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Mesas-Redondas (sempre na RAV 112): 
 

Segunda-feira, 23 de março de 2009 
10:00 

O insólito em questão nas Literaturas de Língua Espanhola 
 

A artificiosidade do discurso: marca do insólito na poética borgeana 
Ana Cristina Santos (UERJ) – coordenadora 
 

Julio Llamazares e Alan Pauls: o esquecimento como fonte do insólito na narrativa de língua espanhola 
Rita de Cássia Miranda Diogo (UERJ) 
 

Algumas imagens insólitas na narrativa de Osvaldo Soriano e Manuel Puig 
Norma Beatriz Torres (UVA) 
 

14:30 
O insólito em questão na recepção do signo literário 
 

A arquitetura do leitor modelo: a “filosofia da composição” de Edgar Allan Poe 
Júlio França (UERJ) – coordenador 
 

A elaboração formal em Edgar Allan Poe: teoria e prática do insólito 
Acácio Luiz Santos (UFF) 
 

O encontro marcado sem a hora do encontro: Fernando Pessoa e Edgar Allan Poe 
Sérgio Bugalho (CEDERJ) 
 

18:30 
O insólito em questão na Construção do Signo Literário 
 

A iconicidade e o inesperado em Murilo Rubião e J. J. Veiga 
Darcilia M. Pinto Simões (UERJ; PUC-SP; SELEPROT) – Coordenadora 
 

Signos em Tensões e Confrontos em Percurso Narrativo Machadiano 
Eliane Meneses de Melo (UBC-SP; UERJ; SELEPROT) 
 

O insólito da arte plástica na palavra 
Maria Suzett Biembengut Santade (UMINHO-PT; UERJ; FIMI; FMPFM; SELEPROT) 
 

Terça-feira, 24 de março de 2009 
10:00 

O insólito em questão na Literatura Infanto-Juvenil 
 

O Insólito na linguagem de Mia Couto: modos de (re)descobrir o signo verbal 
Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) – coordenadora 
 

Ambiguidade: motor da insólita relação entre vida e morte na narrativa de Bartolomeu Campos Queirós 
Luci Ruas (UFRJ; UGF) 
 

Cordel e clássico: um diálogo possível 
Maria Lilia Simões de Oliveira (PUC-RJ) 
 

14:30 
O insólito em questão nas Literaturas de Língua Inglesa 
 

Razão iluminada e desejos obscuros: tangências entre o romance gótico e o cortês 
Maria Conceição Monteiro (UERJ) – coordenadora 
 

As faces do insólito em Midnight’s Children, de Salman Rushdie 
Shirley de Souza Gomes Carreira (UNIABEU) 
 

Desvendamentos insólitos na busca do eu 
Magda Velloso Fernandes de Tolentino (UFSJ) 
 

18:30 
O insólito em questão nas Literaturas de Língua Francesa 
 

Maria Cristina Batalha (UERJ) – coordenadora 
 

A opção de Théophile Gautier pelo conto fantástico 
Sabrina Ribeiro Baltor (UFRJ) 
 

Ethos e construção do fantástico em Maupassant: uma abordagem semiolinguística 
Jorge de Azevedo Moreira (UFRJ) 
 

Frenesi romântico e insólito na prosa de ficção de Pétrus Borel 
Fernanda Almeida Lima (UFRJ) 
 

Quarta-feira, 25 de março de 2009 
10:00 

O insólito em questão nas Literaturas Luso-Africanas 
 

Na arena da guerra: O Insólito em Boa tarde às coisas aqui em baixo 
Cláudia Amorim (UERJ) – coordenação 
 

Entre o Insólito e a Nacão: a escrita literária de Ungulani Ba Ka Khosa 
Robson Dutra (UERJ/FAPERJ) – coordenação 
 

Lídia Jorge e o vôo dos pássaros 
Cinda Gonda (UFRJ) 
 

O percurso emblemático das personagens femininas em O alegre canto da perdiz, de Paulina Chiziane 
Maria Geralda de Miranda (UNISUAM) 
 



  

14:30 
O insólito em questão no Design 
 

O insólito presente no design espirituoso 
Lucy Niemeyer (UERJ) – coordenadora 
 

O insólito na eloqüência retórica de capas de revistas noticiosas 
Vera Lucia dos Santos Nojima (PUC-RJ) 
 

O insólito como variável permanente do design gráfico 
André Villas-Boas (PUC-RJ) 
 

18:30 
O insólito em questão na Literatura Portuguesa 
 

O estranho e seu duplo 
Nadiá Paulo Ferreira (UERJ) – coordenadora 
 

O insólito na obra de Saramago 
Maria Helena Sansão Fontes (UERJ) – coordenadora 
 

O tempo e os tempos em Teorema, de Herberto Hélder 
Cláudia Atanásio Valentim (FEUC) 

 
Simpósios (sempre às 17:00): 

 

Segunda-feira, 23 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger 
Manuel Antônio de Castro (Proponente) 
 

A questão do insólito na arte: tempo e identidade, vida e morte 
Manuel Antônio de Castro (Coordenador de Sessão) 
 

O insólito como criatividade da realidade, para além dos conceitos e gêneros 
Manuel Antônio de Castro (Comunicador) 
 

A hora e a vez do burrinho pedrês 
Jun Shimada de Vasconcellos Brotto (Comunicador) 
 

A morte como insólito 
André Vinicius Lira Costa (Comunicador) 
 

Sala 2 (LIDIL) 
O gótico e o feminismo 
Maria Conceição Monteiro (Proponente) 
 

O gótico e o pós-colonial 
Camila Mello (Coordenador de Sessão) 
 

O gótico e o corpo feminino abjeto em Shame e Lady Oracle 
Camila Mello (Comunicador) 
 

A imagem gótica da mulher em “Woman Hollering Creek” de Sandra Cisneros 
Heleno Álvares Bezerra Júnior (Comunicador) 
 

A loucura na ficção de Joan Riley 
Adriana Jordão (Comunicador) 
 

Sala 3 (LIDIL) 
África e insólito: entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil 
Cristiane Madanêlo de Oliveira (Proponente) 
 

Mitologias africanas e insólito: uma abordagem étnico-cultural 
Cristiane Madanêlo de Oliveira (Coordenador de Sessão) 
 

A mística do insólito em Yemanjá (2007) de Carolina Cunha 
Cristiane Madanêlo de Oliveira (Comunicador) 
 

O (In)sólito através de referencias da tradição cultural africana 
Claudio Lourenço de Oliveira (Comunicador) 
 

Agbalá, um lugar insólito 
Vitor Rebello Ramos Mello (Comunicador) 
 

Sala 4 (LIDIL) 
O insólito como efeito estético 
Julio França (Proponente) 
 

O insólito como efeito estético 
Julio França (Coordenador de Sessão) 
 

O insólito em relatos de Néstor Perlongher 
Antonio Andrade (Comunicador) 
 

 “Minha mãe morrendo”: a marca do insólito em Valêncio Xavier 
Ângela Maranhão Gandier (Comunicador) 
 

O horror na vida, o horror na arte: uma leitura de A noite na taverna 
Karla Lopes Niels (Comunicador) 
 
 
 



  

Sala 5 (LIDIL) 
O insólito na narrativa ficcional: diálogos 
Flavio García (proponente) 
 

O insólito na literatura contemporânea: perspectivas críticas 
Flavio García (coordenador de sessão) 
 

Sólito e Insólito na construção do lugar da personagem na narrativa: a evasão pós-moderna 
Adilson Soares da Silva Junior (Comunicador) 
 

Emersões de elementos maravilhosos na contemporaneidade, através do método comparatista. 
Marina Pózes (Comunicador) 
 

O papel das personagens masculinas na manutenção do insólito nos contos rubianos em que a mulher é vista como 
responsável pelo evento insólito. 
Thalita Martins Nogueira (Comunicador) 
 

RAV 112 
A leitura do insólito a partir da construção do sentido na linguagem do texto literário infanto-juvenil 
Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (Proponente) 
 

A Poesia de Manuel de Barros: O menino que carregava água na peneira. 
Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (Coordenador da sessão) 
 

A verossimilhança em favor do insólito no poema O menino que carregava água na peneira de Manoel de Barros 
Angela Maria da Costa e Silva Coutinho (Comunicador) 
 

Poesia e Insólito: O menino que carregava água na peneira de Manuel de Barros 
Ana Paula Moutinho Moreira (Comunicador) 
 

A poesia de Manuel de Barros “O menino que carregava água na peneira” e o insólito nas estratégias de construção de sentido 
Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira (Comunicador) 
 

Terça-feira, 24 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger 
Manuel Antônio de Castro (Proponente) 
 

O insólito do homem nas imagens-questões do rio e do espelho 
Andrea Copeliovitch (Coordenador de Sessão) 
 

O fluido, o sólido, o insólito e o teatro 
Andrea Copeliovitch (Comunicador) 
 

O rio como insólito na terceira margem do homem 
Fábio Santana Pessanha (Comunicador) 
 

O nada-insólito: os confins do mistério 
Bianka Barbosa Penha (Comunicador) 
 

Sala 2 (LIDIL) 
O gótico e o feminismo 
Maria Conceição Monteiro (Proponente) 
 

Figurações literárias do Outro 
Bruno César F. Vieira (Coordenador de Sessão) 
 

A figura felina em “The Black Cat” 
Bruno César F. Vieira (Comunicador) 
 

Lendo o Fantástico e o Sobrenatural no Século XVIII – Uma Excursão Através de The Monk 
Roberta Liporagi (Comunicador) 
 

Sobre o Vampirismo na Literatura 
Lílian Araújo (Comunicador) 
 

Sala 3 (LIDIL) 
África e insólito: entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil 
Cristiane Madanêlo de Oliveira (Proponente) 
 

Brincriações literárias de Mia Couto 
Carla Eliane Szajdenfisz Jarlicht (Coordenador de Sessão) 
 

Chuva que paira, chuva pasmada, insólita chuva 
Carla Eliane Szajdenfisz Jarlicht (Comunicador) 
 

Percorrendo o insólito em O gato e o escuro de Mia Couto 
Denise Silva dos Santos (Comunicador) 
 

Todo beijo que é insólito deságua no mar 
Ramon Gilaberte Ramos (Comunicador) 
 

Sala 4 (LIDIL) 
O insólito na narrativa ficcional: diálogos 
Flavio García (proponente) 
 

O insólito: entre o Realismo e o Fantástico – Leituras 
Marcello de Oliveira Pinto (coordenador de sessão) 
 

Dialética entre realismo e insólito: questão de paradigma 
Aline de Almeida Moura (Comunicador) 
 

 



  

Prefaciando o Fantástico 
Vanderney Lopes da Gama (Comunicador) 
 

Blimunda e o insólito em Memorial do convento, de José Saramago 
Joana D'arc Santos de Oliveira do Carmo (Comunicador) 
 

Sala 5 (LIDIL) 
O insólito na narrativa ficcional: diálogos 
Flavio García (proponente) 
 

O insólito na literatura contemporânea: leituras críticas 
Flavio García (coordenador de sessão) 
 

Mais do mesmo: a inserção do insólito em "O crime do chalet vermelho", de Xosé Luís Méndez Ferrín como retomada da 
tradição 
Angélica Maria Santana Batista (Comunicador) 
 

Do sentimento do fantástico contemporâneo: a presença de Murilo Rubião e Amílcar Bettega 
Josilene Marinho (Comunicador) 
 

E por falar em Fantástico na Literatura Portuguesa: Mário de Carvalho e Maria Judite de Carvalho 
Flavio García (Comunicador) 
 

RAV 112 
Metamorfose e Alegoria – A travessia Apocalíptica na tessitura ficcional de Guimarães Rosa – A 
Contribuição dos Debates comparatistas nas Trilhas do Insólito e a compreensão da Escrita Poética em 
diálogo com Cervantes e o Livro do Apocalipse 
Pedro Paulo Alves dos Santos (Proponente) 
 

Metamorfose e Alegoria - A travessia Apocalíptica na tessitura ficcional 
Pedro Paulo Alves dos Santos (Coordenador da sessão) 
 

O livro do Apocalipse: Metamorfose e Alegoria - A travessia Apocalíptica na tessitura ficcional. Quando a teologia é 
narratividade do tempo 
Pedro Paulo Alves dos Santos (Comunicador) 
 

Diadorim – a reinvenção de Dom Quixote de La Mancha (Inversões ficcionais do mito da Távola Redonda em Grande sertão: 
veredas) 
Wander Lourenço de Oliveira (Comunicador) 
 

Nem Deus, nem demo: Diadorim. A metaforização da religião em Grande Sertão Veredas 
Cristiano Santos Araujo (Comunicador) 
 

Quarta-feira, 25 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

O insólito como questão e a questão como insólito em Rosa e Heidegger 
Manuel Antônio de Castro (Proponente) 
 

Fernando Pessoa e Guimarães Rosa: o pensamento como abertura para o insólito 
Antônio Máximo Ferraz (Coordenador de Sessão) 
 

Mensagem, de Fernando Pessoa: o mito como a insólita verdade de História 
Antônio Máximo Ferraz (Comunicador) 
 

Fita Verde e seu insólito caminhar 
Patrícia Marouvo Fagundes (Comunicador) 
 

Uma peça sem atos: o insólito abre as cortinas 
Leonardo Lusitano Mósso (Comunicador) 
 

Sala 2 (LIDIL) 
O insólito em questão no design 
Lucy Niemeyer (Proponente) 
 

O insólito em questão no design 
Lucy Niemeyer (Coordenador de Sessão) 
 

Websites insólitos ou o insólito como estratégia de construção das cibercidades 
Frederico Braida e Vera Lucia Moreira dos Santos Nojima (Comunicador) 
 

O insólito como identidade televisiva: as vinhetas da MTV 
Raquel Ponte e Lucy Niemeyer (Comunicador) 
 

A descoberta do inusitado no cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber 
Adriana Ribeiro e Lucy Niemeyer (Comunicador) 
 

O insólito no singular de marcas comerciais pernambucanas 
Gisela Abad e Lucy Niemeyer (Comunicador) 
 

Sala 3 (LIDIL) 
O lugar do insólito na literatura infantil e juvenil 
Regina Silva Michelli (Proponente) 
 

O lugar do insólito na literatura infantil e juvenil 
Patrícia Kátia da Costa Pina (Coordenador de Sessão) 
 

O maravilhoso e o insólito nos contos de Marina Colasanti 
Regina Silva Michelli (Comunicador) 
 

O insólito e o leitor em Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato 
Patrícia Kátia da Costa Pina (Comunicador) 
 



  

Seria o imaginário a infância da consciência? 
Helena Dias (Comunicador) 
 

Sala 4 (LIDIL) 
O insólito na narrativa ficcional: diálogos 
Flavio García (proponente) 
 

O insólito na narrativa rubiana 
Marcello de Oliveira Pinto (coordenador de sessão) 
 

Os papéis das mulheres em Murilo Rubião: mãe, amante e monstro 
Luciana Morais da Silva. (Comunicador) 
 

Do insólito ao sofrimento 
Luana Castro dos Santos Braz (Comunicador) 
 

Será amor? Uma análise das relações em Murilo Rubião 
Jordão Pablo Rodrigues de Pão (Comunicador) 
 

Sala 5 (LIDIL) 
O insólito na narrativa ficcional: diálogos 
Flavio García (proponente) 
 

Passeios pelo insólito: da tradição a contemporaneidade 
Flavio García (coordenador de sessão) 
 

Eça de Queirós e a narrativa fantástica 
Elaina Carla Silva Xavier (Comunicador) 
 

Contos maravilhosos e tradição popular oral galega nas sendas do insólito: aproximações e distanciamentos. 
Rafaela Cardoso Corrêa (Comunicador) 
 

O insólito em "Percival", de Xosé Luis Méndez Ferrín: diálogos com o Maravilhoso medieval 
Michele de Oliveira (Comunicador) 
 

RAV 112 
O insólito em questão no texto artístico: a literatura e a publicidade 
Tania Maria Nunes de Lima Camara (Proponente) 
 

O insólito em questão no texto artístico: a literatura e a publicidade 
Tania Maria Nunes de Lima Camara (Coordenador da sessão) 
 

O insólito uso do nome próprio no texto literário 
Tania Maria Nunes de Lima Camara (Comunicador) 
 

Por uma geometria da forma linguística: o sólito e o insólito em João Cabral de Melo Neto 
Anderson da Silva Ribeiro (Comunicador) 
 

Transpiração insólita 
Tatiana Nunes de Lima Camara (Comunicador) 

 
Comunicações Livres (sempre às 13:00): 

 
Segunda-feira, 23 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

Márcio Souza: caminhos e des-caminhos de uma caligrafia 
Ataide José Mescolin Veloso 
 

A ficcionalidade da narrativa em primeira pessoa  
Edson Ribeiro da Silva  
 

O extraordinário e o banal: historicidade entre o acontecimento poético e o fato historiográfico. 
Diego de Figueiredo Braga Pereira 
 

Sala 2 (LIDIL) 
A busca insólita de um objeto perdido: uma leitura do conto Flor, Telefone, Moça de Carlos Drummond de Andrade 
Luciano Ferreira da Silva 
 

Murilo, o intangível – leitura meta-textual de um conto de Murilo Rubião 
Marcelo Pacheco Soares 
 

David, os gatos e mais: o insólito em O agressor, de Rosário Fusco 
Gilberto Araújo de Vasconcelos Júnior 
 

Sala 3 (LIDIL) 
Imagens Oníricas em Mário Benedetti, em Edgar Allan Poe e em Aluísio Azevedo 
Rachel Fátima dos Santos Nunes 
 

O insólito em A desintegração da morte, de Orígenes Lessa, e em As intermitências da morte, de José Saramago 
Jaqueline Nunes da Fonseca Cosendey 
 

Os mitos latino-americanos e moçambicanos à luz do fantástico e do realismo maravilhoso 
Regina da Costa da Silveira 
 

Sala 4 (LIDIL) 
A emergência do insólito na narrativa espanhola contemporânea de Rosa Montero 
Viviane Soares Fialho de Araújo 
 

O leitor e as manifestações do insólito no conto "Las ruinas circulares", de Jorge Luis Borges 
Elisângela dos Reis Oliveira 
 

 



  

O trabalho com o insólito no micro-relato de Augusto Monterroso 
Luciana Aparecida da Silva 
 

Terça-feira, 24 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

A presença do insólito na reescrita de Chapeuzinho Vermelho 
Ana Célia Clementino Moura 
 

O lúdico e o insolíto no jogo especular da ilustração em Angela Lago 
Rodrigo da Costa Araújo 
 

A problematização do maravilhoso nos contos de Andersen 
Daniel Simões Santos Massa 
 

Sala 2 (LIDIL) 
O insólito no Narciso e Goldmund de Herman Hesse 
Felipe Forain Marques 
 

O campo da ficção em debate não dicotômico 
Carolina Lusitano dos Santos Torres 
 

Questionamentos em torno da partida 
André Luís Borges de Oliveira 
 

Sala 3 (LIDIL) 
Ponciá Vicêncio: um aspecto do insólito na narrativa afro-descendente 
Sônia Maria Ferreira Fazenda 
 

Ponciá Vicêncio e a busca da ancestralidade 
Ana Lucia do Nascimento 
 

As marcas da escravidão: o insólito em O presente de Ossanha 
Luciana Mara Souza Soares 
 

Sala 4 (LIDIL) 
O insólito em O mistério da árvore de Raul Brandão 
Eloísa Porto Corrêa 

 

Um Natal (insólito) na Barca 
Tatiana Alves Soares Caldas 
 

Viagem à roda de Machado 
Leonardo Vieira de Almeida 
 

Sala 5 (LIDIL) 
Mia Couto: uma reflexão sobre a cultura e a tradição moçambicana 
Alexsandra Machado da Silva dos Santos 
 

 “Bola com feitiço” (1974) de Uanhenga Xitu: feitiçaria no conto angolano 
Juliano Carrupt do Nascimento 
 

Quarta-feira, 25 de março de 2009 
Sala 1 (LIDIL) 

Amizade, paixão e morte: o insólito em Fazes-me falta, de Inês Pedrosa 
Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira 
 

Pinheiro Chagas contista, entre o real e o sobrenatural 
Jane Adriane Gandra 
 

Reflexões sobre o insólito em Memorial do Convento, de José Saramago 
Marcia de Oliveira Gomes 
 

Sala 2 (LIDIL) 
Um mundo maravilhoso além dos muros da escola: o insólito como estratégia narrativa em conto de escola, de 
Machado de Assis 
Lucicléia Sousa Silva Passos 
 

Insólito: via de acesso ao leitor oitocentista de “A Semana” 
Nelson de Jesus Teixeira Júnior  
 

A compreensão do incomunicável na obra de Clarice Lispector 
Marco Antonio da Silva Santos 
 

Sala 3 (LIDIL) 
O insólito da religiosidade mítica em Matrix 
Geysa Silva 
 

O real como sintoma: o insólito no gênero e na temática d’ Estação Carandiru 
Norma de Siqueira Freitas 
 

O duplo em Hoje é Dia de Maria 
Myriam Pessoa Nogueira 
 

Sala 4 (LIDIL) 
Um mundo a contrapelo 
Fernando Cerisara Gil 
 

 



  

O insólito nas Catilinárias, de Marco Túlio Cícero 
Fábio Frohwein de Salles Moniz 
 

O insólito na construção de Corpo de Baile 
Tereza Paula Alves Calzolari 
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A história, ainda recente, dos Painéis “Reflexões sobre o Insólito na narrativa 
ficcional”, agora em sua quinta edição, coincidindo com a realização do I Encontro 
Nacional do Insólito como Questão na Narrativa Ficcional, tem sua gênese na 
criação do Grupo de Pesquisa Estudos Literários: Literatura; outras linguagens; 
outros discursos, cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq em 2001 
(http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0326802VKL7YRI). 

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 e à orientação de pesquisas, 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, cmo 
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 pela equipe. De lá para cá, o periódico migrou 
para a publicação de números temáticos, sempre privilegiando os projetos de 
pesquisa dos membros de sua equipe, lançando-se, sempre, dois números anuais, 
um para cada semestre. 

O CaSePEL 2 (dez./06) teve por temática as literaturas africanas de língua 
portuguesa, organizado por Maria Geralda de Miranda (UNISUAM/ UNESA), 
membro colaborador externo da equipe e pesquisadora do Grupo. Os números 3 
(jun./07), 5 (jun./08) e 6 (dez./08) tiveram por temática a literatura infanto-juvenil, 
organizados por Armando Gens – também membro da equipe – e Regina Michelli. O 
número 4 (dez;/07) teve por temática a Literatura: entre questões e conceitos, 
sob a organização de Flavio García e Marcello de Oliveira Pinto – atual vice-líder do 
Grupo e Co-coordenador do SePEL.UERJ. 

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 
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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. 

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 
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(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, 
estarão sendo publicados em C d Rom, juntamente com este mesmo 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. Este V Painel, 
coincidente com a realização de um I Encontro Nacional, dedica-se a refletir 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. 

O evento, seja local, regional, nacional ou internacional – pretensão que se 
assume ter –, apóia-se nas pesquisas em desenvolvimento na célula mãe do Grupo, 
do Projeto, envolvendo, principalmente, os interesses primários de Flavio García – a 
construção do insólito na narrativa –, de Marcello de Oliveira Pinto – a recepção do 
insólito – e de Regina Michelii – o insólito na literatura infanto-juvenil. 

 
Flavio García 

Marcello de Oliveira Pinto 
Regina Michelli 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NA LITERATURA PORTUGUESA 

O ESTRANHO E SEU DUPLO 
Nadiá Paulo Ferreira (UERJ) – coordenadora 

Freud, em um texto de 1919, intitulado O Estranho, recorre aos versos de 
Schelling para definir o estranho (Unheimlich): “é o nome de tudo que deveria ter 
permanecido… secreto e oculto mas veio à luz”. O estranho, a partir de Freud, não 
se identifica o novo, mas com o familiar. Só que se trata de alguma coisa que, 
apesar de fazer parte do sujeito, é rechaçado pelo eu. O objetivo de nosso trabalho 
é abordar o estranho a partir da relação especular, que se estabelece entre o eu e o 
outro sob a forma de sósia. Otto Rank, em 1914, ao definir o duplo como uma 
“enérgica negação do poder da morte”, afirma que “a alma ‘imortal foi o primeiro 
duplo do corpo”.1 E Freud acrecenta: quando a garantia da imortalidade é superada, 
o duplo inverte seu aspecto, transformando-se em “estranho anunciador da morte”.2 
Tertuliano Máximo Afonso, o professor de história, e Daniel Santa-Clara, nome 
artístico do ator de cinema António Claro, personagens do romance de José 
Saramago, O Homem duplicado, ilustram bem essa relação do duplo com a morte: a 
morte de António Claro, o original, não livra Tertuliano Máximo Afonso, o duplicado, 
da morte. Muito pelo contrário: António Claro é enterrado como se fosse Tertuliano 
Máximo Afonso, o que faz com que ele (Tertuliano máximo Afonso), apesar de vivo, 
esteja morto para todos aqueles que o conheciam. Assim, não lhe resta outra saída 
senão assumir a vida do morto, o que implica, entre outras coisas, assumir a 
profissão de ator e ficar com Helena, a viúva de António Claro. Mas “o tempo voltou 
para trás”, António Claro reaparece, e tudo vai começar de novo. 

O INSÓLITO NA OBRA DE SARAMAGO 
Maria Helena Sansão Fontes (UERJ) – coordenadora 

Saramago já é bastante conhecido pelo elemento estranho presente na 
maioria de suas narrativas. Destacam-se no presente trabalho as obras Ensaio 
sobre a cegueira, A jangada de pedra e As intermitências da morte, lugares onde se 
exacerba a ironia do autor por intermédio da alegoria marcante no primeiro romance 
e das invenções desconcertantes nos dois últimos que desconstroem a narrativa 
tradicional, além de levantarem o questionamento entre as consequências das 
decisões históricas e o tênue fio que sustenta a ética na sociedade contemporânea. 
Em todos os três romances é a humanidade posta no centro das inquietações do 
autor, num constante desafio para o homem nas esferas existencial e social. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 FREUD, 1919. “O estranho”, v. XVII. 
2 FREUD, 1919. “O estranho”, v. XVII. 
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O TEMPO E OS TEMPOS EM TEOREMA, DE HERBERTO HÉLDER 
Cláudia Atanázio Valentim (FEUC) 

O presente trabalho pretende abordar questões relativas ao tempo, um dos 
elementos estruturais da narrativa, e a sua representação no conto Teorema, de 
Herberto Helder. Subvertendo “a ordem natural das coisas”, a narração é feita por 
Coelho, um dos matadores de Inês de Castro, tradicionalmente silenciado no 
discurso histórico. Do não-tempo – a Eternidade –, ele revive seu assassinato, avalia 
os atos do rei e se coloca como um dos elementos fundamentais para a perpetuação 
do caso triste e dino da memória que do sepulcro os homens desenterram. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NAS LITERATURAS LUSO-AFRICANAS 

NA ARENA DA GUERRA: 
O INSÓLITO EM BOA TARDE ÀS COISAS AQUI EM BAIXO 

Cláudia Amorim (UERJ) – coordenação 

Publicado em 2003, Boa tarde às coisas aqui em baixo, de António Lobo 
Antunes, traz a tona a temática da descolonização portuguesa em África. A miséria e 
o caos reinantes na Angola pós-colonial são retratados pelos agentes portugueses 
em missão na ex-colônia ao mesmo tempo em que esses se deparam aos poucos 
com as articulações do poder em Portugal, de que são simultaneamente agentes e 
vítimas. Como touros na arena, os agentes são matadores e futuros touros abatidos 
a serviço do governo português, interessado nos desdobramentos da guerra civil 
que tomou conta de Angola logo após o processo de independência. 

Através de uma escrita fragmentada, em que ecoam as vozes e a memória 
dos personagens portugueses e angolanos, Lobo Antunes produz uma obra na qual 
o insólito comparece na impossibilidade de se dizer a guerra e na loucura de existir 
num mundo conturbado por conflitos. 

ENTRE O INSÓLITO E A NACÃO: 
A ESCRITA LITERÁRIA DE UNGULANI BA KA KHOSA 

Robson Dutra (UERJ/FAPERJ) – coordenação 

Resultado de uma heterogeneidade que conta com efetiva contribuição de 
árabes, indianos, portugueses, além de diversas etnias africanas, a sociedade 
moçambicana tem sido refletida pela literatura que, através de diversas estratégias, 
tenta dar conta dos desvãos de sua história. 

Se a produção literária do período pré-colonial ocupou-se, dentre outros, de 
temas que faziam com que o toque do tambor clamasse pela Independência, a 
discursividade literária no período pós-colonial se dá através de duas fases distintas. 
A primeira cobre um espaço de quase dez anos e conta com uma produção que 
alguns desses críticos definem como de predominante exaltação patriótica, visto que 
é centrada em constantes referências a heróis e fatos que se associam, direta ou 
indiretamente, ao processo de libertação nacional, numa celebração eufórica do país 
recém-nascido. A segunda, que se origina em meados dos anos 80, notadamente na 
“Geração da Charrua”, cujo objetivo seria revolver os terrenos da utopia 
interiorizada, constrói-se, na maioria das vezes, por meio de posições anti-
doutrinárias e de uma maior heterogeneidade, quer no aproveitamento de temas 
antes tangenciados, quer no questionamento do verdadeiro estatuto dos heróis de 
outrora. 

Este trabalho tem, pois, por objetivo, refletir como a escrita de Ungulani Ba Ka 
Khosa tem se valido do insólito como tema e estratégia ficcional para revelar a 
indisfarçada disforia que o incita a esmiuçar as lacunas do tecido da história de 
Moçambique, apontando para novas representações dos fatos que a constituem, 
sobretudo a partir de 1978, nos campos de reeducação administrados pela 
FRELIMO, com o intuito de forjar o “homem novo”. 
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LÍDIA JORGE E O VÔO DOS PÁSSAROS 
Cinda Gonda (UFRJ) 

Quando indagada por que escrevia, Lídia Jorge, autora portuguesa, teria 
declarado: “Para saber como encontrei a situação do amor ao entrar na vida, e como 
a deixarei quando dela me for”. A presença de uma fraternidade sem fronteiras e 
sem limites ali se afirma. A noção de alteridade, associada ao pacto com a 
liberdade, se avizinha. A obra de Lídia parece guardar tal compromisso.  

O que particulariza a escrita de Lídia Jorge é o domínio da narrativa, a 
capacidade de criar personagens que permanecem em nossa memória. Lídia parte, 
quase sempre, do insólito, na construção seus romances: o surgimento de uma 
cobra imensa que, ao gesto de Jesuína Palha, com o cabo de sua enxada ao 
enfrentá-la, transforma-se numa cobra alada, coincide com a chegada dos soldados, 
dando conta de uma revolução. A forma de entendimento da grande metáfora, o 25 
de Abril, em O dia dos prodígios, é singular. O segundo romance, O cais das 
merendas, revela os impasses do país frente ao ingresso na Comunidade Européia. 
Ainda uma vez, Lídia partirá do insólito.  

Uma imensa pedra irá despertar a curiosidade dos habitantes de uma região 
do Algarve. Sobre ela se edificará o Hotel Alguergue. A palavra pedra, associada à 
idéia de fundação, guiará a narrativa. Os traços da cultura árabe, elemento 
fundamental na colonização do sul de Portugal, aparecem na palavra Alguergue, 
cujo significado se associa ao jogo, o das pedrinhas. No desejo de uma vida melhor, 
os personagens abandonam a cultura que lhes é própria e assimilam a do outro 
(alusão aos perigos de uma integração à Europa). Aldegundes, a mulher que tudo 
entendia da arte de semear, irá surgir ao final, vagando pela praia, a pedir a que lhe 
expliquem o vôo dos pássaros. Metáfora da liberdade ameaçada. 

Recupera-se a memória coletiva e cultural de um povo. 

O PERCURSO EMBLEMÁTICO DAS PERSONAGENS FEMININAS EM 
O ALEGRE CANTO DA PERDIZ, DE PAULINA CHIZIANE 

Maria Geralda de Miranda (UNISUAM) 

O presente trabalho indagará acerca da saga das personagens Maria das 
Dores e Delfina, do romance O alegre canto da perdiz, da moçambicana Paulina 
Chiziane. As ações desenvolvidas por essas personagens subvertem as regras e os 
costumes dos espaços sociais em que elas transitam. Essas subversões acontecem 
de várias maneiras, algumas vezes pela via do insólito, quando Delfina consegue, 
com ajuda de feitiçaria, seduzir marinheiros, casar-se com José e amasiar-se com 
um português branco e rico que faz dela sua “esposa” e mãe de dois de seus filhos.  

Outras subversões se evidenciam pela quebra das tradições, quando Maria 
das Dores abandona Simba, pai de seus filhos, perambula durante anos por 
caminhos da Zambezia, chegando a causar revolta no povo de Gurué, que a 
encontra tomando banho nua no rio Licungo. Todas essas ações apontam para a 
construção de um discurso feminino que denuncia o estado de reificação a que a 
mulher moçambicana foi submetida, principalmente durante a colonização: “Delfina é 
aquela que dormiu com brancos por causa do chá e do açúcar”.  
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O romance de Paulina, ao contar a saga dessas duas mulheres (mãe e filha), 
também faz uma releitura da origem dos povos, da história de África e, sobretudo, 
da Zambezia, e ao recontar lendas do matriarcado recupera também o papel do 
feminino na criação e desenvolvimento da humanidade.  

“No princípio dos princípios o mundo era só de mulheres. (...) Os seres 
humanos, como a flora, nasciam do solo. (...) A liberdade e a alegria são filhas do 
matriarcado, onde se obedece às leis da natureza...” 

Tais lendas são rememoradas pelo narrador que as utilizam como pano de 
fundo das ações romanescas. São objetivos desse trabalho também observar o 
modo pelo qual tais lendas contribuem para a elaboração do discurso das 
personagens do romance ou fornecem as chaves de leitura para as suas 
emblemáticas atuações. 

 



 20

O INSÓLITO EM QUESTÃO NAS LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA 

A ARTIFICIOSIDADE DO DISCURSO: MARCA DO INSÓLITO NA POÉTICA BORGEANA 
Ana Cristina Santos (UERJ) – coordenadora 

O escritor argentino Jorge Luis Borges em sua poética extenua a 
desconstrução/reconstrução da realidade, elaborando a co-extensão entre texto e 
universo referencial. Para ele, texto e realidade são sinônimos, estão em um mesmo 
nível. O nosso mundo não é mais real que o universo textual. Esse fato é 
fundamental para que o autor incorpore o que existe no contexto referencial à sua 
produção, nos limites entre o ficcional e o documental. Longe de buscar uma 
experiência múltipla, ele problematiza a relação entre o texto e o que está fora dele. 
Marcada pela ambigüidade, sua poética é construída com elementos retirados da 
tradição literária misturadas à reprodução de outras linguagens (a pintura, o cinema 
como exemplos), numa intertextualidade com vários discursos do contexto social, 
tais como: a cultura clássica, a popular, a filosofia e a religião. No labirinto de 
significados produzidos pela rede de linguagens em que se transforma o seu texto, 
sem um centro que lhes dê coerência e consistência, mostra que o real não é 
significante por si mesmo. O mundo é o universo discursivo que nos rodeia, 
constantemente reescrito com outros significados, em que se dilui as categorias 
ontológicas entre realidade e ficção, arte e não-arte. Os frágeis limites entre esses 
universos são questionados. E, ao mesmo tempo, questionam-se os limites que 
sustentam o ser: o tempo, o espaço e a individualidade. 

JULIO LLAMAZARES E ALAN PAULS: 
O ESQUECIMENTO COMO FONTE DO INSÓLITO NA NARRATIVA DE LÍNGUA ESPANHOLA 

Rita de Cássia Miranda Diogo (UERJ) 

Com este trabalho, pretendemos nos aproximar da narrativa do escritor 
espanhol Julio Llamazares e do escritor argentino Alan Pauls. Ao situar suas obras 
entre a memória e o esquecimento, ambos acabam por construir uma narrativa que 
dilui as fronteiras entre o real e o imaginário, o documentário e a ficção. Segundo 
nossa hipótese, esta travessia de fronteiras cria um espaço de fricções, a partir do 
qual nasce o insólito, impresso não só em suas temáticas, mas também em suas 
respectivas construções narrativas. Por outro lado, pretendemos apresentar a obra 
destes autores como parte da trajetória da literatura de língua espanhola, que como 
outras literaturas contemporâneas, reflete a necessidade identitária de apego ao 
local diante da premência da vida urbana e das exigências do mundo globalizado. 

ALGUMAS IMAGENS INSÓLITAS NA NARRATIVA DE OSVALDO SORIANO E MANUEL PUIG 
Norma Beatriz Torres (UVA) 

As décadas de 70 e 80 trouxeram diversas propostas artísticas que 
modularam e ainda modulam o cenário da literatura hispano-americana: o fato de 
dialogar com outras áreas do saber, tais como a história, a política, o cinema e 
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especialmente o chamado arte Pop. Abolindo, desse modo, fronteiras e 
configurações estabelecidas, dando nascimento, assim, a sentidos outros, muitas 
vezes considerados insólitos pelo fato de não familiares. Modos de construir e 
constituir desconstruindo discursos gerando re-atualizações e novos sentidos, 
distantes do antigo modelo de romancear histórico. É por essa trilha transdisciplinar 
que este trabalho apresenta algumas imagens insólitas de Osvaldo Soriano e de 
Manuel Puig, autores estes conhecidos pelos seus debates ideológicos e políticos. 
Imagens insólitas ampliadas para um diálogo interdiscursivo com outras áreas de 
cunho inesperado originado, muitas vezes, o insólito numa ficção histórica e política 
de um mundo Pop que ainda constitui e diagrama nossas relações e imaginário. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NAS LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA 

RAZÃO ILUMINADA E DESEJOS OBSCUROS: 
TANGÊNCIAS ENTRE O ROMANCE GÓTICO E O CORTÊS 

Maria Conceição Monteiro (UERJ) – coordenadora 

A narrativa gótica sustenta uma nostalgia pelo passado perdido do amor 
cortês, da aventura, por esse mundo que, se bárbaro, era também ordenado. As 
ansiedades do presente são projetadas para o passado na figura do vilão 
aristocrata. Observa-se, entretanto, que, mesmo com aparentes contradições, o 
gótico se utiliza de elementos que fugiam das normas literárias impostas na época, 
em favor de uma criação imaginativa, mas que tinha como base e objetivo o próprio 
caos político e social em que a narrativa se inseria, ainda que deslocada 
geograficamente. Esse poder de combinação faz do gótico um gênero contraditório e 
ambivalente. Daí ter sido discutido como uma forma híbrida de romance cortês e 
romance moderno. Assim, o que fica, claramente, é que o gótico é não mais que 
uma ficção narrativa que estruturalmente retoma a tradição do romance cortês. 

AS FACES DO INSÓLITO EM MIDNIGHT’S CHILDREN, DE SALMAN RUSHDIE 
Shirley de Souza Gomes Carreira (UNIGRANRIO) 

Midnight’s Children é um romance construído sobre dois pilares distintos: o 
realismo fantástico e a revisão da história. A opção pelo fantástico para reinterpretar 
os fatos históricos denota a clara intenção de Rushdie de demonstrar a 
inconfiabilidade dos registros históricos e autobiográficos, pois ambos são 
permeados pela “verdade da memória”. Este trabalho propõe a releitura do romance 
à luz das teorias do insólito e a relação autor-texto-leitor decorrente deste enfoque. 
Ao elaborar o seu texto, Rushdie cria um leitor-modelo que seja capaz de ler o 
romance do ponto de vista da historiografia e, ao mesmo tempo, seja capaz de 
decodificar a visão crítica do autor a respeito das questões políticas e sociais da 
Índia. O insólito surge como elemento primordial para as reflexões a serem 
despertadas no leitor. 

DESVENDAMENTOS INSÓLITOS NA BUSCA DO EU 
Magda Velloso Fernandes de Tolentino (UFSJ) 

Fenômeno insólito é todo evento extraordinário, inabitual, de manifestação 
irregular e quase sempre recorrente, sendo, ainda, via de regra, imprevisível. É esse 
aspecto que vamos encontrar no romance The Thirteenth Tale de Diane Setterfield, 
em que a narrativa retoma a atmosfera do gótico para desvendar um e outro mistério 
familiar através de uma linguagem metalinguística da ficção auto/biográfica. O ponto 
central do romance é na verdade a busca de identidade, que vai de um a outro 
personagem da história, o que reitera a preocupação sempre atual de estabelecer 
identidades. Este trabalho, ao examinar essa busca, pretende destacar alguns 
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aspectos insólitos da história desvendada no romance, mostrando como esse 
aspecto (o insólito) continua presente na ficção contemporânea. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NAS LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA 
Maria Cristina Batalha (UERJ) – coordenadora 

A OPÇÃO DE THÉOPHILE GAUTIER PELO CONTO FANTÁSTICO 
Sabrina Ribeiro Baltor (UFRJ) 

Entre os anos de 1830 e 1872, Théophile Gautier, escritor francês, não pára 
de escrever. Entre romances, livros de poesias, ensaios, críticas, nunca deixou de 
criar textos fantásticos e de publicá-los de forma regular. Seu primeiro conto deste 
gênero, La Cafetière, foi lançado em 4 de maio de 1831, no periódico Le Cabinet de 
Lecture, mas a relação do autor francês com o insólito é ainda anterior a esta data, 
como prova uma análise da obra do escritor alemão E.T.A Hoffmann, escrita por um 
jovem Gautier, em 1830. Desta maneira, Théophile Gautier não apenas foi um 
profícuo autor de narrativas fantásticas, mas também refletiu sobre a entrada e o 
imediato sucesso deste gênero na França do século XIX. Além do texto sobre 
Hoffmann de 1830, elabora uma outra análise da obra do famoso escritor alemão, 
em 1836, no periódico La Chronique de Paris e prefacia, em 1856, um livro de 
contos de outro representante da literatura fantástica alemã, Achim d’Arnim. São 
nestes textos críticos que destaca a necessidade de um minucioso estilo capaz de 
construir um ambiente verossímil em que o insólito suscitará uma nota dissonante. 
Tais análises são fontes preciosas das quais se pode depreender o que constitui, 
para o escritor francês, as singularidades do fantástico. Da mesma forma, é possível 
perceber suas expectativas quanto ao gênero. Neste trabalho, busco trazer à luz as 
várias razões que provavelmente levaram Gautier a optar pelo estranho, pelo 
fantástico, pelo o insólito na literatura, desde os motivos estéticos e ideológicos até 
os financeiros. 

ETHOS E CONSTRUÇÃO DO FANTÁSTICO EM MAUPASSANT: 
UMA ABORDAGEM SEMIOLINGÜÍSTICA 

Jorge de Azevedo Moreira (UFRJ) 

O estudo do ethos, isto é, da imagem dos sujeitos construída nas práticas 
discursivas, vem tendo grande destaque nas variadas correntes de análise do 
discurso, dentre as quais a semiolinguistica, de Patrick Charaudeau.  

Embora as atuais pesquisas voltadas para o ethos se desenvolvam 
principalmente sobre as áreas midiática e política, acreditamos poder aplicar alguns 
dos pressupostos teóricos da semiolinguistica também ao discurso literário. 
Escolhemos como corpus deste trabalho algumas narrativas fantásticas do francês 
Guy de Maupassant (1850-1893), notadamente as duas versões do conto Le Horla 
(1886 e 1887), considerado o mais importante feito pelo autor nesse gênero. 

Propomos demonstrar que os efeitos de hesitação, angústia e medo, típicos 
da literatura fantástica, desenvolvem-se em boa parte através da construção de um 
ethos específico do narrador, processo determinado pela manipulação dos modos 
de organização do discurso narrativo e descritivo – conforme definidos por 
Charaudeau em Grammaire du sens et de l’expression (1992). 
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De fato, muitas das narrativas fantásticas de Maupassant apresentam uma 
sequência semelhante, na qual a leitura parte de uma situação tranquila, tornando-
se, contudo, progressivamente densa até alcançar um desfecho em geral negativo 
para o personagem. As mudanças dos traços descritivos correspondem a 
alternâncias sutis na narrativa, que fazem o leitor mover-se de um cenário textual 
pacificamente realista para adentrar, pouco a pouco, o obscuro e aflitivo universo do 
insólito. 

FRENESI ROMÂNTICO E INSÓLITO NA PROSA DE FICÇÃO DE PÉTRUS BOREL 
Fernanda Almeida Lima (UFRJ) 

O escritor Pétrus Borel (1809-1859), integrante do grupo de artistas 
classificados como pequenos românticos (petits romantiques), figura como um dos 
representantes legítimos do romantismo frenético de 1830, vertente encarniçada e 
subversiva do movimento romântico francês. Em sua configuração, o frenesi 
romântico conta com traços do romance gótico inglês (roman noir), bem como do 
fantástico alemão e do erotismo violento e escatológico da estética desenvolvida 
pelo marquês de Sade, considerado o ilustre e maldito precursor da expressão 
literária do frenesi. Por meio da composição das obras mais significativas de sua 
prosa de ficção, o volume de contos imorais Champavert (1833) e o romance 
Madame Putiphar (1839), Pétrus Borel ostenta sua filiação aos excessos e ultrajes 
do frenesi literário. A exibição do “escândalo do mal”, a hipertrofia de metáforas do 
grotesco e de cenas sangrentas, as representações do horror e de um erotismo 
macabro constituem os elementos frenéticos que permeiam a cenografia enunciativa 
(Maingueneau, 2006) das principais obras de Borel, elementos responsáveis por 
abalar os limites do verossímil e as regras acadêmicas. Entretanto, com base nas 
principais características da estética frenética, a presente comunicação objetiva 
destacar a singularidade da manifestação do insólito no frenesi boreliano. Em 
oposição a seus pares, como Théophile Gautier e Gérard de Nerval, que vinculam o 
insólito do frenesi romântico à presença de componentes sobrenaturais, satânicos 
ou oníricos, Pétrus Borel, em Champavert e em Madame Putiphar, fundamenta a 
representação do insólito na exibição dos opróbrios sociais, no paroxismo estético e 
nas transgressões dos temas frenéticos, descartando elementos do gênero 
fantástico. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NA LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

O INSÓLITO NA LINGUAGEM DE MIA COUTO: MODOS DE (RE)DESCOBRIR O SIGNO VERBAL 
Maria Teresa Gonçalves Pereira (UERJ) – coordenadora 

A linguagem do escritor moçambicano Mia Couto é lúdica e instigante, 
considerando as possibilidades de decifrar um código familiar – a Língua Portuguesa 
– perpassado pelo insólito na criação vocabular e no arranjo das frases. Esse 
encontro, de caráter lusófono, dá ao usuário do Brasil condições de entrar em 
contato com a variedade de línguas portuguesas, o que lhe garante a plenitude do 
conhecimento do idioma. A obra utilizada para constatar como essa língua se 
(re)cria, instaurando uma dimensão de estranheza afetiva é O Gato e o Escuro. As 
ilustrações – linguagem não verbal – primorosas de Marilda Castanha auxiliam a 
ressignificar o signo verbal. A matéria-prima da linguagem de Mia Couto repousa na 
tradição linguística, mas se abre à experimentação que, às vezes, causa 
perplexidade pelos resultados inusitados que a criação poética instaura. 

AMBIGUIDADE: MOTOR DA INSÓLITA RELAÇÃO ENTRE VIDA E MORTE 
NA NARRATIVA DE BARTOLOMEU CAMPOS QUEIRÓS 

Luci Ruas (UFRJ; UGF) 

O que se pretende, nesta comunicação, é discutir propostas de leitura para a 
narrativa de Bartolomeu Campos Queirós que, em seu processo de enunciação, 
revelam-se como um jogo em que a palavra encena a ambígua relação morte / vida, 
problematizando, ainda, a questão ontológica de que o homem é um ser-para-a-
morte. Esta certeza inalienável impulsiona a criação artística – revelando-se como 
jogo e evidenciando seu caráter de linguagem, esses textos atingem a própria 
essência da literatura: angústia e medo, frustração e impossibilidade – morte –, 
convertidos em um canto que é celebração da vida. Em outras palavras: esta 
proposta, que resulta de um já bastante extenso trabalho do grupo de pesquisa (As 
mascaras de Perséfone: figurações da morte nas literaturas portuguesa e brasileira 
contemporâneas), pretende verificar como “Os cantos de Orfeu” e “As máscaras de 
Perséfone”, ou seja, a ambigüidade morte / vida, estão presentes em obras do 
escritor mineiro, revelando-se na linguagem como forças geradoras de situações 
insólitas, retificadoras das palavras de Barthes, segundo as quais toda literatura é 
insólita.  

CORDEL E CLÁSSICO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 
Maria Lilia Simões de Oliveira (PUC-RJ) 

A história de Dom Quixote tem atravessado fronteiras temporais e 
geográficas. A saga do “Cavaleiro Andante” vem sendo contada, por meio de 
diferentes linguagens, ao longo de quatro séculos. Pretendo mostrar a abordagem 
insólita no que tange aos romances de cavalaria na pena dos cordelistas que nos 
“surpreeendem” ao trazerem para um gênero tão popular as peripécias do “Cavaleiro 
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da Triste Figura”. Dom Quixote – clássico mais lido no mundo ocidental depois da 
Bíblia – é considerado uma obra-prima, não só pelo conteúdo mas também pela 
forma. Nas palavras de críticos renomados, a linguagem cervantina é modelar. Os 
jogos linguísticos, apresentados pela dupla “Quixote” e seu escudeiro “Sancho 
Pança”, servem de exemplo a muitos que perseguem a arte do bem escrever. 
Alterando o discurso formal com o informal, Cervantes transita com maestria pelas 
variedades linguísticas e suas sutilezas. A análise das adaptações e recontos para o 
gênero cordel revela, pois: (I) o quão atual (“eterno”) é o “Cavaleiro da Triste Figura”; 
(II) a sagacidade do autor adaptador; (III) a possibilidade de diálogo entre clássico e 
leitores, servindo a adaptação de arauto para que o interlocutor possa buscar o 
original. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NA CONSTRUÇÃO DO SIGNO LITERÁRIO 

A ICONICIDADE E O INESPERADO EM MURILO RUBIÃO E J. J. VEIGA 
Darcilia M. Pinto Simões (UERJ; PUC-SP; SELEPROT) – Coordenadora 

Considerando a atualidade dos temas do insólito, fiz uma busca rápida no 
sistema Google e encontrei 3.450.000 resultados para INSÓLITO em 0,26 
segundos. Esse programa digital de buscas pode servir de termômetro acerca do 
que circula nos ambientes socioculturais contemporâneos e comprovar a relevância 
do tema O INSÓLITO. Particularmente na literatura lusófona, existe uma abundância 
de textos que exploram o signo insólito, fazendo deste um anzol que fisga o leitor e o 
faz permanecer na leitura até que os mistérios que emolduram o insólito sejam 
descobertos. Por que mistérios? Pelo simples fato de exigirmos explicações lógicas 
para coisas que nos surpreendem; e o signo, que não permite uma explicitação 
segundo uma lógica previamente estabelecida, passa a ser considerado um signo 
insólito. Entendendo a literatura como a transformação da palavra cotidiana em 
signo artístico, pode-se cogitar a hipótese de que toda palavra literariamente 
empregada seja um signo insólito. No entanto, nesta apresentação, pretende-se 
apontar signos das obras de Murilo Rubião e José J. Veiga, que possam servir de 
exemplo da constituição do signo insólito na literatura, na forma mais restrita da 
insolitude, o insólito literário. Buscando transitar nos espaços do realismo 
maravilhoso, tentaremos demonstrar marcas insólitas que se podem extrair da 
iconicidade apurável no léxico dos textos-córpus. Em síntese, explorar-se-á a 
seleção lexical dos autores, nos textos-córpus, para, em um só tempo, identificar 
traços icônicos e insólitos na produção do signo literário. 

SIGNOS EM TENSÕES E CONFRONTOS EM PERCURSO NARRATIVO MACHADIANO 
Eliane Meneses de Melo (UBC-SP; UERJ; SELEPROT) 

O presente estudo apresenta para discussão a linguagem na Literatura em 
seus atributos expressivos e pragmáticos nos termos da construção do percurso 
narrativo voltado ao universo ficcional. Tendo como ponto de partida as indagações 
de Todorov, entende-se que o uso da linguagem pela literatura enfatiza os signos e 
a realidade manifestada por estes. Entretanto, ainda que se destaque o caráter 
conotativo no nível expressivo da linguagem literária, o real e o ficcional podem 
permear a construção de uma rede sígnica de tal forma que a ficção transpasse os 
limites da própria narrativa e chama para o diálogo o contexto em torno do qual 
tenha sido gerada. É o que foi observado no conto de Machado de Assis Pai contra 
Mãe. Em jogo de contrastes, os signos circulam em tensões e confrontos 
acentuados pelo insólito, presente no percurso narrativo de personagens. O eixo do 
tempo se desloca entre o passado e o presente ao mesmo tempo em que oferece 
subsídios para o narrador produzir um efeito de sentido capaz de deslocar o leitor 
para imagens atemporais. Reside justamente na precisão dos signos escolhidos por 
Machado o recurso que permite alimentar ficção e realidade. Realizado à luz da 
semiótica da escola de Paris, o estudo encontra na circulação dos personagens em 
busca do objeto-valor a base condutora de sua elaboração. 
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O INSÓLITO DA ARTE PLÁSTICA NA PALAVRA 
Maria Suzett Biembengut Santade (UMINHO-PT; UERJ; FIMI; FMPFM; SELEPROT) 

A arte plástica sempre reproduz algo real ou irreal da observação e do 
imaginário do artista na demonstração de seu olhar imagético de retratação natural 
ou de manifestação abstrata. A retratação natural manifesta uma realidade concreta 
na artificialidade de certa racionalidade estética. Já a manifestação abstrata ocorre 
no acaso do instinto sensitivo do artista no momento da realização da obra. No 
dinâmico da visualização do ser humano, a imagem pode ser vista em tempo 
quântico e nas diferentes dimensões semiótico-semânticas. Ressaltam-se, por 
exemplo, as obras de Picasso, Chagall, Dalí e Miró que parecem estar 
geometricamente quebradas e ao mesmo tempo as formas organizam-se na soma 
das partes na imaginação de cada leitor. Assim também acontece a absorção da 
imagem real ou irreal na narrativa ficcional. Surgem as questões: Como realizar a 
leitura imagética? Como suscitar essa leitura através do signo literário? Se a leitura 
tradicional engessa-se em formato de paragrafação e de translineação, como se 
revela o signo imagético da arte literária? Eis aqui a proposta metodológica do 
trabalho: “o insólito da arte plástica na palavra”, apoiada na teoria do acaso de 
Peirce e na arte surreal dos artistas modernistas. Segundo Breton, “existe outra 
realidade, tão real e lógica como a exterior, que é a dos sonhos, da fantasia, dos 
jogos espontâneos do inconsciente que se desenvolve a margem de toda a função 
filosófica, estética ou moral”. 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NA RECEPÇÃO DO SIGNO LITERÁRIO 

A ARQUITETURA DO LEITOR MODELO: A “FILOSOFIA DA COMPOSIÇÃO” DE EDGAR ALLAN POE 
Júlio França (UERJ) – coordenador 

Este trabalho avalia, a partir de uma leitura da “Filosofia da Composição”, de 
Edgar Allan Poe, a pertinência de se propor reflexões críticas sobre o insólito 
fundadas na recepção das obras. 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 deveria ser o resultado de um planejamento, isto é, 
o fruto de processos construtivos relacionados à criação da obra literária. 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 elementos constitutivos da produção de 
sentidos e dar forma, nos termos de Umberto Eco, a um leitor-modelo. 

A ELABORAÇÃO FORMAL EM EDGAR ALLAN POE: TEORIA E PRÁTICA DO INSÓLITO 
Acácio Luiz Santos (UFF) 

Este trabalho investiga a poética de Edgar Allan Poe, notadamente em “The 
Poetic Principle” e “The Philosophy of Composition”. Do primeiro texto, destaco: a 
questão da dimensão da obra de arte e sua relação com a idéia de sublime; o 
tripartido mundo da mente e suas inferências para o essencial da obra; a 
identificação analógica do “elevado excitamento da alma” ao Coração e à Razão. Do 
segundo texto, destaco: a primazia dada ao efeito; a Beleza como efeito e não como 
qualidade. A partir disso, tomo três aspectos e sua aplicação em poemas e na prosa 
poética do autor, considerando: a) o redimensionamento do sublime; b) a construção 
do insólito; e c) a obra e o leitor: a questão da recepção. Verifico também como/se 
os princípios teoréticos e de construção levantados pelo autor aplicam-se em sua 
própria obra poética, elegendo para verificação textos que podem considerar-se 
poemas em prosa (“Berenice”; “The Sphinx”; “Silence – A Fable”; “Shadow – A 
Parable”; e “Eleonora”), bem como poemas propriamente ditos (“Eldorado”; “The City 
in the Sea”; e “A Dream within a Dream”). Com isto, procuro contribuir, num sentido 
estrito, para os estudos do insólito no pensamento e na obra poética de Edgar Allan 
Poe e, num sentido mais amplo, para os estudos diacrônicos do insólito e de gênero. 
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O ENCONTRO MARCADO SEM A HORA DO ENCONTRO: FERNANDO PESSOA E EDGAR ALLAN POE 
Sérgio Bugalho (CEDERJ) 

“Um caso como o de Poe. Poe era um gênio”. Tais palavras são de Fernando 
Pessoa – que traduziu para o português “O corvo”. Em outro passo, lê-se: “Como 
poeta [Poe] procedeu um pouco e superficialmente de Coleridge e da corrente 
chamada ‘do maravilhoso’ no movimento romântico”. E ainda: “O que há de mais 
notável na sua personalidade complexa é a justaposição – mais que a fusão – de 
uma imaginação vizinha da vesânia com um raciocínio frio e lúcido”. Mas também 
não falta a divergência: “Sua crítica [a desenvolvida por Poe] também é falsa: ergue-
se a partir do raciocínio, como na sua célebre auto-ilusão ao arquitetar ‘O corvo’. 
Sendo assim, como dialogam as poéticas de Pessoa e de Poe em torno de uma 
“Filosofia da composição”? Que imago é essa que Pessoa produz de Poe? Como as 
noções evocadas, nesse caso, por palavras como maravilhoso, imaginação, 
raciocínio, crítica, poesia e poética poderiam dialogar com a perspectiva de se 
falar em um insólito? O presente trabalho é um pouco o plano de atender ao 
desafio de tais perguntas e um pouco o relato das primeiras observações. Entre 
“never more” (de Poe) e a “infância triste de um deus futuro, a desolação humana da 
imortalidade pressentida” (de Pessoa). 
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O INSÓLITO EM QUESTÃO NO DESIGN 

O INSÓLITO PRESENTE NO DESIGN ESPIRITUOSO 
Lucy Niemeyer (UERJ) – coordenadora 

Objetiva-se apresentar um estudo sobre os enunciados espirituosos em 
design. A revisão de literatura permitiu o conhecimento da relevância do riso e das 
condições essenciais para a ocorrência do chiste na comunicação. Com base na 
Semiótica de extração peirceana, além de identificar características e adotar uma 
classificação do enunciado espirituoso, foram apontadas algumas técnicas 
aplicáveis para a construção desse tipo de enunciado em design. 

O INSÓLITO NA ELOQÜÊNCIA RETÓRICA DE CAPAS DE REVISTAS NOTICIOSAS 
Vera Lucia dos Santos Nojima (PUC-RJ) 

A reflexão que aqui se propõe centra-se nas escolhas inusitadas da 
construção de capas de revistas noticiosas consolidadas, sobretudo, pela 
manipulação de imagens, cuja concretização perceptível e decifrável pressupõe a 
efetivação do enunciado com base naquilo que deve ser entendido pelo leitor como 
fatos, verdades e presunções. O sucesso da ação do Design Gráfico está 
diretamente vinculado à materialização de idéias em enunciados, que contribuem 
com a amplificação dos efeitos da informação no processo de implementação 
mercadológica, como um catalisador do progresso nas sociedades de consumo, 
constituindo, assim, a paisagem cultural visível da vida contemporânea. O trabalho e 
a interferência do designer são ferramentas construtoras de um discurso que se 
entrelaçam em um eloqüente sistema retórico. Se a eloqüência é a “capacidade de 
falar e expressar-se com desenvoltura” (Houaiss, 2001), então o designer colabora 
com a construção, talvez confusa, da semântica que dá o tom desse discurso, cujas 
enunciações não se apóiam na racionalidade da lógica e da demonstração, como os 
argumentos quase-lógicos. Ao buscar a adesão, aproximam- se muito das 
experiências repertoriais a partir daquilo em que o leitor-receptor acredita como 
sendo real, abrindo possibilidades para a inserção do insólito como parte constitutiva 
das representações. 

O INSÓLITO COMO VARIÁVEL PERMANENTE DO DESIGN GRÁFICO 
André Villas-Boas (PUC-RJ) 

Ao longo da história do design gráfico, são recorrentes os projetos que se 
utilizam de recursos inesperados, instigantes ou mesmo incômodos – seja em 
termos de seleção de imagens ou na organização dos elementos visuais como um 
todo. Tal recorrência não se explica por uma possível “natureza” ou “essência” da 
atividade, mas pela busca de soluções singulares para atrair a atenção do 
observador – uma das principais funções do design gráfico, e que lhe dá sentido 
como área de atuação profissional determinada historicamente. 
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SIMPÓSIO: 
O INSÓLITO NA NARRATIVA FICCIONAL: DIÁLOGOS 

Flavio García 

Deslocar o olhar desde os gêneros comumente referidos pela tradição – 
Maravilhoso ou Sobrenatural, Fantástico, Estranho, Realismo Maravilhoso ou 
Mágico, Absurdo – para uma das categorias presente em suas estratégias de 
construção narrativa vem permitindo refletir sobre o insólito como traço comum que 
daria unidade àqueles gêneros, entendidos isoladamente, ou subgêneros, se vistos, 
todos eles, em conjunto, sob a égide unificadora do insólito, que lhes é essencial 
para consumação. 

Apresentar o insólito como categoria constitutiva de gênero – traço comum, 
ainda que com variantes de ocorrência, a muitos e diferentes gêneros – ou como 
macrogênero – espécie de “arquitexto” teórico-conceitual que abrigaria uma gama 
de subgêneros reunidos pela presença reiterada de um mesmo traço em suas 
estratégias de construção narrativa – obriga à comparação tanto da produção 
ficcional representativa de cada gênero – ou subgênero –, segundo a crítica, quanto 
dos arcabouços teórico-metodológicos a que a crítica recorreu para eleger o cânone 
constitutivo de cada conjunto. 

Gêneros, subgêneros, categorias, conjuntos; produção ficcional, teoria, crítica, 
historiografia; todos esses aspectos, pontos de vista, orientações dialogam na 
perspectiva de favorecer a reflexão acerca da ocorrência não ocasional e 
sistemática, essencial para determinada literatura, do insólito, ora restrito ao ato de 
leitura, ainda que produto das estratégias narrativas empregadas pelo autor, ora 
presente explicitamente no plano narrativo, expresso pelas figuras de papel – 
narrador, personagens, narratário. 

Assim, revisitando a produção ficcional desde momentos originários da 
emersão do insólito na narrativa até a contemporaneidade, em diálogo com as 
orientações crítico-teórico-conceituais que vêm servindo de base à leitura literária, 
busca-se iluminar a ocorrência do elemento insólito na narrativa de ficção, ora 
apenas apontando sua incidência, ora tensionando sua presença no texto com as 
perspectivas críticas disponíveis. 

Não se esperam respostas definitivas e alentadoras para o problema-questão 
se coloca nessa pesquisa – o insólito na narrativa ficcional –, mas exercita-se a 
leitura crítico-interpretativa da ficção e da crítica – em diálogo – em busca de novas 
questões que alimentem o debate, a interlocução: sólito vs. insólito; sólito & insólito. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: PERSPECTIVAS CRÍTICAS 

Flavio García 

A narrativa “insólita” contemporânea – e nela inclua-se a produção ficcional de 
Murilo Rubião –, tem sido uma questão problemática para a crítica, que oscila entre 
a enfrentar recorrendo a Todorov – Introdução à literatura fantástica – 
afirmativamente, ou seja, comungando de seus posicionamentos crítico-teóricos, ou 
negativamente, portanto, refutando-os ou questionando-os. Fato é, contudo, que a 
pós-modernidade ou contemporaneidade – aqui demarcada entre os últimos cem 
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anos (e nada de solidão neles!) – reclamam novas leituras da questão: a 
manifestação do insólito na narrativa ficcional. 

Todorov, em sua obra canônica – ou canonizada, se assim se preferir –, já 
previra o problema, ao se eximir de tratar, por exemplo, da produção literária de 
Kafka, emblema da narrativa insólita, deixando-o para outro momento, que ainda 
estar por vir, uma vez que o estudioso não mais retornaria à questão. 

A comparação, os diálogos – no plural – entre as diferentes perspectivas 
críticas podem auxiliar na discussão acerca do insólito na literatura contemporânea, 
permitindo que se configurem novas e diferentes perspectivas críticas. 

Sólito e Insólito na construção do lugar da personagem na narrativa: 
a evasão pós-moderna 

Adilson Soares da Silva Junior 

Observa-se, em algumas narrativas contemporâneas, que o tratamento dos 
elementos insólitos inseridos nas mesmas diverge consideravelmente do tratamento 
visto nos grandes gêneros da Tradição – a saber, Maravilhoso, Fantástico, 
Realismo-Maravilhoso, Estranho, etc. Permeadas por aspectos contemporâneos 
como fragmentação, consumismo e perda de identidade, as personagens assumem 
suma importância quando analisamos a relação entre sólito e insólito na narrativa, já 
que o insólito, cujo tratamento é atribuído por elas, se configura numa possível fuga 
da realidade referencial. 

 Partindo então da perspectiva dos seres de papel, pretende-se analisar 
como essa relação entre sólito e insólito se dispõe, se intercambia e direciona a 
evasão e o isolamento das personagens, contribuindo para o sentimento de 
pertencimento na narrativa. Para tal trabalho, serão utilizadas as narrativas 
“Músculos” de Ignácio Loyola Brandão e “O ex-mágico da Taberna Minhota” de 
Murilo Rubião. Serão ainda contemplados os desdobramentos dos aspectos 
contemporâneos na narrativa e também semelhanças e divergências com os 
gêneros da Tradição. 
 

Emersões de elementos maravilhosos na contemporaneidade, 
através do método comparatista. 

Marina Pózes (Comunicador) 

Utilizando-se a literatura comparada como um meio e não como um fim, 
pretende-se estabelecer relações de proximidade e distanciamento entre as obras 
literárias que se estruturam através de elementos maravilhosos. Por elementos 
maravilhosos entendem-se eventos insólitos comuns às narrativas maravilhosos 
como a presença de seres sobrenaturais, a metamorfose e a eminências de 
enigmas e mistérios inexplicáveis que reaparecem novamente na literatura 
contemporânea. Primeiramente, determinam-se as influências, os empréstimos, as 
heranças e a intertextualidade entre a produção literária que abrange os períodos 
clássico, medieval e contemporâneo. A seguir, realizam-se breves leituras 
comparativas com críticos-teóricos e ficcionais das narrativas dos gêneros da 
tradição – a saber, Maravilhoso, Fantástico, Estranho e Realismo Maravilhoso – e do 
Insólito Banalizado que se estruturam através dos elementos insólitos citados acima. 
Por fim, sugerem-se os motivos pelos quais determinados temas foram retomados 



 36

em um dado momento por outras obras e o novo sentido assumidas por esses 
temas na contemporaneidade. 
 

O papel das personagens masculinas na manutenção do insólito 
nos contos rubianos em que a mulher é vista como responsável pelo evento insólito. 

Thalita Martins Nogueira 

A figura da mulher em Murilo Rubião é de grande destaque no que diz 
respeito ao desenvolvimento da tensão entre o sólito e o insólito, à medida que em 
muitos contos do referido autor, ela é responsável pelo aparecimento do 
acontecimento insólito. No entanto, em tais contos, não é apenas a figura feminina 
que tem destaque. A figura masculina é um dos mecanismos de construção 
narrativa que corroboram para caracterizar e validar os eventos insólitos na obra do 
referido autor. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar como as personagens 
masculinas da obra de Murilo Rubião são delineadas de modo a corroborar na 
permanência e desenvolvimento do insólito nas narrativas curtas que compõem sua 
obra e onde a presença de personagens femininas colabora para a tensão entre 
sólito e insólito nas narrativas curtas em questão. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO: ENTRE O REALISMO E O FANTÁSTICO – LEITURAS 

Marcello de Oliveira Pinto 

Ler o insólito entre o Realismo – sistema literário tradicionalmente respeitado 
e prestigiado nos estudos da literatura ocidental – e o Fantástico – gênero relegado 
à marginalidade por forças da crítica e das tendências oriundas de uma sociologia 
literária dominante – é uma empresa árdua. 

Mas, nessa empreitada, pode valer de socorro o recurso aos velhos, às vezes 
esquecidos e por muitos vistos como ultrapassados e já resolvidos, conceitos de 
mimeses. Desde Aristóteles, a questão do real e da verdade – aqui associado ao 
sólito – desponta como problema central na produção literária. 

Histórico e fictício, verdadeiro e verossímil, sólito e insólito serão questões 
reiterada e repetidamente retomadas no estudo da narrativa de ficção desde a 
origem da obra de arte, desde “a caverna” de Platão... e ainda hoje são questão 
irrespondidas. 

Desse embate entre os dois polos aparentemente opostos, que implicam o 
ver o mundo e nele se colocar, decorrem outras questões, como os limites entre 
caracterizar certa parcela da produção ficcional, Memorial do convento, de José 
Saramago, por exemplo, na categorização de romance histórico ou não; selecionar, 
para antologias do gênero fantástico, tais ou quais narrativas; optar por que 
orientações teórico-metodológicas ao prefaciar obras do gênero. 

E que saída se tem? Ler, ler em diálogo, com abertura para o novo, sem 
preconceito para como o antigo. Leituras. 
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Dialética entre realismo e insólito: questão de paradigma 
Aline de Almeida Moura 

Costa Lima, em A metamorfose do silêncio, aborda definições de diversos 
teóricos acerca do realismo, sem que consiga chegar a uma concepção pacífica, 
terminando, ele mesmo, propor um conceito seu. Mas os conceitos são possíveis 
sem que se recorra à idéia de paradigma, já que muito têm historicidade? Essa 
questão é relevante na medida em que, segundo alguns teóricos contemporâneos, 
vive-se uma crise de paradigmas. Assim, faz-se necessário ou, quiçá, possível 
definir um conceito sem se levar em consideração a sociedade? A presente 
comunicação pretende discorrer acerca dessa questão-problema. 
 

Prefaciando o Fantástico 
Vanderney Lopes da Gama 

Este trabalho terá como objetivo estabelecer uma comparação entre alguns 
conceitos sobre a literatura fantástica presentes na introdução ou nos prefácios de 
livros selecionados por nós. É importante ressaltar que o trabalho comparativo terá 
como embasamento teórico as ideias defendidas e difundidas por Tzvetan Todorov 
sobre a estrutura das narrativas fantásticas. Em um primeiro momento, vamos expor 
aqui a visão que autores como José Paulo Paes, Jacob Penteado e Braulio Tavares 
deixam transparecer em prefácios em que abordam a temática da narrativa 
fantástica, apontando os argumentos com os quais não concordarmos. Depois, num 
segundo estágio, vamos expor a nossa base teórica que terá como fundamentação 
alguns conceitos importantes estudados por Todorov. Nesse momento, tentaremos 
demonstrar as possíveis falhas (se houver) das teorias dos autores acima citados 
em relação, é claro, com a teoria todoroviana. 
 

Blimunda e o insólito em Memorial do convento, de José Saramago 
Joana D'arc Santos de Oliveira do Carmo 

Em Memorial do convento, de José Saramago, verifica-se a presença de 
eventos insólitos, intimamente ligados à personagem Blimunda, dotada de atributos 
específicos que permitem ler o sobrenatural ou o extraordinário emergente na 
narrativa. Tal personagem remete ao universo mítico/místico, às feiticeiras 
medievais, às tradições celtas/bretãs. Ao acordar, ainda em jejum, ela consegue 
“ver” as pessoas por dentro, descobrindo o que elas pensam e sentem; e as 
vontades humanas, que recolhe, são combustível que permite o vôo da passarola. 
Assim, a presente comunicação vai refletir acerca das relações entre Blimunda e o 
insólito tangenciando possibilidades de leituras alegóricas. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA: LEITURAS CRÍTICAS 

Flavio García 

A leitura da produção ficcional contemporânea, em diferentes línguas, de 
diferentes nacionalidades, tem oferecido ao crítico a oportunidade de refletir com 
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maior fortuna acerca da narrativa do insólito – aquela em que a manifestação de 
eventos insólitos é essencial para a estratégia de construção narrativa empregada 
pelo autor. 

No universo da lusofonia – Portugal, Brasil, PALOPs e Galicia (esta última 
vista aqui como país-nação, ainda que não como país-estado), mas deixando de 
fora, apenas ainda e por falta de conhecimentos, Timor Leste – escritores como os 
brasileiros Murilo Rubião – de Minas Gerais – e Amílcar Bettega – do Rio Grande do 
Sul –, os portugueses Maria Judite de Carvalho e Mário de Carvalho e o galego 
Méndez Ferrín aventuraram-se e aventuram-se pelas sendas da literatura do 
insólito. 

Recortando, pela objetividade necessária ao momento, o macrouniverso das 
pesquisas em curso, que vêm envolvendo o escritor moçambicano Mia Couto, 
apresentar-se-ão, nesta sessão, leituras crítico-comparatistas de narrativas desses 
cinco autores antes nomeados, focalizando, em diálogos diversos, a produção 
literária do insólito na literatura contemporânea da lusofonia. 

As leituras que aqui se apresentam também dialogarão, em muitos aspectos, 
com a tradição canônica do insólito, recuperando narrativas exemplares e revendo 
gêneros paradigmáticos, como o Maravilhoso e o Fantástico, por exemplo. Aliás, os 
próprios ficcionistas lidos já revisitaram textos clássicos daqueles gêneros, como se 
irá demonstrar. 

Mais do mesmo: a inserção do insólito em "O crime do chalet vermelho", 
de Xosé Luís Méndez Ferrín como retomada da tradição 

Angélica Maria Santana Batista 

O autor galego Xosé Luis Méndez Ferrín é um autor que possui textos onde 
elementos sobrenaturais são inseridos na realidade cotidiana. No entanto, a 
narrativa curta desse autor não pode se inscrever nos gêneros já estudados, apesar 
da declarada herança dos gêneros tradicionais em sua estruturação narrativa. O 
conto “O crime do chalet vermelho”, pertencente ao livro Percival e outras histórias, 
é interessante para se refletir uma das maneiras como Ferrín constrói um universo 
em que há a mescla entre a realidade referencial e a emergência de uma atmosfera 
de irrealidade, construindo assim uma atmosfera que lembra o Absurdo. Há dessa 
forma uma fusão de influências várias que mostram a necessidade de se pensar em 
Xosé Luís Méndez Ferrín como um escritor múltiplo inserido na Pós-Modernidade 
que, como tal, traz novas maneiras de se encarar “a coisa”. Isso significa que 
mesmo com a estruturação de uma realidade semelhante, mas não igual, a outros 
gêneros literários tradicionais, o imaginário é outro e a experienciação da coisa é 
diversa. Se a experienciação é diversa, o questionar crítico também deve ser 
diverso. 
 

Do sentimento do fantástico contemporâneo: a presença de Murilo Rubião e Amílcar Bettega 
Josilene Marinho 

O Fantástico tem se desenvolvido como gênero literário, ao longo dos 
séculos. Contudo, permanece a dificuldade de se definir as características que o 
constituem. É certo que, hoje, o elemento fantástico aparece de diferentes formas, 
com a convivência pacífica de elementos naturais e sobrenaturais. O insólito se 
dissolve na rotina e na banalidade das situações comuns, gerando o sentimento do 



 39

fantástico. Não há mais sustos ou sobressaltos diante de um evento sobrenatural, ao 
contrário do chamado Fantástico clássico, que prevê a hesitação como elemento 
principal. Longe da pretensão definidora, nosso objetivo é analisar, através de dois 
autores - Murilo Rubião e Amílcar Bettega Barbosa -, a evolução desse gênero e sua 
aplicação na análise dos textos. Assim, verificar como os elementos acima citados 
aparecem nos textos dos dois autores é o objetivo dessa comunicação. 
 

E por falar em Fantástico na Literatura Portuguesa: 
Mário de Carvalho e Maria Judite de Carvalho 

Flavio García 

E por falar em Fantástico na Literatura Portuguesa, mesmo os críticos mais 
céticos e rigorosos, acabam falando da obra de Maria Judite de Carvalho e de Mário 
de Carvalho, escritores que já frequentam antologias do gênero. 

Maria Judite, da “geração das três marias” – Maria Judite de Carvalho, Maria 
Isabel Barreno e Maria Tereza Horta –, aventurou-se explícita e assumidamente pelo 
Fantástico em seu volume de narrativas curtas Os idólatras (1969). No conjunto, as 
narrativas apresentam claros traços do gênero conforme definiu Todorov, com 
abusivo emprego das interrogações – diretas ou indiretas –, da suspensão da 
confiabilidade –uso de reticências ou modalizadores –, hesitação e dúvida expressas 
pelo narrador, pelas personagens e transmitas ao narratário, com endereçamento 
direto aos leitores. 

Mário de Carvalho é um cultor exemplar do insólito, tendo sido, inúmeras 
vezes, equivocadamente filiado ao gênero. Contos da sétima esfera, Casos do Beco 
das Sardinheiras, A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho e outra histórias, 
Contos vagabundos... e tantos outros são volumes em que o autor reúne 
experiências bem sucedidas pelo território do insólito, tangenciando o Fantástico, o 
Maravilhoso, o Realismo Maravilhoso e o Absurdo. Ao lado de Borges e Kafka, por 
exemplo, pode figurar como exemplar “contista”, cuja produção emerge do insólito, 
surpreendo o leitor com o inesperado. 

Em dois polos distintos, reunidos pela manifestação do insólito essencial ao 
desenvolvimento trama narrativa, encontram-se a obra de Maria Judite e Mário, 
paradigmas da discussão acerca do Fantástico na Literatura Portuguesa 
contemporânea. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO NA NARRATIVA RUBIANA 

Marcello de Oliveira Pinto 

Fantástico? Maravilhoso? Infanto-Juvenil? Insólito? Estas são perguntas que 
se fazem solitamente sempre que se quer abordar a narrativa rubiana. Sua obra, 
composta de pouco mais de três dezenas de narrativas curtas, nem três dezenas e 
meia, é permeada de eventos insólitos que emergem, narrativa por narrativa, como 
móvel propulsor da trama ficcional. 

São personagens femininas, muitas emprestando seu nome ao título da 
narrativa, que aparecem e desaparecem, num lugar ou noutro, nos cenários ou nas 
rememorações, sem avisar, sem deixar pistas, sem nenhuma lógica aparente. São 
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mulheres com desejos incomuns e vivências inesperadas. Delas, nada se sabe ou 
tudo se diz, mas nunca se lhes apreendem. 

São personagens retornando do mundo dos mortos ao dos vivos, revivendo a 
vida perdida, num trânsito insólito entre dois mundos díspares. Personagens mortos-
vivos, vivos-mortos. Personagens em cíclica metamorfose, animalizando-se ou 
humanizando-se, trocando, camaleonicamente a pele com que se vestem. Animais 
com hábitos humanos, e homens com hábitos animalescos. 

Personagens sem passado, sem origem, sem ancoragem; personagens sem 
futuro, sem porvir, sem destino; personagens como idas e voltas assincrônicas, 
entre tempos e espaços intercomunicantes, rompendo barreiras temporais e 
espaciais. Personagens sem “personalidade” ou com muitas e diferentes 
“personalidades”. Personagens que são um, dois, três e mesmo nenhum. 

O insólito torna-se solitamente previsível no universo narrativo de Murilo 
Rubião, constituindo marca própria de sua ficção. 

Os papéis das mulheres em Murilo Rubião: mãe, amante e monstro 
Luciana Morais da Silva 

O presente trabalho trata da estranha permanência da mulher rubiana 
enquanto um ser amorfo, que leva uma sobrevida, dedicada ao não ser e até mesmo 
ao dedicar-se a outrem se anula como um ser que vive para servir e ao fazê-lo por 
vezes destrói ou causa um incomodo. A mulher com um papel singular na narrativa 
rubiana: vira mãe sem o querer, dá-se ao ser amado sem nada pedir em troca, mas 
também consegue destruir sem medo ou culpas, já que relega aos filhos, dando a 
eles um desprezo devido às suas existências. 

Notam-se nas narrativas rubianas ocorrências anormais que cercam as 
mulheres, tornando-as vítimas das circunstâncias incomuns, inusitadas, enfim 
insólitas, as quais as consomem ou as colocam em meio a uma situação de 
desconforto. Em sua relação com o masculino as damas causam fascínio, seduzindo 
ou até mesmo comprando, indicando uma crise diante das relações humanas, hoje 
passíveis de compra sem limites morais ou consciência.  

Para desenvolver a analise aprofundada do papel desse ser deslumbrante, 
mas inexpressivo, que ora é sólito, ora insólito utilizar-se-á como pressupostos 
teóricos a Teoria Literária em sentido lato, os estudos da narrativa (narratologia 
semiológica), e o comparatismo (Literatura Comparada e Estudos Culturais). 
Buscando-se confrontos e discussões sobre o papel da mulher e de que forma o 
fascínio e o desprezo se combinam para transformar a estrutura narrativa em um 
misto de prazer, sofrimento, mas também apatia diante de um mundo cercado por 
idiossincrasias. 
 

Do insólito ao sofrimento 
Luana Castro dos Santos Braz) 

Em meio aos eventos insólitos, observa-se nas personagens de Murilo Rubião 
as angústias e depressões presentes no cotidiano de cada um, fazendo com que a 
vida desses personagens cresça através de suas tristezas e da presença da 
manifestação do insólito, que é o principal responsável por todos os efeitos 
causados nas personagens. 
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Observam-se essas aflições em muitos contos que são inicialmente 
demonstrados por uma pequena frustração e que terminam em uma gigantesca 
tristeza e, até mesmo, morte. No conto “O ex-mágico da taberna minhota”, percebe-
se um homem angustiado com seus “poderes sobrenaturais”, que ao tornar-se 
funcionário público percebe o grande erro que cometera. Assim como em “Bárbara”, 
que tem desejos descabidos e seu marido sofre pela indiferença da esposa e pela 
condição do filho. “A Fila” é outro conto em que os eventos insólitos levam à 
angústia. Assim como “Teleco, o coelhinho”, que possuía uma alegria em querer 
tornar-se um ser humano e tem um fim trágico nos braços do homem que o acolheu. 

Notar-se-á que os contos baseiam-se nos eventos insólitos e no discorrer das 
narrativas levam as personagens à angústia, depressão e sofrimentos que 
conduzem a finais surpreendentes. 

Será amor? Uma análise das relações em Murilo Rubião 
Jordão Pablo Rodrigues de Pão 

O amor é um sentimento que aflora de forma muito singular a curiosidade 
humana. Estudado por muitos e retratado em obras literárias dos mais diversos 
tempos históricos, é um dos mais rentáveis eixos de composição que se conhece. 
Entretanto, pouco foi explorado em alguns de nossos artistas. Aqui se encaixa Murilo 
Rubião, que ao ter a discussão acerca do gênero textual ressaltada, foi pouco 
explorado nas diversas nuances que constituem seus enredos. 

Este trabalho tem o intuito, portanto, de estudar como o amor é apresentado 
em quatro contos do escritor mineiro: “Memórias do contabilista Pedro Inácio”, 
“Elisa”, “Teleco, o coelhinho” e “Bárbara”. Ver-se-á como o sentimento se configura, 
qual a sua contribuição para o estabelecimento das relações entre as personagens e 
qual o seu elo com o insólito – aquilo que não é usual, corriqueiro, que foge das 
expectativas –, conceito que se mostra central neste artigo. 

SESSÃO: 
PASSEIOS PELO INSÓLITO: DA TRADIÇÃO A CONTEMPORANEIDADE 

Flavio García 

Explicar o hoje obriga, muitas vezes, entender o ontem, com vistas ao 
amanhã. Falar do insólito contemporâneo leva a revisitar o insólito clássico e 
medieval; o renascentista e moderno; o do Seiscentos, Setecentos, Oitocentos... 
Novecentos. Implica passear pela tradição, desde as epopeias clássicas, em que o 
imaginário pagão dos deuses olímpicos intervém, até as produções 
contemporâneas, em que imaginários díspares coabitam harmoniosamente, 
perpassando pelo imaginário medieval, seja de base celta ou cristã. 

O diálogo que aqui se propõe aponta para o maravilhoso do medievo bretão, 
em que substratos do paganismo celta amalgamam-se a ideais cristãos, numa 
demanda do bem e do mal, recheada de mulas sem cabeça, espadas mágicas e 
seres extraordinários ou sobrenaturais. Aponta, ainda, para o imaginário cultural 
autóctone de povos cuja matriz histórica incorporou, na formação ou na recuperação 
da identidade nacional, elementos mítico-místicos de ordem vária, intervindo neles 
tanto deuses como demônios, seres vivos e fantasmas... 
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O Novecentos, prenhe de “romantismo”, visitou as tradições populares, 
valorizou os folclores nacionais, coroou as lendas do imaginário telúrico e, assim, foi 
solo fértil para ambiências fantasmagóricas e góticas, para a recuperação de santos 
e milagres, para a construção de auras ora fantásticas, ora macabras, ora 
terroríficas, ora horroríficas... No Novecentos, muitas dos mais apessoados cultores 
do real-naturalismo, mesmo por simples experimentação, incursionaram pela 
literatura do insólito. 

Eça de Queirós e a narrativa fantástica 
Elaina Carla Silva Xavier 

Este trabalho se propõe a investigar como Eça de Queirós, precursor do 
Realismo em Portugal, faz uma incursão na Literatura Fantástica, através do conto 
"Memórias de uma forca", publicado pela primeira vez na Gazeta de Portugal, em 22 
de Dezembro de 1867, e, mais tarde, coligido por Luís de Magalhães em Prosas 
Bárbaras, em 1903. Atento à sua época, Eça experimentou a narrativa fantástica, 
gênero recorrente no século XIX, suscitando reflexões teórico-sistemáticas sobre a 
invenção romanesca. A proposta deste trabalho é seguir um caminho sinuoso, pela 
faceta da narrativa breve de Eça, na qual as marcas do fantástico confirmam a 
influência do fantástico tradicional, afastando-se do domínio mais comum, explorado 
nos romances ecianos. 
 

Contos maravilhosos e tradição popular oral galega nas sendas do insólito: 
aproximações e distanciamentos. 

Rafaela Cardoso Corrêa 

As narrativas da tradição oral popular galega revelam marcas que podem ser 
identificadas em contos consagrados, como os dos irmãos Grimm e Perrault. Tal fato 
se deve à característica dos contos maravilhosos, que refletem valores e conflitos 
universais. Assim, observa-se, por exemplo, que "Pericoello e Pericoella", contos 
populares galegos, apresentam a temática da morte e o conflito entre mãe e filho, 
também presentes em "O pé de Zimbro", versão publicada pelos Grimm. Dessa 
forma, propõe-se uma análise comparativa visando a identificar elementos que 
aproximem ou distanciem as diferentes versões. O insólito é uma das categorias que 
marcam os contos maravilhosos, contribuindo para a constituição do imaginário 
popular, e serão as trilhas do insólito, na narrativa, que serão percorridas nesta 
pesquisa. 
 

O insólito em "Percival", de Xosé Luis Méndez Ferrín: diálogos com o Maravilhoso medieval 
Michele de Oliveira 

Xosé Luis Méndez Ferrín, escritor de destaque da Literatura Galega 
contemporânea, recriou mitos e lendas, dentre os quais se pode mencionar a 
narrativa “Percival”, no qual o autor resgata, sob uma dimensão inovadora, a matéria 
da Bretanha, ressignificando, assim, o ciclo arturiano. 

Dentro desta perspectiva, buscar-se-á neste ensaio verificar como a presente 
narrativa dialoga com o universo do Maravilhoso medieval, ressaltando-se, para 
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isso, as marcas do gênero. Procurar-se-á ainda, por meio da ênfase nos eventos 
insólitos, estabelecer possíveis associações entre “Percival” de Méndez Ferrín e a 
narrativa Perceval ou o Romance do Graal, de Chrétien de Troyes. 
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SIMPÓSIO: 
O INSÓLITO COMO QUESTÃO E A QUESTÃO COMO INSÓLITO 
EM ROSA E HEIDEGGER 

Manuel Antônio de Castro 

Só um cartesianismo ingênuo acha que o insólito se resume a um problema 
de gênero. Toda conceituação genérica é uma redução e empobrecimento do real. A 
arte, toda arte, se é arte e não mero jogo de formas, é a partir de e no insólito. 
Insólito e páthos, paixão, são indissociáveis. São as paixões classificáveis? 
Uniformizar o real é reduzi-lo a conceitos genéricos e estáticos, onde o real 
acontecendo é ignorado e calado. É o que nos dizem Rosa e Heidegger nas 
respectivas epígrafes. Então é necessário pensar o insólito para além e aquém dos 
gêneros e conceitos. Todo pensador, todo poeta e todo artista já se movem no e são 
movidos pelo insólito. Estar aberto para seu acontecer misterioso é deixar a 
realidade ser realidade. Isto acontece quando em lugar de conceituar, analisar e 
classificar, questionamos e dialogamos, abrindo-nos para o acontecer misterioso do 
insólito. Na trajetória do Ocidente, o insólito recebeu muitos nomes: Mito, Lógos, 
Verbo, Daimon, Éthos, Arte, Poíesis. Mas um nome os narra poeticamente: Sagrado, 
Ser. Só um cartesianismo ingênuo ignora esta riqueza. O que move todas as 
grandes obras de arte, aquilo que nelas opera e as torna sempre atuais, é o insólito. 
É que o insólito é a verdade das obras, porque é a verdade do real. Essa verdade, a 
verdade das questões e não a dos conceitos e gêneros, nos advém na escuta e fala 
dos pensadores e poetas, pois o pensador diz o ser e o poeta nomeia o sagrado.  

Propomos pensar o insólito como o sagrado. Pensar não é raciocinar e 
conceituar, é questionar. Questionar não é o poder querer da razão. Questionar é o 
querer poder de todas as possibilidades que já desde sempre nos foram dadas para 
podermos ser o que nos é próprio. E o que nos é próprio é o insólito. O 
thaumadzein, o admirar-se inaugural, todos os poetas e pensadores manifestam-no 
nas e como obras de arte e de pensamento. As obras de arte se retraem quando 
agredidas conceitualmente. Dóceis e solícitas, provocam amorosamente nossa visão 
desinteressada e nossa escuta cuidadosa. Provocadoras, abominam a banalização 
e as novidades. Sedutoras, convidam ao novo. Criativas, convocam ao acontecer 
poético, onde viver é ser o sendo que nos foi destinado. 

O sendo não cabe nos nomes. 
O que é para ser são as palavras. 
O insólito não cabe nos conceitos. 
O que é parar ser são as questões. 

SESSÃO: 
A QUESTÃO DO INSÓLITO NA ARTE: TEMPO E IDENTIDADE, VIDA E MORTE 

Manuel Antônio de Castro 

A classificação genérica das obras de arte leva a encarar o insólito como o 
estranho, a um raciocínio conceitual, no qual a realidade se reduz aos conceitos da 
razão. Porém, o insólito é o que viceja a cada dia como a permanente diferença. 
Isso é a criatividade das obras de arte. Na arte a realidade não se reduz ao 
conceitual e lógico, ela é sempre inaugural, nova, mágica, maravilhosa, abissal. 
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Então surge a tensão na obra entre o nomear da linguagem, o tempo e a identidade. 
Em "O burrinho pedrês", de Guimarães Rosa, a figura de Sete-de-Ouros, o burro de 
muitos nomes, nos leva a alguns fatos dignos de reflexão. A partir do 
questionamento, propomos uma reflexão em torno da questão do insólito. Na arte, 
mais estranha é a vida ser morte ou a morte ser vida? Por que a morte é o tema 
recorrente das obras de arte? Não é porque ela é o insólito da vida? Buscar a 
familiaridade com a morte no diálogo com as obras-de-arte exige, nesse mesmo 
diálogo, tomá-la como questão. E como fazer isso senão deixá-la aparecer, 
paradoxalmente, no seio da vida? Haveria acontecimento mais insólito? Todas estas 
questões nos remetem hoje para um real que se faz presente nas palavras, mas 
esvaziadas de seus estofos, daquilo que na realidade é sua essência. Vivemos em 
meio a uma realidade onde dominam os conceitos: as palavras apenas enquanto 
cascas vazias do real. É que nelas o insólito se ausentou. O insólito nunca é 
substantivo nem conceitual. O que ele é? O insólito não é: vigora e vigorando é o 
próprio real acontecendo. 

O insólito como criatividade da realidade, para além dos conceitos e gêneros 
Manuel Antônio de Castro 

Neste trabalho trataremos das seguintes proposições: a questão enquanto o 
querer e o poder. O conceito, o limite, a forma e o horizonte. A posição e o 
cartesianismo ingênuo. A relação e a perspectiva. O insólito como dobra de limite e 
não-limite, de conceito e questão. O sendo e o ser. O sendo e os atributos. O real, 
os atributos e a verdade. O limite da verdade é a verdade do limite. A não-verdade 
da verdade é o não-limite do limite. A verdade é a criatividade da realidade. 
Heidegger e o Nada como o insólito. Rosa e o Pacto como o insólito. 

A hora e a vez do burrinho pedrês 
Jun Shimada de Vasconcellos Brotto 

Em “O burrinho pedrês”, de Guimarães Rosa, a figura de Sete-de-Ouros, o 
burro de muitos nomes, nos leva a alguns fatos dignos de reflexão. Diz o narrador 
que o dia em que se passa o conto dá conta da história inteira da vida do burrinho. 
Que tempo é esse de tamanha condensação ao qual vêm se somar ainda os tempos 
das histórias dos boiadeiros pelo caminho? O que é ter tantos nomes quanto Sete-
de-Ouros, mas ter sua “hora e vez” no dia e hora e com o nome com que atravessou 
o rio em tempo de cheia? Que dia e hora são esses em relação aos quais a vida 
inteira do burrinho não tem tanta importância? 

A partir dessas interrogações, propomos uma reflexão em torno da questão 
do insólito e seus entrelaçamentos com o tempo, a identidade e o nomear, temas tão 
caros à obra de Rosa. 

A morte como insólito 
André Vinicius Lira Costa 

O que a morte tem a ver com o insólito, com obra-de-arte? Num primeiro 
momento, percebem-se algumas aproximações. Muitos autores trataram da morte – 
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o que não é incomum, pois há personagens que morrem ou têm medo disso. Mas o 
que haveria de novo, de insólito, ao constatar que há morte nas obras-de-arte?  

Esse encaminhamento pode levar a pensar que a morte é um tema entre 
outros, podendo estar presente ou não, ser “insólito(a)” ou não... Ainda não 
perguntamos: por que a morte é tão presente nas obras dos pensadores e dos 
poetas? Será “apenas” pelo fato de que é “normal” as coisas viventes cessarem de 
viver? Ou sua insistência nas obras é o desdobramento de uma procura essencial, 
inevitavelmente atravessando o homem? 

Buscar a familiaridade com a morte no diálogo com as obras-de-arte exige, 
nesse mesmo diálogo, tomá-la como questão. E como fazer isso senão deixá-la 
aparecer, paradoxalmente, no seio da vida? Haveria acontecimento mais insólito? 

Reveremos o insólito enquanto gênero, reconduzindo-o à sua instância 
originária, de cuja fenda o homem brota: a vida resguarda em si o permanente 
morrer. O poético das obras surpreende essa tensão como essencial, elas mesmas, 
a iluminação máxima e abismal para a condição humana. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO DO HOMEM NAS IMAGENS-QUESTÕES DO RIO E DO ESPELHO 

Andrea Copeliovitch 

Nesta seção, empenhamo-nos numa incursão abismal rumo ao próprio do 
homem enquanto rio-espelho-destino. Atentando-nos às obras: Sidarta, de Hermann 
Hesse, e os contos “O espelho” e “A terceira margem do rio”, ambos de Guimarães 
Rosa, empreenderemos um exercício de escuta e diálogo a partir das imagens-
questões que permeiam as obras trabalhadas e dizem o homem enquanto 
inconstância e permanência da verdade em seu desvelar-auto-velante. 

O insólito surge, mostrando-se como ruptura do comum e avulta a 
dinamicidade do que é incompreendido por não se adequar ao aprisionamento 
conceitual. Entendendo o insólito como o extraordinário, dá-se como o inaugural que 
permanece em toda a tranformação-mudança ocorrida no ordinário. Então, o 
movimento que aqui se apresenta diz respeito à fluidez que se espraia na re-
descoberta do humano enquanto vislumbre do sempre-inaugural do espanto. 

Em cada aceno do homem-ator-destino, a realidade se dimensiona na 
multiplicidade da experienciação. No caminho de suas buscas, o homem prevalece 
no sempre-sendo de um espelho que reflete o não-visto como horizonte do 
imprevisível. Da mesma maneira que se movem como as águas que nunca cessam. 

Rio: lugar de travessia enquanto corpo-correnteza de memória e 
esquecimento. Espelho: turvo desaguar desse mesmo rio, convite para o não-ver. 
Assim, rio e espelho revelam as questões intrínsecas ao homem e seu destino. 

São três obras que trazem no especular do rio a impermanência, o improviso 
de um palco fluido que orienta o caminho da pro-cura do homem na desmedida de 
ser. 

O fluido, o sólido, o insólito e o teatro 
Andrea Copeliovitch 

A água do rio evidencia o elemento fluido, o rio passa e parece o mesmo. 
Sidarta, personagem título da obra de Hermann Hesse, empreende sua jornada em 
busca de aprendizado e acaba encontrando nas águas do rio seu grande mestre. No 
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rio, a realidade se dissolve na fluidez, aparecendo como alétheia, como 
possibilidade e transformação. Memória e esquecimento pautam o trabalho do 
ator/bailarino que improvisa e repete, criando partituras; memória e esquecimento 
fazem parte da própria história do teatro, arte da impermanência, arte mandala, arte 
das águas do rio onde o caminho é gerúndio em direção ao infinitivo do mar/ser 
mistério. 

 
 

O rio como insólito na terceira margem do homem 
Fábio Santana Pessanha 

O conto “A terceira margem do rio”, de Guimarães Rosa, põe em questão o 
homem e instala o perguntar pela normalidade de uma realidade comum. Assim, o 
humano se dá como a travessia insólita do vazio ao nada. E é a partir do silêncio 
musical de “águas que não param” que o rio se revela não só como uma imagem ou 
um símbolo, mas como a própria emergência do que é, ao mesmo tempo, dinâmico 
e constante. Desta maneira, tal escuta nos possibilita a proposição da efervescência 
do insólito para além do conceitual. 

A construção da canoa no conto é o prenúncio de algo que não se inicia, e, 
sim, permanece como inominável, incomensurável: o homem enquanto questão: a 
travessia: o insólito no horizonte do limite e não-limite: o sendo. 

Portanto, no encaminhamento pelo poético, dialogaremos com a obra em 
questão, atentando-nos às possibilidades de imersão ao que não é dito, visto ou 
ouvido na superfície do ordinário; posicionando-nos de peito aberto ao acontecer da 
obra-de-arte e suas incursões pela transitividade das realidades do real. 

O nada-insólito: os confins do mistério 
Bianka Barbosa Penha 

Diante de nós um espelho e, de dentro dele, apenas o nada fecundante do 
que somos. A verdade, há tempos banida, retorna como revelação daquilo que não 
vemos. E, desta forma convocados, desnudamo-nos com a especular-escrita 
rosiana.  

Submerso neste universo, o presente ensaio empreende sua errância 
enquanto poetar-pensante rumo aos descaminhos-palavras do conto “O espelho”, de 
Guimarães Rosa. Comungando com o operar da obra, a questão a ser pensada diz 
respeito ao homem e ao seu destinar-se. O que se pretende aqui é oceanar na 
seguinte questão: o que é isto – o homem-destino, existindo enquanto caminho do 
campo? 

Para tanto, será fundamental enveredarmos pelos caminhos do desaprender 
ofertados pela imagem-questão do espelho. Visto desta forma, o espelho aqui não 
será tratado como mero símbolo, mas como irrupção da realidade que, 
originariamente, compreende-se insólita porque inaugural. Realidade que, ao 
irromper, promove o renascer do homem e do mundo, agora, abismado nos braços 
da verdade. Abismo-verdade de um escuro a brotar: mistério. 
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SESSÃO: 
FERNANDO PESSOA E GUIMARÃES ROSA: 

O PENSAMENTO COMO ABERTURA PARA O INSÓLITO 
Antônio Máximo Ferraz 

Pensar não é reapresentar categorias e pressuposições sobre o real, mas se 
abrir para a aventura do desvelamento de seu sentido. Por isso, pensar não é 
conduzir do obscuro para o claro, e, sim, do claro para o obscuro, permitindo que o 
que se tornou ordinariamente pensado se reponha como questão. O real – isto é, a 
res, a coisa – é o que está sempre em causa. As grandes obras de arte nos 
permitem ver que o real, com o qual o homem, em todos os seus empenhos e 
desempenhos, está sempre em diálogo, é o próprio insólito e o inaugural doando-se 
na ambígua articulação das coisas que, por mais que mudem, permanecem, em um 
jogo constante de identidades e diferenças. Por isso mesmo, o insólito não é um 
atributo da coisa. Insólita é a própria coisa na sua maneira de se realizar enquanto 
coisa. E, entre todas as coisas, uma que nos é sempre tão familiar e tão insólita: o 
homem, este ente que se realiza enquanto tal na vigência do diálogo. 

As obras de Fernando Pessoa e Guimarães Rosa estão no vigor do 
pensamento, cada uma a seu modo, sempre acerca do mesmo: no vigor do 
pensamento do real em sua relação com o homem, com o real que ele próprio é. Em 
suas obras, o pensamento é dialogal, e isto porque elas não falam sobre o real. Ao 
contrário, em suas obras é o real quem, em seu silêncio, fala como questão que não 
se esgota e que, por isso, sempre move o pensamento. O diálogo a que suas obras 
convidam jamais é uma conversa sobre o real – como pessoas que falassem, de 
fora, sobre algo. O diálogo com suas obras é a movimentação dentro (diá-) do lógos 
ou silêncio do real. 

Nesta seção, procuraremos acompanhar como o real se põe em questão em 
três obras: “Pirlimpsiquice”, "Fita Verde no cabelo (Nova velha estória)", ambas de 
Guimarães Rosa, e Mensagem, de Fernando Pessoa. E veremos como estes dois 
autores, antes de poderem ser de qualquer modo classificados – o primeiro, como 
ficcionista, o segundo, como poeta –, são, na verdade, pensadores. Pois, em suas 
obras, o pensamento é autenticamente pensamento: a abertura para que o próprio 
real se ponha em questão, naquilo que ele sempre é: inaugural e insólito. Em suas 
obras, o pensamento é a condução para o local em que, insolitamente, desde 
sempre já estamos e somos. 

Mensagem, de Fernando Pessoa: o mito como a insólita verdade de História 
Antônio Máximo Ferraz 

O senso comum possui um entendimento solidificado do que são o verdadeiro 
e o falso, segundo o qual o discurso científico seria o portador da verdade, e o mito 
não passaria de ficção ou imaginação. Contrariando tal entendimento, o livro 
Mensagem, de Fernando Pessoa, não só recoloca o mito em questão, como, antes 
de tudo, se deixa conduzir pela questão do mito, descortinando-o como a fonte e a 
verdade da História. Nesta obra, as noções ordinárias de “verdade”, “falso” e “ficção” 
são postas à luz do insólito compreendido como o “extra-ordinário”, fazendo 
aparecer o mito como a origem do acontecimento histórico de que promana toda 
historicidade e toda historiografia. O mito se dá, em Mensagem, como a instância 
originária de desvelamento poético do sentido do real. Procuraremos, assim, 
perceber a maneira como Mensagem compreende o mito, demonstrando, ademais, 
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que a obra não traz somente a interpretação da História de um povo – no caso, o 
português –, mas a interpretação da travessia épico-existencial de todo e qualquer 
homem rumo a se tornar si próprio. 

Fita Verde e seu insólito caminhar 
Patrícia Marouvo Fagundes 

A partir de uma breve comparação com o conto de fadas “Chapeuzinho 
Vermelho”, dos Irmãos Grimm, propomo-nos a uma interpretação hermenêutica do 
que há de insólito no conto “Fita Verde no cabelo (Nova velha estória)” de João 
Guimarães Rosa. Dessa forma, pretendemos pensar sua natureza incomum e 
rotineira através da jornada da personagem Fita Verde à casa de sua avó. Nessa 
narrativa, Fita Verde nos é apresentada como uma menina de muita curiosidade, 
mas de pouco juízo e que, assim, destaca-se como a personagem que conduz seus 
leitores à espantosa inapreensibilidade dos acontecimentos cotidianos em seu 
decorrer sempre inusitado e inaugural. 

Uma peça sem atos: o insólito abre as cortinas 
Leonardo Lusitano Mósso 

No trabalho a ser apresentado, será feita uma interpretação acerca do conto 
“Pirlimpsiquice”, de João Guimarães Rosa, presente no livro Primeiras Estórias. Na 
obra onde meninos preparam-se ensaiando uma peça de teatro que terá um 
indesfecho, serão trabalhadas questões como: a realidade e o insólito. O teatrinho 
como experienciação e não como explicação; o acontecer do real como realização 
de mundo, sentido e verdade. A experienciação como o insólito. O insólito enquanto 
sentido, mundo e verdade que não se tem, trazendo o novo e o inaugural: a 
realidade como o concertar: uma estória extra-ordinária. A liminaridade; realidade 
sem limite e a hora enorme, a hora da hora: uma representação insólita. O insólito, 
concertado, enquanto questão e linguagem. O texto insólito: fala ou escuta do 
lógos? A linguagem, subvertida pelo encontro com a poética também como 
literatura, criando realidades: o teatrinho enquanto o dizer com e a partir da 
linguagem: a “Pirlimpsiquice”, no real, enquanto escuta do insólito? 
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SIMPÓSIO: 
O GÓTICO E O FEMINISMO 

Maria Conceição Monteiro 

O gênero literário gótico historicamente se desenvolve na segunda metade do 
século XVIII, alcançando o máximo do prestígio na última década daquele século, 
para depois, no século XIX, em face dos avanços do racionalismo, perder a 
vitalidade, quando então se constrói a seu respeito juízo crítico depreciativo. Nas 
últimas décadas do século XX, porém, o gótico é revivificado, por força da relação 
postulada entre seus fundamentos e as bases de dois grandes movimentos 
contemporâneos, o feminismo, na frente político-social, e o pós-moderno, na frente 
estética. Tornou-se assim usual admitir, em certa tendência da produção ficcional 
em língua inglesa da nossa época, que o gótico compartilha com o feminismo e o 
pós-moderno ceticismo radical contra suposições humanistas universalizantes 
próprias do pensamento moderno e do realismo clássico. Talvez uma das mais 
importantes características do gênero dito neogótico – designação por que se tornou 
conhecida a citada tendência de reciclagem da tradição gótica – seja a atração pelo 
passado, visto numa perspectiva em que convergem os impulsos contraditórios de 
encantamento e repulsa. 

SESSÃO: 
O GÓTICO E O PÓS-COLONIAL 

Camila Mello 

As teorias do pós-colonialismo e dos estudos sobre o gótico literário podem 
parecer, numa ótica superficial e ligeira, produtos de tradições intelectuais e 
históricas diferentes. Entretanto, um exame mais minucioso sobre a história do 
gótico e considerações sobre o pós-colonial apontam para a presença de interesses 
compartilhados: especificamente, a atitude de questionamento da racionalidade 
iluminista. No gênero gótico esse questionamento se dá através da exploração dos 
sentimentos, desejos e paixões que comprometiam o projeto iluminista de 
racionalidade, empenhado no controle de processos de conhecimento e 
modalidades de comportamento social. Assim, ao privilegiar o irracional, o gótico 
promove tanto o corpo individual proscrito quanto o corpo social e culturalmente 
invisibilizado. A produção literária dita pós-colonial, por seu turno, atendo-se 
igualmente a pôr em questão os ideais iluministas, vem conduzindo a crítica a 
mostrar que a mudança epistêmica do renascimento para o iluminismo opera 
transformações no que concerne ao saber e ao compreender, à medida que este 
último enfatiza o modo como o sujeito sabe, em vez do conteúdo do que sabe. Essa 
visão, como logo se compreende, ajudou a construir hierarquias raciais que viriam a 
escorar o colonialismo. 

 
 
 
 



 51

O gótico e o corpo feminino abjeto em Shame e Lady Oracle 
Camila Mello 

Há vários conceitos que formam um valioso repertório para o estudioso do 
gótico enquanto gênero literário. O presente artigo pretende examinar o conceito de 
abjeção, conforme Julia Kristeva o percebe, em dois casos específicos na literatura: 
as personagens Sufiya Zinobia, do romance Shame de Salman Rushdie, e Joan 
Foster, protagonista de Lady Oracle, terceira obra de Margaret Atwood. O trabalho 
apresenta uma breve discussão sobre o corpo abjeto, depois parte para uma análise 
do comportamento das personagens em questão, elucidando e refletindo sobre duas 
possíveis conseqüências que a abjeção pode gerar. 

A imagem gótica da mulher em “Woman Hollering Creek” de Sandra Cisneros 
Heleno Álvares Bezerra Júnior 

O texto aborda a relação do mito de La Llorona e a protagonista, cuja vida, 
repleta de angústias, cria um elo de identificações entre as experiências empíricas 
de Cleófilas e o espectro da mulher, presente no mito mexicano e adaptado no 
Texas. Assim sendo, o texto discute questões de gênero, diáspora, dificuldade de 
tradução cultural, sobretudo, a existência de identidades chicanas e mexicanas nos 
EUA. 

A loucura na ficção de Joan Riley 
Adriana Jordão 

Joan Riley, escritora jamaicana que vive na Inglaterra, retrata em A Kindness 
to the Children, (1992), a dor da agressão contra a mulher e o fruto de sua 
repressão, a insanidade. A lembrança do abuso sofrido na infância, causa primeira 
da gradual demência de Jean, é reprimida, restando somente a imagem de uma 
criança sangrando à sombra de uma cruz, visão que persegue e assombra a 
personagem. Ao leitor resta o desconforto das alucinações da personagem, de um 
mundo onde ela se refugia para fugir do insólito de sua própria história. 

SESSÃO: 
FIGURAÇÕES LITERÁRIAS DO OUTRO 

Bruno César F. Vieira 

Toda a literatura gótica, através de mecanismos que subvertem noções 
tradicionais acerca do real, procura trazer à luz tudo que permanecera escondido 
para não obstruir o funcionamento da máquina social. Daí, o gênero gótico existir 
num espaço intersticial, fugindo do centro, sempre à margem. Essa região estranha 
(uncanny) é o espaço do desejo reprimido, aquele espaço que, segundo Freud, é 
familiar e antigo: estabelecido na mente e depois alienado dela através do processo 
de repressão. Esse desejo está ligado a uma das veias que fazem o coração do 
gótico pulsar: o tabu. A sua exploração tornou-se consenso entre os escritores do 
gênero para dar visibilidade a áreas que são normalmente descartadas, com o 
objetivo de manter o equilíbrio social e psicológico do indivíduo. Como se sabe, o 
tabu é a mais extrema forma de inibição imposta por uma cultura para garantir a sua 
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sobrevivência. Entretanto, a sua violação é manifestada no gênero gótico através de 
narrativas fantásticas que falam de fantasmas e vampiros, onde o proibido é 
substituído por algo que preenche o vazio libidinal. 

A figura felina em “The Black Cat” 
Bruno César F. Vieira 

O presente trabalho destina-se a analisar o papel representativo da figura do 
gato no conto “O gato preto”, escrito por Edgar Allan Poe. A utilização de um animal 
enigmático associado à cor preta, traz à mente dos leitores muitas das histórias já 
ouvidas sobre ele: um gato preto possui propriedades mágicas; come-se sua carne 
para livrar-se da magia; utiliza-se o sangue do gato para escrever poderosos 
encantamentos; gatos pretos trazem azar. Tido por diversos leitores como uma 
figura diabólica, o gato preto do conto em questão assume a imagem de um 
perverso delator, visão até certo ponto questionável. Para uma melhor compreensão 
desta figura, faz-se necessário entendermos as ações desse felino sob os olhos das 
teorias do Gótico, teorias estas que nos ajudarão a entender melhor esta 
estranha/familiar figura que pode representar um outro papel muito mais importante 
do que o de um simples delator. 

Lendo o Fantástico e o Sobrenatural no Século XVIII 
– Uma Excursão Através de The Monk 

Roberta Liporagi 

Antes da metade do século XVIII, a literatura fantástica e/ou sobrenatural era 
considerada fraca e motivo de zombaria. No entanto, a partir da década de 
sessenta, houve a ascensão e proliferação desse tipo de ficção. Assim sendo, este 
trabalho visa debater o porquê do uso deste recurso narratológico e de que forma 
ele veio como uma resposta ao momento social. E usando a literatura como espelho 
desses anseios, o uso do sobrenatural e do fantástico serão ilustrados no romance 
gótico de 1796, The Monk. 

Sobre o Vampirismo na Literatura 
Lílian Araújo 

Nesta comunicação, falarei sobre algumas idéias que o gótico literário nos 
oferece, dando maior atenção a personagem obscura do vampiro, o dito corpo 
abjeto que povoa nosso imaginário. Usarei algumas obras de teoria e ficção como 
base para os meus comentários. Não podemos descartar a influência da figura do 
vampiro sobre alguns elementos humanos, tais como elementos relativos ao corpo, 
a psicanálise, a sexualidade, ao terror. Esses são alguns dos temas que se fazem 
presentes quando falamos sobre essa lendária criação sobrenatural sempre muito 
presente na literatura desde os séculos XVIII e XIX. 
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SIMPÓSIO: 
ÁFRICA E INSÓLITO: 
ENTRELAÇANDO SABERES NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

Cristiane Madanêlo de Oliveira 

Confundir o continente africano com um país ou imaginar África apenas como 
uma vastidão inóspita povoada de leões e elefantes são algumas atitudes que 
revelam um desconhecimento de brasileiros em relação a esse espaço tão ligado a 
nós historicamente. Dessa forma, perde-se a riqueza cultural da diversidade africana 
frente a uma unidade monolítica construída no olhar ocidental. É interessante notar 
que, apesar desses equívocos, subjaz no senso comum a certeza de uma forte 
influência africana na cultura brasileira. Então, por que ainda perdura essa imagem 
estereotipada de África? 

A partir dessa e de outras inquietações, os integrantes do Projeto de Pesquisa 
e Extensão “Literatura infantil e juvenil: perspectivas contemporâneas”, ligado à 
UFRJ, buscam analisar criticamente as representações de África apresentadas a 
crianças e jovens por autores brasileiros e africanos. Nessa linha, o Projeto tem 
discutido em que medida obras literárias contemporâneas para crianças e jovens 
estão ratificando ou não uma visão eurocêntrica desse espaço, considerado 
historicamente pelo Ocidente como exótico, inóspito e atrasado. 

Como espaço privilegiado para o extraordinário, a literatura revela-se como 
um constante convite à permeabilidade das fronteiras entre sólito e insólito, 
sobretudo em narrativas para crianças e jovens. Nesse sentido, definir contornos 
imaginários para um continente sem tantos referenciais concretos para os brasileiros 
e ao mesmo tempo tão rico e múltiplo em cores, cheiros, gostos e sons atraiu o 
interesse de vários escritores. Como há uma demanda por títulos que versem sobre 
a temática africana em função da lei federal 10639/03 (alterada em 2008 para 
11645/08), o mercado editorial oferece um mosaico de obras que ressaltam 
manifestações de insólito na tessitura do texto literário. 

Frente à grande diversidade cultural do terceiro maior continente da Terra, 
este simpósio oferece dois aperitivos literários para seus participantes. A sessão 1 
dedica-se a estudos de representações literárias das mitologias africanas produzidas 
por autores brasileiros: Yemanjá (2007) de Carolina Cunha, Xangô, o Trovão (2003) 
de Reginaldo Prandi e Agbalá – um lugar-continente (2001) de Marilda Castanha. A 
fim de também dar voz e vez a um representante africano, a sessão 2 tematiza três 
obras para crianças e jovens engenhosamente construídas pelo moçambicano Mia 
Couto: O gato e o escuro (2001), Chuva pasmada (2004) e O beijo da palavrinha 
(2006). 

Entre saberes e sabores afro-brasileiros, o simpósio “África e insólito: 
entrelaçando saberes na literatura infantil e juvenil” pauta-se num elemento mágico 
que divide a existência humana em história e pré-história e que ganha, nas culturas 
africanas, papel central na lógica das relações sociais: a palavra. A dimensão dada a 
esse substantivo pelo fazer literário em seu potencial insólito é o fio condutor capaz 
de fisgar novos leitores e pesquisadores para um diálogo mais consciente com as 
culturas africanas. 
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SESSÃO: 
MITOLOGIAS AFRICANAS E INSÓLITO: UMA ABORDAGEM ÉTNICO-CULTURAL 

Cristiane Madanêlo de Oliveira 

A chamada pós-modernidade, que simbolicamente nasceu com o estouro da 
bomba de Hiroshima sobre as rupturas modernas, trouxe mudança de perspectivas 
nas relações sociais e de poder. Dessa forma, muitos valores ocidentais passaram a 
ser questionados, dentre eles a noção de centro. Percebe-se, assim, um movimento 
ex-cêntrico e uma valorização de grupos marginalizados, como minorias étnicas e 
mulheres. Em virtude disso, abre-se espaço para resgatar e valorizar os referenciais 
africanos presentes na cultura brasileira, apesar da desqualificação que o imaginário 
europeu legou aos povos daquele continente.  

Sem dúvida, ainda paira muito preconceito quanto a pesquisas dos 
referenciais mitológicos que vêm de África, principalmente porque há uma imediata 
associação com religiões afro-brasileiras. Muitos poderiam pensar que tal atitude se 
deve ao fato de representarem referenciais pagãos em um país de maioria católica. 
Tal justificativa não se sustenta porque a contextualização de estudos sobre deuses 
gregos e latinos não é tratada como tabu.  

Tendo em vista que o legado mitológico de África oferece grande potencial 
literário por seu caráter iminentemente insólito para olhares não africanos, alguns 
escritores brasileiros vêm-se dedicando a registrar algumas dessas histórias. Assim, 
os estudos que compõem esta sessão nasceram do interesse em investigar que 
visão de África estamos criando no imaginário de crianças e jovens através da 
literatura brasileira.  

Para tanto, mostrou-se mais produtiva a diversidade de autores brasileiros 
que, de formas diferenciadas, representam esse conhecimento mítico. Atados por 
uma mesma temática, os trabalhos que integram esta sessão trazem à baila vozes 
de escritores preocupados em respeitar as tradições africanas e dar a conhecer aos 
leitores histórias que integram o patrimônio cultural de toda a humanidade. 

A mística do insólito em Yemanjá (2007) de Carolina Cunha 
Cristiane Madanêlo de Oliveira 

“Odô Iyá...!!!”, com essa saudação iorubá à Mãe do Rio, a escritora e 
ilustradora baiana Carolina Cunha propõe aos leitores de Yemanjá (2007) um 
mergulho no universo mitológico africano. Integrante da coleção Okú Láilái (histórias 
dos tempos antigos, em iorubá), o livro resgata a cultura de iorubás e fons, através 
da narração de alguns mitos do Ifá. Com ênfase na força da oralidade e da 
iconografia ritualística, linguagem verbal e não verbal se mesclam para povoar a 
obra de imagens, sons, afetos, marcas e reminiscências de um passado mítico de 
toda a humanidade. Dessa maneira, este trabalho pretende discutir por que o 
panteão greco-romano é considerado arquétipo cultural, enquanto histórias de 
voduns e orixás são desqualificadas aos olhos do Ocidente. Nesse sentido, percebe-
se que a tênue linha entre sólito e insólito, realidade e ficção encontra-se atrelada 
não só ao posicionamento do leitor frente à narrativa, mas também a todo um 
conjunto de referenciais históricos e culturais que ratificam um (pré)conceito em 
relação a África. 
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(In)sólito através de referencias da tradição cultural africana 
Claudio Lourenço de Oliveira 

“O rei que punha fogo pela boca” e “or que o rei abandonou o pai na 
estrada”são contos do livro Xangô, o Trovão (2003) de Reginaldo Prandi, escritor e 
sociólogo que estuda a preservação da memória cultural afro-brasileira. Tais 
narrativas, voltadas para o leitor juvenil, foram adaptadas de outra obra do mesmo 
autor destinada ao público adulto, Mitologia dos Orixás (2001). Esses textos escritos 
sistematizam histórias orais da tradição cultural e, de certa forma, preservam a 
memória de grupos étnicos africanos. Dessa maneira, o presente trabalho 
problematizará a presença de elementos (in)sólitos na obra de PRANDI (2003), uma 
vez que o olhar ocidentalizado pode apontar a presença do insólito em alguns 
acontecimentos que nos referenciais culturais africanos não são. 

Agbalá, um lugar insólito 
Vitor Rebello Ramos Mello 

Dedicado ao público juvenil, Agbalá – um lugar-continente (2001) é um livro 
escrito pela mineira Marilda Castanha que se revela insólito desde o título. De 
profundo significado, o vocábulo iorubá agbalá diz respeito às heranças culturais que 
ajudaram a consolidar a nação brasileira a partir da chegada dos africanos. Tendo 
como base os referenciais históricos contidos no livro, este trabalho analisa algumas 
questões (in)sólitas da historiografia cultural do povo brasileiro surgidas no contato 
entre nações africanas e Brasil. Nesse sentido, elementos antigos e atuais serão 
discutidos quanto à sua natureza insólita, além de se problematizar se preconceito 
étnico e distanciamento temporal interferem nesse processo. 

SESSÃO: 
BRINCRIAÇÕES LITERÁRIAS DE MIA COUTO 

Carla Eliane Szajdenfisz Jarlicht 

Um dos nomes mais criativos e inovadores da literatura moçambicana, Mia 
Couto é um autor africano com grande representatividade no Brasil atual. Com 
influência de Guimarães Rosa em seu fazer artístico, Mia Couto dedica-se à 
elaboração de um discurso literário em que a matéria-prima principal é a oralidade.  

Com forte amálgama de línguas locais e português, as narrativas do escritor 
revelam avanços na construção de uma identidade moçambicana na 
contemporaneidade. Isso não significa, entretanto, que o olhar jornalístico do autor 
se detenha em retratos de miséria, fome ou doenças, temáticas costumeiramente 
exploradas como resumo da África de hoje. Mia Couto busca criar Literatura, assim 
mesmo com ele maiúsculo, sem obrigatoriedade de escrever de forma engajada 
com propósitos políticos. 

Por essas e outras peculiaridades, Mia Couto foi a voz de África escolhida 
como foco central desta sessão de comunicações, que aborda todos os títulos do 
escritor dedicados ao público infanto-juvenil. A trilogia O gato e o escuro (2001), 
Chuva pasmada (2004) e O beijo da palavrinha (2006) oferece a crianças e jovens 
uma multiplicidade de estórias que conduzem a uma reflexão maior sobre a própria 
condição humana. Seja através do enfrentamento do medo, de uma misteriosa 
chuva em estado de porvir ou pelo voo libertário vivenciado na palavra “mar”, as 
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narrativas de Mia Couto favorecem um enriquecimento pessoal frente ao mundo real 
sem didatismo ou pedagogismo. Assim, o caminho que conduz os leitores de Mia 
Couto à fruição é a linguagem literária em seu mais alto grau, independentemente 
de a obra se adequar melhor a crianças, jovens ou adultos. 

Chuva que paira, chuva pasmada, insólita chuva 
Carla Eliane Szajdenfisz Jarlicht 

O que é possível definir como insólito ao viajarmos pelo universo da literatura 
infantil e juvenil? E o que vem a ser insólito ao lidarmos com os referenciais culturais 
de África dentro dessa mesma literatura? Pensar que o insólito permeia e semeia 
ambos os terrenos é a condição básica para os desdobramentos desta discussão. 
Dessa maneira, para direcionar o olhar acerca do insólito na literatura infantil e 
juvenil africana, escolheu-se como base de estudos A chuva pasmada (2004), livro 
do moçambicano Mia Couto, que nos conta a estória de uma chuva que insiste em 
não cair. Afinal, o que vem a ser uma chuva pasmada? É para esse encontro com o 
insólito do discurso e do texto que nos convida o autor. 

Percorrendo o insólito em O gato e o escuro de Mia Couto 
Denise Silva dos Santos 

Ao observarmos a literatura infantil de diferentes países, percebemos que, na 
construção textual, o maravilhoso, o fantástico ou o estranho perpassam grande 
parte dessas obras. Sendo assim, esta comunicação se propõe a estabelecer uma 
reflexão sobre o modo como se manifesta o insólito no livro infantil O gato e o escuro 
(2001), de autoria do moçambicano Mia Couto. Lançando mão de sua “proesia”, o 
escritor mescla de forma criativa elementos como curiosidade, desobediência e 
descoberta, utilizando a língua portuguesa como se ela estivesse em um constante 
estado de infância. Assim, somos colocados frente a uma narrativa que nos permite 
descortinar os olhos e, juntamente com um felino muito travesso, ultrapassar a linha 
do real. 

Todo beijo que é insólito deságua no mar 
Ramon Gilaberte Ramos 

A palavra por si só já não é mero vocábulo quando literariamente lida, 
incomum na essência, no seu raro cheiro adquirido. Quando literariamente escrita, 
um autor seleciona exatamente o desejado (ainda que o alvo, uma intenção por 
linhas tortas, seja a indefinição). Mia Couto, autor moçambicano e aprendiz de 
Guimarães Rosa, tornou-se um mestre na arte da linguagem de contar estórias. 
Essas narrativas, incomuns para certos olhares, tornam-se sólitas para Maria 
Poeirinha e Zeca Zonzo, num Beijo da palavrinha (2006). Roland Barthes já dizia 
que “... as palavras não são mais concebidas ilusoriamente como simples 
instrumentos, são lançadas como projeções, explosões, vibrações, maquinarias, 
sabores”. Palavra literária, mais que palavra, reúne as vibrações e emoções, que 
Barthes explicitou nela própria, dentro de si mesma: África. 



 

SIMPÓSIO: 
A LEITURA DO INSÓLITO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DO SENTIDO NA 
LINGUAGEM DO TEXTO LITERÁRIO INFANTO-JUVENIL 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho 

Os estudos do presente Simpósio propõem uma reflexão sobre o insólito a 
partir da construção do sentido na linguagem do texto artístico literário infanto-juvenil 
e sobre a relação dessa linguagem artística com a formação de leitores. Nesse 
sentido, a poesia de Manuel de Barros, O menino que carregava água na peneira, 
propicia ao leitor o trabalho produtivo de associação de significados e 
correspondências de significantes capazes de articular novas e diferentes 
significações para as coisas existentes na realidade. Segundo Paulo Freire, em A 
importância do ato de ler3: “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que 
a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”. 
(2003, p.11). Desde que nasce a criança aprende a ler o mundo, e assim percebe 
seus braços, pernas, mãos, numa crescente construção de sentidos. 
Posteriormente, lê o espaço a sua volta, os objetos, as pessoas que a rodeiam e 
com isso estabelece relações. Desta forma, a criança apreende o mundo e inicia as 
suas primeiras leituras. Então, buscamos refletir também sobre a questão da 
verossimilhança presente já nas primeiras leituras do ser humano, que, uma vez 
tendo apreendido o mundo, passa a reescrevê-lo a partir das próprias experiências. 
Tendo a linguagem como materialidade para a apropriação do mundo, a arte literária 
é capaz de esgarçar valores instituídos pelos significados e até mesmo de inventar 
significações insuspeitadas fora dos domínios do artístico. Compreende-se que as 
questões teóricas da mimese, da verossimilhança e da ficção devem ser, portanto, 
nesse caso, matéria de investigação, e seus conceitos tradicionais colocados em 
suspensão quando se trata desse tipo de texto contemporâneo que se preocupa 
com a simplicidade do sentido e alcança múltiplas leituras. O poema de abertura do 
livro Vale quanto pesa (1982) de Silviano Santiago, professor e teórico da literatura, 
inspira esse esboço reflexivo. Nele a palavra sentido está escrita de modo que o 
leitor a possa ler na direção da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, 
fazendo-se uma sobreposisão das letras que a constituem, rasurando, assim a 
materialidade das letras impressas. Imprecisão de sentido, múltiplos sentidos, 
desconfiança dos sentidos, suspensão dos sentidos, desconstrução dos sentidos? 
Faça (como fazer?) sentido eis o título do poema:  

Centido (os cinco) é a busca, 
convenhamos,  
para a falta de sentido. 
Sentido é a posição, 
descubramos, 
para dar sentido ao dito concedido, 
sem ter sido prestado o necessário sentido.  
A leitura da arte literária, portanto, promove encontros inusitados de 

interesses que se ancoram tanto nas coisas do cotidiano quanto nas coisas que se 
situam primordialmente no pensamento e parecem não ter lugar na arquitetura 
                                                 
3 FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo, Cortez, 2003. 
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formadora das pessoas. O poema de Manuel de Barros carrega o leitor no vazio 
cheio da peneira redonda, reinventado o sentido do artefato e da viagem para os 
caminhos do literário. São outros e novos sentidos 

SESSÃO: 
A POESIA DE MANUEL DE BARROS: O MENINO QUE CARREGAVA ÁGUA NA PENEIRA. 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho 

A presente comunicação visa refletir sobre o insólito por meio da poesia de 
Manuel de Barros, O menino que carregava água na peneira, do livro Exercícios de 
ser criança (1999). A partir daí, tratar de algumas questões tais como: mimeses, 
verossimilhança e ficção, além de perceber as estratégias de construção 
desenvolvidas pelo autor, as quais permeiam a estrutura do poema, a escolha dos 
signos, a desconstrução dos significados das palavras e o tema do poema. O 
trabalho abordará, também, de maneira sistemática e crítica, a literatura como arte 
da palavra, ressaltando aspectos inerentes aos textos literários, os quais devolvem 
ao leitor sua capacidade de relacionar idéias, fazer correspondências, valorizar a 
imaginação, provocar relações entre a aparência e a essência, relativizar verdades 
instituídas por meio de recursos de linguagem. Um desses recursos é a associação 
de palavras cujo efeito é a alteração dos sentidos habituais, inscritos na falsa crença 
de que as coisas são apreendidas na sua totalidade pela aparência, assim como a 
criação de mundos por meio dos signos, as diversas possibilidades de leitura, a 
recriação, enfim do que chamamos real, realidade. A apreensão dessa realidade se 
enriquece e se renova com o artístico, por seu caráter de comprometimento com a 
imaginação, dando-se ênfase ao artístico da linguagem. Além disso, na literatura 
infanto-juvenil contemporânea, leva-se em conta o diálogo de linguagens que se 
misturam na construção do sentido. 

A verossimilhança em favor do insólito no poema 
O menino que carregava água na peneira de Manoel de Barros 

Angela Maria da Costa e Silva Coutinho 

Leitura crítica do poema tendo em vista suas desconstruções de sentido e 
recriações de imagens verbais que propiciam a investigação do desvio da habitual 
noção de cheio e vazio, redondo, crescimento, inferências, legislação, desígnio, 
alteridade. Estudo da questão do verossímil e da mimese na poesia contemporânea 
na perspectiva dos estudos de Silviano Santiago, M. Merleau-Ponty e Gaston 
Bachelar. Estudo dialógico enfocando a linguagem literária específica da narrativa e 
a linguagem literária dramatúrgica, comparando-se o insólito dos sentidos sugeridos 
no texto poético de Manoel de Barros e o insólito do texto teatral de Maria Clara 
Machado Pluft, o fantasminha. Trata-se o insólito como criação e desvio de sentido 
na arte literária. 

Poesia e Insólito: O menino que carregava água na peneira de Manuel de Barros 
Ana Paula Moutinho Moreira 

A presente comunicação visa refletir sobre a literatura como a arte da palavra 
e mais especificamente sobre a poesia como o uso especial da linguagem. A partir 
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daí, propomos também o diálogo com Aristóteles4, quando afirma: “[...] que não é 
ofício de poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o de representar o que poderia 
acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a verossimilhança e a 
necessidade”.(1987, p. 209). Desta forma, através do poema de Manuel de Barros, 
pretende-se destacar o trabalho do artista na construção de sentido, como se 
desenvolve a tessitura da palavra geradora de significados, provocando um 
constante movimento no texto, proporcionando múltiplas leituras. Portanto, 
intenciona-se tratar a questão do insólito como uma incessante reelaboração do real, 
ultrapassando limites, transgredindo regras e ao mesmo tempo criando regras 
próprias por meio de ferramentas literárias. 

A poesia de Manuel de Barros “O menino que carregava água na peneira” 
e o insólito nas estratégias de construção de sentido 

Tatiana Cristina da Costa e Silva Pereira 

O presente trabalho visa refletir sobre as estratégias de construção de sentido 
desenvolvidas por Manuel de Barros em sua poesia “O menino que carregava água 
na peneira”, que se encontra no livro Exercícios de ser criança (1999), nesta leitura a 
fantasia do leitor dialoga com a fantasia do autor, em um diálogo delicado. 
Analisaremos a estrutura gráfica do poema, bem como as ilustrações que ao utilizar 
bordados, torna-se também um recurso poético. Ressaltaremos, ainda a maneira 
como o poema porta-se frente ao leitor de maneira insólita, já que o sentido não está 
no texto, mas se constrói a partir dele no curso de uma interação, conforme Koch 
(2000:25). 

 

                                                 
4 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco; Poética. Seleção de José Américo Motta Pessanha. São Paulo: Nova 
Cultural, 1987. (Os pensadores.VII) 



 

SIMPÓSIO/ SESSÃO: 
O INSÓLITO COMO EFEITO ESTÉTICO 

Julio França 

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. 

O insólito em relatos de Néstor Perlongher 
Antonio Andrade 

Pretendo fazer uma leitura dos principais relatos ficcionais do escritor e 
antropólogo argentino Néstor Perlongher, publicados dispersamente ao longo das 
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décadas de 1970 e 1980, e reunidos na coletânea Papeles Insumisos (2004). Trata-
se de cinco contos – “Evita vive”, “Azul”, “Chola, o el precio”, “El sabra” e “El informe 
Grossman” – que imbricam as noções de experiência e insólito, o que resulta no 
deslocamento de figuras e eventos importantes da História contemporânea 
argentina. Tal deslocamento se verifica não apenas porque a configuração dessa 
experiência histórica se dá em ambientes marginais em sua prosa, mas sobretudo 
porque sua linguagem se produz no limiar entre a paródia às narrativas de 
testemunho e o desregramento do significante, comum ao estilo neobarroco. A 
minha base teórica para a investigação do problema do insólito, nesta comunicação, 
será a tensão entre fluxo e fragmentação que sustenta o pensamento do Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, em O Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia (1972) – uma 
referência fundamental para o próprio trabalho antropológico de Perlongher. No 
escopo de minha pesquisa, o desenvolvimento desta relação entre insólito, 
experiência histórica e narrativa ficcional se integra ao meu objetivo de compreender 
a relação – ainda mais importante na obra perlongheriana – entre escritura 
neobarroca e política sexual. 

“Minha mãe morrendo”: a marca do insólito em Valêncio Xavier 
Ângela Maranhão Gandier 

O romance “Minha mãe morrendo e o menino mentido” é um exercício de 
singular de experiência intersemiótica. A imagem participa como elemento formal, 
responsável tanto pela coerência estrutural como pela originalidade da obra. É 
marcado em seus fundamentos pela presença do insólito, associado á aproximação 
de elementos díspares: retomando um dos componentes centrais do teatro de 
horrores do Grand Guignol, a sombra obsedante da morte revela-se na presença de 
corpos mutilados e cabeças decepadas que deslizam ao lado de prosaicas 
ilustrações infantis, fotografias de estrelas hollywoodianas e imagens de 
procedências várias. O álbum memorialista do autor, de natureza autobiográfica, 
exemplifica bem o procedimento do bricoleur que coloca em jogo a justaposição 
crítica dos materiais estreitamente vinculados à matéria narrativa. 

O horror na vida, o horror na arte: uma leitura de A noite na taverna 
Karla Lopes Niels 

Apesar de consagrada pela historiografia literária brasileira como uma 
narrativa pertencente ao gênero fantástico, a obra A Noite na Taverna, de Manuel 
Antônio Álvares de Azevedo não se adequa plenamente à concepção de “fantástico” 
desenvolvida pelo ensaísta Tzvetan Todorov, em Introdução à literatura fantástica – 
obra fundamental para os estudos da ficção insólita. A partir dessa constatação, este 
trabalho pretende avaliar a pertinência de classificar as narrativas de Azevedo sob 
uma outra perspectiva: como uma narrativa de horror. Para essa categorização, 
utilizaremos as reflexões críticas sobre o tema de ficcionistas como Horace Walpole, 
Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft e Stephen King. 
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SIMPÓSIO: 
O INSÓLITO EM QUESTÃO NO DESIGN 

Lucy Niemeyer 

Este simpósio visa trazer à discussão diversas situações em que o insólito 
esteja presente em expressões da atividade em Design. Entendendo Design como 
uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as qualidades multifacetadas de 
objetos, processos, serviços e seus sistemas, compreendendo todo seu ciclo de 
vida. Portanto, design é o fator central da humanização inovadora de tecnologias e o 
fator crucial para o intercâmbio econômico e cultural. Assim, esta área se caracteriza 
por permear o cotidiano das pessoas e o seu fazer se realiza sob a tensão entre a 
redundância e a novidade, o previsível aborrecido e o inesperado assustador. A 
ação em Design se vincula a uma ocorrência fenômenos no cenário contemporâneo, 
em que a heterogeneidade coexiste com processos uniformizadores, assim o 
inusitado, o inesperado pode tanto ser surpreendente, como naturalizado. Neste 
ambiente, identificam-se estratégias de comunicação mediadas por sistemas de 
informação e por objetos de uso que lançam mãos de recursos que têm no insólito 
uma característica prevalente. Entre as várias áreas do design, abordaremos neste 
simpósio questões que ocorrem no universo da Programação Visual. A 
Programação Visual é uma das áreas do design de comunicação voltada à 
organização visual de conteúdos variados visando atrair a atenção do público no 
nosso caso consumidor a ser conquistado. A Programação Visual está em toda 
parte: papel timbrado, cartaz, panfleto, embalagem, na TV, na Internet etc. Com o 
desenvolvimento tecnológico, o design dessas interfaces está se tornando cada vez 
mais complexo: não se trata mais da linguagem visual, verbal e não verbal, da 
imagem fixa, tampouco só da imagem: o som se incorpora ao projeto. Há, assim, a 
articulação de várias matrizes do pensamento e da linguagem. Sendo assim, cada 
vez mais é exigido aprofundamento e diversificação da competência do designer 
para que os objetivos projetuais sejam atingidos. Tendo-se em vista os fundamentos 
específicos da área, propomos apresentar casos em que o insólito ocupe papel 
central em resultado de projeto de design, de naturezas diferentes e com propósitos 
distintos. Considerando a afirmação de Elizabeth Walter-Bense, que “os signos são 
criados e usados para atingir certos escopos, para executar determinadas tarefas: 
pretende-se por meio deles, dar expressão a algo, representar algo e comunicá-lo a 
outrem”, indagamos que efeitos produziria a articulação sígnica em que o inusitado, 
o insólito fossem preponderantes em uma situação de comunicação? Como o 
inusitado se apresenta? A Semiótica se constituirá na fundamentação teórica para 
análise das ocorrências em Design que serão apresentadas neste Simpósio, com o 
intento de responder essas perguntas. 

SESSÃO: 
O INSÓLITO EM QUESTÃO NO DESIGN 

Lucy Niemeyer 

Para tratar de situações de em que se identifica o insólito em expressões do 
Design, serão apresentados casos em que tal processo se deu em suportes de 
comunicação diversos. Em cada um deles há inerentes peculiaridades que os 
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distingue. Com o surgimento e ampliação de acesso à internet, os websites se 
multiplicam a cada dia, se configurando como mídia obrigatória para os mais 
diversos setores do corpo social. Como o um agente público, no caso prefeituras de 
grandes centros urbanos brasileiros, utilizam este meio de comunicação? Que 
estratégias serão usadas para atender que finalidades? Discutiremos que aquilo que 
se pode assumir como óbvio nem sempre ocorre – identifica-se incongruência entre 
presumido objetivo comunicacional do órgão municipal e a construção de fato da 
mensagem digital. Em contraposição à recentidade da mídia digital, o cartaz de 
cinema tem uma tradição quase secular: há expectativas, cânones consolidados, 
locais e situações esperadas de ocorrência. Porém, mesmo assim há momentos em 
que a previsibilidade se rompe, implicando em uma nova atitude por parte do 
destinatário. Este estranhamento se esgota com a repetição da exposição ao 
estímulo frente ao mesmo destinatário, enquanto se renova face a novos públicos. 
Com a evolução da tecnologia das telecomunicações, constata-se a segmentação 
da transmissão televisiva. Novos conteúdos de mídia para novos públicos. Canais 
fechados visam públicos específicos, com repertórios e interesses particulares. Na 
construção da identidade de um canal de televisão são envidados esforços para que 
os objetivos de identificação com o público se deem de modo efetivo. No entanto, a 
irreverência, a ruptura de modelos pode ter também efeito contrário ao proposto. 
Questionaremos a presunção de que um modo de comunicar que rompa de modo 
radical os padrões correntes seja interpretado favoravelmente pelo público jovem 
visado, como um todo. 

Websites insólitos ou o insólito como estratégia de construção das cibercidades 
Frederico Braida 

Vera Lucia Moreira dos Santos Nojima 

Este artigo apresenta uma leitura das cibercidades, representações das 
cidades no meio virtual, pretendendo mostrar que o insólito participa duplamente na 
produção dos referidos websites, manifestando-se ora como objetivo a ser 
alcançado (busca-se um site insólito) ora como estratégia de projeto (constrói-se um 
site a partir de uma narrativa insólita). 

As representações digitais, paradoxalmente onipresentes e virtuais, têm sido 
capazes de romper, de fato, as barreiras impostas pelo tempo e pelo espaço, além 
de atingirem uma repercussão sem precedentes, abrindo, ainda, possibilidades para 
a inserção do insólito como parte constitutiva de tais representações. 

O objetivo de uma cidade digital não deve ser substituir a cidade real pela 
descrição de seus dados, mas reivindicar ser uma “narrativa” da cidade e não sua 
transposição literal ou espacial, já que “a cibercidade é uma descrição/narração 
onde os olhos não vêem coisas, mas simulações de quase-objetos; ícones e 
símbolos gráficos”, (LEMOS, Maria Fernanda – Cidade e telemática. Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2000). Sendo assim, as cibercidades, artefatos situados entre a arte e a 
técnica, entre o real e o imaginário, manifestam-se como objetos possíveis para se 
discutir a questão do insólito no campo do Design. 
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O insólito como identidade televisiva: as vinhetas da MTV 
Raquel Ponte 

Lucy Niemeyer 

Desde sua criação nos anos 1980, a MTV, primeiro canal segmentado da 
televisão, tem veiculado vinhetas experimentais com forte aspecto nonsense. Estas 
vinhetas, chamadas de ID pela emissora, compõem sua identidade televisiva, 
comunicando o perfil do canal para seu público-alvo. O aspecto insólito de tais ID 
transmite o posicionamento da MTV, que deseja ser vista como uma programadora 
contestadora, com estética voltada para um público jovem irreverente, supostamente 
afeito ao novo. Quase um século depois das experiências surrealistas e algumas 
décadas após o Psicodelismo, é interessante notar o impacto que o insólito continua 
a exercer junto àquele público, ao apresentar comunicações que fogem ao código 
convencionado, que sejam inabituais. 

A descoberta do inusitado no cartaz de Di Cavalcanti Di Glauber 
Adriana Ribeiro 
Lucy Niemeyer 

O presente artigo apresenta o caráter insuspeitado do discurso gráfico contido 
no cartaz produzido para o filme Di Cavalcanti Di Glauber, um documentário de 18 
minutos do cineasta Glauber Rocha. Através da análise com base na semiótica de 
extração peirceana do cartaz de cinema produzido para este filme evidenciamos o 
que existe de insólito neste conteúdo fílmico. A temática da morte, quando 
transposta para este cartaz, revela a maneira como este discurso gráfico se 
comporta em uma situação de primeiridade, como sublinha e ganha contornos 
insuspeitos e autônomos garantindo a geração de interpretantes passíveis de serem 
relacionados ao filme. 

Inicialmente, com o intuito de uma melhor contextualização, descreveremos 
brevemente fatos relevantes da carreira do diretor. Em relação ao filme Di Cavalcanti 
Di Glauber, forneceremos uma sinopse comentada, informações sobre quais as 
circunstâncias da filmagem, as decorrências legais e a repercussão que teve este 
filme em especial junto à crítica internacional. 

Ao tratar neste filme documental da morte e funeral do pintor Emiliano Di 
Cavalcanti de forma inusitada, arrebatada e até mesmo poética, Glauber propõe 
uma reflexão sobre as formas como tratamos a morte e a preservação da memória 
em nossa sociedade contemporânea. Para uma melhor compreensão do conteúdo 
imagético do cartaz que representa este filme é necessário também que observemos 
os aspectos insólitos que este tema da exposição da morte suscita. 

O insólito no singular de marcas comerciais pernambucanas 
Gisela Abad 

Lucy Niemeyer 

Este artigo observa o quanto é inerente ao fato de viver em sociedade o de 
marcar o que se produz e se possui. O ato da marcação torna o objeto marcado 
singular em relação ao conjunto dos objetos semelhantes. Com a complexidade das 
sociedades sentiu-se necessidade de proteger a singularidade criada para 
identificação de posse, origem de local e/ou criador. Com a criação de instituições 
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para a guarda do registro de marcas que tornam singular o objeto marcado. 
Entenda-se por objeto de marcação tudo factível de equivoco quanto a sua origem e 
ou pertencimento. Observando um recorte de 40 anos, compreendido entre 1886 e 
1926 no acervo de marcas registradas na Junta Comercial de Pernambuco, pode se 
verificar como muitas vezes há realmente uma semelhança entre marcas e o quanto 
isto faz com que ela perca suas características de singular. E em outras, num 
caminho inverso o quanto é insólita a solução de marca e um eventual afastamento 
do signo do seu objeto. 
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SIMPÓSIO/ SESSÃO: 
O LUGAR DO INSÓLITO NA LITERATURA INFANTIL E JUVENIL 

Regina Silva Michelli 
Patrícia Kátia da Costa Pina 

A literatura dirigida a crianças e jovens, desde suas bases, encena o 
imaginário, tematizando situações inusitadas, personagens incomuns, mundos 
fantásticos. Essa encenação agrega aos textos uma natureza particular, que os 
diferencia das obras literárias construídas para o público adulto – é como se o 
poema, o conto ou o romance escritos para os ‘pequenos’ se mostrassem 
inequivocamente ficcionais, enquanto os demais textos literários ficariam nos 
cambiantes limites da ficção e da vida. Assim, o insólito torna-se estratégia 
‘necessária’ à literatura infantil e juvenil. Este Simpósio se propõe a discutir essa 
‘necessidade’: para contactar o imaginário do leitor criança e adolescente, seria 
mesmo fundamental encenar os limites da ficcionalidade, através das 
representações variadas do insólito, encontradas já nos contos de fadas e 
revisitadas à exaustão em boa parte da LIJ ainda hoje? Para desenvolver a questão, 
trabalharemos com a literatura infantil e juvenil brasileira, de Monteiro Lobato à 
contemporaneidade, observando, em diferentes obras e gêneros, como se dá a 
construção desse discurso que tem um receptor imaginado e implicitado em cada 
texto e que é montado a partir desse receptor desejado. Os recortes teóricos que 
orientam nossas pesquisas são variados, incluindo Teorias da Narrativa, da Lírica, 
das Artes Gráficas, a Teoria do Efeito Estético, de Iser, a História da Leitura, entre 
outras abordagens. Do diálogo entre essas múltiplas perspectivas, pretendemos 
fazer brotar uma fértil discussão sobre a construção da Literatura Infantil e Juvenil 
brasileira, sua relação com os diferentes públicos leitores, com a sociedade, com a 
escola, sua interação com as muitas linguagens que povoam o mundo 
contemporâneo. 

O maravilhoso e o insólito nos contos de Marina Colasanti 
Regina Silva Michelli 

O maravilhoso habita, de há muito, os contos outrora ouvidos por pequenos e 
grandes seres humanos, que sempre precisaram alimentar sua alma com histórias, 
ora reunidos ao redor das fogueiras em noites enluaradas, ora no interior aquecido 
das casas. 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 ocorrência associa-se a metamorfoses, magia, 
personagens humanas e antropomórficas, como gigantes, fadas, anões, bruxas, 
duendes, além de animais imaginários, como unicórnio, grifo, dragão ou objetos 
dotados de propriedades protetoras (o anel ou a capa de invisibilidade), produtoras 
(a taça, como o Graal), fortalecedoras (a espada, o cinturão), ou ‘sagradas’ (o 
jardim), na esteira de Le Goff. Analisando as narrativas maravilhosas, Nelly Novaes 
Coelho assinala a constância de determinados elementos, como a presença da 
metamorfose, desfazendo encantamentos; o uso de talismãs ou objetos mágicos; a 
força do destino; a intervenção mágica ou divina. Importa-nos analisar como os 
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contos de Marina Colasanti, permeados de situações ligadas ao imaginário, 
dialogam com o maravilhoso, articulando sua permanência e renovação. Considera-
se que os contos da escritora, embebidos dessa herança, assinalam a marca do 
insólito: os eventos ficcionais aproximam-se do sobrenatural e do extraordinário, 
instaurando possibilidades que surpreendem personagens e virtuais leitores. 

O insólito e o leitor em Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato 
Patrícia Kátia da Costa Pina 

A narrativa Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, apresenta uma série 
de situações inusitadas, vividas por personagens incomuns, além de relações 
intertextuais que põem em questão a relação ficção e realidade, destabilizando 
limites e fronteiras cruciais para a ordem cultural e social vigente na época da 
publicação, no Brasil da primeira metade do século XX, quando as oligarquias rurais 
ditavam as ordens e se estendiam pelo espaço urbano e ‘moderno’, progressista. 
Proponho-me a trabalhar aqui com o diálogo entre esse uso intensivo do insólito 
como instrumento de liberação do imaginário infantil e, simultaneamente, como arma 
de resistência às coerções impostas à cena cultural pela ordem acima apontada. 
Para tanto, serão enfocados na obra em tela o episódio referente ao casamento de 
Narizinho, o episódio das personagens do mundo da Carochinha, bem como o 
episódio da fala da Emília, além de outras situações. A construção das personagens 
também será objeto de estudo. Essas estratégias narrativas serão vistas a partir de 
uma possível relação dialógica com leitores empíricos, social e historicamente 
situados. Teoricamente, a discussão pautar-se-á na noção de jogo, de Huizinga e 
Iser, na Teoria do Efeito Estético, do mesmo Iser, nos estudos de Teresa Colomer, 
Marisa Lajolo, Eliane Debus, entre outros. 

Seria o imaginário a infância da consciência? 
Helena Dias 

No século XIX a ciência positivista ao falar das leis da natureza - o 
materialismo, o evolucionismo e o determinismo - destrói a idéia do homem como 
um ser divino, ao comprovar que este vem da matéria e da matéria à transformação 
em barro. 

A igreja católica se encarregou de propagar a idéia de que a alma é divina e 
as ciências põem abaixo todos estes postulados: a ciência substitui a fé. Entramos, 
então, na era do ateísmo de Augusto Comte, do niilismo de Dostoievski e da morte 
de Deus no coração do homem, como postula Nietzsche. 

Ainda que falemos desta perda da consciência religiosa, defrontamo-nos com 
a idéia de que o homem necessita acreditar em algo, necessita um herói, necessita 
um sonho e desde que nasce o mundo nascem com ele os mitos e as lendas, 
narrativas ficcionais nas quais inserimos os contos de fadas. Aos contos de fadas 
insertamos o maravilhoso, que analisaremos como um espaço aberto pela ciência e, 
nesta esfera, o que antes considerávamos imaginário ou fantástico não mais será 
visto como mera ficção, mas como resultado da presença determinante das 
verdades ocultas do homem.  

Nossa pesquisa, baseada em leituras dos contos de fadas em língua 
espanhola, tem como objetivo analisar tais narrativas como relatos oníricos, dirigidos 
ao inconsciente, como uma sensação mágica que se experimenta quando somos 
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crianças, eles nos remetem ao tempo em que o mito e a magia dominavam o destino 
do homem e assim apresentam seu caráter fantástico. 
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SIMPÓSIO: 
O INSÓLITO EM QUESTÃO NO TEXTO ARTÍSTICO: 
A LITERATURA E A PUBLICIDADE 

Tania Maria Nunes de Lima Câmara 

Em sua relação com o outro e com o mundo, duas são as principais 
preocupações que o ser humano apresenta: conhecer e comunicar. A primeira diz 
respeito à necessidade de apreensão de tudo quanto se ache ao seu redor, sobre o 
que deseja obter informações das mais diferentes naturezas, para que, tomando 
consciência da existência dos seres e das coisas, e de como relacionar-se com eles, 
possa, por meio desse saber, dominar o ambiente, no sentido de melhor poder 
interagir e autodefender-se. Quanto à segunda, etimologicamente "por em comum", 
corresponde, em sentido restrito, à troca de mensagens ou de informações entre os 
seres humanos. Reafirmando Aristóteles, o homem é um ser social; não nasceu, 
portanto, para viver sozinho, e é justamente esse caráter gregário por excelência 
que determina a necessidade de relacionar-se com o outro, compartilhando 
conhecimentos. Para que seus propósitos, tanto na área do conhecer quanto no do 
comunicar, sejam atingidos,o ser humano utiliza um instrumento específico para o 
estabelecimento das relações: a linguagem. Assim, a ligação ser humano-língua-
mundo permite-nos afirmar, parafraseando Drummond, que entre discursos das 
mais diferentes naturezas nos estabelecemos socialmente, cumprindo cada um 
deles um papel específico no meio sociocultural onde circulam. As constantes e 
variadas formas de utilização da linguagem verbal – a língua - como instrumento de 
realização efetiva de práticas sociais evidencia o seu papel como elemento de 
interação entre os membros de uma dada comunidade. Nesse intercâmbio social, 
cada enunciado produzido apresenta marcas tais que visam a garantir a realização 
do propósito a ele destinado. A sociedade reconhece, por meio de determinadas 
especificidades, a finalidade das produções verbais que abriga. Portanto, a língua 
garante que, no âmbito social, cada atividade possa representar-se por meio de um 
conjunto rico, variado e relativamente estável de enunciados. A interação entre os 
participantes desse jogo verbal determina uma situação comunicativa, considerado o 
respectivo contrato de comunicação que se estabelece nessa prática. Assim, o 
contrato de comunicação preside as produções de linguagem e estrutura as 
condições segundo as quais elas se estabelecem, seja reativando-as, seja 
transgredindo-as. A transgressão mostra-se traço característico do texto artístico, 
incluindo-se nesse conjunto, ao lado do literário, o texto publicitário. Ainda que 
compartilhe com outros enunciados a utilização do código verbal, a questão 
fundamental não está na ferramenta, mas no modo como esta é manuseada, e disso 
decorre a distinção entre intenções e procedimentos. Desse manuseio, o inesperado 
naturalmente surge, surpreendendo e fisgando o leitor. Seja por meio de 
instrumentos gramaticais ou de organizações falaciosas do pensamento, o texto 
artístico é capaz de colocar pedras no caminho do leitor, que, dependendo de sua 
acuidade, poderá ultrapassá-las ou ser derrubado por elas. 
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SESSÃO: 
O INSÓLITO EM QUESTÃO NO TEXTO ARTÍSTICO: A LITERATURA E A PUBLICIDADE 

Tania Maria Nunes de Lima Câmara 

A manipulação da linguagem nas hábeis mãos dos artistas da palavra é 
capaz de produzir os efeitos menos esperados, aumentando, dessa forma, a 
surpresa do leitor /ouvinte quando do contato com o texto. No caso específico da 
presente apresentação, o foco está no insólito das habilidades linguísticas de 
importantes nomes da literatura brasileira e de publicitários cuja sensibilidade em 
relação à língua portuguesa faz com que suas peças publicitárias atinjam seus 
propósitos, ainda que por vias tortuosas. Com relação à produção literária, há dois 
grupos a serem considerados: o primeiro formado por nomes das chamadas 
literaturas “adulta” e “infanto-juvenil”; o segundo, especificamente por João Cabral 
de Melo Neto. O estudo dos autores do primeiro grupo envolve o papel de destaque 
que cada um deles dá ao nome dos personagens de suas obras como elemento 
estruturador da trama narrativa, mostrando-o, pois, como importante chave de 
leitura, até então pouco utilizada ou explorada. Em João Cabral, o olhar volta-se 
para a relação que se estabelece entre o”seco” e o “essencial” de sua obra e o uso 
do substantivo, destacando a passagem do aparentemente sólito em insólito. No que 
diz respeito ao texto publicitário, aspectos discursivos relacionados à produção de 
sofismas e de falácias argumentativas eternizam mensagens, mostrando-se 
aparentemente inofensivas. Esse desvio intencional da lógica permite a construção 
de um universo criativo e magnetizante que envolve o leitor / ouvinte / espectador de 
tal maneira, que acaba por levar o referido texto a cumprir eficazmente seu papel 
social. Portanto, a língua portuguesa em seus múltiplos aspectos permite, com a 
habilidade artística de uso de seus elementos, o insólito na produção textual. 

O insólito uso do nome próprio no texto literário 
Tania Maria Nunes de Lima Câmara 

O campo da literatura é fértil para estudos linguísticos de diferentes aspectos; 
entre esses, o dos nomes próprios. O artista nomeia o personagem da maneira 
como o faz ou por apresentar uma sensibilidade linguística apurada, ou por proceder 
a um batismo intencional. Primeiro estágio de individualização, uma forma de 
adquirir vida própria, alguns nomes revelam características físicas dos nomeados; 
outros remetem ao estabelecimento de marcas sociais; outros a ambiguidades 
essencialmente humanas. Outros propósitos são igualmente atingidos, servindo, 
muitas vezes, de via de orientação ou de desorientação do leitor em relação aos 
papéis específicos que os personagens desempenham na trama narrativa. É 
importante destacar que, dentro do domínio discursivo literário “adulto” e “infanto-
juvenil”, foram incluídas composições musicais, verdadeiros poemas com uma 
prosódia específica. 

Por uma geometria da forma linguística: o sólito e o insólito em João Cabral de Melo Neto 
Anderson da Silva Ribeiro 

A poesia de João Cabral de Melo Neto, corpus de minha Dissertação de 
Mestrado em Língua Portuguesa (UERJ), sempre teve um lugar de destaque na 
literatura brasileira devido à chancela dada pela crítica literária. Autor de uma poesia 
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dita seca e “essencialista” por privilegiar o substancial da realidade, o poeta 
manipulou a expressão de maneira eficiente, própria, o que caracterizou seu estilo 
de escrita. Partindo do pressuposto de que é o substantivo o elemento lingüístico por 
excelência que cria o efeito expressivo na poesia cabralina, verificarei, neste 
trabalho, como a língua, através da escolha precisa de palavras e de frases, 
promove o efeito estético no texto literário, sobretudo no que tange à passagem do 
aparentemente sólito em insólito. Como fundamentação teórica, ressaltarei os 
apontamentos de Azeredo (2007) e de Othon Moacyr Garcia, ambos a partir de um 
olhar estilístico, sobre o fazer poético do escritor pernambucano em artigo presente 
na (quase) esquecida obra A esfinge clara e outros enigmas (1996). 

Transpiração insólita 
Tatiana Nunes de Lima Câmara 

O insólito na publicidade torna-a inesquecível e, consequentemente, um 
marco social. Algumas campanhas e peças publicitárias ficam eternizadas em 
nossas mentes e almas por conta de sua força discursiva e de seu poder imagético. 
Entretanto, por incrível que pareça, nem sempre essa construção imagética de um 
objeto socialmente reconhecido é realizada dentro de critérios associados à noção 
de verossimilhança ou de verdade discursiva. A construção publicitária – em um ato 
de transpiração e não de inspiração– desenvolve-se, mercadologicamente, em 
muitas situações, com base em aspectos discursivos que podem, por meio de 
falácias argumentativas, nos envolver em uma teia de significações, que nos 
transporta para um mundo imaginário, onde podemos sonhar, criar e inventar 
situações e diferentes contextos de interação social. Os sofismas e as falácias são 
uma realidade no discurso midiático- especialmente na publicidade - e, em muitos 
casos, responsáveis pela eternização de mensagens e de imagens, aparentemente, 
“inofensivas”, porém insólitas. 
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SIMPÓSIO: 
METAMORFOSE E ALEGORIA – A TRAVESSIA APOCALÍPTICA NA TESSITURA 
FICCIONAL DE GUIMARÃES ROSA – A CONTRIBUIÇÃO DOS DEBATES 
COMPARATISTAS NAS TRILHAS DO INSÓLITO E A COMPREENSÃO DA ESCRITA 
POÉTICA EM DIÁLOGO COM CERVANTES E O LIVRO DO APOCALIPSE 

Pedro Paulo Alves dos Santos 

A imensa bibliografia sobre a obra de João Guimarães Rosa desafia os mais 
tenazes pesquisadores, sua escrita, porém, interdita o desinteresse por sua natureza 
complexa e instigante de imaginários entrecruzados nas fronteiras entre a prosa 
fantástica e a poesia épica. Discutir a letra Roseana implica no envolvimento e na 
passagem de vários níveis de percepção e de recriação da poeisis moderna. Isto se 
prefigura no intuito de se desestabilizar os percursos literários, que norteavam o 
ideário estético intrínseco a toda prosa de ficção produzida na Europa e, de um 
modo geral, no Ocidente, na Idade Média. Discutir esta transgressão que desinstala 
tanto leitor como o texto, anima este simpósio a percorrer as contribuições do 
comparatismo. Metamorfose e Alegoria – A travessia Apocalíptica na tessitura 
ficcional de Guimarães Rosa – A Contribuição dos Debates comparatistas nas 
Trilhas do Insólito e a compreensão da Escrita Poética em diálogo com Cervantes e 
o Livro do Apocalipse. Este Simpósio repousa por isso, sobre a suposição que a 
leitura da obra ficcional de Guimarães exige entrecruzamentos complexos, travessia 
de sua tessitura no diálogo com linguagens em seus códigos ancestrais. E, se a 
palavra poética de Guimarães inscreve-se nas fronteiras do texto e da religião, 
através da narração épica e mítica, postulou-se então uma análise que se deparasse 
de um lado com o estatuto da Mímesis que se dá em tessituras religiosas e 
apocalípticas, e do outro com a grande ficção fronteiriça entre Ocidente e Oriente, na 
passagem do Antigo/Medieval para construção do épico moderno (sec.XVII). Para 
os especialistas, na linguagem apocalíptica deve se considerar a ‘teologia poética’, 
como estrutura e gênero deste ambiente. Aliás, na medida em que o ‘profético’ e o 
‘poético’ se confundem para forjar uma linguagem inóspita do mundo, não poderia 
ser diferente a gênese da apocalíptica. São códigos que intervem sobre a descrição 
em vista de transformar a letra em áudio-visual e a o subjetividade autoral em escrita 
comunitária, através do processo de comunicação da estética da fragmentação do 
real, experimentado pelos ouvintes/leitores, como regularidade ‘transignificada’. 
Doutro lado, estas concepções literárias, Dom Quixote e o 
Menino/Reinaldo/Diadorim, seriam provenientes da procriação das personagens em 
diálogo com a tradição ocidental, às margens das ignotas circunstâncias da 
narração, enigmaticamente se embalsamariam de Cavaleiro Andante pós-medievo-
moderno, assim como o jagunço belo-feroz d'Os Porcos. No entanto, em Cervantes, 
a questão crucial fora que tal libertação embrionária no âmbito da auto-ficção 
literária ocorrera pelo viés do ato da Leitura, cujas incursões impulsionariam o 
intelectual andarilho da província de La Mancha, entusiasta dos registros de 
cavalaria trovadorescos, a resgatar inspiração das páginas medievais o ofício do Rei 
Arthur e a sua Távola Redonda. Atitude esta caracterizadora de afamado e 
inconseqüente desvario deste senhor esguio de aproximadamente cinqüenta anos 
de idade, que culminaria na comicidade explicitada pelo aclamado episódio do 
enfrentamento dos moinhos d e vento confundidos com gigantes inimigos. O teórico 
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Ian Watt afiançaria ainda que, na mitologia do Fausto, a princípio, a palavra 
‘danação' não o aterroriza; todavia, Mefistófeles lhe chama atenção para o fato de 
que o inferno não vem a ser uma ‘fábula', acrescentando que ao elucidar o enigma 
deve-se atentar para a analogia em torno deste outro tríptico metafísico - 
Destino/Danação/Salvação. No Brasil contemporâneo de Rosa, a insubordinação da 
adaptação da imagem da donzela-guerreira medieval fora atirada a um inconcebível 
patamar de associação entre ambas as personagens provindas das novelas de 
cavalaria. Assim as questões da Religião Apocalíptica adotada no percurso de 
construção de sua linguagem podem ser verificadas entre a ficção tardo-medieval de 
Quixote e os códigos das teologias do ‘tempo’, decifradores do ‘animus’ prévio à 
narratividade: uma ‘história’ como metáfora, fábula e canto do mito. 

SESSÃO: 
METAMORFOSE E ALEGORIA - A TRAVESSIA APOCALÍPTICA NA TESSITURA FICCIONAL 

Pedro Paulo Alves dos Santos 

Este Simpósio repousa por isso, sobre a suposição que a leitura da obra 
ficcional de Guimarães exige entrecruzamentos complexos, travessia de sua 
tessitura no diálogo com linguagens em seus códigos ancestrais. E, se a palavra 
poética de Guimarães inscreve-se nas fronteiras do texto e da religião, através da 
narração épica e mítica, postulou-se então uma análise que se deparasse de um 
lado com o estatuto da Mímesis que se dá em tessituras religiosas e apocalípticas, e 
do outro com a grande ficção fronteiriça entre Ocidente e Oriente, na passagem do 
Antigo/Medieval para construção do épico moderno (sec.XVII). Para os 
especialistas, na linguagem apocalíptica deve se considerar a ‘teologia poética’, 
como estrutura e gênero deste ambiente. Aliás, na medida em que o ‘profético’ e o 
‘poético’ se confundem para forjar uma linguagem inóspita do mundo, não poderia 
ser diferente a gênese da apocalíptica. São códigos que intervem sobre a descrição 
em vista de transformar a letra em áudio-visual e a o subjetividade autoral em escrita 
comunitária, através do processo de comunicação da estética da fragmentação do 
real, experimentado pelos ouvintes/leitores, como regularidade ‘transignificada’. Isto 
se prefigura no intuito de se desestabilizar os percursos literários, que norteavam o 
ideário estético intrínseco a toda prosa de ficção produzida na Europa e, de um 
modo geral, no Ocidente, na Idade Média. Discutir esta transgressão que desinstala 
tanto leitor como o texto, anima este simpósio a percorrer as contribuições do 
comparatismo. 

O livro do Apocalipse: Metamorfose e Alegoria - A travessia Apocalíptica na tessitura ficcional. 
Quando a teologia é narratividade do tempo 

Pedro Paulo Alves dos Santos 

Para os especialistas, na linguagem apocalíptica deve se considerar a 
‘teologia poética’, como estrutura e gênero deste ambiente. Aliás, na medida em que 
o ‘profético’ e o ‘poético’ se confundem para forjar uma linguagem inóspita do 
mundo, não poderia ser diferente a gênese da apocalíptica. São códigos que 
intervem sobre a descrição em vista de transformar a letra em áudio-visual e a o 
subjetividade autoral em escrita comunitária, através do processo de comunicação 
da estética da fragmentação do real, experimentado pelos ouvintes/leitores, como 
regularidade ‘transignificada’. Isto se prefigura no intuito de se desestabilizar os 
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percursos literários, que norteavam o ideário estético intrínseco a toda prosa de 
ficção produzida na Europa e, de um modo geral, no Ocidente, na Idade Média. 
Discutir esta transgressão que desinstala tanto leitor como o texto, anima este 
simpósio a percorrer as contribuições do comparatismo. 

 

Diadorim - a reinvenção de Dom Quixote de La Mancha 
(Inversões ficcionais do mito da Távola Redonda em Grande sertão: veredas) 

Wander Lourenço de Oliveira 

As denominadas partes I e II surgirão das perspectivas de análise crítica entre 
as narrativas dos séculos XVII e XX, respectivamente, Dom Quixote de La Mancha, 
de Miguel de Cervantes, e Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa. Por 
este viés, abordar-se-á a prefiguração de Reinaldo/Diadorim, jagunço do bando de 
Joca Ramiro - espécie de chefe político assassinado à traição pelo seu lugar-
tenente, o pactário Hermógenes -, em diálogo com a travessia pós-trovadoresca do 
fidalgo cinqüentenário e andarilho, o Cavaleiro da Triste Figura. Este estudo se 
desenvolverá, no âmbito da autocriação artística das concepções literárias 
proporcionadas por Cervantes e Rosa, restabelecendo uma revisão estética pelo 
viés da Modernidade, com a publicação da obra-símbolo do romanceiro espanhol, 
no tocante ao percurso da prosa de ficção ocidental que, decerto, desaguaria nas 
páginas do romance-epopéia situado nos Gerais roseanos. Em Grande sertão, 
quanto à concepção da fabulação em meio ao projeto de vingança pelo assassínio 
do líder atraiçoado, Joça Ramiro, a narração desvenda-se sorrateiramente pelas 
reminiscências calcadas na oralidade de Riobaldo/Tatarana/Urutu Branco, 
impulsionada pela emblemática inexistência do diabo e pelo mistério da sexualidade 
de Maria Deodorina da Fé Bettencourt Marins. Esta enigmática figura hermafrodita 
vem a ser detentora de possíveis desvendados segredos e revelações implícitas: a 
filiação por parte do pai-ídolo; a alcunha (Diadorim) alcunha subseqüente ao 
conhecido nome de jagunço (Reinaldo); e, sobretudo, a constatação do corpo virgem 
e nu sobre a mesa, após o embate com o Judas pactário Hermógenes: “Ela era. Tal 
que assim se desencantava, num encanto tão terrível (...) Uivei. Diadorim era uma 
mulher. Diadorim era uma mulher como o sol não acende a água do rio Urucuia, 
como eu solucei meu desespero.” (ROSA,1994, p.380). 

Nem Deus, nem demo: Diadorim. 
A metaforização da religião em Grande Sertão Veredas 

Cristiano Santos Araujo 

Esta comunicação investiga as relações da religião na estética literária de 
João Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas. Verifica-se Diadorim como uma 
metáfora da religião que sobrevive em Riobaldo. Para o narrador “o que existe é o 
homem humano. Travessia”. Isto é, Nem Deus, nem Demo, apenas Dia-adorim, ou 
Deo-dorina da fé. Que é o menino, Reinaldo, Diadorim e Deodorina da Fé ? A co-
existência do santo (divino) e do profano (diabólico) dentro no Ser-tão Riobaldo. Este 
artigo fundamenta-se no Conceito de Metáfora proposto por Paul Ricoeur para a 
hermenêutica do encontro entre literatura e Religião nos estudos roseanos. 
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COMUNICAÇÕES LIVRES 
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Mia Couto: uma reflexão sobre a cultura e a tradição moçambicana 
Alexsandra Machado da Silva dos Santos 

Os estudos literários e culturais contemporâneos demonstram a preocupação 
com a questão da memória individual e coletiva e a forma como estas interferem na 
produção literária durante os séculos XX e XXI. Vários autores apresentam esta 
abordagem, o escritor moçambicano Mia Couto aborda este fato quando resgata a 
tradição e traz à tona os valores e costumes africanos como podemos perceber nas 
narrativas “Nas águas do tempo”,“O cachimbo de Felizbento” e “Jorojão vai 
embalando lembranças”. Como anuncia a afirmação de Joaquim Vieira “um povo 
que não reflete sobre a própria História, arrisca-se a perder a identidade”, Mia Couto 
demonstra a necessidade desta reflexão consciente e do resgate da própria História 
de seu país, soterrada pela violência das guerras, como uma forma de manter acesa 
a procura de verdades camufladas por falsos ideais. É necessário que a história seja 
realmente revelada, não aquela que se encontra nos registros oficiais, mas a história 
que corresponde aos relatos dos povos. De acordo com este autor, é preciso 
recuperar o imaginário dos oprimidos armazenados nos mitos, nas lendas, nas 
crenças e nos testemunhos orais. Assim também, Mia Couto reencontra na História 
de Moçambique a cultura tradicional como uma forma de resistência, buscando no 
passado fatos que possam servir de reinterpretação do tempo presente. Nas 
narrativas citadas acima, há coexistência de formas tradicionais e modernas. Nessa 
relação temporal, o passado e o presente agem interligados. O passado constrói o 
presente. O presente modifica o passado. O passado passa a ser questionado a 
partir de uma reinterpretação do presente, surgindo assim, uma relação na qual o 
ser se confronta com o tempo. Estas noções temporais agem interligadas e, com 
isso, Mia Couto desvenda o passado de Moçambique. Passado e presente não 
podem ser analisados como duas realidades distintas, independentes uma da outra. 
Levando em consideração que os fatos não se transformam apenas no decorrer do 
tempo, mas a cada vez que são reinterpretados no tempo presente é possível dizer 
que essas categorias temporais são duas noções que se engendram mutuamente. 
Surge assim a memória que se transforma em uma possibilidade de pensar e 
repensar o passado, abordando a formação das identidades culturais e nacionais. A 
memória construída na pluralidade dos sentidos de tempo é, portanto, uma reflexão 
ambivalente. Logo, nestas construções narrativas é possível analisar o insólito 
enquanto uma possibilidade de leitura, ou seja, repensar noções que abrangem o 
real, o irreal, o fictício e, principalmente, as noções de cultura. 

A presença do insólito na reescrita de Chapeuzinho Vermelho 
Ana Célia Clementino Moura 

Algumas crianças, quando entram na escola, já tiveram oportunidades de ter 
contato com livros ou de escutar histórias. Lamentavelmente, há outras que 
iniciaram sua escolarização sem viver experiências com livros e bibliotecas. 
Pensando nas duas situações, decidimos verificar a presença do insólito em 
reescritas da história Chapeuzinho Vermelho, feitas por crianças em fase de 
aprendizagem da língua escrita, com o objetivo de verificar se dentre os elementos 
que não fazem parte da história original, inseridos pelas crianças, prevalecem 
aqueles que podem ser encontrados em outras histórias, ou se prevalecem os do 
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mundo cultural da criança. Constituem-se sujeitos deste estudo quarenta e oito 
crianças de uma escola particular de classe média, distribuídas em dois grupos: o 
primeiro, composto por vinte e quatro crianças cuja média de idade era 5,9 e que, 
quando reescreveram a história, no momento inicial da pesquisa, encontravam-se na 
alfabetização. Por isso denominamo-lo Grupo da Alfabetização (GA). O outro, 
também formado por vinte e quatro crianças, com idade média de 6,8, que, ao 
reescreverem a primeira versão da história, estavam na 1ª série, chamado, portanto, 
de Grupo da 1ª série (G1). Por ser uma pesquisa longitudinal, os textos foram 
coletados ao longo de dois anos, em diferentes momentos. Para analisar o insólito 
presente nos textos das crianças, levantamos as ocorrências de elementos não 
presentes em versões originais da história e formamos dois grupos, considerando, na 
reescrita das crianças: a) a interferência de histórias infantis; b) as manifestações de 
aspectos culturais. Constatamos que a freqüência de elementos que fazem parte do 
mundo cultural da criança é significativamente maior que a de elementos de 
histórias. 

Ponciá Vicêncio e a busca da ancestralidade 
Ana Lucia do Nascimento 

Memória e ancestralidade são aspectos privilegiados em várias literaturas. No 
caso da afro-brasileira, estes componentes são muito mais abundantes, tendo em 
vista as diversas contribuições de ordem sócio-histórica. 

Esta comunicação tem como objetivo pensar alguns aspectos que envolvem a 
memória e um saber ancestral perpetuado numa escrita que se localiza num 
entrelugar entre a brasileira e a africana, no caso, o romance “Ponciá Vicêncio”, de 
Conceição Evaristo. 

Procuramos buscar aspectos que unem o insólito a uma escrita feminina e 
sua representação na literatura brasileira, visto que a autora coloca o leitor diante de 
questões históricas sobre os negros trazidos da África, bem como os sofrimentos 
físicos, morais e psicológicos por que passaram para, assim, resgatar, reintegrar e 
regenerar traços da cultura, identidade que lhes foram usurpadas. 

Uma das marcas das letras africanas, o insólito é representado poeticamente 
através da herança deixada por Vô Vicêncio para Ponciá que, não sendo 
mensurável, possui um imenso valor de ordem pessoal e coletiva. Mesmo não tendo 
consciência de tal herança, ela procura recriar um novo destino para si, diferente 
daquele (pré) determinado culturalmente. Nesta busca, faz reflexões sobre sua 
própria identidade, surgindo no romance não apenas como uma questão étnica, 
mas, também, de gênero. 

Amizade, paixão e morte: o insólito em Fazes-me falta, de Inês Pedrosa 
Ana Maria Abrahão dos Santos Oliveira 

Este trabalho pretende refletir sobre a presença do insólito em Fazes-me falta 
(2006), de Inês Pedrosa, destacando a aproximação da narrativa do maravilhoso. 
Importa destacar a relevância dos questionamentos acerca de sentimentos tão caros 
como a amizade e a paixão; e também o tema da finitude do ser humano. No 
romance, a morte não é obstáculo para impedir um diálogo espectral em que apenas 
duas vozes se cruzam ao longo da narrativa: uma mulher que morre precocemente e 
um homem mais velho, que se sente viúvo, embora nunca tivessem firmado um 
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compromisso amoroso. Desse “lugar sem lugar”, “limbo” ou “noante”, ela o vê e 
inicia um colóquio que será composto de cinquenta blocos textuais (metade para 
cada um). No limiar entre a amizade e a paixão, após a separação imposta pela 
morte dela, ambos, à distância, ouvem-se sem restrições e travam um diálogo 
intenso em que tecem seus sofrimentos e suas alegrias, suas afinidades e 
diferenças, expondo seus sentimentos como nunca haviam feito antes. Prosa 
permeada de toques poéticos, a narrativa densa da escritora portuguesa Inês 
Pedrosa representa temas em que se discutem as (sempre muito) complexas 
relações humanas, sua natureza e suas consequências, diante de algo definitivo 
como a morte. 

Questionamentos em torno da partida 
André Luís Borges de Oliveira 

No momento em que o homem está no seu mundo, muitas vezes isso pode 
indicar sua partida. Como questão, nem sempre ela é encarada compondo o 
caminho do mundo, mas como algo excêntrico a este. Tudo se complica quando a 
partida leva em direção a um ponto já percorrido, saindo do mundo para retornar a 
ele. Três pontos-chave permearão a investigação aqui proposta. 

Primeiro ponto: o que é mundo? Pertencer a um mundo faz com que ele me 
pertença? De que maneira isso é possível? Segundo ponto é a partida. Por que 
precisamos ir embora? Qual sentido tem para o homem retornar às suas origens? 
Terceiro ponto é a estranheza que o traçar do mesmo traço traz. O caráter insólito 
com o qual é encarado principalmente de quem assiste, mas também de quem 
percorre o retorno, a partida do lugar outrora acolhido por lar, nos faz suspeitar de 
que voltar não é uma realização solitária. Ao contrário, convoca aqueles que entram 
em contato para fazerem os próprios caminhos de volta e saírem do habitualmente 
vivido. O que nem sempre é bem-vindo. 

Uma obra será requisitada fundamentalmente: Assim falou Zaratustra de 
Friedrich Nietzsche, cuja estruturação se faz toda em cima das questões colocadas. 
Entretanto o diálogo com outros autores como Martin Heidegger, Manuel Antonio de 
Castro e Guimarães Rosa – que em “A terceira margem” refaz todo um 
questionamento da partida agora da perspectiva, não de quem a faz, mas de quem a 
assiste e se vê convocado a partir – eventualmente virão a incorporar este trabalho 
que pretende, mais do que chegar a um determinado local, percorrer um caminho de 
reflexão ao horizonte. 

Márcio Souza: caminhos e des-caminhos de uma caligrafia 
Ataide José Mescolin Veloso 

Na escritura de Márcio Souza, uma das estratégias de configuração do 
insólito é a fratura dos eixos. De acordo com a visão moderna, as linhas de 
orientação de nossa existência seriam a razão, a história, o estado, o saber da 
ciência ou o sujeito coletivo. Com o advento do pós-moderno, é possível observar 
que ocorre o desaparecimento dessas coordenadas: conclui-se que a capacidade de 
orientação dos tradicionais eixos é uma ficção. Além disso, a fundamentalidade e a 
centralidade, responsáveis pela sustentação de projetos filosóficos, na busca de 
uma base garantida para o conhecimento, entram em erupção. No pós-modernismo, 
o ser humano percebe que as garantias não são possíveis e que a vida terá de ser 
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vivida sem elas. Uma vida sem fundamentos é caracterizada pela ausência de 
justificativas absolutas e profundas. O afastamento da centralidade na vida dá 
origem a uma existência completamente anárquica. Como as preferências mudam a 
cada instante, a hierarquia entre os projetos desaparece, não é possível identificar 
uma linha ou uma direção. Em muitos casos, ocorre o que alguns teóricos chamam 
de “batismo” – uma transformação fundamental, é interromper, sem razão, algo 
importante que se está fazendo. Quando se permite que um corte abrupto ocorra, 
realiza-se o ingresso e toda a vida ganha outro sabor. É uma transformação 
fundamental. É fraturar a vida, dando um golpe e acabando com tudo. Aquilo que 
era oferecido sofre uma desvalorização ou um afastamento. 

O campo da ficção em debate não dicotômico 
Carolina Lusitano dos Santos Torres 

Tematizada e debatida desde muitos séculos, a ficção é uma importante 
questão. Seu significado mais corrente a apreende de modo supeficial, sempre em 
oposição a um suposto e conhecido “real”. Debatê-la em sua complexidade, porém, 
é tarefa que exige reflexão. 

Dentre os diversos caminhos possíveis para tratar com a temática da ficção, a 
escolha que aqui se fará presente trabalha com a interpretação de um conto e com 
teorias que tratam desse mesmo tema. A visão dicotômica entre realidade e ficção 
não permite uma reflexão acerca do que seja real ou do que seja fictício. Estas 
“categorias” são vistas como já compreendidas, simples, sem a necessidade de 
questionamento. Martin Heidegger será um teórico importante no desenvolver do 
pensamento. Além dele, também Karlheinz Stierle e Wolfgan Iser terão suas vozes 
nas entrelinhas. 

O conto escolhido foi “Campo Geral”, pertencente ao livro Corpo de Baile, do 
escritor João Guimarães Rosa. A presença da manifestação poética do insólito neste 
não será compreendida enquanto gênero nem como categoria constitutiva. O insólito 
aparecerá como questão em meio ao debate entre realidade e ficção trazendo à 
tona a atuação da linguagem poética em toda sua capacidade. A exposição da 
literatura será um importante aspecto uma vez que nela a ficção encontra seu lugar 
que lhe é mais próprio. 

A problematização do maravilhoso nos contos de Andersen 
Daniel Simões Santos Massa 

Este trabalho visa a analisar contos do escritor dinamarquês Hans Christian 
Andersen, considerado por muitos como o principal nome da Literatura Infantil 
mundial, sob a ótica da teoria dos Gêneros Literários, colocando-se em questão o 
insólito. Sabe-se que a Literatura Infanto-Juvenil e, mais especificamente, os Contos 
de Fada caracterizam-se por serem textos que dialogam com o Maravilhoso. Seres 
sobrenaturais, objetos mágicos e reinos da fantasia são constantes nessas histórias 
e se fazem comuns frente a personagens e ao próprio leitor. Observa-se, porém, 
que existem contos que se afastam desse viés justamente pela aproximação com a 
realidade do cotidiano, divisando-se, assim, com outros gêneros, como o Fantástico 
e, até mesmo, o Estranho. Procurar-se-á aqui pensar a condição dos Contos de 
Fada como textos que se inserem no Maravilhoso e como isso se apresenta em 
alguns contos de Andersen, tensionando-se a permanência ou a ruptura em relação 
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a essa herança, bem como o diálogo entre o maravilhoso - pagão e cristão - e a 
proximidade dos textos com a realidade contemporânea ao escritor. Como suporte 
teórico o trabalho utilizará os estudos de Tzvetan Todorov, Jacques Le Goff, Nelly 
Novaes Coelho, dentre outros. 

O extraordinário e o banal: 
historicidade entre o acontecimento poético e o fato historiográfico 

Diego de Figueiredo Braga Pereira 

A História enquanto Historiografia se realiza na crítica das fontes, mediante a 
qual se obtém representações em que historicidade se converte em objeto. A partir 
de tal processo, não apenas a investigação que se quer histórica se pretende livre 
da história, como também nivela-se o histórico numa linearidade concatenada em 
que o extraordinário – empalidecido – é tratado, quando muito, como exceção. Os 
novos caminhos que se buscam, tais como a fragmentação da História em Histórias, 
o aumento do grau das “lentes” do investigador em busca da micro-história, a 
assunção da presença daquele que se propõe a pensar a história a partir de 
conceitos de subjetividade não modificam o essencial: não convertem o próprio 
pensamento da história em um acontecimento de historicidade e mantém relações 
dicotômicas como as vigentes em sujeito e objeto, fato e ficção, sucessão e 
exceção. O pensamento da história no horizonte do acontecer poético abre a 
possibilidade de que a historicidade venha a vigorar no âmbito do pensamento da 
história, em que o extraordinário toma o lugar do banal como vigência do devir 
próprio do processo histórico, co-memoração do encontro de criação e tradição. 

A ficcionalidade da narrativa em primeira pessoa 
Edson Ribeiro da Silva 

A teórica alemã Käte Hamburger, em A lógica da criação literária, nega à 
narrativa em primeira pessoa o caráter de ficção. Pelo fato de existir um eu falando 
de si, a narrativa em primeira pessoa seria um enunciado real, que usaria de 
artifícios de veredicção para enganar o leitor, tornando-se um fingimento. A ficção, 
ou seja, a narrativa em terceira pessoa, ao contrário, desnudaria ao leitor seu caráter 
de invenção. No entanto, o que o presente estudo quer demonstrar é que a narrativa 
em primeira pessoa, de forma muito mais explícita que o perceptível naquela em 
terceira pessoa, exibe sua ficcionalidade. Recorrendo-se à teoria da ficção de Iser, 
que vê nesta uma espécie de jogo sem intenção de enganar, percebe-se que os 
focos narrativos em primeira pessoa tornam mais complexa a ação de jogar. A 
subjetividade das informações, a aparente gratuidade do ato de narrar, tudo desvela 
o texto ficcional como uma suspensão de descrença contratada com o leitor. A 
narrativa do século XX é pródiga na elaboração de focos narrativos que podem ser 
chamados de insólitos, pois que não procuram erigir formas de veredicção, assumir 
a aparência de cartas, diários; ao contrário, exibem sua própria condição de voz 
possível apenas no âmbito da ficção, como monólogos, fluxos de consciência, 
cabendo ao leitor acatar as regras do jogo narrativo. Da mesma forma, a 
ficcionalidade aqui se evidencia através dos modos como o narrador organiza o 
tempo literário, que não representa, para Weinrich, o tempo fenomenológico. Se, na 
narrativa em terceira pessoa, os usos elaborados do tempo já exibem sua condição 
de ficção, na primeira pessoa costumam aparecer usos cada vez mais insólitos das 
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modalidades de tempo, que rompem fulgurantemente com o tempo fenomenológico 
e revelam a natureza ficcional do texto com maior intensidade. É o caso das 
aproximações, muito frequentes na ficção do último século, entre os tempos da 
narração e da narrativa, simulando ao leitor o próprio momento em que o eu-
narrador profere suas palavras, sem a intermediação dos recursos de veredicção 
que sustentariam a realidade do narrado. A primeira pessoa exacerbaria, pelo 
insólito dos recursos, as marcas de sua ficcionalidade. 

O leitor e as manifestações do insólito no conto 
“Las ruinas circulares”, de Jorge Luis Borges 

Elisângela dos Reis Oliveira 

Este trabalho estuda o conto “Las Ruínas Circulares”, do escritor argentino 
Jorge Luis Borges, sob a perspectiva do insólito enquanto instrumento de contato 
com e “sedução” do leitor. O conto é parte integrante do livro Ficciones (1944) - obra 
composta por dezessete contos - que tornou o seu autor conhecido 
internacionalmente e lhe concedeu o Prêmio Formentor, outorgado por editores da 
Alemanha, Estados Unidos, França, Itália e Inglaterra. O objetivo desta proposta é 
investigar de que forma a presença do insólito na narrativa escolhida funciona como 
elemento de diálogo com possíveis leitores, desenvolvendo nestes o gosto pela 
leitura e proporcionando-lhes o prazer de ler. Para tanto, o conto abordado será 
analisado sob a perspectiva dos pares dicotômicos “realidade ou sonho”, “verdade 
ou ilusão”, elementos que caracterizam a hesitação do leitor frente aos 
acontecimentos insólitos presentes na narrativa. O sobrenatural é aqui apresentado 
como elemento responsável pela desestabilização da ordem e da naturalidade, ao 
tempo em que provoca no leitor uma identificação com o protagonista da história. A 
sua atitude diante dos fatos é decisiva para a classificação do Fantástico em 
subcategorias, às quais estão atrelados os estudos sobre o Insólito. As reflexões 
que apóiam a argumentação aqui desenvolvida são de Tzvetan Todorov, Flávio 
García e Marcelo Pinto. 

O insólito em O mistério da árvore de Raul Brandão 
Eloísa Porto 

No conto O mistério da árvore, dois mendigos representam a alegria, a pureza 
e a afetividade, em oposição a um cenário grotesco, escuro, degradante e 
degradado pela ação de um rei vampiresco, tirano e perverso. Está configurada e 
exemplificada, em linhas gerais, a segunda fase artística de Brandão, a do “claro-
escuro pesadelo”. O amor entre os dois mendigos é luminoso, mas não o suficiente 
para os salvar dos desmandos do déspota. A afetividade entre os mendigos 
contrasta com a perversidade do Rei; o amor luminoso entre os dois contrasta com o 
cenário pintado em tons de cinza e negro. A vivacidade do casal até revigora um 
pouco o cenário morto por onde passa, mas não é suficiente para redimir nem o rei, 
nem aquele reino. 

Nesse cenário tingido de claro e escuro, “a árvore que servia de forca” 
aparece ora como um elo entre o natural e o social, usado pelo rei para espalhar a 
destruição pelo cenário; ora como fronteira entre o natural e o sobrenatural. 

Assim, o insólito marca o cenário, através da “árvore triste que havia séculos 
servia de forca”; marca o rei vampiresco “de alma igual à sua alma, nua e trágica, 
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[que] se pusera a amar a árvore triste que servia de forca”; como também o insólito 
marca os “ dois mendigos amorosos, de países lendários” (OMA, p. 99-102). 

O insólito nas Catilinárias, de Marco Túlio Cícero 
Fábio Frohwein de Salles Moniz 

Abordar as Catilinárias (63 a.C.), de Marco Túlio Cícero, a partir do conceito 
do insólito, geralmente aplicado à ficção, impõe um primeiro obstáculo: vislumbrar 
em discursos políticos algum traço de ficcionalidade. Pronunciadas ao Senado ou ao 
povo romanos, as quatro orações reunidas sob o título de In Catilinam acusavam 
Lúcio Sérgio Catilina de sedição contra a República e objetivavam sua condenação, 
logrando sucesso. Como se vê, a obra em questão não só se origina de fatos 
históricos verídicos, bem como foi projetada para instigar os romanos à tomada de 
atitude frente aos mesmos fatos históricos. Por outro lado, o estatuto de 
ficcionalidade apresenta-se na medida em que se observa no discurso de Cícero a 
manipulação de dados históricos a fim de comover os ouvintes e persuadi-los 
daquilo que é almejado pelo orador: a condenação de Catilina e de seus comparsas. 
Vistas assim, as orações apontam todo um trabalho de modelação do real, a serviço 
de se sustentar uma tese, revelando um Cícero, antes de grande orador, verdadeiro 
ficcionista. Nessa contraface das Catilinárias, o processo de apresentação da 
realidade será conduzido de maneira a personagens e fatos se mostrarem insólitos e 
ameaçadores à mos maiorum, isto é, ao costume ancestral, pilar da concepção 
romana de mundo. Enquanto estratégia retórica, o insólito nas Catilinárias funciona 
como categoria semântica na ficcionalização das atitudes de Catilina contra a urbe, 
local sagrado e fundado com a vontade dos deuses, atitudes, portanto, não só 
sacrílegas, bem como nocivas aos hábitos transmitidos pela tradição que sustentam 
as instituições de Roma. 

O insólito no Narciso e Goldmund de Herman Hesse 
Felipe Forain Marques 

"Sem mãe, não se pode amar. Sem mãe, não se pode morrer." Com estas 
palavras Goldmund se despede de Narciso e traz à tona a força da questão que 
guiou sua vida: o retorno à mãe. É preciso então levantar as imagens lançadas por 
Narciso acerca das naturezas materna e paterna para questionar se não foram os 
caminhos trilhados pelos dois amigos, desde sempre, uma doação do insólito. O 
insólito como a trama que sempre guiou todas as concretizações de Goldmund, 
como um objetivo que, presa do inconsciente, marcava sua presença na realização 
de suas obras de arte e do seu próprio ser. Ao contrário de se procurar na obra a 
ilustração do insólito, deve se pôr em questão de que maneira os próprios 
personagens da obra pensam e vivenciam a questão do insólito, como ela afeta 
suas vidas e como ela lhes impõe que seus caminhos não sejam aquele dos 
homens comuns. Do paterno ao materno, entre o claustro e o mundo, suas vidas 
possuem uma marca distintiva, reminiscente daquela discutida em outra obra de 
Hesse: Demian. A partir da trajetória de retorno e descoberta de Goldmund e da 
presença ausente de Narciso em cada um de seus passos, se buscará pensar de 
que maneira o insólito, enquanto o mistério poético de doação da própria vida, se faz 
presente na vida dos personagens-título da obra; e em que medida traça os 
meandros de seus destinos e enganos. 
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Um mundo a contrapelo 
Fernando Cerisara Gil 

O objetivo desta comunicação é pôr em discussão alguns aspectos da ficção 
brasileira do século XIX, ao que tudo indica, muito pouco considerados ainda hoje 
pela crítica brasileira. A partir do exame dos romances rurais Tronco do Ipê (1871) e 
Til (1872), de José de Alencar, pretende-se mostrar os impasses com que se depara 
a matéria ficcional para formular uma verossimilhança, por assim dizer, romântico-
realista. Se esta parece ser a estratégia discursiva dominante e intencional, a sua 
contrapartida ideológica assenta-se na convenção “patriarcal-burguesa” estribada, 
de um lado, no bom gosto aristocrático-rural expresso nas relações domésticas e, de 
outro, no bom coração das intenções e atitudes humanas baseadas nas 
relações/pactos de compromissos pessoais. Na leitura que se está propondo este 
discurso e o mundo ideológico que o corresponde são, entretanto, continua e 
sistematicamente, estremecidos pela matéria rural. Esta como que desestabiliza os 
valores ficcionais dominantes, fazendo emergir, quase que a contrapelo desses 
valores, o estranho, o abominável, o refugo, que toma as formas mais variadas, as 
quais podem transitar da loucura à morte. Este “outro lado do mundo” não é 
estranho ao universo “patriarcal-burguês”, muito menos o subverte, na verdade, se 
tentará demonstrar que ele o constitui estruturalmente, como espécie de ponto cego 
da narrativa. 

O insólito da religiosidade mítica em Matrix 
Geysa Silva 

A narrativa de Matrix coloca o homem contemporâneo diante de situações 
insólitas, porém não impossíveis de serem experienciadas, visto que a tecnologia faz 
desmoronar nossas crenças em verdades até pouco tempo inabaláveis. A 
duplicação realizada pelos clones, embora ainda não tenha acontecido com o Homo 
Sapiens, é hoje uma realidade amedrontadora. Assim, vemos que o mundo da 
cibernética invade nossas vidas e já existe, entre os cientistas, quem acredite que 
vivemos num mundo virtual, o que resolveria os impasses entre a física quântica e a 
teoria da relatividade. O cinema, como os quadrinhos, apenas aproveita um 
problema que pertence ao contexto histórico e o transporta para a tela, exibindo a 
precariedade de nossas decisões e o quanto somos frágeis diante de poderes 
institucionalizados ou não, poderes que poderão nos destruir de forma impensável 
anteriormente. No caso específico de Matrix, tem-se um processo narrativo que 
realiza o hibridismo de mitos atuais com aqueles originários da mitologia grecolatina 
e com a religiosidade judaicocristã. Esse procedimento, que é por si só insólito, faz 
dessa narrativa um exemplo singular de metáfora da crise de valores que estamos 
percorrendo, sem saber como nem quando terminará. O duplo que, desde Narciso, 
nos fascina, mas também nos leva à perdição, é a estratégia usada para demonstrar 
a força da ética presente no compromisso com o outro. Assim tem-se o recurso 
insólito de mesclar o mito contemporâneo da ciência como detentora da verdade 
única com o mito da submissão humana aos poderes divinos. 
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David, os gatos e mais: o insólito em O agressor, de Rosário Fusco 
Gilberto Araújo de Vasconcelos Júnior 

Pretendemos, inicialmente, analisar a presença do insólito no livro O agressor 
(1943), compreendendo-a na esteira do surrealismo. Dois anos após sua publicação, 
esse romance de Rosário Fusco foi acoimado por Antônio Cândido de “um jogo 
desinteressado da inteligência” e de um transplante deturpado do surrealismo 
europeu. Assim, temos como escopo final reavaliar a relação entre Rosário Fusco e 
o surrealismo, a partir da rentabilidade estética do insólito em O agressor. 

Pinheiro Chagas contista, entre o real e o sobrenatural 
Jane Adriane Gandra 

Pensando no pouco espaço dispensado ao estudo biobibliográfico de Manuel 
Pinheiro Chagas, polígrafo português do segundo quartel do século XIX, já que na 
melhor das hipóteses há uma tendência nas histórias literárias em apresentá-lo 
resumidamente apenas como o último romancista histórico que cultuou o 
ultrarromantismo, este trabalho pretende discutir o livro de contos fantásticos, 
intitulado A lenda da meia noite (1890). Duas investidas se impõem, a primeira em 
evidenciar os elementos estruturais das estórias insólitas desta coletânea, no que 
tange ao domínio das regras específicas desse gênero, e a outra consiste em 
oportunizar uma revisão – mesmo que de uma pequena parte do seu espólio literário 
multiforme – como forma justa e incontestável de matizar e corrigir as avaliações 
restritivas às suas obras. Surpreendentemente, a verossimilhança que poderia 
constituir um problema e uma preocupação ao historiador, aqui, neste livro de 
contos, é vergada pelo universo do absurdo. Outra particularidade está na 
construção das suas personagens, principalmente as masculinas, que são 
obsessivas por mulheres misteriosas, que ajudam na ambiência do sobrenatural. 
Podemos, por fim, considerar que a narrativa fantástica de Pinheiro Chagas 
equilibra-se no jogo da indecisão entre o ordinário e o extraordinário, mantendo um 
suspense que está associado por vezes a um certo tom humorístico do início ao fim 
de cada estória. 

O insólito em A desintegração da morte, de Orígenes Lessa, 
e em As intermitências da morte, de José Saramago 

Jaqueline Nunes da Fonseca Cosendey 

A insólita ausência da morte é o tema no qual se centra as duas obras que 
servirão de base a este trabalho: A desintegração da morte, de Orígenes Lessa, e 
As intermitências da morte, de José Saramago. 

No romance de Saramago, inexplicavelmente, o dia se inicia sem que 
ninguém morra, fato que é expresso já na primeira frase do livro. Porém, a vida sem 
a morte não se mostrou tão perfeita como se podia pensar a princípio e a morte se 
mostra um mal necessário. 

Na obra de Orígenes Lessa, a morte é evitada por meio de uma descoberta 
do cientista Klepstein, que pesquisou uma forma de impedir que as pessoas 
morressem. No entanto, as conseqüências se mostram perturbadoras. Também 
nesse livro podemos observar uma desmistificação da vida sem a morte. 
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Assim, as duas obras circulam em torno de um tema comum, a ausência da 
morte, não fugindo de tratar de forma crítica suas implicações para a vida das 
pessoas. 

Por meio de uma perspectiva comparativa, analisaremos o insólito nos dois 
romances. Tendo como ponto de partida o fato insólito que permeia as duas 
narrativas – a ausência da morte –, enfocaremos as semelhanças e diferenças no 
que tange ao tratamento conferido pelos dois autores ao tema. 

“Bola com feitiço” (1974) de Uanhenga Xitu: feitiçaria no conto angolano 
Juliano Carrupt do Nascimento 

A narrativa angolana apresenta, em sua estrutura, elementos que fazem parte 
da realidade histórica e cultural do povo que constitui Angola como país e como 
Nação. Porém, as identidades culturais angolanas se chocam entre tribos ou etnias 
que no momento da luta contra o colonizador português se juntaram para derrotá-lo 
e fazer com que a Nação se constituísse em um estado independente. Na narrativa 
Mayombe de Pepetela, é visível o conflito entre tribos étnicas de troncos 
antropológicos diferentes, mesmo estando elas unidas para com seus combatentes 
formarem a forte guerrilha do MPLA. 

Os conflitos de ordem cultural oriundos das diversidades e até propriamente 
das africanidades existentes dentro da Nação angolana são a matéria constituinte do 
conto “ Bola com feitiço” de Uanhenga Xitu que brilhantemente derrama a própria 
situação cultural de Angola dentro de uma estrutura narrativa onde vige a 
manifestação da feitiçaria como disputa de forças entre tribos étnicas adversárias. 
Trata-se de uma partida de futebol que metaforicamente retrata a existência de 
várias Angolas dentro da formação identitária e cultural da Nação Angola. Tribos 
estas que se chocam, que disputam o poder e que chegam a praticar ações 
violentas cuja revelação se dá seja na própria agressão física seja na atmosfera 
ritualística do culto mágico presente na atividade da feitiçaria. 

Na verdade, a partida de futebol é apenas um pretexto para que o narrador 
possa distribuir perspectivas de disputa entre tribos rivais. Ele usa a competição 
esportiva como elemento capaz de prender a atenção do leitor que fica à espera de 
sua realização, no entanto o jogo, quando chega a acontecer, dura poucos minutos 
e termina em uma total e completa pancadaria, devido à disputa de forças tribais 
diferentes que se chocam no plano da magia, da feitiçaria que é feita por ambos 
times para que sejam vitoriosos. A feitiçaria aparece como elemento principal do 
conto, aparece como força da cultura ancestral angolana, é a evocação da ancestral 
identidade cultural de Angola que os cinco séculos de dominação portuguesa não 
conseguiram dizimar.  

O narrador entusiasmado e minucioso usando de grande habilidade na 
colocação dos elementos característicos da cultura angolana, descreve e narra de 
maneira muito sutil a trama que dá substância à narrativa, seu foco articulador 
promove a ânsia de se demonstrar as disputas internas entre os próprios angolanos, 
as disputas entre os musseques. 
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Viagem à roda de Machado 
Leonardo Vieira de Almeida 

A questão da viagem é tema recorrente na produção artística de Machado de 
Assis. No conto “Viagem à roda de mim mesmo”, publicado na Gazeta de Notícias, 
em outubro de 1885, o escritor carioca dialoga não só com autores que trataram da 
caracterização de um novo tipo de viajante, o flâneur sentimental, como Lawrence 
Sterne (Viagem sentimental através de França e Itália), Xavier de Maistre (Viagem 
ao redor de meu quarto) ou Almeida Garret (Viagens na minha terra). Machado 
estabelece também um contraponto em sua releitura do termo der Doppelgänger. 
Assim, por meio de uma análise da história de Plácido, bacharel cerceado pelas 
“exigências do dever”, podemos aventar a hipótese de que a “viagem” neste conto 
se funda num aspecto bipartite: como desmitificação da corrente literária do 
fantástico e como inscrição do próprio duplo ficcional. 

O trabalho com o insólito no micro-relato de Augusto Monterroso 
Luciana Aparecida da Silva 

Durante a Idade Média, as fábulas utilizaram a narrativa, por meio da retórica, 
para que os ouvintes, através da atuação dos personagens ─ que geralmente eram 
animais, objetos inanimados ou deuses da mitologia grega ─ refletissem como 
conselhos ou recomendações as morais das histórias, fundamentais após os 
desfechos destas. Posteriormente, apareceram escritas na prosa por meio de 
autores consagrados como Esopo, La Fontaine, entre outros. 

Já os contos apresentaram uma forma cristalizada, e eram construídos com 
narrativas breves, com temas variados, com espaços e tempos imaginários e um 
efeito surpresa semelhante a um flash no desfecho; e cabe a cada leitor ativo 
interpretá-lo, de forma subjetiva, conforme a experiência sócio-cultural no mundo 
plural o qual vivemos. 

Através da junção das fábulas e dos contos, o autor Monterroso criou o micro-
relato, que no mundo contemporâneo, apresenta um texto brevíssimo e utiliza a 
narrativa com o léxico de fácil compreensão aos leitores, e por meio da paródia, 
humor e ironia, entre outros, apresenta histórias diferentes e co-relacionadas com as 
vidas dos seres humanos. Como exemplo, recorro ao texto traduzido da língua 
espanhola para a portuguesa, por Millôr Fernandes, escrito abaixo:  

“O Fabulista e seus críticos” 
Na Selva vivia há muito tempo um Fabulista cujos criticados se reuniram um 

dia e o visitaram para queixar-se dele (fingindo alegremente que não falavam por 
eles, mas pelos outros), na base de que sus críticas não nasciam da boa intenção, 
mas do ódio. Como ele estava de acordo, eles se retiraram envergonhados, como 
na vez em que a Cigarra se decidiu e disse à Formiga tudo o que tinha de dizer. 

As marcas da escravidão: o insólito em O PRESENTE DE OSSANHA 
Luciana Mara Souza Soares 

Publicado em 2000, pela editora Global, O PRESENTE DE OSSANHA, de 
Joel Rufino dos Santos, é uma narrativa infantil que brinda seus leitores com o 
debate da problemática da escravização e coisificação do afro-descendente. A 
partir do menino negro que é vendido para ser brinquedo de uma criança branca, 
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alude-se ao fato de que, no Brasil, do século XVI ao ano de 1850, homens eram 
desterrados de seus continentes, separados de suas famílias, vendidos como 
coisas, tratados exclusivamente como peças a serem negociadas. 

Este trabalho fixa o olhar do leitor às marcas deixadas por essa escravização, 
sobretudo as marcas da palavra oral e escrita.A palavra seca ratifica o mercado de 
humanos instaurado por séculos; nela , tem-se a fonte da violência contra aquele 
que indubitavelmente era “as mãos e os pés” daquela sociedade.Nota-se que, por 
outro lado, o escravizado não possui o direito à palavra, conhece-a apenas como 
mais um chicote a ferir seu corpo e sua alma. 

Objetiva-se,portanto, a partir dessa coisificação, denunciar o absurdo 
colocado, em determinado momento, como natural e discutir até que ponto tais 
marcas prolongam-se na realidade da sociedade brasileira.Pretende-se abordar a 
condição do negro nessa sociedade e, através da literatura- da palavra escrita- , 
resgatar a história do negro, as mitologias ,a religiosidade e as cores de sua cultura, 
vistas como absurdas num olhar ocidental. 

Enfim, escolher uma literatura infantil para a concretização dessas ideias abre 
um leque de debates, sobretudo por se tratar de uma literatura que perpassa entre o 
insólito e o sólito. Optar por Joel Rufino dos Santos, um grande contador de histórias 
da História, homem de referência da cultura africana no Brasil, endossa as 
discussões apresentadas, em primazia por se tratar de homem negro, oriundo do 
subúrbio carioca, conhecedor da realidade daqueles que receberam o estigma de 
coisa e que guardam, até hoje, as marcas dessa época. 

A busca insólita de um objeto perdido: uma leitura do conto 
“Flor, Telefone, Moça”, de Carlos Drummond de Andrade 

Luciano Ferreira da Silva 

Fazer uma leitura de uma obra literária é percorrer dois caminhos que se 
entrecruzam; um é o da coerência lógica fundamentada e o outro é do envolvimento 
que estamos sujeitos ao longo do outro caminho já citado. Para explicitar o aspecto 
formal deste conto Flor, telefone e moça “alimentamo-nos” de vários textos teóricos, 
entre os quais os de Carlos Reis, Maurice Jean Lefebve e Emil Staiger. Buscamos 
demonstrar a relação entre forma e conteúdo valendo-nos de indícios que pudemos 
encontrar pelo “caminho” da obra. A busca insólita de um objeto perdido 
representado pela flor raptada ocasiona, tanto na personagem Margarida quanto 
àqueles que a cercam, processos de angústia e sofrimento que não são explicáveis 
de acordo com uma ótica racionalista. Vários são os elementos que povoam o conto: 
oponente, adjuvantes, objeto, o inusitado, a perseguição, a procura, o mistério e 
uma saída possível. Um simples fato (o apanhar de uma flor) enche de significações 
o redor da existência miúda de uma moça, cuja força é tornar-se personagem 
intrigante de um caso que a amiga de Carlos relata. Fatos estranhos, insólitos, 
incompreensíveis estão nesta narrativa de maneira como se já fizessem parte do 
absurdo que é a realidade, mesmo que questionada. 
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Um mundo maravilhoso além dos muros da escola: 
o insólito como estratégia narrativa em Conto de Escola, de Machado de Assis 

Lucicléia Sousa Silva Passos 

Conforme aponta Garcia (2008) toda literatura pode ser considerada insólita, 
pois ao contrário do signo lingüístico, o literário se caracteriza por ser traidor, 
decepcionante, trapaceiro. Assim sendo este estudo se propõe a enfocar a 
abordagem crítica do espaço escolar construída pelo narrador machadiano. Trata-se 
de uma pesquisa de natureza bibliográfica, cujo objetivo geral é discutir como o 
autor em tela elabora uma imagem anti-hegemônica do ambiente escolar na 
narrativa destacada, tendo como perspectiva o fato de a literatura infanto-juvenil 
brasileira e o conceito de infância como momento de edificação do indivíduo, do 
cidadão, terem surgido, no Brasil, com natureza conservadora, apresentando caráter 
pedagógico. À literatura destinada aos pequenos cabia a missão de construir no 
leitor um sentimento de amor à pátria, um bom caráter, por isso, temas como 
obediência à família, caridade e trabalho eram recorrentes. A escola, local de 
disseminação dessa literatura, também passou a ser retratada em muitos textos 
literários, os quais se centravam na oposição entre o bom e o mau aluno. Machado 
de Assis caminha na “contramão” de seu tempo e propõe um novo olhar sobre esse 
espaço, mostrando como o ambiente externo à escola é muito mais sedutor e como 
exerce uma força sobrenatural sobre o pequeno Pilar, levando-o muitas vezes a se 
aventurar pelas ruas do Rio de Janeiro ao invés de ir para sala de aula. Para 
alcançar o objetivo proposto, este estudo fundamentar-se-á nas reflexões de Gruppi 
(2000), Llosa (2006), Zilberman (1993), Garcia (2008), Pina (2008), entre outros. 

Murilo, o intangível – leitura meta-textual de um conto de Murilo Rubião 
Marcelo Pacheco Soares 

Ler Murilo Rubião... apreender o inapreensível. 
A ânsia do ser humano por saber o faz sempre buscar, por vezes de modo 

inadvertido, a compreensão dos fatos, não o permitindo admitir a existência do 
incompreensível, a possibilidade de que algo escape indefinidamente da sagacidade 
do pensamento que nossa prepotência acredita infalível. Talvez resida neste desafio 
sem solução o fascínio exercido pelos quadros de Dalí, pelos filmes de Buñel, pelas 
letras de Kafka, pelas notas de Jocelyn Pook. Queremos entender, queremos 
sempre entender, queremos o controle veementemente negado: e é este o risco que 
assumimos frente à obra de Murilo Rubião, mesmo que reconheçamos a nossa 
iminente derrota; somos guiados pela sede infindável da descoberta, pela 
necessidade de desvendar o enigma que o texto-esfinge apresenta como desafio 
para que a hermética passagem se nos abra, porque do contrário nos sentimos 
violentamente devorados; agimos apenas como humanos que somos e, exatamente 
por sermos humanos, não poderíamos agir de modo diferente – ignoramos, ou 
fingimos ignorar, que talvez a obra em questão não se sujeite a este ensaio de 
revelação, não suporte que o insólito seja arranjado de modo a ganhar (ou forjar) 
sentido. 

Porque a obra de Murilo Rubião estará marcada pela denúncia do absurdo 
que o mundo é. A repentina manifestação que sua escrita promove daquilo que 
cotidianamente escapa do nosso entendimento evidenciará exatamente a pequenez 
deste ser humano e seu olhar pouco eficiente, cujas experiências de compreensão 
totalizadora dos significados insólitos destes significantes jamais se concluem, como 
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jamais se concluem os projetos cultivados pelos personagens murilianos, como 
jamais se concluíram as próprias obras de Rubião (que reescritas ainda seriam 
eternamente se eternamente vivesse o seu autor, que reescritas ainda são em cada 
leitura sofrida), como tampouco se concluirá jamais esta nossa humilde e quiçá 
estéril tentativa de alcançar... 

Assim, buscar uma alternativa para em curto espaço propor leitura, ou certa 
tomada de ciência que seja, da obra deste contista mineiro é tarefa das mais 
penosas. Apostamos então num olhar mais detido sobre o conto “Marina, a 
Intangível”, crendo encontrar nele elementos que – a partir do trabalho de 
composição de um poema arduamente empreendido pelo protagonista José 
Ambrósio, por meio também de referências outras que nos surgem como pistas no 
decorrer do texto a obras que direta ou indiretamente influenciaram a poética 
muriliana (Kafka, Machado de Assis, Alan Poe...) – desvelem, ainda que 
timidamente, a arte da narrativa de Murilo Rubião. 

Reflexões sobre o insólito em Memorial do Convento, de José Saramago 
Marcia de Oliveira Gomes 

Em Memorial do Convento, de José Saramago, é narrado o percurso de 
Blimunda Sete-Luas, Baltasar Sete-Sóis e o padre Bartolomeu Lourenço, que se 
dedicam à construção da passarola, uma máquina de voar em pleno século XVIII. 
Em segundo plano, vemos a edificação do Convento de Mafra, realizada em razão 
de uma promessa de D. João V, de que o ergueria caso a rainha lhe desse um 
herdeiro no prazo de um ano.  

Desse modo, o autor amalgama fatos históricos, como o voo da passarola 
(evento presumivelmente verdadeiro) e a edificação do convento franciscano em 
Mafra, e imaginários, tais quais o romance de Baltasar e Blimunda e seu empenho 
em construir a máquina projetada pelo padre Bartolomeu. 

Assim, Saramago se apropria da história oficial e a entrelaça com os fios de 
uma narrativa imaginária, na qual o insólito exerce papel fundamental por meio das 
ações da vidente Blimunda que, quando está em jejum, vê o interior das pessoas. 
Tal dom a torna capaz de fazer previsões e, ainda, de recolher as vontades 
humanas, combustível necessário para a sua máquina de voar. Analisaremos, 
portanto, como o insólito se constitui no romance, incorporando-se aos fatos 
históricos para preencher as lacunas da história documental. 

A compreensão do incomunicável na obra de Clarice Lispector 
Marco Antonio da Silva Santos 

Dar conta da realidade visível e passível de comunicação sempre foi o alvo 
das investigações científicas. No tocante à arte, seja ela em qualquer signo, a 
comunicação entre autor e objeto observado não obedece a critérios definidos. 
Alguns autores buscam incessantemente a compreensão de elementos insólito, 
mostrando que ser comunicável ou não, ser insólito ou não, é uma questão de nível 
de percepção e sensibilidade. 

Na obra de Clarice Lispector, essa busca pela compreensão do ser 
incomunicável é gradual. Na sua produção literário inicial, o ser humano e suas 
sensações e angustiam eram o foco de atenção e tentativa de compreensão. 
Entretanto, a escritora vai além, a fundo, parte para os animais e os mistérios que 
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rondam uma alma banida do mundo dos humanos. Mais adiante, Clarice Lispector 
não aceita a incomunicabilidade das chamadas ‘coisas’. Parte para a dimensão dos 
objetos que interagem com seus donos ( armários, flores, utilitários, etc ). Num 
processo de mergulho num mundo insólito, fragmentado e frio de conceitos e 
especulações ela chega ao espírito, ao átomo, às energias cósmicas, fechando, 
assim, um ciclo que se resume entre o homem comunicável de seus desejos e 
paixões às moléculas incomunicáveis que formam todos os seres. 

Em um processo de descobrir o mistério de m mundo silencioso e estático, 
procurar a dinâmica de qualquer ser, a autora amadurece sua obra, impõe na 
mesma uma marca própria, uma linguagem dinâmica. A obra de Clarice Lispector 
resume-se nessa busca incessante de dar conta de todas as coisas, inclusive 
aquelas que passa despercebida aos olhares desejosos de conceituações. Tudo tem 
vida, basta aguçar uma sensibilidade que nós, homens amantes das definições e do 
poder, talvez ainda não estejamos ao nível comunicativo mais intimo das matérias. 

O duplo em Hoje é Dia de Maria 
Myriam Pessoa Nogueira 

A minissérie Hoje é Dia de Maria trabalhou com o universo dos contos 
fantásticos, tendo presente o tema do duplo, recorrente na literatura universal, como 
vemos desde Edgar Alan Poe, Hoffmann, Gaultier e Mérimée a Isabel Allende, Julio 
Cortázar, Jorge Luís Borges, Rubem Fonseca, Lígia Fagundes Teles e Murilo 
Rubião. Bakhtin revela o fenômeno habitual das personagens duplas em 
Dostoiévski, como sendo uma sua particularidade. Segundo Le Goff, o espelho e o 
maravilhoso têm uma relação. Para os românticos alemães, reflexos de espelho e 
sombras se confundem. De acordo com Junito Brandão, a sombra tem função 
ambivalente, já que possui qualidades comuns à luz e às trevas, assim aflorando o 
problema do bem e do mal. Entre os mitos gregos é que surgiram primeiramente 
estas tendências fantasmagóricas e demoníacas. Para os latinos a sombra tem um 
lado negativo. De acordo com nosso folclorista Câmara Cascudo, os perigos da 
sombra permanecem ainda vivos no espírito popular do Brasil. Como em todo conto-
de-fadas, o mundo das sombras é um personagem importante na minissérie: está 
presente o jogo da duplicação nos espelhos, e a venda da alma, presente em várias 
narrativas e mitologias universais, está também no livro do roteiro. Ainda vamos 
analisar o personagem Asmodeu, o “sete peles”, o diabo que se transmuta em 
outros, mas que é sempre logrado por crianças e mulheres, como dita a cultura 
popular. 

Insólito: via de acesso ao leitor oitocentista de “A Semana” 
Nelson de Jesus Teixeira Júnior 

Esta comunicação visa estudar o insólito enquanto via de acesso ao leitor 
oitocentista das crônicas de “A Semana”. A análise se dará com a narrativa de 16 de 
Outubro de 1892, na qual o leitor se depara com uma cena insólita: um diálogo 
entre dois burros (personagens) dentro do bonde. Esse episódio quebra os valores 
sistêmicos da construção da crônica, pois se trata de enunciadores animais com 
atributos humanos, o que implica um diálogo imaginário, também insólito, entre leitor 
e burros. Nesse sentido, o insólito passa a ser uma realidade enquanto sentido e 
verdade, chegando ao ponto de permitir que a mensagem da crônica chegue ao 
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leitor empírico, nela ficcionarizado, ainda que através de “burros”. Serão analisadas, 
nesta Comunicação, estratégias discursivas que aparecem na narrativa escolhida, 
construídas pelo viés do insólito, enfocando-as como instrumentos de contato com e 
sedução do leitor oitocentista. Este estudo será feito à luz da Teoria do Efeito (Iser), 
bem como dos estudos sobre o insólito na narrativa ficcional, compreendidos pelas 
pesquisas de Todorov e Flávio Garcia, entre outros. 

O real como sintoma: o insólito no gênero e na temática d’ Estação Carandiru 
Norma de Siqueira Freitas 

Se, na narrativa declaradamente ficcional, o escritor busca a manutenção de 
uma pretensa verossimilhança, num contrato estabelecido, a priori, com o receptor e 
cuja aceitação da verdade passa como construção do imaginário; nas narrativas 
contemporâneas, nomeadas, comumente, de neodocumentais e/ou testemunhais, a 
chamada “verdade” histórica, ambígua e parcial - porquanto “faz parte da natureza 
de toda verdade, qualquer que seja seu gênero, ser duvidosa” (ROSSET, 2002, p. 
30) –, apresenta um real que excede. Esse real, excessivamente cruel, ultrapassa a 
capacidade humana de compreensão, uma vez que tal realidade, “não podendo ser 
explicada por ela mesma, é de certo modo para sempre ininteligível – mas ser 
ininteligível não equivale a ser irreal” (ibidem, p. 16-17) e sim intolerável. Dentro 
desse pensamento, podemos situar a obra Estação Carandiru, de Drauzio Varella, 
porquanto apresenta uma estética de ruína bem própria do viver contemporâneo em 
que o real é, sobretudo, sintoma de uma época de crise. De fato, o livro descortina o 
cruento universo das prisões brasileiras, expondo como chaga aberta os males de 
um sistema ineficiente. No mosaico de vozes, que ecoam e escorrem pelas galerias 
do cárcere, é a violência e a decadência que se apresentam multifacetadas dentro 
de um quadro de vidas rompidas e deslocadas, característica marcante em 
situações de banimento social. Perpassadas pelo filtro discursivo do narrador, 
histórias de vida se superpõem e se interligam, num construto, cujo protagonista é o 
Carandiru. Na deriva do contar e mostrar – uma vez que fotografias e desenhos 
atrelam-se às palavras de Varella -, a tessitura descreve espaços e personagens, 
narra episódios que culminam com o massacre enormemente difundido pelos meios 
de comunicação de massa, numa perversa espetacularização de dor e sofrimento. 
Do contato com os presos, extrai o feixe de situações que constitui o cerne de sua 
tessitura, na qual personagens da sociedade atual, desigual e exclusória, agem no 
contar e recontar episódios de suas vidas fora ou/e dentro da prisão. À maneira dos 
telejornais televisivos, o texto-reportagem de Varella vai desfiando - pela voz da 
enunciação - violência, amargor e, ainda, uma série de cenas bem próximas dos 
informativos veiculados pelos meios de comunicação de massa. O deslocamento 
dessa estética super-realista, além de escamotear o caráter de que o texto é apenas 
uma construção de seu autor, faz obliterar a “representação”, já que o imediatismo 
da vida que se descortina, cruamente, embrenha-se ao literário. 

Imagens Oníricas em Mário Benedetti e em Edgar Allan Poe 
Rachel Fátima dos Santos Nunes 

A partir da observação de elementos representacionais distintivos na estrutura 
narrativa, pretendemos desenvolver uma reflexão sobre a literatura e os conceitos 
de ficção e realidade a partir dos contos "Conciliar o Sono" de Mário Benedetti, "Os 
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Dentes de Berenice" de Edgar Allan Poe e o romance "O Homem" de Aluísio 
Azevedo. Em torno desta questão, emergem como elementos essenciais o leitor e a 
recepção do texto literário, a construção destas representações e a possibilidade de 
se pensar as fronteiras entre ficção, mundo onírico e mundo real.  

Questionaremos o papel dos elementos insólitos, ao pensar o leitor como 
receptor e construtor da significação do texto, assim como desejamos refletir sobre a 
relação entre imagens oníricas e imagens reais. Veremos como os personagens 
destes autores parecem estar presos na busca de certos ideais e de certos sonhos e 
como a imaginação comporta-se como um caminho que vai do fascínio ao horror, do 
deslumbramento à degradação, da satisfação ao sofrimento. Enfatizaremos um 
discurso que permite uma abertura para a representação dos estados delirantes e 
oníricos dos personagens. 

Temos como embasamento teórico o livro de Wolfgang Iser "O Ficcional e o 
Imaginário", assim como as reflexões de Luiz Costa Lima acerca da idéia de 
verdade, pois para este, "a ficção não representa a verdade, mas tem por ponto de 
partida o que criadores e receptores têm por verdade" (Lima, Luiz Costa, 1995:306). 
Além destes dois teóricos, analisaremos o livro "Valise de Cronópio" de Julio 
Cortazar, que tratará do elemento fantástico ( do insólito) na obra de Edgar Allan 
Poe, assim como o livro "Mulher ao Pé da Letra" de Ruth Silviano Brandão, que 
tratará da experiência onírica da personagem Magdá do romance "O Homem". 

São esses questionamentos que pretendemos desenvolver no presente 
trabalho: O que seria o elemento insólito na experiência literária? Como a percepção 
do elemento insólito se constrói no leitor? E como articular a experiência onírica com 
o real? 

Assim, pretendemos deixar uma contribuição para os estudos literários, 
refletindo sobre as questões acima, que estão atreladas ao elemento insólito 
presente nas obras de Mário Benedetti, Edgar Allan Poe e Aluísio Azevedo. 

Os mitos latino-americanos e moçambicanos 
à luz do fantástico e do realismo maravilhoso 

Regina da Costa da Silveira 

Estudo e contextualização dos mitos, encenados pela literatura latino-
americana e moçambicana, a fim de investigar diferenças e semelhanças entre os 
elementos que se inscrevem ora no fantástico ora no que se convencionou chamar 
de realismo maravilhoso. Parte-se da hipótese de que o insólito que emana das 
obras de autores como Moacyr Scliar, O centauro no jardim; Erico Verissimo, 
Incidente em Antares e Noite; Mário de Andrade, Macunaíma o herói sem nenhum 
caráter; García Márquez, conto "Um dia depois de sábado", e de Alejo Carpentier, 
com O reino deste mundo, emana também do continente africano. Para isso, serão 
examinados os mitos em A varanda do frangipani, do moçambicano Mia Couto , 
obra fundamental para o examinar a presença de um xipoco (fantasma), homem 
enterrado à sombra de uma frangipaneira, que conversa com um animal, o 
pangolim. O objetivo é examinar se esses elementos insólitos inscrevem-se ora no 
fantástico, segundo Todorov, ora no chamado "realismo maravilhoso", na definição 
do próprio romancista Alejo Carpentier. 
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O lúdico e o insólito no jogo especular da ilustração em Angela Lago 
Rodrigo da Costa Araújo 

Esta reflexão tem como foco principal o lúdico e o jogo do insólito nas 
representações da narrativa visual, essencialmente no livro infanto-juvenil Cântico 
dos cânticos (2005), de Angela Lago. Buscam-se, com esse recorte, associar a 
cultura visual e a ilustração mediadas pela intertextualidade na construção do livro 
de imagem ou livro-objeto-arte. Nesse sentido, equaciona as relações da ilustração 
e do livro de imagem com as diversas linguagens, a partir do jogo visual, que tem na 
mise en abime seu principal suporte. A ilustração, nesse caso, estabelece as 
relações da narrativa visual com sistemas sígnicos diferenciados. A poética de 
Angela Lago nasce dessas experiências e do encantamento dos sujeitos que, diante 
de uma obra estética estimuladora, aprisionam o discurso bíblico tecido com formas 
e cores, possuindo-o pelo jogo especular da ilustração. Mais do que um diálogo 
intersemiótico, a escritora-ilustradora realiza uma manifestação dialógica inter-artes, 
além de convocar seu leitor para uma travessia pelo universo encantatório das artes, 
da cultura, dos labirintos e do insólito. 

Ponciá Vicêncio: um aspecto do insólito na narrativa afro-descendente 
Sônia Maria Ferreira Fazenda 

Partindo do princípio de que o insólito constitui categoria de gênero e sinaliza 
o que foge à ordem normalmente estabelecida, apontando tanto para o campo 
sobrenatural quanto ao que vem de outra esfera além do que as leis do real 
reconhecem e legitimam, encontramos na narrativa do romance Ponciá Vicêncio, de 
Conceição Evaristo, a figura de Nêngua Kainda. Esta personagem, utilizando a 
intuição ancestral, percebe com olhares o que não é revelado e, através de ditados 
que resgatam a oralidade, acerta nas incertezas do caminhar, do percurso do viver, 
bem como recompõe dos males que afligem os que a cerca.  

Diante de tradições presentes onde a cultura afro-descendente é de 
importância no cenário enunciativo, o papel simbólico do arquétipo apresentado em 
Nêngua Kainda é significativo. O poder da cultura, a marca daqueles que se fizeram 
donos das terras e dos homens encontram respaldo na teoria de Walter Benjamim, 
cuja ressonância torna-se explicativa para determinadas ações, como se pretende 
evidenciar ao longo deste trabalho. A este se juntam pressupostos de Carl Jung ao 
mencionar que a percepção é a função pela qual os homens dão-se conta de que 
uma coisa existe além daquilo que regula uma determinada lógica. De um modo 
geral o comportamento humano segue determinados padrões que podem ser 
entendidos de maneira nítida pelos denominados arquétipos. 

Assim, os seres humanos independentes de raça ou origem cultural têm os 
mesmos arquétipos, estruturas básicas da mente humana, conteúdo do inconsciente 
coletivo, como preconizou Jung e aos quais nos dedicaremos neste texto. 

Um Natal (insólito) na Barca 
Tatiana Alves Soares Caldas 

Natal na Barca, de Lygia Fagundes Telles, integra a coletânea Antes do Baile 
Verde, que reúne contos escritos entre 1949 e 1969. Narrado em 1ª pessoa, 
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apresenta uma situação corriqueira – uma travessia de barca – que assume 
contornos de uma narrativa fantástica.  

A história em questão desenrola-se em uma barca, na noite de Natal, tendo 
por personagens a narradora, um bêbado, uma mulher e seu filho pequeno. Após 
um diálogo entre a narradora e a mãe do menino, em que esta relata todos os 
infortúnios por que passou – a morte do filho mais velho e o abandono por parte do 
marido –, somos informados de que ela está a caminho de um médico para que o 
filho mais novo, que está doente, seja examinado por um especialista. Em 
determinado momento, a narradora constata que a criança está morta, sem que a 
mãe o tenha percebido. Aquela, atônita, aguarda ansiosamente o momento de 
chegada ao local de desembarque para se afastar, evitando presenciar o desespero 
da mãe ao descobrir a morte do bebê. Para sua surpresa, entretanto, o menino 
desperta e o conto termina, deixando em suspenso a indagação acerca do que de 
fato teria ocorrido: um equívoco ou um milagre. 

O texto, que remete simultaneamente a dois imaginários distintos – o clássico 
e o cristão –, tem na impossibilidade de se apontar uma conclusão satisfatória em 
relação ao ocorrido o seu fio condutor. É dessa hesitação, que o inscreve no 
pantanoso território do insólito, que trata o presente estudo. 

O insólito na construção de Corpo de Baile 
Tereza Paula Alves Calzolari 

Em janeiro de 1956, chegava às livrarias Corpo de Baile, de Guimarães Rosa, 
pondo um fim ao silêncio de uma década sem publicações desde a sua estréia em 
livro, com Sagarana. Quatro meses depois, no entanto, o autor mineiro lançava o 
que viria a ser um grande marco da literatura mundial, Grande sertão: veredas, que 
acabou por ofuscar, junto ao público e à crítica, o outro livro. 

 As sete novelas formam, como o próprio título aponta, um corpo, interligando-
se, em diálogo, seja por meio das personagens, que migram de uma narrativa à 
outra, seja por meio dos temas, da disposição no livro. À peculiaridade da 
coexistência de dois índices, um, na abertura do primeiro tomo, outro, na conclusão 
do segundo, somam-se as diferentes classificações e agrupamentos das narrativas. 
Todas designadas novelas, na página de rosto, e poemas, no primeiro índice, 
recebem a denominação de romances e Gerais (“Campo Geral”, “A estória de Lélio 
e Lina”, “Dão-Lalalão”, e “Buriti”), contos e parábase (“Uma estória de amor”, 
“Recado do Morro” e “Cara-de-Bronze”). As três que recebem o epíteto de parábase, 
parte estrutural da Comédia Antiga Ática, que detém a função de suspender a ação 
e chamar os espectadores à realidade, encontram-se intercaladas entre as outras 
quatro. 

 “Cara-de-Bronze”, a novela-poema-conto-parábase que conclui a obra, reúne 
ainda características de roteiro cinematográfico, notas de rodapé, fazendo menção à 
supostas autoridades científicas, e reproduzindo listas de nomes de espécies 
vegetais e animais. Encontramos, no mesmo texto, citações ao Fausto, à Divina 
Comédia e ao Cântico dos Cânticos.  

Em nossa comunicação, pretendemos analisar a opção por elementos tão 
díspares e, a uma primeira vista, excludentes, na construção de Corpo de Baile. O 
insólito da reunião de tais elementos serve, como veremos, a um projeto maior do 
escritor, que fez com que a obra fosse segmentada em duas, originando o romance 
Grande sertão: veredas. Buscamos, assim, a compreensão do livro, em acordo com 
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sua concepção original, como corpo único, que necessita do perfeito funcionamento 
das partes e da harmonia entre elas para um bom desempenho, quer sob o prisma 
da Biologia, quer sob o da Arte. 

 

A emergência do insólito 
na narrativa espanhola contemporânea de Rosa Montero 

Viviane Soares Fialho De Araujo 

Este trabalho objetiva realizar análise da escrita literária da escritora 
espanhola Rosa Montero, presente na obra La loca de la casa (2003), bem como 
verificar como o insólito se apresenta na escrita desta autora. Nesta obra, ora 
denominada como romance, apresenta como marca de nosso tempo a perda de 
referenciais e desmonte de certezas. Em La loca de la casa estão mescladas 
diversas variações narrativas, como o discurso memorialístico e autobiográfico, 
dados ficcionais, biografias narradas e ensaios sobre temas literários, que dão 
coerência ao enredo e apresentam a surpresa da escrita como um fato insólito.  

Observa-se em La loca de la casa – nome a que Santa Tereza de Ávila 
denominou o processo criativo – uma pluralidade de discursos que se misturam e 
impedem a determinação do gênero e do enunciador da obra com exatidão. A 
narrativa se acerca ao discurso memorialístico, apresentando dados reais que estão 
presentes na biografia da autora, entretanto apresenta também muitos dados 
ficcionais, que são sabidos não pertencerem à história de vida da escritora Rosa 
Montero, e referidos como ocorridos com a narradora da historia. Para o Post 
scriptum da obra, “toda autobiografia é ficcional e toda ficção é autobiográfica”, 
corroborando com a característica da obra de mesclar o real com o ficcional, 
emergido como insólito para o leitor. As referências dadas à reflexão sobre a 
temática da escrita de autoria feminina se mostram enquanto voz da própria autora, 
reconhecida em entrevistas concedidas, bem como a biografia de cientistas.  

As identidades modernas estão sendo descentradas, deslocadas ou 
fragmentadas, constituindo-se em uma forma distinta de mudança estrutural, 
fragmentando as formações culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que haviam fornecido no passado sólidas localizações como 
indivíduos sociais. As transformações estão alterando nossas identidades pessoais, 
debilitando a idéia que temos como sujeitos integrais. A escrita contemporânea se 
veste destas fragmentações e veste narradores de várias máscaras.  

A série de rupturas nos discursos do conhecimento moderno é característica 
da insolidez de certezas da contemporaneidade. A obra de Montero, enquanto 
discurso ficcional, é representativa de um compromisso ideológico com questões 
como gênero e poder que dizem respeito ao período atual da história de nossa 
humanidade. 


