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N
o Brasil, cartas, documentos 
e manuscritos eram consi-
derados objetos marginais à 
análise literária até a década 

de 1970. A partir daí, por intermédio 
do trabalho de pesquisadores como a 
crítica Eneida Maria de Souza, profes-
sora emérita da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), tal realidade 
começou a mudar com a expansão das 
frentes de investigação no campo da li-
teratura comparada, que possibilitaram 
a proposição de novas perguntas para o 
ofício da crítica. Morta aos 78 anos, em 
1º de março, em decorrência de um cân-
cer, Souza deixou irmãos e sobrinhos.

A pesquisadora nasceu em Manhuaçu, 
no interior de Minas Gerais, e formou-
-se em letras em 1966 pela UFMG. Em 
1968, tornou-se professora da Faculdade 
de Letras da instituição. Sete anos mais 
tarde, fez mestrado na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-
-RJ) com dissertação sobre o escritor 
Autran Dourado (1926-2012). Em 1982, 
defendeu o doutorado na Universidade 
Paris VII, na França, com uma tese so-
bre Macunaíma, de Mário de Andrade 
(1893-1945). O trabalho foi orientado 
pela crítica literária e linguista búlgaro-
-francesa Julia Kristeva, considerada re-
ferência em estudos na área da semiótica, 
e deu origem ao livro A pedra mágica do 
discurso (Editora UFMG, 1988).

OBITUÁRIO

Amigas e parceiras intelectuais há 
cerca de 40 anos, Rachel Esteves Lima, 
professora de literatura na Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), explica que, no 
doutorado, a ideia inicial de Souza era tra-
balhar exclusivamente com literatura de 
cordel, mas ela decidiu  analisar a produ-
ção de Mário de Andrade e suas relações 
com o folclore brasileiro. “Suas pesquisas 
eram abertas para os saberes considera-
dos menores”, afirma Lima, que também 
é presidente da Associação Brasileira de 
Literatura Comparada (Abralic).

Roniere Menezes, do Centro Fede-
ral de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais (Cefet-MG), considera que o 
doutorado de Souza estabeleceu novos 
parâmetros para a crítica sobre o autor 
modernista ao basear-se nos diálogos 
que Macunaíma estabeleceu entre cul-
tura erudita e popular. “A partir de Má-
rio, ela reavaliou noções de propriedade 
literária e autoria. Eneida foi uma das 
primeiras pesquisadoras no país a reali-
zar um estudo de fôlego sobre a literatu-
ra de cordel, trabalho que repercute na 
tese”, informa. Com outros professores, 
ela estruturou o doutorado em literatura 
comparada na Faculdade de Letras da 
UFMG em 1985 e, quatro anos depois, 
fundou o Centro de Estudos Literários 
(CEL), com a proposta de fomentar pes-
quisas em acervos e bibliotecas. No mes-
mo ano, participou da criação do Acervo 

de Escritores Mineiros (AEM), que, em 
um primeiro momento, passou a acolher 
o espólio da poeta Henriqueta Lisboa 
(1901-1985) e dos escritores Murilo Ru-
bião (1916-1991) e Oswaldo França Júnior 
(1936-1989). Localizado na Biblioteca 
Central do campus de Pampulha, hoje, 
o acervo reúne cerca de 30 mil itens, in-
cluindo manuscritos, correspondências, 
fotografias e objetos pessoais de intelec-
tuais como os escritores Cyro dos Anjos 
(1906-1994) e Fernando Sabino (1923-
2004). Em 1986, Souza também parti-
cipou da fundação da Abralic e foi sua 
presidente de 1989 a 1990.

O sociólogo André Botelho, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
explica que o instrumental teórico de Sou-
za, baseado em pensadores do formalismo 
russo, do estruturalismo e do pós-estru-
turalismo, fez com que ela priorizasse a 
análise da forma literária, mais do que seu 
contexto social. “Apesar disso, ela também 
se interessou pelas relações da literatura 
com a sociedade e a história, ainda que es-
ses diálogos não estivessem em primeiro 
plano em suas reflexões”, detalha. 

O interesse por objetos considerados 
marginais também mobilizou Souza a 
elaborar estudos seminais sobre a obra 
fotográfica de Assis Horta (1918-2018) e 
Chichico Alkmim (1886-1978), além do 
trabalho realizado por foto-pintores do 
Ceará. Segundo Lima, o interesse por te-
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mas que recebiam menos atenção fez com 
que Souza elaborasse estudos pioneiros. 
Um exemplo disso envolve as investiga-
ções em torno de Henriqueta Lisboa que, 
em 2010, deram origem ao livro Mário de 
Andrade e Henriqueta Lisboa – Correspon-
dências (Edusp/Peirópolis).

Souza tornou-se referência também 
no campo da crítica biográfica, modelo 
de análise que “possibilita a interpre-
tação da literatura além de seus limites 
intrínsecos e exclusivos, por meio da 
construção de pontes metafóricas entre 
o fato e a ficção”, anotou a própria críti-
ca literária no livro Crítica cult (Editora 
UFMG, 2002). Ou seja, estudos que pro-
curam compreender a trajetória intelec-
tual de autores estabelecendo relações 
entre contexto histórico 
e social, biografia e ele-
mentos da obra. Mene-
zes, do Cefet-MG, ob-
serva que Souza inovou 
ao trabalhar com con-
ceitos de intelectuais 
como o sociólogo e 
crítico francês Roland 
Barthes (1915-1980), en-
tre eles a ideia de bio-
grafema, segundo a qual 
trajetórias de vida po-
dem ser recompostas a 
partir de detalhes, frag-
mentos e gestos.

riana Chaguri, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). Souza orientou 
30 projetos de iniciação científica, 6 mes-
trados, 26 doutorados e supervisionou 
10 estudos de pós-doutorado.

D
esde 2020, Botelho estava en-
volvido com Souza na coor-
denação do Projeto Minas 
Mundo, de revisão crítica do 

modernismo. De acordo com ele, a ini-
ciativa busca repensar o legado moder-
nista em diálogo com a ideia de cosmo-
politismo, distanciando-se de debates 
que envolvem a identidade nacional. 
“Souza enxergava a crítica como um 
gesto de generosidade, afirmando que 
um bom crítico é aquele que faz um du-
plo movimento simultâneo de se distan-
ciar e se aproximar do objeto de análise, 
situando-se em um entrelugar entre o 
presente e o passado, entre o nacional e 
o estrangeiro”, enfatiza Lima.

“Ela amou a arte em uma dimensão 
mais ampla do que a usual. Em sua casa, 
há uma biblioteca enorme, que contém 
a história da teoria da literatura, mas 
também diversos objetos de artesanato”, 
descreve Lima, que esteve com Souza em 
seus últimos dias de vida. “Deitada na 
cama do hospital, ela seguia empenhada 
em aprovar matrícula de um orientando 
e enviar dados para a pós-graduação so-
bre seus projetos de pesquisa”, conclui.  n

Traço crítico (1993), Modernidades 
tardias (1998), Janelas indiscretas: En-
saios de crítica biográfica (2011), os três 
da editora UFMG, Tempo de pós-críti-
ca (Núcleo de Assessoramento à Pesqui-
sa, UFMG, 1994), O século de Borges (Au-
têntica, 2009) são outros destaques em 
sua produção bibliográfica. Para sistema-
tizar resultados de projetos de pesqui-
sas em arquivos e acervos realizados em 
parceria com outros estudiosos, Souza 
organizou, com Wander Miranda, tam-
bém da UFMG, os livros Arquivos lite-
rários (Ateliê Editorial, 2003) e Crítica 
e coleção (Editora UFMG, 2011). 

Como professora visitante, a crítica 
literária lecionou na UFBA, PUC-RJ e 
universidades do Estado do Rio de Ja-

neiro (Uerj), Federal 
do Rio Grande do Nor-
te (UFRN), de Nottin-
gham (Inglaterra), de 
Poitiers (França) e de 
San Andrés (Argenti-
na). “Outro traço fun-
damental de sua traje-
tória foi a vocação para 
o magistério, produzin-
do inquietações e apon-
tando caminhos para 
os alunos por meio de 
uma postura afetuosa, 
até o final da vida”, re-
corda a socióloga Ma-

Na biblioteca  
de sua casa em  
Belo Horizonte,  
em 2012

Pesquisadora 
incorporou  
saberes 
considerados 
menores em seus 
estudos, abrindo 
novas frentes  
de trabalho  
à crítica literária


