
A construção da História da literatura brasileira de José Guilherme Merquior

SANTOS, Daniel Baz dos
deucaliaoepirra@yahoo.com.br

BAUMGARTEN, Carlos Alexandre
baumg@mikrus.com.br

Palavras Chave: História da literatura, literatura brasileira,teoria da história literária.

Introdução/Objetivos

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a obra De Anchieta a Euclides:
Breve história da literatura brasileira, de José Guilherme Merquior. Através de sua investigação
busco averiguar como o autor constrói seu texto e que estratégias narrativas, taxonômicas,
discursivas são por ele utilizadas. O trabalho pretende identificar o lugar do texto de Merquior
na tradição historiográfica brasileira e ver em que medida ele mantém ou renova esta tradição.
Como resultado natural, a pesquisa pretende enriquecer os trabalhos de História da Literatura
ainda muito carente no que concerne à análise de obras isoladas.

Metodologia

A pesquisa apresenta caráter bibliográfico e teve três etapas. Leitura e análise do
texto de José Merquior. Leitura e análise dos textos de teoria da História da Literatura. Leitura
das obras literárias presentes no cânone do historiador. Os resultados da investigação foram
organizados em um ensaio crítico resultante da pesquisa.

Resultados e Discussão

A pesquisa concluiu que Merquior, já na década de setenta, revê modelos
consagrados de nossa historiografia literária e os utiliza alterando alguns de seus
pressupostos. Além disso, a análise desta obra permitiu uma série de reflexões acerca dos
principais tópicos da área de História da Literatura. A saber: cânone, nacionalismo, períodos
literários, construtividade, foram alguns dos pontos abordados.

Considerações Finais ou Conclusão

Conclui-se através dessa pesquisa primeiramente que a De Anchieta a Euclides:
Breve história da literatura brasileira está em consonância com nossa tradição literária apesar
de apresentar estimulantes discrepâncias. O texto revê noções clássicas de organização de
nosso sistema literário, mas mantém uma série de estratégias consagradas. Por isso, foi
possível analisar profundamente alguns vícios e convenções que estão na raiz de toda nossa
História da Literatura e propor alguns caminhos que podem ser frutíferos para sua discussão.
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