 – Sala 1 D 

A inserção do insólito nas narrativas de Xosé Luís Méndez Ferrín 
Proponentes: 

Flavio García (UERJ) 
Angélica Maria Santana Batista (UERJ) 

 
Angélica Maria Santana Batista (UERJ) 

Vivian Lacerda Marreiro (UERJ) 
Uma Galiza em dois tempos: “Fría Hortênsia”, 

como exemplo de reflexão do presente a partir da ressignificação do passado mítico 
 

Joana D’arc Santos de Oliveira do Carmo (UERJ) 
Articulação entre a figura feminina e o insólito no conto Sibila 

 
Rafaela Cardoso Corrêa (UERJ) 

O duplo no caminho do maravilhoso: um passeio em “Arnoia, Arnoia” 
 

Aline de Almeida Moura (UERJ) 
Wenceslau Teodoro Coral (UERJ) 

Memória celta e identidade galega: uma análise de “Amor de Artur” 
 



 

 
Terça-feira, dia 3 de novembro de 2009, de 13:30 a 17:30 – Miniauditório D 

Olhares sobre o Maravilhoso e o Insólito na Literatura Infanto-Juvenil 
Proponentes: 

Regina Silva Michelli (UERJ / UNISUAM) 
Patrícia Kátia da Costa Pina (UESC) 

 
Patrícia Kátia da Costa Pina (UESC) 

Imagens verbais e não-verbais em O alienista, em HQ: 
o insólito e a sedução do jovem leitor contemporâneo 

 
Maria Zilda da Cunha (USP) 

Maria Auxiliadora Fontana Baseio (USP) 
Aspectos do Insólito na literatura africana: 

um olhar sobre a obra O gato e o escuro, de Mia Couto 
 

Maximiliano Gomes Torres (UFRJ) 
Aspectos ecológicos na literatura infantil: 

um exercício ecocrítico na narrativa de Eduardo Bakr 
 

Alexsandra Machado da Silva dos Santos (PUCRJ / UNISUAM) 
“História meio ao contrário”: desconstruindo e (re)construindo a narrativa 

 
Joana Marques Ribeiro (USP) 

A construção do maravilhoso e do insólito no filme 
“O Labirinto do Fauno” (2006), de Guillermo Del Toro 

 
Ana Cláudia Vieira de Oliveira (UNISUAM) 

A vez e a voz da criança num mundo maravilhoso 
 

Fábio Pratts Santos de Alvarenga (UERJ) 
Perspectivas do maravilhoso em contos japoneses 

 
Rodrigo Tiago Mendonça (USP) 
Nathália Xavier Thomaz (USP) 

Diferentes linguagens para Branca de Neve – perspectivas e aproximações 
 

Nathália Xavier Thomaz (USP) 
Pela Toca do Coelho: Alice no País das Maravilhas pelos olhos da sétima arte 
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OLHARES SOBRE O MARAVILHOSO E O INSÓLITO 
NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

Patrícia Kátia da Costa Pina (UESC) 
dacostapina@gmail.com 

Regina Silva Michelli (UERJ/ UNISUAM) 
r.michelli@uol.com.br 

A Literatura Infanto-Juvenil traz, desde suas origens, a marca do maravilhoso, projetando, nas 
narrativas, um cenário de magia e encantamento: reis e princesas, gnomos e fadas, fontes e 
objetos mágicos, acontecimentos extraordinários povoam narrativas que vêm de tempos muito 
antigos, aproximando-as dos pequenos leitores/ouvintes. Na contemporaneidade, o 
maravilhoso continua a se fazer presente, ora plenamente incorporado às expectativas, ora 
causando algum estranhamento às personagens ou ao leitor. O maravilhoso é definido por 
Todorov como um gênero marcado por eventos sobrenaturais que não despertam qualquer 
estranheza em personagens ou leitores, o maravilhoso aceita o sobrenatural sem 
questionamentos e está presente em muitos contos da tradição. Sua manifestação associa-se, 
especialmente na Literatura Infanto-Juvenil, a vários tipos de ocorrência, como a onipresença 
da metamorfose; a intervenção mágica ou divina, geralmente atribuída a fadas ou outros seres 
sobrenaturais, humanos, antropomórficos ou imaginários; a força do destino; o uso de 
talismãs ou objetos mágicos. Na contemporaneidade, o maravilhoso e o insólito habitam desde 
as páginas dos livros, até as páginas de HQ, passando pelas telas da TV e do cinema para 
crianças e jovens. Por insólito, compreendemos todo um universo que dialoga com o 
maravilhoso, mas que, de certa forma, o transcende. Este simpósio propõe o estudo de 
elementos do maravilhoso e do insólito, considerando-se a irrupção de eventos que causem ou 
não estranheza nas personagens ou no leitor/ouvinte, bem como a construção insólita da 
narrativa e da linguagem. O corpus abrange textos da tradição e da contemporaneidade, suas 
relações com as mídias e com outras áreas do saber, como a Pedagogia, a Psicologia, a 
História. Os recortes teóricos que orientam nossas pesquisas são variados, incluindo Teorias da 
Narrativa, das Artes Gráficas, do Cinema, a Teoria do Efeito Estético, de Iser, a História da 
Leitura, entre outras abordagens que contribuem para ampliar os estudos na área. Do diálogo 
entre essas múltiplas perspectivas, pretendemos fazer brotar uma fértil discussão sobre a 
construção do maravilhoso e do insólito na Literatura Infantil e Juvenil, sua relação com os 
diferentes públicos leitores, com a sociedade, com a escola, sua interação com as muitas 
linguagens e discursos do saber que povoam o mundo contemporâneo. 

IMAGENS VERBAIS E NÃO-VERBAIS EM O ALIENISTA, EM HQ: O INSÓLITO E A 
SEDUÇÃO DO JOVEM LEITOR CONTEMPORÂNEO 

Patrícia Kátia da Costa Pina (UESC) 
dacostapina@gmail.com 

Rosa Gens (UFRJ) 
ragens@uol.com.br 

A presente proposta de pesquisa estuda a apropriação de um conto de Machado de Assis, a 
saber, “O Alienista”, efetuada pela editora Ática, apropriação esta que transformou a narrativa 
oitocentista, atualizando-a através da linguagem híbrida das histórias em quadrinhos. Tal 
adaptação parece se configurar como estratégia de aproximação entre uma obra clássica da 
literatura brasileira e o leitor contemporâneo, cujos padrões de gosto e de consumo de bens 
culturais obedecem àqueles ditados pela TV, pelo cinema, pelo computador (jogos, internet 
etc). O elemento insólito, concretizado em imagens verbais e não-verbais, na edição escolhida, 
funciona, ao que tudo indica, como um dos ganchos capazes de prender a atenção do jovem 
leitor, desenvolvendo o gosto pela leitura literária e não-literária, instrumentalizando-o para o 
contato com o livro. Como objetivo geral, esta Comunicação pretende compreender como a 
adaptação para a linguagem quadrinhística do conto “O Alienista”, pode funcionar como 
instrumento de formação do gosto pela leitura e de formação de consumidores para livros de 
HQ e para os clássicos da literatura brasileira. Especificamente, objetiva-se investigar: a) o 
processo de interação texto verbal/texto visual; b) as implicitações de leitor (Iser) e de leitura 
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O DUPLO NO CAMINHO DO MARAVILHOSO: UM PASSEIO EM “ARNOIA, ARNOIA” 

Rafaela Cardoso Corrêa (UERJ) 
rafaela.letras@yahoo.com.br 

O presente trabalho busca analisar as marcas que se referem ao gênero Maravilhoso na 
narrativa “Arnoia, Arnoia”, do escritor Xosé Luís Mendez Ferrín, observando a representação do 
duplo que se configura nos personagens Loreta e Mestre Lionel. Eles se apresentam como 
duplo ao atuarem de forma significativa e complementar na vida de Nmógdal, o narrador-
personagem. A narrativa tem os personagens Mãe Loreta e bode Mestre Lionel como dois 
elementos fundamentais no percurso realizado por Nmógadah. A mãe Loreta aparece através 
de seus ensinamentos deixados ao filho antes de morrer. Suas palavras são lembradas 
constantemente pelo personagem, revelando sabedoria e prevendo o que poderia acontecer 
com o jovem ao ficar sozinho no mundo. Em relação ao bode Lionel, verifica-se que sua 
astúcia faz com que o seu companheiro Nmógdal consiga superar os obstáculos que encontra 
no caminho em busca de sua terra de origem, Arnoia. Assim, os personagens agem como 
mediadores do destino do jovem, o que é uma característica típica das narrativas 
maravilhosas. Verifica-se, então, que o duplo está relacionado à configuração dos mediadores 
que auxiliam na aventura que percorre toda narrativa.  

MEMÓRIA CELTA E IDENTIDADE GALEGA: UMA ANÁLISE DE “AMOR DE ARTUR”, 
DE MÉNDEZ FERRÍN 

Aline de Almeida Moura (UERJ/ FAPERJ) 
alineamoura@yahoo.com.br 

Wenceslau Teodoro Coral (UERJ) 
wenceslau.coral@gmail.com 

A memória tem grande relevância na construção e na união da identidade de uma sociedade 
na medida em que une os indivíduos em torno de uma visão de mundo e de história. E no 
conto, de Mendez Ferrín, Amor de Artur a descoberta da identidade de Artur, rei da Bretanha, 
e porque não da própria lembrança da identidade galega em tempos de glória, é o início de 
uma busca que pode ser espelho da própria busca pelo graal. Busca que levará o rei Artur a 
uma viagem interior de descobertas efêmeras e incertezas enigmáticas, relembrando velhos 
mitos, rememorando a sua própria essência. Através da análise da trama do conto Amor de 
Artur, pretende-se discutir a busca da identidade através do resgate da memória para 
formação da identidade galega, além de ressaltar o jogo de memórias dentro do próprio conto. 
Assim, será analisado tanto a escolha do tema – história de tradição celta – como o próprio 
tratamento dado ao tema pelo Mendéz Ferrín. 

 

 
Quarta-feira, dia 4 de novembro de 2009, de 13:30 a 15:30 – Miniauditório D 

A oralidade como afirmação da identidade 
nas literaturas africanas de língua portuguesa 

Sessão I: Mia Couto 
Proponente: 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM / UNESA / UFRJ) 
 

Roberta de Oliveira Mendonça (UNISUAM) 
O mito dos flamingos em Mia Couto 

 
Bruno Santoro (UFRJ) 

Rei bobo, rei posto: o velho, o griot e o clown 
 

Mayara Neres (UFRJ) 
A personificação do espaço narrativo em Terra sonâmbula 

 ou “O novo rosto da paisagem” 
 

Rosane Cerveira Pereira Pacheco (UFRJ) 
O Oeste em Terra sonâmbula 

 

 
Quarta-feira, dia 4 de novembro de 2009, de 15:30 a 17:30 – Miniauditório D 

A oralidade como afirmação da identidade 
nas literaturas africanas de língua portuguesa 

Sessão II: Pepetela, Luandino, Manuel Rui e Chiziane 
Proponente: 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM / UNESA / UFRJ) 
 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM / UNESA / UFRJ) 
África: mãe e mulher 

 
João Olinto Trindade Junior (UNISUAM) 

Mayombe: A floresta sagrada 
 

Joyce Destri de Aquino (UNISUAM) 
A presença marcante da voz em Estória do ovo e da galinha, de Luandino Vieira 

 
Telma Santos da Silva (UNISUAM) 

Uma leitura do conto “O relógio”, de Manuel Rui 
 

Mariléia do Nascimento Regis (UNISUAM) 
Niketche: adultério ou poligamia? 

 



 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 
Miniauditório e Salas do Bloco D 

Quarta-feira, dia 4 de novembro de 2009 
Das 08:30 às 10:30 

 

 
Sessão da sala 1 D – Sobre o Fantástico: leituras 

 
Vanderney Lopes da Gama (UERJ) 

A ambiguidade e a hesitação como aspectos importantes  
para a manutenção do fantástico 

 
Ary Pimentel (UFRJ) 

As tramas fantásticas de Adolfo Bioy Casares ou um outro olhar do neo-fantástico 
 

Amanda Dinucci Almeida (UERJ) 
O fantástico em “O bebê de Tarlatana Rosa” de João do Rio 

 
Renan Ji (UERJ) 

O fantástico no quarto de Amílcar Bettega Barbosa 
 

Ricardo Ramos Costa 
(Faculdade Cenecista de Vila Velha/ CESAT) 

Elementos do fantástico no conto “O basilisco” de Mário de Carvalho 
 

 
Sessão da sala 2 D – Em torno do insólito 

 
Ataide José Mescolin Veloso (UFRJ / UNESA / UNISUAM) 

A túnica inconsútil: a configuração do insólito na poética limiana 
 

Michele Dull Sampaio Beraldo Matter (UFRJ) 
A hora dos ruminantes ou o desassossego do real insólito 

 
Luciene Marie Pavanelo (USP) 

Lunetas mágicas e esqueletos: o insólito na ficção macediana e camiliana 
 

Ana Luísa Patrício Campos de Oliveira (USP) 
Entre o sólito e o insólito: a crítica social em narrativas balzaquianas e camilianas 

 
Eloísa Porto Corrêa (USS) 

O insólito e seu duplo em O homem duplicado de Saramago: um jogo de espelhos 
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A INSERÇÃO DO INSÓLITO NAS NARRATIVAS DE X.L. MÉNDEZ FERRÍN 

Angélica Maria Santana Batista (UERJ) 
angelicamsbatista@gmail.com 

Flavio García (UERJ/ UNISUAM) 
flavgarc@gmailo.com 

Tendo como partida a inserção do insólito nas narrativas pertencentes ao universo de Xosé 
Luis Méndez Ferrín serão estabelecidas aqui reflexões contrastivas acerca da identidade e do 
duplo manifestados em seus textos a fim de construir um mosaico de possibilidades e leituras. 
Tal mosaico calca-se no fato de que a partir de imaginários diferentes é possível, por meio de 
uma identidade comum, perceber divergências e similitudes nas narrativas analisadas. A 
marca essencial da narrativa de Méndez Ferrín é a retomada do passado como possibilidade de 
reflexão do presente, retomada essa que se coloca como forma de demonstrar uma Galiza 
contemporânea. Não esquecendo dessa perspectiva, o tema primordial para esse exercício 
crítico será a constituição do duplo representada nas narrativas escolhidas pensando em 
duplos narradores, duplos personagens e duplas imagens como uma maneira de se pensar na 
singularidade da obra ferriniana. 

UMA GALIZA EM DOIS TEMPOS: “FRIA HORTÊNSIA” COMO EXEMPLO DE 
REFLEXÃO DO PRESENTE A PARTIR DO RESSIGNIFICAÇÃO DO PASSADO MÍTICO 

Angélica Maria Santana Batista (UERJ) 
angelicamsbatista@gmail.com 

Vivian Lacerda Marreiro (UERJ) 
vivian.lacerda@click21.com.br 

A narrativa “Fria Hortênsia” se estrutura de forma que haja duas histórias encaixadas como 
dois narradores de características diferentes. O primeiro narrador é um adolescente imerso na 
contemporaneidade, apaixonado por sua prima Maribel e completamente devotado aos seus 
encontros e desencontros amorosos. Já a segunda narradora é Fría Hortênsia, uma velha 
campesina cuja notoriedade era a de conhecer várias lendas e mitos autócnes e os transmitia 
perto de seu caldeirão em sua cozinha dia após dia. Percebe-se que pela maneira como a 
narrativa se coloca é possível fazer uma leitura a respeito de algumas marcas de galeguidade a 
partir dos narradores. Os olhares do jovem e da idosa se complementam de forma que não só 
as histórias que contam são horizontalizadas – o que poderia abranger uma interpretação 
sobre o que é ficção – como também existe o contraste entre o tempo profano do primeiro 
narrador e o tempo mítico relembrado pela segunda narradora. A dupla perspectiva narrativa 
possibilita visões diversas sobre o mesmo ponto: a constituição da Galiza. 

ARTICULAÇÃO ENTRE A FIGURA FEMININA E O INSÓLITO NO CONTO SIBILA, 
DE MÉNDEZ FERRÍN 

Joana D’arc Santos de Oliveira do Carmo (UERJ) 
jdarc2706@yahoo.com.br 

Se, a princípio, o mundo dos fatos históricos e o mundo da ficção, são antagônicos, eles 
podem conviver harmonicamente, pois as impressões formuladas pelo historiador 
proporcionam lacunas que podem ser preenchidas pela ficção e, dessa forma, introduzida a 
escrita literária. Assim, pode-se supor que, em Sibila, Xosé Luiz Méndez Ferrín apresenta 
determinada carga simbólica e cultural que envolve a figura feminina ao longo dos tempos; 
observando-se que à mulher sempre foi atribuído o poder sobre os homens, decidindo acerca 
do destino, propagando a vida e sendo respeitada e venerada. Ao longo dos tempos, muitas 
mulheres foram representativas desse poder. Na atualidade, Méndez Férrin apresenta Sibila 
como aquela que confirma e sustenta a soberania feminina, empregando elementos insólitos 
em sua narrativa e criando uma atmosfera feérica de suspense e de intensa magia. 
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explicação cartesiana ou a aceitação do evento insólito que lhe é apresentado. Primeiramente 
no conto de Poe, um fascinante retrato intriga um nobre que chega a um castelo 
desconhecido. O pintor, que antes se casara com a arte, eterniza a beleza de sua mulher e 
capta a própria vida da retratada. Em seguida, em Dorian Gray, a vaidade do jovem da alta 
burguesia inglesa e sua ânsia em conservar a beleza de seus vinte anos tem sua alma 
desvelada no retrato do amigo Basil. O desdobramento de ambos não provoca apenas 
estranhamento, mas também o horror, diante da impossibilidade de conservação da beleza, 
dado seu caráter efêmero. Por fim, o ponto principal desta análise é a natureza insólita das 
próprias representações do Duplo; seu caráter e efeito estético e os desdobramentos de auto-
conhecimento no indivíduo duplicado. 
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André Luiz Masseno Viana (UERJ) 
Espaços e corpos na literatura fantástica moderna:  

nas trilhas de Franz Kafka e Luiz Vilela 
 

Márcia Souto Ferreira (PUCMG) 
Realismo mágico – de Franz Roh a Boaventura Cardoso 

 
Anna Maria Claus Motta (PUCMG) 
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Fábio Santana Pessanha (UFRJ) 
Homem: corpo insólito 

 
Roberta Maria Ferreira Alves (PUCMG) 
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é, na verdade, John Landers, que fora professor secundário, que matara Sandro Morelli e que 
Peter Winner era seu irmão gêmeo.  
De fato, é esta atitude, de revelar (ou inventar) um passado, um assassinato, um crime 
perfeito, tomar seu lugar e ser o outro que expõe o duplo nesse conto. Em confronto estão 
Peter Winner e John Landers: dois admiradores de Alan Poe; dois escritores de romance noir, 
fisicamente idênticos; dois irmãos. Porém, são realmente dois ou apenas um? São dois ou 
apenas um escritor sofrendo de “bipolaridade estilística”? São dois ou a mudança que houve 
não ocorreria se não fosse completa (não só no estilo, mas também no nome, na atitude e na 
inversão do padrão do romance policial)?  

ÁLVARES DE AZEVEDO E ALLAN POE: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O “EFEITO FANTÁSTICO” 

Karla Menezes Lopes Niels (UERJ) 
karla.niels@gmail.com; karla.niels@hotmail.com 

O termo “Fantástico”, no âmbito literário, parece referir-se à “modalidade de narrativa 
(romance, conto etc.) em que elementos sobrenaturais se misturam à realidade” (AULETE, 
2008) e que ocorre no momento de hesitação do personagem, ou do leitor, em relação ao 
caráter “sólito” ou “insólito” daquilo que é narrado. No entanto, tal gênero narrativo só se 
concretizaria se a ambigüidade se mantiver até o final do enredo. Quando essa é produzida 
somente “durante uma parte da leitura” tem-se o que Tzvetan Todorov chamaria de “efeito 
fantástico”. 
Refletindo sobre tal temática, propomos com este trabalho proceder uma análise comparativa 
entre os contos de A noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, e os contos de Histórias 
Extraordinários, de Edgar Allan Poe, e assim estabelecer relações entre o autor brasileiro e o 
americano. Para tanto, consideraremos as ocorrências desse “efeito fantástico” em ambas as 
obras estabelecendo como base o ensaio Introdução à literatura fantástica de Todorov – obra 
fundamental para os estudos da ficção insólita. 

PERVERSÃO E SUBLIMAÇÃO: AS DIMENSÕES DO INSÓLITO DE SADE A LOVECRAFT 

Acácio Luiz Santos (UFF) 
santosacacioluiz@yahoo.com.br 

O presente trabalho investiga a questão das dimensões possíveis da categoria do insólito, da 
perversão à sublimação, numa dupla perspectiva histórica e teórica. A primeira perspectiva 
aborda as configurações do insólito na obra de autores influentes da literatura no período que 
cobre os impasses do iluminismo ao ápice da cultura modernista, com destaque para a obra de 
Sade, Poe, Wilde, Conan Doyle, Yeats e Lovecraft. A segunda perspectiva, por sua vez, procura 
compreender tais configurações do insólito no quadro mais amplo das categorias estéticas e, 
num sentido mais estrito, nas condições específicas de sua produção e recepção. Com isto, o 
trabalho conta contribuir com elementos valiosos para o estudo do conceito do insólito 
enquanto categoria estética de relevância teórica e histórica, bem como para o estudo da 
representação antropológica e ética deste. Além disso, o trabalho procura solidificar uma 
interface promissora dos estudos literários, a saber: as relações entre as categorias estéticas e 
a estética de recepção. 

O DUPLO NOS RETRATOS DE POE E WILDE 

Elisa Tauáçurê da Silva Ferreira (UERJ) 
taua_86@hotmail.com; tauacure@gmail.com 

Este trabalho visa comparar as manifestações do Duplo no conto “O Retrato Oval” de Edgar 
Allan Poe e no romance “O Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde. Ambas as obras tratam de 
fatos insólitos, em que a arte não só imita como cria vida. O ensaio tenta ressaltar o caráter 
estético e a tensão da transposição para o efeito fantástico, a hesitação do leitor entre uma 
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O INSÓLITO COMO EFEITO ESTÉTICO 

Julio França (UERJ) 
julfranca@gmail.com 

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 termos fundamentais, como 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. 
Afirmar que a reflexão crítica sobre narrativas funda-se na recepção das obras implicaria dizer 
que a caracterização do gênero se tanto pela observação de aspectos textuais quanto pela 
descrição das sensações experimentáveis por seus leitores. Contudo, situar em uma certa 
predisposição psíquica do leitor – portanto, fora da obra – tanto o traço fundamental do gênero 
quanto o seu valor, causaria um certo “desconforto” metodológico. Ao se adotar uma 
perspectiva teórica centrada na recepção individual, aproximar-se-ia a descrição da literatura 
“insólita” perigosamente de uma zona de indeterminação em que a subjetividade e as 
idiossincrasias do leitor seriam soberanas e inviabilizariam uma abordagem estritamente 
“literária” do tema. 
Por essa razão, a consideração do “insólito” como um efeito não poderá jamais estar 
dissociada da compreensão dos mecanismos responsáveis por sua constituição. Mais do que 
uma questão de subjetivismos e idiossincrasias, o efeito estético seria o resultado de um 
planejamento, isto é, seria o fruto de processos construtivos relacionados à criação da obra 
literária. Obviamente, estaríamos nos aproximando assim de uma noção “construcionista” da 
literatura, de clave aristotélica, mas que tem provavelmente em Edgar Allan Poe o seu maior 
defensor e em autores como João Cabral de Melo Neto, Paul Valery e T.S.Eliot alguns dos seus 
principais expoentes.  
A consideração da composição artística, fazendo uso de uma metáfora poeana, como uma 
maquinaria da produção de efeitos permite-nos considerar o insólito tanto em sua dimensão 
textual – como elaboração artesanal – quanto em sua dimensão ligada à recepção. Além disso, 
abre espaço para a integração do autor neste processo, como alguém capaz de manipular ao 
menos alguns dos elementos constitutivos da produção de sentidos na literatura. 
É neste sentido, bastante amplo, que os trabalhos apresentados neste simpósio tomam a 
categoria do “insólito” nas narrativas estudadas: não como um efeito contingente de recepção, 
mas como o produto de um artefato – a obra literária – concebido para suscitar emoções 
específicas. 

ROMANCE NEGRO: O DESEJO DO CRIME PERFEITO COMETIDO PELO OUTRO NO 
CONTO DE RUBEM FONSECA 

Luciano Cabral da Silva (UERJ) 
lucianocal@click21.com.br 

A narrativa do conto “Romance Negro”, de Rubem Fonseca, se passa num congresso literário, 
onde o protagonista, Peter Winner, diante dos espectadores, afirma ter cometido um crime. 
Ele propõe a todos que descubram, invertendo o paradigma do romance policial, quem é a 
vítima e qual foi o crime. Após a proposta – nenhum dos participantes a toma com seriedade – 
Winner revela à esposa os três segredos que tem guardado consigo desde o último congresso 
que participara.  
Peter Winner era um escritor completamente avesso à publicidade que amargava uma fase 
decadente. Num espaço de dois anos, abandonou seu consagrado estilo, lançou livros de 
sucesso, aceitou convites literários e casou-se com sua editora.  
A estória que o protagonista conta é recheada de ações mirabolantes e acasos providenciais. 
Ele alega ter matado o verdadeiro escritor Peter Winner e tomado o seu lugar, que seu nome 
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O INSÓLITO EM “ARROIO-DAS-ANTAS”, DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

Adelaide Caramuru Cezar (UEL) 
accezar@sercomtel.com.br 

Jovem viúva de menos de quinze anos, fugindo de maledicentes vozes sempre 
presentes em seu lugar de origem, instala-se em uma aldeia da qual os jovens 
sempre se retiraram. Sua chegada é denunciada como realidade insólita: “Dali ⎯ 
recanto agarrado e custoso, sem aconteceres ⎯ homens e mulheres cedo saíam, 
para tamanho longe; e, aquela, chegava?” Diante da jovem Drizilda, as velhas 
senhoras tomam consciência de que mais uma vez se repetirá a história das 
mulheres desprovidas de proteção. Resolvem então unir-se de maneira a quebrar a 
eterna reiteração do mesmo. Contando apenas com suas orações, com a 
consciência de que a vida pode ser diferente daquela por cada uma delas vivida, 
abrem uma fresta e é propiciado à jovem, pela ação das idosas, a vivência de outro 
destino, ironicamente colocado como o destino maravilhoso dos contos de fadas: “E 
vinha de lá um cavalo grande, na ponta de uma flecha ⎯ entrante à estrada. Em 
galope curto, o Moço, que colheu rédea, recaracolando, desmontou-se, descobriu-
se. Senhorizou-se: olhos de dar, de lado a mão feito a fazer carícia ⎯ sorria, dono. 
Nada; senão que a queria e amava, trespassava-se de sua vista e presença”. 
Objetiva-se nesta comunicação leitura crítica da referida narrativa curta de João 
Guimarães Rosa na qual o insólito se configura, seja tendo sido denunciado na 
estrutura narrativa (a chegada da jovem em uma aldeia da qual todos sempre 
fugiam) seja sendo tomado como natural (o surgimento do Moço a modificar a 
sorte da jovem viúva). Espera-se poder apontar a função do insólito em “Arroio-
das-Antas” de João Guimarães Rosa. 

O FANTÁSTICO EM ‘O BEBÊ DE TARLATANA ROSA’ DE JOÃO DO RIO 

Amanda Dinucci Almeida (UERJ) 
amandadinucci@hotmail.com 

A proposta deste artigo é traçar um panorama da presença do insólito e, mais 
precisamente, do Fantástico no conto “O bebê de tarlatana rosa”, do autor 
brasileiro João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto, 1881-1921). A obra será 
relacionada aos conceitos primordiais de Literatura Fantástica, esclarecendo suas 
delimitações, o que leva inevitavelmente ao estudo das definições de real e 
imaginário também. Mas trabalhar-se-á principalmente sob a luz dos estudos do 
teórico búlgaro Tzvetan Todorov (1939) tanto sob aspectos sintáticos quanto 
morfológicos da obra. Contrapor-se-á o Fantástico ao Estranho e ao Maravilhoso, 
gêneros literários também postulados por Todorov em sua bibliografia, de modo 
que sejam descartadas as possibilidades de analisar este conto sob a perspectiva 
dos mesmos. Ainda serão rejeitadas as leituras alegórica e poética, explicando-se 
as razões de tal feito de modo que se venha a compreender como deve ser 
analisado e interpretado o insólito, especialmente neste conto de João do Rio. 

LILLIAS FRASER: OLHOS “INUMANOS” QUE SALVAM E CONDENAM 

Ana Carla Pacheco Lourenço Ferri (UFRJ) 
louferri@ig.com.br 

O objetivo deste trabalho é a leitura crítica do romance da escritora portuguesa 
Hélia Correia, publicado em 2001, Lillias Fraser. Considerado por muitos críticos o 
melhor trabalho ficcional da autora, o livro tem como elemento fantástico o dom 
visionário da menina escocesa Lillias Fraser. Um dom capaz de livrá-la da morte, 
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inominadas mulheres, em diferentes fases da vida, conversam e confrontam-se, 
configurando um visível conflito de gerações. Após um enfarte sofrido pela mulher 
idosa, essas mesmas três mulheres retornam ao palco no segundo ato 
representando a mais velha em três idades diversas. Neste trabalho, pretende-se 
demonstrar como esse fato insólito serve como meio para se alcançar uma visão 
mais ampla do ser humano, numa tentativa de melhor compreender suas 
complexidades. Para tanto, examinar-se-á a teoria do duplo, tendo como base 
teórica o texto “The Uncanny”, de Sigmund Freud. Apesar de Three Tall Women 
apresentar não uma visão bipartida, porém tripartida do sujeito, a questão do duplo 
é marcante na reflexão das relações de identidade e alteridade, e também quanto à 
dicotomia entre o corpo e alma, ou seja, de uma existência corpórea e não-
corpórea. Além disso, defender-se-á que a escolha por uma tripartição do sujeito 
reflete a visão existencialista heideggeriana, como proposta em seu conceito de 
Dasein. Defender-se-á, por fim, que a obra de Albee vai além do conceito de duplo 
para formar uma espécie de espectro no qual a complexidade humana possa ser 
objeto de reflexão e, talvez, possa ser melhor apreendida. 

A AMBIGUIDADE E A HESITAÇÃO COMO ASPECTOS IMPORTANTES 
PARA A MANUTENÇÃO DO FANTÁSTICO 

Vanderney Lopes da Gama (UERJ) 
vanderney_gama@hotmail.com 

Embora a tradição literária tenha incluído no roll do gênero fantástico todo e 
qualquer texto que passeie pelos sinistros recantos da imaginação fantasiosa, 
sobrenatural e estranha que se queira representar no discurso ficcional, temos 
observado que, apesar do insistente enquadramento de certas obras da literatura 
brasileira no escaninho do gênero estudado por Todorov e seus seguidores mais 
fiéis, dois elementos são imprescindíveis para que o fantástico se mantenha como 
gênero distinto daqueles que o circunda. E, pensando assim, propusemos a 
apresentação de duas abordagens crítico-teóricas sobre os contos O Satanás de 
Iglawaburg, de Adelpho Monjardim e Flor, Telefone, Moça , de Carlos Drummond de 
Andrade, nos quais demonstraremos que a ambiguidade e a hesitação são 
características peculiares do gênero em questão. 
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rodrigorjrn@gmail.com 

No relato pungente de Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos não pretendia fazer 
uma denúncia, hastear um posicionamento político ou simplesmente purgar suas 
dores. A descoberta de si e do outro, através de um doloroso e difícil processo de 
revisão de valores deu-se através da literatura, onde a reconfiguração dos 
elementos que compõe o discurso ocorre na mesma medida em que a realidade 
apresenta-se em seu absurdo inenarrável. Na segunda parte do livro, intitulada 
Pavilhão dos Primários, num de seus capítulos, acompanhamos o relato de 
Graciliano do relatório de Francisco Chermont, advogado e filho de senador, depois 
de este ter voltado de uma experiência abjeta na Colônia Correcional. Sua 
aparência física, antes elegante e refinada, agora deplorável e andrajosa, é tão 
irreconhecível quanto os atos descritos em seu relatório. As condições subumanas 
revestem a pele e o discurso, e mesmo um escritor esmerado e preciso no 
tratamento com suas palavras como Graciliano tem dificuldade em encontrar a 
expressão que se aproxime do fato, seja porque qualquer expressão se recuse a 
chegar perto ou porque este não tem nome. Graciliano Ramos faz uma apropriação 
desse discurso do outro e o toma para si na construção de suas Memórias, diluindo 
a fronteira entre o “eu” e o “outro” discursivos. Na transcrição do relatório de 
Chermont, “a realidade não tinha verossimilhança”, assim, para tornar possível 
alguma comunicação daqueles eventos, o relato se dá como se o escritor o tivesse 
testemunhado, num jogo de reversibilidade entre memória e experiência, o “eu” e o 
“outro”, o nome e o inominável. 

A CONSTRUÇÃO DO INSÓLITO NO CONTO 
UM CÃO PARA TODAS AS ESTAÇÕES DE JAIR FERREIRA DOS SANTOS 

Simone de Souza Braga (UERJ) 
simbraga@hotmail.com 

A partir da leitura do conto Um cão para todas as estações, de Jair Ferreira dos 
Santos, o presente estudo tem por objetivo pensar a inserção do insólito na referida 
narrativa como elemento de ruptura da ordem vigente. Num mundo que é o da 
realidade cotidiana, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas 
leis deste mesmo mundo. Um cão, sem metáforas, dotado de valores e ações 
humanas, ajuda um homem a morrer. O narrador-personagem em questão convém 
perfeitamente ao insólito, pois a análise interpretativa deste levará em 
consideração que o insólito não é um evento ocasional, mas sim, seu modus 
operandi, no momento em que o cão, protagonista da narrativa, surpreende o 
senso comum e suas expectativas dentro da legalidade cotidiana. A questão do 
insólito se insere no conto de modo banal e, ao mesmo tempo, tão extraordinária 
que este paradoxo gera uma realidade insólita. Na tentativa de refletir sobre o 
insólito nesta narrativa, caminharemos, principalmente, pela via tradicional de 
Tzvetan Todorov, assim como levaremos em consideração o conto Investigações de 
um cão de Franz Kafka. 

ALÉM DO DUPLO, UM ESPECTRO: 
REFLEXÕES SOBRE A COMPLEXIDADE HUMANA EM THREE TALL WOMEN 

Tamara Medeiros de Andrade (UERJ) 
ttandrad@gmail.com 

Three Tall Women, escrita pelo dramaturgo norte-americano Edward Albee, é uma 
peça representativa do chamado “Teatro do Absurdo”. No primeiro ato, três 
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mas também de condená-la a uma vida de errância, silêncio, carência afetiva e 
exclusão. A narrativa da atormentada trajetória de Lillias tem como fundo histórico 
um período que decorre entre 1746 e 1762, na Escócia e em Portugal. A miséria, as 
tragédias, as guerras cruéis, o abuso de poder e a desesperança fazem esse 
período parecer muito mais sobrenatural do que os próprios dons premonitórios da 
protagonista do romance. Este trabalho pretende observar as mudanças ocorridas 
na personagem Lillias durante sua passagem da infância para a adolescência e 
início da vida adulta: a progressiva consciência de que possui um dom; o 
isolamento e a aparente impermeabilidade afetiva que escondem a carência 
materna; a descoberta do desejo sexual e do amor. A leitura procura ainda 
destacar as semelhanças existentes entre a protagonista de Hélia Correia e a 
personagem Blimunda, saída do universo ficcional de José Saramago, tomando 
como base o conceito de intertextualidade dentro da metaficção historiográfica. 

SEBASTIÃO UCHOA LEITE: O IMAGINÁRIO DO DUPLO 

Ana Carolina Rocha Santa Rita (UFF/ CAPES) 
carol_poeta2002@yahoo.com.br 

A poética de Sebastião Uchoa Leite (1935-2003) é marcada pela indagação crítica à 
tradição da lírica e pela relação crítico-irônica entre o eu-poético e a realidade. 
Ambos os aspectos podem ser reconhecidos no caráter antimelódico e prosaico de 
seus poemas e na escolha desierarquizada de objetos, que inclui desde 
personagens de quadrinhos a várias referências eruditas. No livro Antilogia, essa 
opção se verifica, por exemplo, na utilização da figura do vampiro. O vampiro e 
outros “monstros” são trazidos para a poesia através de personagens consagrados 
pelo cinema, como Drácula, Nosferatu, Frankenstein, Mr. Hyde, o vampiro de 
Dusseldorf, e outros. O surgimento destas figuras se constitui como um 
rompimento com a tradição idealista da lírica, e seria responsável por um pacto de 
não-identificação, já que se trata de figuras marginalizadas, teoricamente temidas, 
que foram convocadas para o combate à idéia de boa sociedade. No entanto, essa 
convocação já indica uma identificação entre elas e o eu-poético, que remete ainda 
a uma conhecida e inquietante atração entre leitor/expectador e os anti-heróis, os 
vilões, os fora da lei, enfim, as figuras marginalizadas. A insólita presença destas 
figuras na poesia torna-se ainda mais intrigante quando levada em consideração a 
essência dupla destes personagens, a problemática de não serem humanos e nem 
deixar de serem humanos, de não se incluírem na sociedade mas não estarem 
alheios a ela, de serem temidos mas queridos. Enfim, que lugar ocupam estas 
figuras na poética de Uchoa Leite? E por que a esfera sombria que as inclui nos 
fascina tanto? 

ENTRE O SÓLITO E O INSÓLITO: 
A CRÍTICA SOCIAL EM NARRATIVAS BALZAQUIANAS E CAMILIANAS 

Ana Luísa Patrício Campos de Oliveira (USP) 
ana.luisa.oliveira@usp.br; isaludovica@ig.com.br 

Como sabemos, Honoré de Balzac e Camilo Castelo Branco são escritores 
fundamentais para uma compreensão aprofundada da literatura oitocentista 
elaborada em França e Portugal. Isto porque ambos os romancistas inauguram, em 
suas respectivas literaturas nacionais, a profissão das letras, decorrência imediata 
da ascensão econômica e artística da burguesia, e tornam-se os primeiros 
escritores profissionais de seus países. Para além desta semelhança histórica, 
algumas similitudes entre ambos os legados valem ser mencionadas: a vastidão de 
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suas produções ficcionais e a intenção sempre incontornável de crítica social, 
aspecto sine qua non destes escritos oitocentistas. Entretanto, apesar da existência 
de alguns estudos acerca das obras destes autores, análises que visam notar as 
semelhanças e diferenças que podem ser estabelecidas entre uma e outra obra, 
existe uma parcela de seus legados que permanece ainda não abordada de maneira 
comparativa: algumas narrativas em que há a presença de elementos insólitos. 
Assim sendo, e levando-se em conta o caráter inédito deste estudo, propomo-nos a 
analisar algumas narrativas balzaquianas e camilianas que possuem a presença 
inquietante de componentes insólitos, mas que fazem desta dimensão fantástica 
uma forma inovadora, em suas obras, de promover o exame das sociedades 
francesa e portuguesa que constam nas tramas, estabelecendo, desse modo, um 
interessante jogo entre o real e o irreal, entre o sólito e o insólito. 

ESPAÇOS E CORPOS NA LITERATURA FANTÁSTICA MODERNA: 
NAS TRILHAS DE FRANZ KAFKA E LUIZ VILELA 

André Luiz Masseno Viana (UERJ/ CAPES) 
planob_masseno@yahoo.com.br 

O que pretendemos aqui é avançar de modo enviesado na literatura fantástica, por 
um de seus caminhos pouco trilhados, que é o da relação peculiar entre corpo e 
espaço encontrada em algumas narrativas fantásticas modernas. Ainda que seja 
um recorte e um modo de leitura amplos, que se desmembram em tantas outras 
interpretações, interessa-nos, contudo, a relação entre os temas da metamorfose e 
do espaço – levando-nos a perceber a concomitância e a interdependência entre os 
dois temas na produção literária de alguns autores do gênero. Portanto, partiremos 
da abordagem de duas obras: a da novela A metamorfose, de Franz Kafka (1915), 
e a do conto “O buraco”, de Luiz Vilela, integrante do seu livro de contos Tremor de 
Terra (1967). A leitura comparada entre os dois autores nos levará, também, a 
confrontá-los com a produção de outros autores que se enveredam na trilha do 
fantástico (Murilo Rubião, André Carneiro e João Guimarães Rosa), como um meio 
de enriquecer a pesquisa de tal produção literária a partir deste viés proposto.  

OLHAR E (DES)CONHECER: A DIALÉTICA DO ESPELHO 

André Perez da Silva (CNPq/ NELIM) 
apsilva74@gmail.com 

Esta comunicação apresenta o olhar associado à imagem especular, como uma das 
manifestações do duplo. Para tanto, analisaremos narrativas, à luz da crítica do 
imaginário, que revelam o homem diante de sua imagem especular, considerada, 
neste estudo, como um objeto epifânico. Nesse sentido, abordamos narrativas que 
ilustram o que Jung denomina de processo de individuação em três contos: “O 
espelho”, de Machado de Assis e João Guimarães Rosa e “Fronteira”, de J. J. Veiga, 
assim como o que Jung apresenta como fragmentação do Self em: O retrato de 
Dorian Gray, de Oscar Wilde, e os contos “William Wilson” e “O coração 
denunciador”, de Edgar Allan Poe. Nesses textos, apresentamos, de acordo com 
Clément Rosset, os motivos pelos quais o sujeito se duplica, refutando a premissa 
de Otto Rank, psicanalista que acreditava estar no medo da morte a origem do 
duplo. Para Rosset, o sujeito se duplica como forma de escapar ao real e o que essa 
fuga representa, isto é, o enfrentamento consigo mesmo. Ao fugir de si mesmo, 
percebemos nas análises, o indivíduo se projetando em um mundo de ilusões que 
duplica a realidade, nos sugerindo, neste trabalho, uma redefinição para o que 
assumimos como original e simulacro. Ao apresentarmos o olhar e seus 
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ELEMENTOS DO FANTÁSTICO NO CONTO “O BASILISCO” DE MÁRIO DE CARVALHO 

Ricardo Ramos Costa 
(Pref. Mun. de Vitória/ Fac. Cenecista de Vila Velha/ Centro de Ens. Sup. Anísio Teixeira) 

rramoscosta@hotmail.com 

A literatura de Mario de Carvalho, através de seus contos, tem possibilitado leituras 
que transitam por algumas vertentes teóricas análogas, tais como o fantástico, o 
realismo maravilhoso, o insólito. Tais clivagens, mais do que esfumaçarem as reais 
possibilidades de abordagem da obra do autor português, indiciam uma pluralidade 
de vozes presente no processo de fruição proporcionado pela obra artística. A 
proposta deste trabalho é realizar uma leitura do conto “O Basilisco” de Mario de 
Carvalho, buscando apoio nos conceitos sobre o fantástico em Tzvetan Todorov.  

VIAJANTES DE (IR)REALIDADES: OLHARES 

Roberta Maria Ferreira Alves (PUC-MG) 
beckalves@gmail.com 

Em suas viagens, os povos da antiguidade, os humanistas europeus, 
experimentaram intensamente, em suas conquistas ou deslocamentos. É uma 
viagem o ponto inicial das reflexões que nos propomos fazer. O mundo literário 
toma conhecimento do termo maravilhoso, através das palavras do escritor cubano. 
No prólogo de El reino de este mundo (1949), Carpentier nos apresenta uma 
viagem em especial, aquela feita por ele em 1943 ao Haiti, quando conhece o reino 
de Henri Christophe, Sans-Souci, a Cidadela La Ferriére, o Palácio de Paulina 
Bonaparte e nos esclarece que a partir dessa viagem percebeu em concretude o 
que a literatura europeia exaustivamente pretendeu explicar como maravilhoso. 
Nesse ensaio nos deparamos com uma visão dicotômica do maravilhoso. Enquanto 
os surrealistas europeus o percebem de uma forma artificial, os latino-americanos o 
concretizam em seu estado bruto. Em uma análise comparada tentaremos 
estabelecer esses pontos de aproximação e distanciamento. 

DIÁLOGOS INTERSEMIÓTICOS: MANOEL DE BARROS & MIRÓ 

Rodrigo da Costa Araújo (UFF/ FAFIMA) 
rodricoara@uol.com.br 

Manoel de Barros e Joan Miró (1893-1983) revelam em comum o interesse pelo 
jogo, pela forma como os signos chegam à consciência ou como os sentidos são 
produzidos ou percebidos semiologicamente. Ambos - na poesia e na pintura - 
possibilitam uma reflexão sobre a impertinência ou deslocamento da leitura porque 
destituem os signos de seus invólucros confortáveis, descobrindo semelhanças não 
experimentadas, evocando leituras “fora do lugar” ou enigmas sem mostrá-los. 
Essas fricções, possibilitadas pelo viés do insólito, imbricam-se em discursos que se 
interpenetram, se atravessam, se intersemiotizam para atualizarem, além da 
própria leitura, a potência do olhar. Assim, buscando associar e aproximar 
discursos, texto e imagem, poesia e pintura serão lidas segundo a teoria 
barthesiana sobre imagens, intertextualidade e intericonicidade. 

GRACILIANO E O MEDONHO RELATÓRIO DE CHERMONT: 
A ESCRITA DE SI, QUE É DO OUTRO 

Rodrigo Jorge Ribeiro Neves (UFF) 
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hoje, a fim de se tornarem livres sem a assedio dos “lobos” que se escondem em 
muitas “floresta” da vida. 

O ELEMENTO RELIGIOSO E O INSÓLITO DO CINEMA DE FICÇÃO 
CIENTÍFICA 

Raquel Oliveira de Castro (SME/ SEE) 
raquelcastro53@hotmail.com 

A ficção científica (FC) é um gênero literário que tem como tradição antecipar 
alguns temas relevantes à Ciência ou à Tecnologia. Muitas dessas abordagens têm 
caráter filosófico e são fontes permanentes de estudo dessa área. No entanto, a 
religiosidade constante nesses filmes não tem sido devidamente estudada. 
Em seu diálogo com as tecnologias e os avanços científicos o cinema de FC debate 
e questiona aspectos muito relevantes das relações sociais, que ultrapassam a 
realidade meramente imediata e estabelecem uma relação com a cultura da 
humanidade e sua trajetória.  
A presente comunicação é uma continuidade da pesquisa desenvolvida no Mestrado 
e busca analisar de que forma a expressão religiosa se faz presente nos filmes de 
ficção científica. 

O FANTÁSTICO NO QUARTO DE AMÍLCAR BETTEGA BARBOSA 

Renan Ji (UERJ) 
renanji@hotmail.com 

Este trabalho pretende analisar os contos de Deixe o quarto como está, de Amilcar 
Bettega Barbosa, ressaltando a configuração mítica desses textos. Cada uma das 
pequenas narrativas podem ser vistas como resultado de um processo que se 
baseia numa tradição de efeitos e procedimentos típicos do fantástico moderno, 
sendo aqui congregados a uma mitificação. Isso determinará uma análise da 
literatura de Bettega Barbosa não no que os seus temas teriam de atemporais, 
universais e profundamente existenciais (o que caracterizaria normalmente a 
abordagem dos estudos de mitologia, calcada no tratamento de temas primitivos e 
originais da cultura), mas sim no processo semiológico de formação de signos do 
mito e nas relações que ele estabelece com o reservatório de imagens e temas, 
bem como de procedimentos e efeitos de leitura do gênero fantástico, mais 
especificamente em sua vertente moderna, definida por Jean-Paul Sartre. Portanto, 
apropriando-me da teoria de Roland Barthes que trata do mito, pretendo investigar 
como os traços de uma tradição do fantástico são reprocessados pelo sistema 
mítico de produção de sentidos, ressaltando a forma como o signo mítico provoca 
deslocamentos discursivos e semânticos, que podem, por um lado, revitalizar os 
sentidos do texto literário e das situações insólitas, assim como, por outro lado, 
cristalizar tais sentidos e situações num formato padrão, num modelo de literatura 
fantástica. O horizonte teórico do trabalho será a teoria barthesiana do mito em 
Mitologias e as definições de Sartre em “Aminadab ou o fantástico considerado 
como linguagem”, passando por breves anotações acerca das teorias tradicionais do 
fantástico (Tzvetan Todorov e Sigmund Freud), pelo contexto da literatura brasileira 
(mais especificamente, o caso Murilo Rubião), para finalmente fazer a análise das 
imagens e procedimentos presentes em Deixe o quarto como está, verificando o 
rendimento estético das operações do sistema de signos mítico. 
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desdobramentos, analisamos as narrativas referidas a partir do mito e o que ele 
nos revela ao abordarmos a assunção e a queda do indivíduo ao olhar-se, tal como 
ilustra o que se esconde no que Narciso, Medusa, Édipo e Tirésias podem nos 
revelar com relação ao humano. Apresentamos também a figura arquetipal de Eco, 
um duplo de Narciso, e de que forma esse mito revela a figura de Eros associado ao 
discurso de Aristófanes em O banquete, de Platão, ao fazermos uma análise 
comparativa de O retrato de Dorian Gray e “O retrato oval”. 

SOBRE O CONCEITO DE REAL-MARAVILHOSO 

Anna Maria Claus Motta (PUC-MG) 
annamotta38@hotmail.com 

Não há como falar em “Real-Maravilhoso” sem buscar conexão com a proposta 
surrealista encaminhada por Breton. Nesse sentido, o Surrealismo está para Breton, 
na França, assim como o “Real-Maravilhoso” está para Alejo Carpentier, na América 
Latina, pois este pertenceu ao grupo daquele, em Paris, período em que 
amadureceu como escritor. Embora o escritor cubano tenha pretendido que o 
conceito de “Real-Maravilhoso” marcasse uma diferença com relação ao 
Surrealismo, ao criticá-lo, no prólogo ao romance El reino de este mundo, em 1949, 
trouxe à baila muitos aspectos do movimento criado por André Breton, por volta de 
1925. Com o conceito de “Real-Maravilhoso” Carpentier não só iluminou questões 
importantes da arte e literatura latino-americanas, como problematizou processos 
de criação que, legitimados pelo Surrealismo marcavam uma diferença com relação 
a ele. O texto busca, não obstante, compreender a relação tensa entre os dois 
conceitos, levando em consideração, ambas as realidades: a europeia e a estranha 
e exótica latino-americana. Esta última, na percepção de Carpentier, contém 
natural e espontaneamente todas as características enunciadas pela arte 
surrealista, além de privilegiar na literatura a temática do mundo mágico, negro, 
afro-americano e sua linguagem, como aquela que deveria ser a genuína do 
“realismo maravilhoso”. 

AS TRAMAS FANTÁSTICAS DE ADOLFO BIOY CASARES OU 
UM OUTRO OLHAR DO NEO-FANTÁSTICO 

Ary Pimentel (UFRJ) 
ary.pimentel@yahoo.com.br 

Em mais de quatro décadas de produção contística, Adolfo Bioy Casares negou-se 
contundentemente a corroborar a exaustão da literatura. Tendo começado a 
escrever numa época em que a crítica sinalizava as dificuldades de se fazer 
literatura quando todas as narrativas já estariam presas na Biblioteca e reconhecia 
que o trabalho dos escritores de ficção giravam quase sempre em torno de algumas 
poucas histórias, Bioy investe na fabulação, na construção de tramas que se 
constituem como elementos centrais de uma obra produzida a contrapelo da tão 
propalada impossibilidade de se criar novas histórias. A figura do escritor como 
interminável reserva de histórias iria nortear praticamente toda a obra de Bioy, 
como podemos observar pela fascinante riqueza anedótica de seus relatos 
fantásticos e policias, na maioria das vezes marcados pelo rigor quase excessivo de 
tramas que apoiam a construção da realidade narrativa na proliferação de detalhes 
de uma aparente realidade objetiva. O assunto desta comunicação é justamente 
este insistente retorno de tramas nas quais se manifesta um efeito de realidade que 
serve como base para a manifestação de fissuras insólitas. Queremos observar 
como a partir destas novas tramas o leitor o é colocado diante do choque entre um 
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cotidiano banalizado e o fato fantástico, que emerge como um convite a uma outra 
realidade. Os fios com que Bioy entretece suas tramas apresentam-se como 
elementos importantes para a construção do estranhamento em seus textos. É a 
partir da tramas que os relatos de Bioy problematizam apego ou o abandono de um 
universo de verdades e crenças fundamentadoras daquilo que Cortazar chamou de 
“La Gran Costumbre”. Mais que na experimentação de linguagens ou na estrutura 
inovadora dos textos, é no prazer de construir tramas como uma aranha a enovelar 
personagens e leitores que Bioy persegue outras alternativas de leitura do texto 
estético e da própria vida cotidiana. 

A TÚNICA INCONSÚTIL: 
A CONFIGURAÇÃO DO INSÓLITO NA POÉTICA LIMIANA 

Ataíde José Mescolin Veloso (UFRJ/ UNESA/ UNISUAM) 
ataideveloso@bol.com.br; ataidemescolin@bol.com.br 

O poético, como fulgor do real, constitui-se também como espaço do insólito. Não 
há nada mais insólito do que a própria realidade, cuja ambivalência só pode ser 
percebida, se for considerada a tensão entre o que se mostra e o que se vela. A 
essência do poético é promover a transgressão, ou seja, o deslocamento de tudo 
que se move no habitual, no costumeiro. Em A túnica inconsútil, coletânea de 
poemas publicada em 1938, Jorge de Lima, poeta da assim denominada “Segunda 
geração do Modernismo”, abala a leitura ortodoxa da literatura bíblica com uma 
dicção inovadora. Os elementos que passam a figurar em sua poesia possuem um 
aspecto muito diferente e corroboram para que se inscreva o insólito. Todo 
simbolismo cristão é redirecionado, adquirindo, assim, um sentido novo, mas 
carregado de alusões e referências não só à cultura cristã, mas também à mitologia 
grega. Em alguns momentos, os versos do Apocalipse convivem lado a lado com 
outros que dão um enfoque contemporâneo a verdades do último livro da Bíblia: 
componentes das grandes metrópoles modernas são introduzidos. O leitor tem a 
oportunidade de visualizar imagens que englobam túneis que se afundam e até 
mesmo locomotivas que viajam pelas cidades. 

OS DESDOBRAMENTOS DO SUJEITO E A COLAGEM EM 
LA VUELTA AL DÍA EM OCHENTA MUNDOS, DE JULIO CORTÁZAR 

Bárbara Nayla Piñeiro de Castro Pessôa (UFF) 
barbara_nayla@hotmail.com 

La vuelta al día en ochenta mundos, do escritor argentino Julio Cortázar, é um livro 
de colagens no qual se mesclam textos críticos sobre arte, poemas, contos, cartas, 
ensaios e fotografias. No formato dos antigos almanaques que circulavam na 
Argentina na época de infância do autor, o livro configura um conjunto de 
fragmentos, sem intenção de totalidade. A recusa do uno se evidencia no texto em 
sua própria composição através do questionamento à unicidade do sujeito que 
escreve, entre outros procedimentos. Deste modo, interessa-nos neste trabalho 
discutir a colagem como espaço em que o autor se assume como um manipulador 
de textos, um colecionador que imprime sua marca não somente através da 
criação, mas também na escolha dos fragmentos, de maneira que a escrita se torna 
a própria encenação desta escolha. O texto que se constitui nos dobramentos e no 
constante apelo à voz do outro expressa uma utopia, uma visão particular de 
mundo e de literatura, que pretendemos descortinar sob a perspectiva do 
surrealismo. 
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sobrenatural em seu fecho, sugeriremos classificar o conto como fantástico-
maravilhoso. 

O CONTO DE TERROR DE EDGAR ALLAN POE 

Ony Gomes de Santana (UEFS) 
onygomes@bol.com.br 

Edgar Allan Poe (1809�1849), escritor norte-americano, dedicou-se à crítica, à 
poesia e à prosa de ficção, sendo considerado um mestre da narrativa curta, 
sobretudo pelas histórias de detetive e de terror. A vida maldita que levou chama a 
atenção tanto quanto a literatura que produziu: pode-se notar até certo caráter 
autobiográfico nos protagonistas desajustados que criou. No bicentenário de seu 
nascimento, nada mais oportuno que abordar suas Histórias extraordinárias, livro 
de contos traduzidos e divulgados na Europa pelo poeta Charles Baudelaire � que 
se identificou com sua vida maldita e com seu ideal estético � e cujo texto 
despertou o interesse de leitores/escritores como Clarice Lispector e Julio Cortázar. 
O presente trabalho objetiva analisar o conto “O gato preto”, considerando-se o 
insólito/extraordinário como questão na narrativa de Edgar A. Poe. Inicialmente, 
apresenta-se o contexto da literatura de terror produzida pelo escritor. Em seguida, 
são consideradas teorias relacionadas ao insólito na prosa de ficção do século XIX, 
ou melhor, o “fantástico” de Tzvetan Todorov e o “estranho” de Sigmund Freud. 
Depois, são analisadas a estrutura e as personagens de “O gato preto”, com ênfase 
para a questão do duplo. Nas considerações finais, aborda-se a contribuição da 
autoria poesca para o conto. 

CHAPEUZINHO VERMELHO NO SÉCULO XXI 

Petronilha Alice Almeida Meirelles (UNISUAM) 
alicegemeos@yahoo.com.br 

O nosso objetivo no presente estudo é tomar como exemplo a evolução das 
meninas e mulheres, contrapondo-as com a menina de capuz vermelho dos contos 
de fadas que tanto já encantou e encanta quem tem o privilégio de ouvi-los desde a 
mais tenra idade, e com eles fazer a cartaze. Não há pretensão no estudo de tirar o 
encantamento dos contos-de-fada, do maravilhoso, pois temos plena consciência da 
grande contribuição que eles representam para o mundo infantil, ajudando a 
despertar a curiosidade, estimulando a imaginação, desenvolvendo o intelecto, e 
tornando clara as emoções daqueles que tiveram conhecimento do maravilhoso 
universo da Literatura Infantil Juvenil. O trabalho tem como busca mostrar como os 
pré-adolescentes vê a menina que muito os encantou na sociedade contemporânea, 
quando a terrível ameaça do lobo deixa de existir. Além disso, a mulher que 
sempre ameaçada e discriminada pela presença de “lobos” tenta se defender, para 
vencer preconceitos vindos de épocas remotas. Nosso o primeiro passo foi analisar 
o comportamento da Chapeuzinho Vermelho nos contos de: Charles Perrault, Jacob 
e willelm Grim, Guimarães Rosa e Chico Buarque. Notamos que existe mudança nas 
versões de acordo com o tempo, a localização geográfica e estilo da cada escritor, 
comprovadas através do léxico, do local, da vestimenta, do comportamento da 
menina, e dos ensinamentos a serem deduzidos. No segundo buscamos através de 
exemplos mostrar os medos de “lobos” das meninas modernas, bem como a mulher 
vem lutando e vencendo preconceitos enfrentados no dia a dia. Sendo assim, frente 
aos problemas diários enfrentados pelo sexo feminino, ou seja, as “Chapeuzinhos” 
falaremos sobre os asseios desta classe para melhores condições no mundo de 
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A HORA DOS RUMINANTES OU O DESASSOSSEGO DO REAL INSÓLITO 

Michelle Dull Sampaio Beraldo Matter (UFRJ/ CNPq) 
mdsmatter@gmail.com 

O romance A Hora dos Ruminantes escolhe uma via fantástica para narrar, de 
forma alegórica, algo bem real: o absurdo do discurso da opressão que tira a 
liberdade do sujeito e o condiciona ao medo. 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. A ficção, mesmo que na aparência não conte 
o real, está a serviço dele, uma vez que é criada a partir dele, com os mesmos 
sentimentos dos homens, a respeito dos problemas da condição humana. O real é 
que muitas vezes parece inverossímil, já que os discursos da ideologia dominante 
desejam mascarar a realidade a seu favor, fazendo parecer verdadeiro o que não é. 
As verdades são muitas, e o texto de José J. Veiga estabelece ainda outras: as 
verdades daqueles que diante de um poder que aprisiona agem com resignação, ou 
com ignorância, com uma certa alienação, ou talvez com resistência, mas, quase 
sempre movidos pelo coração. Ao analisar os diversos comportamentos com os 
quais os habitantes da cidade de Manairarema lidaram com aquela nova situação, a 
trajetória de alguns personagens, a perda progressiva dos espaços representativos 
do indivíduo - a saber, a cidade, a casa, o corpo e a linguagem -, objetiva-se 
recuperar índices que sustentem uma leitura alegórica do texto de A Hora dos 
Ruminantes como um romance que põe em discussão a opressão exercida em 
atmosferas de regimes totalitários, ou aquela dos regimes nem sempre tidos como 
totalitários, mas também repressores, já que mantidos pelos interesses das classes 
dominantes, sempre perpetuados. 

PRESENÇA DO INSÓLITO NO CONTO “A FUGA”, 
DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

Natália Corrêa Nami (UERJ) 
natalia.nami@hotmail.com 

A temática do fantástico – ou insólito – não é rara na obra de Lygia Fagundes 
Telles. Ainda que nos mecanismos internos de sua escrita, que trata com leveza 
assuntos muitas vezes trágicos – como a morte ou a gravidade de uma doença –, 
não predomine o fantástico como gênero, este traço está presente, de forma mais 
ou menos acentuada, em vários de seus contos. Objetiva-se com esta comunicação 
investigar em que medida o fantástico, ou insólito, manifesta-se no conto “A Fuga”, 
de Lygia Fagundes Telles, à luz dos conceitos de Todorov, que define o fantástico 
como “a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais, face 
a um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2007: 31). 
Analisaremos, portanto, a hesitação experimentada pelo protagonista, Rafael, em 
acreditar que havia, de fato, morrido, e as manifestações dessa hesitação sob a 
forma de negação e esquecimento. Devido ao fato de a informação sobre sua morte 
ser revelada ao leitor apenas ao final, procuraremos justificar a presença do 
fantástico no decorrer do texto através de imagens recorrentes, que sugerem o 
insólito sem, entretanto, antecipá-lo. Essas imagens, que configuram expressões 
indiciais, estão contidas na estrutura formal da narrativa, em particular nos 
vocábulos do campo semântico de “névoa” (“a nebulosa espessa”, “os rostos 
gasosos”), névoa esta da qual Rafael, em sua fragilidade, não consegue escapar e a 
qual – se não lhe causa hesitação no sentido estrito do termo – nele provoca um 
sensível e progressivo estranhamento. Finalmente, em virtude do elemento 
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O ESQUECIMENTO DO HOMEM, 
EM O EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO, DE JOSÉ SARAMAGO 

Bianka Barbosa Penha (UFRJ) 
biankaletras@gmail.com 

Edificado na metafísica, o ocidente experiencia há tempos o estéril esquecimento de 
si mesmo. Negando-se enquanto corpo, potencializa-se ora espírito, ora razão. E, 
com tais elementos, empreende o genocídio de sua própria existência.Através da 
covardia fundamentada no medo, justifica toda a atrocidade da falta de pensar-
sentir devido à suposta presença ora de Deus, ora dos ditames científicos. 
Desdobramentos de um mesmo paradigma, ambos impõem à realidade o cárcere 
do Paraíso prometido e do progresso tecnológico. Tais promessas perpetuam o 
esquecimento do homem diante da responsabilidade que este deveria assumir não 
somente com sua vida, mas com a vida.Partindo de tais questões, o que se 
pretende neste ensaio é, a partir da interpretação da obra O Evangelho segundo 
Jesus Cristo, de José Saramago, refletir a respeito da condição angustiante da 
personagem Jesus diante do destino anteposto à sua própria existência. 
Repensaremos a ideologia cristã dos “cordeiros de Deus”, geradora às avessas da 
ideologia dos “cordeiros da técnica”, que há tempos ameaçam a integridade do 
espírito humano. Para, desta forma, compreendermos que, em verdade, o ser 
homem não se concentra na possessão de uma subjetividade em detrimento de 
outra, mas, pelo contrário, significa ser corpo e existência plena em confluência 
com tudo o que o cerca e o compõe.Aqui, o Deus cristão perde toda a sua 
autoridade visto que, por não ser homem, não pode sentir como homem e, por isso 
mesmo, por não ser corpo, não pôde jamais efetivamente existir fora da realidade 
doente de cânceres-homens doentes. 

BORGES E SEUS DUPLOS: 
PACTOS FEITOS E DESFEITOS EM ESPELHOS DE PAPEL 

Cecília de Macedo Garcez (UFF) 
cecilia.garcez@yahoo.com.br; vale.huk@bol.com.br 

A imagem do duplo, recorrente na literatura ocidental em obras de escritores tais 
como Aristófanes, Plauto, Shakespeare, Molière, Poe, Oscar Wilde e Stevenson, ao 
ser definida por Freud no texto “Das Unheimliche” (1919) como o resultado de um 
conflito psíquico que envolve recalque e retorno do que foi reprimido, remete ao 
universo da estranheza acionado na constituição da psique humana. Já na obra do 
escritor argentino Jorge Luis Borges, o tema do duplo, que pode ser entrevisto em 
diversas passagens (muitas vezes sugerido na figura do espelho a qual se repete e 
se desdobra infinitamente), aparece, de forma curiosa e instigante, associado 
também ao campo da escrita de cunho autobiográfico, fazendo-nos refletir sobre 
referencialidade discursiva e problematização do texto escrito. Se a narrativa de 
teor declaradamente autobiográfico, como já assinalou Philippe Lejeune em texto 
clássico, pauta-se em um pacto de verdade que unifica o duplo, identificando 
pessoa real e construção discursiva, a presença, em uma escrita de tom 
marcadamente não-confessional, do personagem Borges, seja como narrador, seja 
como personagem secundário, duplica em diferença o que seria uno, ao inserir no 
texto, ao lado da dúvida, do fantástico e do humor, insinuações de factualidade, 
como revela a análise que propomos neste trabalho. A partir do estudo dos contos 
“O Zahir” e “O Aleph” (que figuram no livro O Aleph) e “Exame da obra de Herbert 
Quain” (presente na obra Ficções), interessa-nos investigar a conjugação pacto 
autobiográfico/pacto ficcional que está presente na obra borgeana, buscando 
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investigar os mecanismos constitutivos de tal procedimento narrativo bem como os 
efeitos que eles provocam. 

A NARRATIVA MULTIPERSPECTIVADA DE 
O AMOR NÃO TEM BONS SENTIMENTOS, DE RAIMUNDO CARRERO 

Cristiane Amorim (UFRJ) 
cristiane.amorim@globo.com 

O ensaio “A narrativa multiperspectivada de O amor não tem bons sentimentos, de 
Raimundo Carrero” analisa a variedade de pontos de vista do protagonista Mateus, 
geradora de uma estética em redemunho. No abismo da loucura, encontra-se um 
narrador capaz de lançar ao mundo um olhar delirante que, por vezes, é 
simultaneamente lúcido e astucioso. Nesse décimo terceiro título do escritor 
pernambucano, estilhaços de solidão e desejo dão corpo ao mosaico de maus 
sentimentos do amor. 

NOMEANDO O SERTÃO: 
O INAPREENSÍVEL NA POÉTICA DE GUIMARÃES ROSA 

Cristiane Sampaio de Azevedo (UFRJ) 
cs.azevedo@terra.com.br; cristianeazzzevedo@yahoo.com.br 

Nosso trabalho tem o objetivo de pensar a afinidade existente entre poesia e 
pensamento como a experiência do insólito, na poética de Guimarães Rosa. 
Partimos, para isso, de uma reflexão em torno da questão da intuição, que tanto a 
poesia quanto o pensamento, ou pelo menos o pensamento intuitivo, possuem. A 
intuição colocaria a realidade a todo instante em suspenso, dando, ao mesmo 
tempo, um caráter insólito à narrativa. Assim, por exemplo, Riobaldo em Grande 
Sertão: Veredas está intuitivamente nomeando o sertão, tornando-o incomum, 
inabitual. Ao afirmar que o sertão é dentro da gente, que não é uma realidade 
meramente geográfica e espacial, mas existencial, Riobaldo afirma uma procura por 
algo que ele não sabe e que, a princípio, ninguém sabe, isto é, pelo sertão que se 
manifesta de forma insólita. A linguagem enquanto expressão da poesia e do 
pensamento se revela, nesse sentido, como a experiência do inapreensível a que se 
lança o personagem. A questão do insólito presente na construção da narrativa, a 
proximidade entre poesia e pensamento intuitivo, e o modo insólito em que essa 
relação se dá são questões que nos propomos investigar, partindo da leitura do 
romance Grande Sertão: Veredas e, ao mesmo tempo, dialogando com sua obra 
como um todo. 

O INSÓLITO E O SEU DUPLO 
EM O HOMEM DUPLICADO DE SARAMAGO: UM JOGO DE ESPELHOS 

Eloísa Porto Corrêa (USS) 
eloisaporto@gmail.com 

 No romance O homem duplicado, de José Saramago, a extrema e insólita 
semelhança física entre Tertuliano e Antônio Claro por diversas vezes é comparada 
à de sósias, duplos, gêmeos, siameses desligados (p. 56). Lida à luz da simbologia 
dos gêmeos, essa semelhança endossa a dualidade na semelhança vivida pelos dois 
personagens centrais da trama, já que, após se descobrirem, passam a “ser ao 
mesmo tempo ator e espectador de si mesmos, o espectador mantendo sempre o 
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conceito acima, será feita uma análise de traços do realismo mágico presentes no 
conto "A árvore que tinha batucada", de Boaventura Cardoso. 

CRIMES INSONDÁVEIS E O PAPEL DO LEITOR COMO TESTEMUNHA 

Márcio Rezende Siniscalchi Júnior (UFF) 
mrezendejr@yahoo.com.br 

Considerando as ideias de Edgar Allan Poe, em “A Filosofia da Composição” (1846), 
sobre a elaboração de um texto a partir de seu efeito, pretende-se analisar de que 
modo a narrativa policial contemporânea trai as expectativas do leitor ao não 
desvendar muitos mistérios que rondam as causas de crimes. Para Poe, um texto 
só poderia ser concebido quando o autor tivesse em mente seu desfecho, trazendo 
à tona uma concepção racional e objetiva dos recursos narrativos. Tal postura foi 
problematizada por muitos intelectuais e a discussão daí gerada abriu caminho para 
especulações sobre a recepção. Aqui, será feita uma análise de Uma Janela em 
Copacabana (2004), de Luiz Alfredo Garcia-Roza, estabelecendo relações entre a 
subjetividade problemática do detetive Espinosa e o papel do leitor na construção 
da trama. Admitindo uma lacuna intransponível entre o eu e o outro, o tira 
reconhece a impossibilidade de se chegar a uma verdade, apresentando apenas 
suposições passíveis de interpretações diferentes. O que ele busca é uma narrativa 
plausível para os crimes que investiga, levando em consideração relatos de 
testemunhas, provas coletadas e, mais precisamente, sua capacidade de criar 
nexos entre os fatos. A autorreflexão de Espinosa pode ser entendida como traço 
melancólico, visto que certezas tão comuns aos detetives dos romances de enigma 
– cujo precursor foi Poe – são desconstruídas por sua mente inquieta, mais 
acostumada a dúvidas e imprecisões, fazendo com que o trabalho de investigação 
exija o desmembramento do investigador/leitor em diferentes frentes de análise, 
levando-o a desencontrar-se de si e de suas preocupações iniciais. 

SOBRE ALGUNS TEMAS EM CAIO FERNANDO ABREU 

Marcos Alexandre do Amaral Ramos Junior (UFES/ FAESA) 
marcosramosjunior@gmail.com; marcos@marcosramos.com.br 

Levando em consideração as linhas-mestras da obra de Caio Fernando Abreu, este 
trabalho tem como objetivo verificar as relações entre sujeito moderno e aquele 
dito pós-moderno: suas vinculações, desvãos de significação, problemas 
relacionados aos conceitos de fundamentação de ambos, discutindo, desta forma, 
como aparecem organizados no texto. Interessa-nos, ainda, em primeiro momento, 
investigar a configuração das estruturas literárias que propiciam e encenam 
textualmente os mundos contemporâneos, privilegiando a formação dos laços 
afetivos e as representações do corpo nos mundos urbanos. A partir do 
levantamento de dados (críticos, semióticos, estruturais, culturais, etc) referentes 
aos textos do autor gaúcho bem como ao processo literário e de consumo de 
sentidos específicos em que se inserem, o trabalho apresenta dois eixos 
norteadores: a) processamento das informações e balizamento dos conceitos de 
modernidade/pós-modernidade; e, b) análise e estudo dos conceitos de forma 
literária, sexualidade, elementos narrativos, formação de laços no mundo 
contemporâneo, representação do corpo e outros a estes correlacionados no escopo 
do trabalho e advindos dos estudos literários contemporâneos e afins (estudos 
culturais, semiótica, sociologia, antropologia e psicanálise).  
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CATEGORIAS DO INSÓLITO EM CLARICE LISPECTOR 

Marcello de Oliveira Pinto (UERJ/UNIRIO) 
marcellodeoliveirapinto@gmail.com 

Rosane Fernandes Lira da Silva (UERJ) 
rosenfls@gmail.com 

No que diz respeito às descrições semânticas realizadas pelos seres humanos é 
possível perceber dois tipos de estruturas de representação: uma que teria um 
maior comprometimento com a realidade cotidiana exterior, ou seja, seria uma 
“representação objetiva” do já conhecido; ou uma outra que romperia com 
expectativas de aproximação com quaisquer contextos identificáveis com o que se 
acredita ser a realidade cotidiana exterior. A partir desta visão, que nos possibilita 
pensar o conceito de insólito como um efeito da ação literária que envolve espaços 
de produção e recepção, observaremos as narrativas curtas de Clarice Lispector 
levantando a hipótese de suas estruturas se construírem através das visões 
particulares de suas personagens numa série de ações internas que refletem seus 
pensamentos, inquietações e angústias relacionadas a configurações de elementos 
insólitos. Nosso objetivo final é observar como estes elementos “insólitos” se 
relacionam com as matrizes que sustentam a percepção – e construção – da 
“realidade” e a percepção da “subjetividade” das personagens num jogo duplo de 
relações internas e externas 

HERBARIUM: SOMBRAS E ASSOMBROS EM LYGIA F. TELLES 

Marcelo de Souza Pereira (UERJ) 
riofish@yahoo.com 

Na ficção de Lygia Fagundes Telles, o insólito não se configura apenas como efeito 
de leitura. O insólito é um elemento que atua na própria relação da escritora com o 
real e, consequentemente, encontra-se no nascedouro das narrativas. No processo 
criativo de Lygia, o insólito se identifica com uma atitude de assombro diante do 
real. O assombro transformado em escrita é uma poderosa via de acesso para o 
conhecimento de realidades que tendem a ser negligenciadas pelas urgências do 
cotidiano. Tendo em vista a concepção de escrita da autora, a comunicação se 
propõe a fazer uma leitura do conto “Herbarium” (incluído em Seminário dos ratos), 
a partir da discussão do insólito enquanto estratégia narrativa que visa à 
descoberta de novas camadas de realidade. Pretendemos mostrar como o insólito, 
no conto em questão, é usado para problematizar os limites indefiníveis entre o real 
empírico e o real imaginário. Discutiremos também a relação entre o insólito e um 
dos temas mais recorrentes de Lygia, que é o mistério da morte. 

REALISMO MÁGICO – DE FRANZ ROH A BOAVENTURA CARDOSO 

Márcia Souto Ferreira (PUC-MG) 
marciasofer@ig.com.br 

Tradicionalmente, a crítica aponta como primeiro uso do termo “realismo mágico” o 
livro Realismo mágico – Post Expressionismo, de Franz Roh (1925). Com a 
passagem do termo para o contexto latino-americano, percebem-se várias 
possibilidades de conceituação. As definições, às vezes, aproximam-se, noutras 
divergem-se ou ainda abarcam definições de outras espécies de narrativas. O 
trabalho que se propõe nesta comunicação constitui uma tentativa de construção 
de um panorama do uso de diferentes visões sobre o “realismo mágico”, desde a 
segunda década do século XX até a atualidade. A partir da problematização do 
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ator sob sua vigilância – zombeteiro, desabusado” (BARTHES, S/D, p. 468). Não 
coincidentemente, o desmotivado Tertuliano do início da narrativa, mero 
espectador da vida, no encontro com o ator zombeteiro e desabusado Antônio 
Claro, vai convertendo-se gradativamente em ator do seu próprio destino; ao passo 
que o egocêntrico Antônio Claro vê-se obrigado a assistir à ascensão de Tertuliano, 
como uma ameaça ao seu egocentrismo. Assim, neste jogo de reflexo e inversão, 
de identificação (ao menos física) e rejeição, Tertuliano acaba por consolidar sua 
própria imagem de si mesmo, saindo da crise de identidade em que se encontra ao 
início da narrativa, ao passo que Antônio Claro ruma à autodestruição narcisista. 
Enquanto Tertuliano, que inicia a narrativa rejeitando sua própria imagem refletida 
no espelho do banheiro, ao longo da trama reconcilia-se com ela e consigo mesmo, 
tornando-se um ser humano melhor e mais coeso; Antônio Claro, que inicia sua 
trajetória romanesca egocêntrico e egoísta, assim permanece durante a narrativa 
toda, num processo que o conduz à morte, afogado em sua própria imagem, que 
tenta a todo custo impor e sobrepor à de Tertuliano. 

A INSTABILIDADE DO NARRADOR 
NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA INSÓLITA 

Fábio Elionar do Carmo Souza (UniFOA/ UGB) 
f.elionar@uol.com.br 

O conjunto das narrativas assumidamente ficcionais formado pela tradição literária 
é composto tanto por narrativas cuja referencialidade é calcada no universo dito 
“real” - isto é, no modelo material e cultural historicamente identificável – quanto 
por outras em que tal referencialidade aponta para uma convenção “fantástica”, 
“extraordinária”. Desse modo, o fato referencial representado atua como um grau 
zero em relação ao fato ficcional que o representa, de tal modo que se estabelece 
entre ambos uma correspondência de aproximação ou afastamento responsável 
pelas variantes da ficção (realista, não-realista, ultrarrealista). Os fatores que 
contribuem para a variação na representação do factual (o grau zero) na prosa de 
ficção podem ser de ordem diversa. Em qualquer plano da narrativa (ação, tempo, 
espaço ou personagens) basta o aparecimento de um elemento afastado do 
“normal” para instaurar o inesperado, o insólito. Fatores não explicados pelas 
ciências, eventos não registrados, menção a ambientes irreais, afirmação de 
tempos imaginários ou entidades não-naturais são o suficiente para demarcar a 
mudança de referencialidade ligada ao chamado mundo natural humano para uma 
referencialidade fantástica ou extraordinária. A prosa ficcional é, em qualquer dos 
casos citados, caracterizada pela afirmação de um discurso verossímil que enfatiza 
o pacto de confiança entre o receptor e o emissor. Mesmo nos registros menos 
‘realistas’ ou mais ‘fantasiosos’ assumidos pelo discurso narrativo, a presença desse 
pacto é sempre perceptível, conforme observada na aceitação apriorística do 
inesperado por parte do receptor, ou então nos recursos discursivos que demarcam 
a passagem do registro realista para o fantasioso (como na expressão introdutória 
“Era uma vez...” dos contos de fada). Interessa-nos, sobremaneira, identificar uma 
dessas variantes nos chamados discursos “realistas” (aqueles que se aproximam do 
grau zero) exemplificada por narradores cuja instabilidade afeta a “normalidade” e 
a objetividade do narrado, mesmo que não interfira no pacto de verossimilhança. 
Para isto, analisamos algumas narrativas de Machado de Assis e Chico Buarque em 
busca das marcas e das variantes dessa instabilidade. 
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HOMEM: CORPO INSÓLITO 

Fábio Santana Pessanha (UFRJ) 
santanapessanha@gmail.com 

Afinal de contas, o que é o homem? Como pensá-lo, dizê-lo ou sê-lo? Sem a menor 
possibilidade de uma resposta cabal, este texto é um dentre os incontáveis 
mergulhos pelos caminhos de interpelação, de questionamento do homem em sua 
essência. A dimensão do homem infringe qualquer esforço de medida ou de 
cerceamento conceitual, pois, sem ponto de partida ou de chegada, esvai-se a 
tentativa de uma precisão científica. Trilharemos algumas possibilidades de se 
pensar o homem enquanto desdobramento corporal. Veremos o corpo como 
empenhos de diálogo em conjunto com as obras de Clarice Lispector e Carlos 
Drummond de Andrade, o que não inviabiliza outros gracejos poéticos que evocam 
o pensamento e convocam a escuta do corpo. Trataremos do homem como corpo 
insólito por não se tratar de uma composição biofisiológica, mas da irrupção de um 
instante de humanidade. Um lampejo de existência não restringida aos discursos 
existencialistas, pondo em voga a liminaridade da vida em convívio com um outro 
que somos nós mesmos. Assim, entendemos que o insólito não está numa teoria 
categorizante, e sim no próprio acontecimento do homem. Eis uma questão que se 
coloca diante, ou melhor, entre as diversas tentativas de retê-lo em um corpo 
carnal. O corpo é também uma questão por ser a travessia do ser em seu próprio 
sendo, isto é, na medida em que se é, o corpo incorpora o instante num tempo 
singular de ser, realiza-se como envio do real. Nesta ambiguização, corpo e homem 
se confundem e irrompem as fronteiras que separam as instâncias material e 
espiritual, evidenciando a plenitude do corpo em cada gesto. Portanto, de maneira 
não polarizada, o corpo se arrisca em ter o homem – e vice-versa – numa 
circularidade iminente que atravessa sua existência enquanto vida e morte, cosmos 
e caos, material e imaterial sendo um. 

MACUNAÍMA: UMA DUPLA IDENTIDADE MÚLTIPLA 

José Carlos Pinheiro Prioste (FAPERJ/ UERJ) 
prioste@ig.com.br 

MACUNAÍMA, de Mário de Andrade, comporta uma visão da identidade nacional 
perpassada pela fragmentação e duplicidade que descaracterizam a visão unitária. 
O anti-herói tanto se caracteriza como negro e branco, primitivo e civilizado, 
disfarça-se de mulher, como é sincero e trapaceiro. O personagem não se molda ao 
princípio de identidade que une um signo a um objeto, mas a uma multiplicidade de 
faces que compõe um caleidoscópio destituinte do senso comum. O conceito de 
identidade nacional, formulado inicialmente pela visão européia, é destituído de sua 
aura para incorporar o sentimento trágico da aniquilação em face da urbanização 
do país. O derruimento das raízes nacionais, da cultura popular em confronto com a 
industrialização emergente traria a destruição, tal qual a devoração de Macunaíma 
pela Iara e o conseqüente estilhaçamento e transformação mítica ao final. O insólito 
e seu duplo se manifestam artisticamente através de um compósito multifacetado e 
linguístico em que a narrativa se perfaz em fragmentos que contrariam a ideia de 
unidade, identidade e linearidade.  
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O INSÓLITO COMO DES-VELAMENTO DO EU E DO SEU TEMPO 
NA NARRATIVA DE CAIO FERNANDO ABREU 

José Roberto Silveira (UERJ) 
bettosilveira@uol.com.br 

A presente comunicação propõe discutir a questão do insólito nos contos “O ovo” e 
“O mar mais longe que vejo”, de Caio Fernando Abreu, publicados em seu livro de 
estréia, O inventário do ir-remediável, em 1970. Interessa-nos uma leitura dos 
contos atentando para vestígios da influência do realismo-mágico latino-americano 
– como aponta o próprio autor – e como que a questão do insólito se configura 
como “vagas alegorias sobre a ditadura militar no País”. Vistos ainda como meros 
exercícios de forma e estilo, os textos permitem uma leitura do desdobramento do 
eu, que se (des)vela na trama, elucidando questões íntimas e pessoais 
entrelaçadas com questões sociais e políticas de um tempo marcado pelo 
autoritarismo e formas de inibições da subjetividade e liberdade de expressão. 
Dessa forma, em “O ovo”, a metáfora se instaura na narrativa que oscila do 
corriqueiro, da simplicidade e ou mesmice de uma vida que “não daria um 
romance” para a insólita situação de uma vida cercada por uma parede branca, 
“um enorme ovo”, no qual “estamos todo dentro dele”. Em “O mar mais longe que 
vejo”, o personagem que não lembra mais qual o seu sexo e cujo corpo morre a 
cada palavra, constrói um relato centrado nas sensações de isolamento e na 
tentativa de compreensão de estar num lugar inóspito, quando a solidão e a perda 
da identidade o colocam entre o desespero e a vaga lembrança da repressão e da 
violência sofridas. Assim, o insólito e a metáfora assinalam a possibilidade de 
desmascaramento da realidade por intermédio daquilo que a palavra encobre para 
então re-velar e re-significar. Neste sentido, pode-se também apontar aspectos 
inovadores e transgressores que se fariam presentes na obra de Caio Fernando 
Abreu. 

LUNETAS MÁGICAS E ESQUELETOS: 
O INSÓLITO NA FICÇÃO MACEDIANA E CAMILIANA 

Luciene Marie Pavanelo (USP/CAPES) 
lucienemp@yahoo.com.br; luciene.pavanelo@usp.br 

Usualmente caracterizados pelo retrato realista que fizeram da sociedade romântica 
brasileira e portuguesa, Joaquim Manuel de Macedo e Camilo Castelo Branco 
também adentraram o campo do insólito, dedicando-se ao fantástico em algumas 
de suas obras. Enquanto o escritor brasileiro publicou um romance aclamado – A 
Luneta Mágica (1869) – no gênero, o fantástico encontra-se disperso numa parcela 
da produção camiliana, na qual se destaca O Esqueleto (1865), selecionado para 
integrar a Antologia do Conto Fantástico Português (1967). O insólito, no entanto, 
está presente de forma distinta na obra desses autores, que divergem no uso do 
elemento fantástico, bem como na sua função dentro da estrutura narrativa. Em 
Macedo encontramos o fantástico-maravilhoso, na acepção de Todorov em sua 
Introdução à Literatura Fantástica, apesar de podermos inferir também uma 
interpretação alegórica do romance. No caso de Camilo, temos a presença do 
estranho e do sobrenatural, característicos da novela gótica, cujos elementos são 
reproduzidos por vezes sob a forma de adesão, por vezes sob uma ótica 
parodística. Assim sendo, é nosso objetivo discutir sobre uma faceta da produção 
macediana e camiliana, partindo de suas divergências no campo do insólito. 

 




