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São objetos de interesse do projeto de pesquisa tanto o fenômeno da 
intertextualidade, concebida como propriedade inescapável de qualquer texto e 
qualquer discurso, quanto a arte alusiva, enquanto técnicas de ref(v)erência 
intencional e adicional à fruição da literatura, concentrando-se nas literaturas 
grega e latina. Considera-se que o modus operandi intertextual não apenas 
configura o nascimento do sistema literário no Ocidente, mas se constitui como 
principal meio de transmissão desses textos para a posteridade, e que a imitação e 
a emulação representam, ademais, os instrumentos pelos quais a intertextualidade 
se fixou no sistema literário ocidental e encontrou realizações antológicas na 
Antiguidade. A pesquisa pretende a) contribuir para o cenário atual de pesquisas 
sobre intertextualidade, arte alusiva e interculturalismo, oferecendo exemplos da 
utilização desses recursos no contexto da gênese da literatura ocidental, 
relacionando-os às suas realizações posteriores; b) estimular a produção de 
estudos intertextuais que incluam a literatura grega e contemplem um possível 
diálogo de mão-dupla com a literatura moderna, colaborando para a desconstrução 
da norma historicista na pesquisa sobre Antiguidade; c) coletar e organizar 
informações sobre os procedimentos de incorporação intergenérica entre poesia e 
retórica, com ênfase inicial em referências e citações poéticas encontradas na 
prosa didática do período imperial (a Institutio oratoria de Quintiliano, 
especificamente); d) integrar a pesquisa sobre intertextualidade às mais variadas 
formas de crítica cultural, ampliando a própria noção de texto; e) aplicar aos textos 
gregos, especialmente dos períodos arcaico e clássico, leituras ideológicas de 
gênero e intertextualidade que se provaram tão bem sucedidas nos estudos latinos. 
Os pressupostos que orientam o projeto são os seguintes: a tradição da literatura 
clássica representa um discurso em que comparecem importantes relações sociais 
de poder, tornando-se um ponto de vista privilegiado para compreender os 
processos de canonização e exclusão dos textos, a multiplicidade do acervo 
literário, histórico, artístico e cultural; os antigos não somente elaboraram e 
desenvolveram modelos textuais que foram emulados pela posteridade, mas 
estabeleceram as próprias bases da intertextualidade, pela qual se institui a 
condição mesma da legibilidade literária; os ecos dos discursos produzidos na 
Antiguidade estão nas bases de todo tipo de produção textual. 
 


