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Resumo

Moura, Aline de Almeida; Olinto, Heidrun Krieger. Historiografia
literária contemporânea: experiências cruzadas. Rio de Janeiro, 2019.
195 p. Tese de Doutorado – Departamento de Letras, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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contemporânea:

experiências cruzadas desenvolve um modelo teórico que reflete a expansão do
fenômeno literário e a produção de conhecimento multidisciplinar nas áreas dos
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Estudos de Literatura e de História. Considerando o espaço híbrido ocupado pela
historiografia literária, que une em sua escrita discursos científicos e narrativas
literárias, a investigação enfatiza a dinâmica complexa dos processos interativos
entre corpo, mente e ambiência. Nesta ótica, avalia-se o descompasso entre a
criatividade experimental de historiografias (literárias) atuais em sua configuração
estrutural e temática e a oferta de repertórios teóricos atentos aos cruzamentos da
percepção sensível e do pensamento inteligível. Os experimentos historiográficos
analisados demandam pressupostos epistemológicos alinhados com formas de
conhecimento atravessadas por sensibilidades e intuições que orientam as relações
entre texto e contexto, entre história e literatura, entre observador e objeto
observado. Eles são investigados em vista da elaboração de novas ferramentas que
enfatizam processos de retroalimentação entre afecções do corpo, processos
cognitivos e experiências situadas. Este cruzamento de múltiplos saberes e olhares,
de ideias e afetos na percepção sensorial e na reflexão racional, encontra apoio,
entre outros, em propostas desenvolvidas por António R. Damásio acerca das
relações entre corpo e mente no campo das neurociências, na concepção da cultura
como hipertexto apresentada por Stephen Greenblatt no contexto do ideário do
New Historicism e no projeto não-hermenêutico de Hans Ulrich Gumbrecht,
contrapondo à hegemonia da cultura de sentido uma cultura de presença, com
acento sobre a materialidade da comunicação. Em suma, a presente tese, propondo

uma reflexão nos interstícios do corpo e da mente, representa uma contribuição
oportuna para uma inovação e ampliação significativa de formas e estratégias de
construção de conhecimento na área dos Estudos de Literatura, a partir do diálogo
multidisciplinar marcado pela mediação entre reflexão teórica e prática literária,
que caracteriza historiografias literárias contemporâneas.
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Neurociências; Corpo e mente.

Abstract

Moura, Aline de Almeida; Olinto, Heidrun Krieger (Advisor).
Contemporary Literary Historiography: Crossed Experiences. Rio de
Janeiro, 2019. 195 p. PhD Thesis – Departamento de Letras, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Through critical reading of contemporary experiments in literary
historiography, the thesis Contemporary Literary Historiography: Crossed
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Experiences develops a theoretical model that reflects the expansion of the literary
phenomenon and the production of multidisciplinary knowledge in the areas of
Literary Studies and History. Considering the hybrid space occupied by literary
historiography, which links scientific discourses and literary narratives in its
writing, this study emphasizes the complex dynamics of the interactive processes
among body, mind and ambience. In this perspective, the mismatch between the
experimental creativity of current (literary) historiographies in their structural and
thematic configuration and the proposal of theoretical repertoires attentive to the
intersections of sensible perception and intelligible thought is evaluated. The
historiographical experiments analyzed require an epistemological framework
aligned with forms of knowledge traversed by sensitivities and intuitions, which
guide the relationships between text and context, between history and literature,
between observer and observed object. The experiments are investigated in view
of the development of new tools that emphasize feedback processes between
bodily affections, cognitive processes and situated experiences. This intersection
of multiple knowledges and views, of ideas and affections in sensorial perception
and rational reflection, finds support in proposals developed by António R.
Damásio, among others, about the relations between body and mind in the field of
neurosciences, in the conception of culture as hypertext presented by Stephen
Greenblatt in the context of the ideology of New Historicism and the non-

hermeneutic project of Hans Ulrich Gumbrecht, opposing the hegemony of the
culture of meaning to a culture of presence with an emphasis on the materiality of
communication. In summary, this thesis, proposing a reflection in the interstices
of body and mind, represents a timely contribution to an innovative and
significant expansion of forms and strategies of knowledge construction in the
area of Literary Studies, based on the multidisciplinary dialogue marked by the
mediation between theoretical reflection and literary practice, which characterizes
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contemporary literary historiographies.
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How we feel about the past is no less important than
what we know about it.
Frank Ankersmit, Sublime Historical Experience

