
ficçãomito

m
it

o

hi
st

ór
ia

hi
st

ór
ia

fic
çã

o

ficçãohistória

mitohistória
históriamito hi

st
ór

ia

fic
çã

o

mitoficção

m
it

o

m
it

o

ISBN 978-85-8293-602-3

9   788582    936023

Estudos literários: ficção, história, mito reúne textos de 
pesquisadores cujos projetos discutem, de longa data, 
aspectos teóricos e literários. Os textos que aqui se oferecem 
para a leitura problematizam, com acurado senso de 
observação, a criação literária, em suas circunstâncias de 
produção e de divulgação. 

Em todos os capítulos, encontram-se ecos das palavras 
de Antoine Compagnon, por ocasião de sua recepção no 
Collège de France: “Nunca seremos demais para celebrar a 
literatura escrita e a oral, narrativa e dramática, a prosa de 
ideias e a poesia, bem como as imagens [...]. O exercício 
jamais fechado da leitura continua o lugar por excelência 
do aprendizado de si e do outro, descoberta não de uma 
personalidade fixa, mas de uma identidade obstinadamente 
em devenir”.

Estudos literários: ficção, histó-
ria, mito apresenta instigantes e 
profundas reflexões sobre temas 
que têm caracterizado o cenário 
contemporâneo das pesquisas, as 
mais diversas, sobre a literatura em 
seus diferentes modos de expres-
são. A obra que os leitores têm às 
mãos evidencia o cuidado teórico 
e analítico com que cada capítulo 
foi elaborado por pesquisadores 
nacionais e internacionais de des-
taque em suas áreas, que propõem 
discussões sobre a literatura em 
meio a relações da matéria ficcio-
nal com a história, a narratividade, 
a memória e o mito. 

Em diálogo com a proposta 
interdisciplinar e interinstitu-
cional que direciona este livro, 
além dos capítulos escritos em 
língua portuguesa, há um ca-
pítulo escrito em língua espa-
nhola. Mantivemos o capítulo 
em sua língua original, para 
que possamos assumir cada vez 
mais o compromisso de inserir 
o conhecimento produzido no 
cenário nacional em uma esfera 
internacional, já materializada 
em eventos, encontros e projetos 
de pesquisa. 
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Apresentação

Estudos literários: ficção, história, mito reúne reflexões de um grupo de pes-
quisadores da área em torno de temas relevantes para a crítica e a teoria literá-
ria contemporâneas. Narrativas publicadas recentemente têm suscitado novas 
ramificações no conceito de ficção, a partir das marcas pessoais ou biográficas 
empregadas na elaboração da matéria ficcional. Distante da pretensa neutra-
lidade do narrador onisciente que buscava a objetividade, própria do romance 
decimonônico, hoje os escritores exercitam modalidades que se definem como 
a “escrita do eu”, por exemplo, ou a autoficção, esta referida às vezes como 
autobiografia ficcional.

No entanto, ao elaborar a representação do mundo exterior, em especial 
no que se refere a fatos do passado, à história (individual, familiar, de uma 
pequena comunidade, de uma nação), os escritores podem tanto cultivar as 
narrativas históricas tradicionais quanto contemplar a “história oficial” pelo 
seu avesso, recorrendo à ironia, à sátira e à paródia, para adentrar as trilhas da 
metaficção historiográfica. Ao lado da reescrita da história – de forma tradi-
cional, pelo assentimento ou, de forma metaficcional, pela subversão –, encon-
tra-se sempre a intertextualidade, recurso narrativo pelo qual a literatura tece 
um eterno diálogo consigo mesma, desde tempos imemoriais.

As retomadas textuais empreendidas no âmbito da intertextualidade per-
mitem a releitura de mitos, presentes com surpreendente recorrência na civili-
zação ocidental desde a Antiguidade Clássica até nossos dias, em prosa e verso. 
O diálogo com os mitos – e com o passado em geral – amplia-se na atualidade, 
não apenas em relação ao texto ficcional propriamente dito, como também às 
reescritas em outros formatos e mídias.

Leitura e recepção constituem aspectos essenciais para a veiculação de 
toda a produção literária, visto que não existem livros ou periódicos bem- 
-sucedidos se não alcançarem seus públicos, por meio da superação do nível 
racional, inserindo cada obra no mundo psíquico e espiritual, na vida dos lei-
tores. O lugar e o papel do leitor, hoje com o devido reconhecimento por parte 
da crítica, obtêm espaço nas discussões propostas nesye livro, visto que a leitu-
ra é componente essencial para a formação do sistema literário como um todo. 
Tais discussões colocam em pauta não só a produção dos textos literários, 
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como também a sua recepção nos diferentes contextos da articulação entre au-
tor, obra e público – lição de Antonio Candido enraizada na crítica brasileira.

Reúnem-se nesta obra textos de pesquisadores cujos projetos discutem, de 
longa data, os aspectos teóricos e literários anteriormente mencionados. Em 
diálogo com a proposta interdisciplinar e interinstitucional que direciona esta 
obra, além dos capítulos escritos em língua portuguesa, há um texto escrito 
em língua espanhola. Mantivemos o capítulo em sua língua original para que 
possamos assumir cada vez mais o compromisso de inserir o conhecimento 
produzido no cenário nacional em uma esfera internacional, já materializada 
em eventos, encontros e projetos de pesquisa. A publicação da obra nas duas 
línguas representa esse compromisso de abertura e confluências com os saberes 
produzidos em diferentes centros intelectuais. Os textos que aqui se oferecem 
para a leitura problematizam, com acurado senso de observação, a criação literá-
ria em suas circunstâncias de produção e de divulgação. Em todos, encontram- 
-se ecos das palavras de Antoine Compagnon, por ocasião de sua recepção no  
Collège de France: “Nunca seremos demais para celebrar a literatura escrita e a oral, 
narrativa e dramática, a prosa de ideias e a poesia, bem como as imagens [...]. O exer-
cício jamais fechado da leitura continua o lugar por excelência do aprendizado de si e 
do outro, descoberta não de uma personalidade fixa, mas de uma identidade obstina-
damente em devenir”.

Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos

Ronaldo de Oliveira Batista

Helena Bonito Pereira
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