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e complexo, pois envolve conceitos relevantes para os estudos literários, ampliando suas dimensões. Os estudos
comparados estabelecem relações entre textos literários –
independentemente de seu gênero, seja prosa, seja poesia,
ou de seu registro, coloquial, culto, ou ainda de seu tempo de
produção, da Antiguidade à Pós-Modernidade – com manifestações culturais e artísticas de outros domínios e meios:
música, teatro, cinema, vídeo. A ampliação dá-se em mais
de uma direção, pois dialoga com a Filosofia, a História, a
Sociologia e a Comunicação, entre outras áreas do conhecimento. A despeito da complexidade que a caracteriza, a
Literatura Comparada mostra-se uma via possível de investigação para leituras e releituras de textos literários sob
novos prismas. Conceitos e práticas de Literatura Comparada
propõe-se a discutir conceitos e apresentar exemplos práticos do comparatismo literário a estudantes e pesquisadores
da área de Letras.
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A literatura comparada é o estudo da literatura além das fronteiras de um

país específico e o estudo das relações entre, por um lado, a literatura, e, por
outro, diferentes áreas do conhecimento e da crença, tais como as artes [...],

a filosofia, a história, as ciências, a religião etc. Em suma, é a comparação
de uma literatura com outra ou outras e a comparação da literatura com
outras esferas da expressão humana (REMAK, 1994, p. 175).
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Apresentação

A Literatura Comparada pode ser definida como o campo de pesquisa na
área de Letras que estuda as relações entre diferentes literaturas e entre literaturas e outras esferas da atividade humana: artes, mídias, epistemes. No

intuito de apresentar um pouco do que está em jogo nessa definição abrangente, apresentamos neste livro a Literatura Comparada na dupla perspecti-

va da teoria e da prática. Numa primeira parte, discutimos elementos teóricos
que a norteiam, com breve retomada do percurso histórico que os estabeleceu

e os modificou ao longo do tempo, bem como algumas considerações sobre

os métodos que tornam o trabalho comparatista factível e aplicável a análises
em nível de graduação e pós-graduação. Numa segunda parte, na perspectiva

das atividades práticas, apresentamos a aplicação dos conceitos e dos méto-

dos discutidos nas análises comparatistas entre a literatura brasileira e outras
literaturas e entre a literatura em geral e outros âmbitos artísticos, midiáticos
ou do conhecimento, como a música, o cinema, a História e a Sociologia.

Em razão de sua abrangência, a Literatura Comparada pode ser com-

preendida como um campo de atuação acadêmica, uma disciplina em sala
de aula, um método de pesquisa, um tipo de análise ou outras possibili-

dades além dessas. Neste livro, empreendemos seu estudo como disciplina
vinculada às áreas das humanidades, tendo por alvo tanto aqueles que a

estudam como leitores entusiastas, que apreciam literatura e se interessam

pela crítica literária, quanto professores e pesquisadores de Letras ou de
outras áreas que se situem em interface com os estudos literários.

Os estudos em Literatura Comparada atribuem ao texto literário

uma posição privilegiada, pois o trabalho envolve sempre um conto, um
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romance, um drama, um poema ou, eventualmente, uma crônica, isto é,

qualquer gênero literário (seja qual for o seu tema ou a sua origem), a ser

cotejado com elementos externos a ele, de outra proveniência e de outra natureza. A Literatura Comparada contribui para tornar mais completa a ex-

periência de leitura, a compreensão e a interpretação dos textos literários.
Trata-se de uma disciplina concebida como matéria complementar aos es-

tudos de crítica e teoria literária, de história da literatura e de literaturas
em geral, em língua portuguesa e nas demais línguas presentes em nosso

horizonte cultural. Sem se prender exclusivamente aos estudos literários, a
Literatura Comparada propõe hoje que as análises comparadas abarquem
relações literárias para além dos moldes tradicionais, ou seja, abrigando o

diálogo da literatura com outras linguagens, outros meios e outras áreas do
conhecimento. É nessa perspectiva que situamos este livro como ponto de
partida e exemplificação para as quase infinitas possibilidades de trabalho
com literatura no campo comparatista.

As duas seções de que está composto este livro procuram mostrar, de

maneira panorâmica, teoria e prática comparatistas das origens tradicionais

à atualidade abrangente. Para tal, seguimos a ordem histórica, relatando os
primórdios da disciplina, cujas origens remontam ao início do século XIX,

na parte teórica, e a ela aliamos, na parte analítica, investigações mais tradicionais. Da mesma forma cronológica, apresentamos na sequência certos

conceitos aplicados ao comparatismo literário que, longamente discutidos

por teóricos e críticos, passaram por muitas renovações até o estado atual
em que se encontra. De maneira análoga, a segunda seção, indo além das

práticas tradicionais, avança também nas interrelações da literatura com

obras não literárias, com transposições midiáticas e com ideias de outras
áreas do conhecimento.

Nas páginas finais, no intuito de apoiar aprofundamentos futuros em

Literatura Comparada, oferecemos aos leitores um glossário com componentes conceituais frequentemente usados nos estudos comparatistas, bem
como um conjunto de referências tematicamente organizado.
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