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Resumo:
Antes de se constituírem em universos estanques, cultura oral e cultura escrita, em diferentes contextos
históricos, apresentam diversos pontos de convergência. No século V a.C., o ateniense Tucídides, o
primeiro a representar sua atividade associada ao verbo “escrever” (graphein), viveu num mundo em
que a circulação e a “publicação” (o tornar público) de obras escritas dependiam basicamente dos
recursos da voz e da audição. Escrevia-se, no mais das vezes, não para um leitor, mas para um ouvinte.
Da mesma forma, no mundo medieval, como demonstrou, dentre outros Paul Zumthor, a persistência
de tradições culturais orais afetava significativamente as formas de composição e divulgação tanto dos
textos poéticos quanto dos teológicos. Já no Brasil do século XX, João Cabral de Melo Neto, em seu
poema autobiográfico “Descoberta da Literatura” revelou os mecanismos que o levaram de menino de
engenho à condição de homem da escrita: foi a partir prática da leitura de “romances de barbante”, em
voz alta, para um público de pessoas iletradas – os peões trabalhadores do engenho, “cassacos do eito”
– que o garoto, filho do senhor daquelas terras e daquelas gentes, se descobriu literato. Guimarães
Rosa, por seu turno, compondo seu grande sertão ao avesso dos modos de Euclides da Cunha – o
narrador alienígena que escreve a campanha de Canudos – dá voz aos homens e mulheres das Gerais,
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utilizando os recursos da linguagem para que o sertão “fale” em suas páginas. Com base nestas
indicações, este projeto de pesquisa tem por objetivo desenvolver estudos que evidenciem, em
diferentes textos literários e historiográficos, as influências – e, por vezes, as tensões – exercidas pelas
tradições orais, que podem se revelar na definição dos temas das narrativas, nas estratégias de registro
de elementos das culturas tradicionais e nas formas de composição e de divulgação de seus escritos.

