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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS

O objetivo deste ensaio é analisar como o historiador Nelson Werneck Sodré

compreende (teoriza), em sua obra História da literatura brasileira, o desenvolvimento da

literatura no Brasil e que métodos de interpretação do fato literário depreendem-se de sua

teorização, assim como observar qual a preocupação principal que norteia o estudo de Sodré

ao historiar a literatura brasileira, estudando-a, em suas próprias palavras, como uma “parte do

processo histórico total da sociedade” (SODRÉ, 1982, p.3), no caso de sua obra, a formação

da nação brasileira.

METODOLOGIA

Para isto será analisado, a partir de Sobre a Escrita de Histórias da Literatura, de

Siegfried Schmidt, e de História da Literatura e Narração, de David Perkins, como os conceitos

de história e de literatura de que Sodré lança mão, oriundos do materialismo histórico aplicado

aos estudos literários, são sintetizados na história da literatura a que se propõe produzir, e em

que medida estes conceitos, conduzidos por uma narrativa que desenha a literatura em

alinhamento com as transformações sócio-econômicas do Brasil, desembocam, como aponta o

ensaio de Letícia Mallard, Nelson Werneck Sodré: a Ruptura e o Reflexo, em um enfoque que

prima pelo contexto (extra-literário) de produção das obras literárias que analisa (cujo

determinismo reducionista na interpretação concreta de cada obra Mallard denuncia), em

detrimento de uma análise imanente das mesmas já contemporânea ao historiador (que a

critica).

Resultados e Discussão
A partir do método proposto poderemos lançar alguma luz sobre como a composição

da História da literatura brasileira de Sodré vai ao encontro de seu objetivo maior de pensar a

nação brasileira.

Considerações Finais ou Conclusão
Feita a reflexão sobre a escrita sobre a história da literatura no Brasil proposta por

Nelson Werneck Sodré à luz dos estudos de Schmidt, Perkins e Mallard, em que se depreende

como o historiador marxista pensa o fato literário, o que está em questão em sua História da
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literatura brasileira, como essa questão está exposta ao longo da obra, e no que ela interfere

na própria interpretação das obras abordadas concretamente por Sodré, vislumbraremos um

pequeno quadro ilustrativo de questões/dificuldades teóricas no estudo da literatura quando

pensada sob um viés sociológico (neste caso de matriz marxista), em que a obra de Sodré é

um exemplo de aplicação teórica desse viés na história da literatura brasileira.
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