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Nesse curso de Literatura Comparada, propomos uma série de reflexões sobre a história dessa 

disciplina — desde sua fundação no início do século XIX —, em diálogo com o surgimento 

da universidade moderna em seus pressupostos institucionais (como parte da administração 

do Estado-Nação), até seus desdobramentos ao longo do século XX e início do XXI. Vamos 

ler alguns textos fundamentais da chamada “escola” francesa (Baldensperger, Van Tieghem e 

Guyard) e da “escola” americana (Wellek), além de desdobramentos tornados possíveis a 

partir das reflexões de Machado de Assis, T. S. Eliot, Jorge Luis Borges e outros. 

Aproveitando o panorama teórico que essa exposição suscitará, abordaremos ainda alguns 

aspectos da estética da recepção, e mais especificamente de sua aplicação ao campo dos 

Estudos Clássicos (com a chamada Recepção Clássica), para indicar de que modo alguns 

desses desdobramentos podem ser vistos como ecos de transformações testemunhadas no 

campo da Literatura Comparada. 

 

Peço a gentileza de preencher o formulário com as expectativas para o curso: 

https://forms.gle/Aq46VaX6yx8XAUSZ7 

 

Para acesso à bibliografia do curso (disponibilizada gratuitamente): 

https://drive.google.com/drive/folders/1qeP_U_8IsfhpOH9S1On9eHjLIfAor_nj?usp=sharing 

 

Para acesso à playlist de vídeos do curso de Literatura Comparada do Apoio Pedagógico: 

https://youtube.com/playlist?list=PLgckA3eddt57bcPaDMzU2DmFdgkeq06Q- 

  

Para garantir a presença num encontro, basta ler os textos recomendados, assistir ao vídeo e 

fazer um comentário de, no mínimo, 8 linhas, relacionando o seu conteúdo a algum tópico 

desenvolvido nos textos sugeridos ou a partir de experiências pessoais, enquanto leitor(a). 

Além disso, críticas, sugestões e comentários sobre outros assuntos são muito bem-vindos 

 
1 Agradeço ao prof. Nabil Araújo (UERJ) por compartilhar o programa de sua disciplina de Literatura 

Comparada, no qual se baseia parcialmente o programa aqui proposto. 
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também. A ideia é criar um fórum de debate em torno dessas temáticas para que se possa 

esclarecer e debater uma série de conceitos fundamentais dos Estudos Literários e temas afins. 

 

No final do curso, um formulário virtual deve ser preenchido pelas pessoas interessadas em 

pleitear um certificado de participação na atividade (com a carga-horária de 15 horas). Esse 

formulário em breve estará aberto e permanecerá assim até o final do semestre. Para receber o 

certificado é preciso ter comentado em pelo menos 8 dos 10 vídeos que serão disponibilizados 

virtualmente (ou seja, contribuir ativamente com a discussão em 75% dos encontros) e 

preencher o formulário virtual: https://forms.gle/f1hLsDWrYz1ahC7fA 

 

 

01 – Teoria da Literatura e Literatura Comparada: Reflexões sobre a ideia de formação 

(https://youtu.be/nhlBLKeXWT8) 

(a) Tania Franco CARVALHAL. Literatura Comparada. São Paulo: Ática, 2006. 

(b) Nabil ARAÚJO. Teoria da Literatura e História da Crítica: Momentos decisivos. Rio de 

Janeiro: EdUERJ, 2020. 

 

 

02 – A literatura comparada “ontem”: a fundação do discurso comparatista 

(https://youtu.be/dgn6Sx9QU3c) 

(a) Fernand BALDENSPERGER. “Literatura comparada: a palavra e a coisa” [In: 

COUTINHO; CARVALHAL (1994)];  

(b) Paul VAN TIEGHEM. “Crítica literária, história literária, literatura comparada” [In: 

COUTINHO; CARVALHAL (1994)];  

(c) M.-F. GUYARD. “Objeto e método da literatura comparada” [In: 

COUTINHO; CARVALHAL (1994)]. 

 

 

03 – A ideia de Tradição Clássica (https://youtu.be/b3HW9QFHykE) 

(a) Gilbert MURRAY. The Classical Tradition in Poetry. 

(b) Gilbert HIGHET. The classical tradition: Greek and Roman influences on Western 

literature.  
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04 – A literatura comparada “ontem”: René Wellek (https://youtu.be/DFBXXK2zUqs) 

(a) René WELLEK. “A crise da literatura comparada” [In: COUTINHO; CARVALHAL 

(1994)];  

(b) René WELLEK. “O nome e a natureza da literatura comparada” [In: COUTINHO; 

CARVALHAL (1994)]. 

 

 

05 – Rumo à contemporaneidade: T. S. Eliot e Jorge Luis Borges sobre a “tradição” literária 

(https://youtu.be/FYV7CU37qPg) 

(a) T. S. ELIOT. “Tradição e talento individual” [In: ELIOT (1989)];  

(b) J. L. BORGES. “Kafka e seus precursores” [In: BORGES (1999)]. 

 

 

06 – A ideia de Recepção Clássica (https://youtu.be/fPRUHZP4-ZQ) 

(a) Anastasia BAKOGIANNI. “O que há de tão ‘clássico’ na recepção dos clássicos?” 

(b) Rafael SILVA; Sara ANJOS. “Recepção Clássica numa Troia contemporânea”. 

 

 

07 – Comparatismo e reversão da dependência cultural (I): Jorge Luis Borges e Silviano 

Santiago (https://youtu.be/LN585sZWiJA) 

(a) J. L. BORGES. “Pierre Menard, autor do Quixote” [In: BORGES (1998)];  

(b) J. L. BORGES. “O escritor argentino e a tradição” [In: BORGES (1998)];  

(c) Silviano SANTIAGO. “Eça, autor de Madame Bovary” [In: SANTIAGO (2000)]. 

 

 

08 – Comparatismo e reversão da dependência cultural (II): Oswald de Andrade e Haroldo de 

Campos (https://youtu.be/YLuGyOZGsNM) 

(a) Oswald de ANDRADE. “Manifesto antropófago” [In: SCHWARTZ (1995)];  

(b) Haroldo de CAMPOS. “Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira” 

[In: CAMPOS (1992)]. 
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09 – Comparatismo e reversão da dependência cultural (III): Roberto Schwarz e Silviano 

Santiago (https://youtu.be/WO66H5vUOdI) 

(a) R. SCHWARZ. “As ideias fora do lugar” [In: SCHWARZ (2000)];  

(b) S. SANTIAGO. “O entre-lugar do discurso latino-americano” [In: SANTIAGO (2000)];  

(c) R. SCHWARZ. “Nacional por subtração” [In: SCHWARZ (1987)];  

(d) S. SANTIAGO. “Apesar de dependente, universal” [In: SANTIAGO (1982)]. 

 

 

10 – Comparatismo e “valor estético” (https://youtu.be/i7--XO1gr8M)  

(a) Leyla PERRONE-MOISÉS. “Que fim levou a crítica literária?” [In: PERRONE-MOISÉS 

(2000)];  

(b) Wander Melo MIRANDA. “Projeções de um debate” [In: Revista Brasileira de Literatura 

Comparada (1998)];  

(c) Eneida Maria de SOUZA. “A teoria em crise” [In: Revista Brasileira de Literatura 

Comparada (1998)]. 

 

 

11 – Extra: Live de entrevista com o prof. Nabil Araújo (UERJ) sobre Literatura Comparada 

(https://youtu.be/A4CWVgKWQwQ) 
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