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Introdução/Objetivos

O presente trabalho averigua a contribuição da obra História da Literatura Brasileira,
de Luciana Stegagno-Picchio, para a historiografia literária brasileira. Buscou-se, a partir das
leituras de teorias sobre a escrita da história literária, perceber as estratégias utilizadas pela
autora na construção de sua obra. Após, verifica-se como tais recursos caracterizam o projeto
historiográfico da autora e que alterações isso traz para o perfil da historiografia literária
brasileira.

Metodologia

A metodologia, de base bibliográfica, em um primeiro momento, compreende a leitura
de teorias da historiografia literária e a análise do livro História da Literatura Brasileira sob o
foco de tais teorias. Após, escreveu-se um ensaio buscando explanar a reflexão sob a posição
de tal obra dentro do painel historiográfico brasileiro.

Resultados e Discussão

Luciana Stegagno-Picchio oferece ao público brasileiro uma versão atualizada do
projeto historiográfico literário inicialmente dirigido ao público italiano. A História da Literatura
Brasileira quando publicada no Brasil sofreu alterações devido à mudança do público e
posterior alargamento do cânone. Isso porque a versão européia foi publicada na década de 70
e a segunda edição brasileira no ano de 2004. Devido a essa diferença de aproximadamente
três décadas, Stegagno-Picchio aumenta e atualiza os autores e as obras presentes no seu
texto.

O livro considera muitos elementos de textos históricos e críticos precedentes da
literatura brasileira de maneira revisionista. Além disso, ciente do caráter parcial do exercício
historiográfico, a autora baliza essa tradição reinterpretando-a em consonância com o modelo
proposto por ela. Outrossim, as obras literárias brasileiras são apresentas em contraponto a
uma discussão sócio-histórica que considera o contexto de sua produção.

Sob tais aspectos, a presente análise recorreu a teorias da história da literatura tais
como: a teoria da recepção de Hans Robert Jauss, os pressupostos da ciência da literatura
empírica de Siegfried Schmidt, a visão da história como narrativa de David Perkins e os
modelos de sistemas propostos por Tynianov.

Considerações Finais ou Conclusão

Conclui-se que Luciana Stegagno-Picchio, claramente consciente das teorias
contemporâneas de História da Literatura,  traz para o panorama da Literatura Brasileira um
abrangente e importante estudo não só sobre autores e obras literárias, mas também sobre o
panorama cultural brasileiro.
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