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RESUMO: Diante de um propósito que envolve o linguístico e o literário, o histórico-

cultural e até mesmo o antropológico e o sociológico, que busca recuperar “vozes 

perdidas” em obras esculturais, narrativas, pictóricas e poéticas, esta apresentação 

inscreve-se no quadro de estudos interdisciplinares que visam uma compreensão mais 

abrangente sobre questões literárias e culturais. Assim, a perspectiva adotada mantém 

como fio condutor a abordagem do próprio texto, procurando compreendê-lo a partir de 

sua configuração interna e dos parâmetros construtivos adotados. Sem desvincular a obra 

da história social e política sobre a qual se pronuncia, sem esquecer o diálogo que mantêm 

com seu contexto de produção e, pois, com sua autoria, procura-se analisá-la e interpretá-

la segundo o projeto estético de cada produtor. Com efeito, o leitor acolhe uma obra de 

acordo com sua subjetividade; é pela aproximação entre personagem e leitor que se 

constrói a plurissignificação. Importa mencionar, todavia, que, no ato estético de absorção 

do mundo, há, no texto literário, uma espécie de esvaziamento da identidade do autor, 

que, em certa medida, anula-se para configurar diferentes tipos, pois o afastamento do 

real é indispensável à construção do discurso da obra literária, para que ela se torne aquele 

objeto estético autônomo que extrapola o criador. Cada obra artística cria um determinado 

universo de referência, onde se inscrevem os personagens, seus traços particularizadores 

e suas esferas de ação. Nesse segmento, a Literatura Comparada surge como espaço 

reflexivo privilegiado para a tomada de consciência da natureza múltipla (histórica, 

teórica e cultural) do fenômeno literário, à medida que se posta como multidisciplinar, 

interdiscursiva e intersemiótica. Embora com raízes no entendimento tradicional do 

comparatismo, as relações entre Literatura e outras Artes têm sido abordadas de modo 

interdisciplinar ou intersemiótico, buscando menos as diferenças e mais as 

correspondências que lhes seriam subjacentes. Assim, esta apresentação visa discutir as 

condições de produção de obras artísticas em diferentes épocas. 
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