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RESUMO  

A relação História e Literatura não é uma problemática recente, ao contrário, 

remete aos pensadores da Antiguidade e vem sendo pensada e repensada 

desde então. Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), no capítulo IX da sua Poética, 

estipulava que a distinção entre História e Literatura se daria a partir da 

seguinte lógica: a História trataria das coisas que sucederam, ao passo que a 

Literatura versaria sobre como os fatos poderiam suceder. Ainda, de acordo 

com Aristóteles, enquanto a História teria um compromisso com a verdade, a 

Literatura teria de ser verossímil, ou seja, haveria de se constituir a partir de 

elementos lógicos e coerentes capazes de convencer o leitor de sua 

plausibilidade. O pensador romano, Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), retomaria as 

ideias de Aristóteles referentes aos limites entre História e Literatura para 

defender que caberia a História narrar, com o objetivo de instruir, sobretudo, o 

que realmente aconteceu e atendo-se a uma ordem cronológica; enquanto à 

narrativa literária caberia narrar o que poderia acontecer, selecionando os 

episódios e dispondo, de modo não linear da sequência em que ocorrem. Já 

na modernidade, volta-se a atenção às proximidades entre Literatura e 

História, com o advento do ‘Romance histórico’. Inicialmente com Walter Scott 

(1771 – 1832), o ‘Romance histórico’ aproximava História e Literatura ao 

lançar, sob fatos históricos, um olhar literário, fazendo com que os limites entre 

uma e outra fossem amenizados. Já na contemporaneidade, o apagamento 

das fronteiras entre realidade histórica e ficção literária passou a ser um 

anseio, um alvo, como foi o caso da metaficção historiográfica. Como o próprio 

nome anuncia, esta viria problematizar a História por meio da Literatura, uma 

vez que relacionava ficção e fatos históricos. Exposto isto, é inegável, a 

importância da História e sua configuração enquanto uma problemática dentro 

da Literatura, e vice-versa. Assim sendo, a proposta deste Simpósio é reunir 

trabalhos variados que articulem preocupações teóricas, metodológicas e/ou 

análises que levem em consideração as relações entre Literatura e História. 

Por tratar-se de um diálogo interdisciplinar, coordenado por professores com 

formação em Literatura e História, são benvindas propostas de estudantes e 

pesquisadores das áreas de História, dos Estudos Literários e das ciências 

humanas em geral.  
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