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Apresentação

A

tarefa crítica se desdobra a partir de textos, de modo que,
quando um/a analista rediz uma obra, ele/a se ajusta tanto à
invenção quanto aos meandros da teoria literária, fazendo surgir um novo texto que, para além de explicado, encontra-se em estado
de recriação do mundo. Isso porque há o/a autor/a e a obra, há a obra
e o/a leitor/a, e, no entremeio, há o/a crítico/a, espécie de entidade
que, munida de um olhar contemplativo e desestabilizador, explora os
interstícios que fundam o texto, lhe dão sentido e o inscrevem sob o
título de objeto artístico, fazendo, com efeito, uma tarefa de tradução.
Assim, o estatuto estético da obra é avaliado por sensibilidades
que encontram chaves-do-tamanho e partem para a descoberta do
mundo – entenda-se “mundo” tanto como o exposto na obra quanto
o real. É fato também que o julgamento perpassa a relação entre pesquisador/a, objeto, teoria, recorte analítico, capacidade de leitura e
aplicação dos fundamentos. E é aí que se insere a perspicácia também
de selecionar, para abordar a linguagem literária, os instrumentos necessários para fazer falar o texto, embora ele, por si só, já fale, mas é
na leitura que ele significa, e a tarefa crítica, por sua vez, o justifica. É
também na abordagem crítica que outras dimensões sociais, culturais,
políticas, psicológicas, filosóficas, artísticas, de gênero, de classe, etc.,
são representadas de maneira fundamentada e articulada em face de
uma exposição que, ao interceptar a latência das palavras e a materialidade da obra, relacionando tal linguagem-objeto com o mundo e os
discursos, dá cabo da nossa famigerada sede de conhecimento.
E é nessa direção que o presente livro navega: Literatura - revelação do mundo: intersecções e diálogos (tomando uma definição realizada por Tzvetan Todorov) é o resultado de pesquisas em que o saber
sobre a literatura se cruza com diferentes perspectivas de análise,
construindo discursos outros a partir de obras e suas ressonâncias,
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