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Contrariando uma perspectiva univer-
salizante da res literária, da tradução e 
da análise comparativa, Ute Heidmann 
apresenta nesta obra vários estudos 
elucidativos da sua abordagem dife-
rencial dos textos e das culturas que os 
(en)formam. Este método, sustentado 
na importância das línguas e dos con-
textos enunciativos de onde emanam, 
permite-lhe evidenciar questões tão 
importantes como o dialogismo, o géne-
ro e a genericidade na escrita e reescrita 
de contos e mitos, desde as suas origens 
greco-latinas até aos nossos dias.

Esta comparação diferencial torna-se 
assim geradora de um diálogo funda-
mental nascido no cruzamento dos 
textos, das línguas e das culturas do 
mundo. Porque “a diferença não é o 
que nos separa, é a partícula elementar 
de toda e qualquer relação” (Édouard 
Glissant)

Ute Heidmann é professora 
catedrática em Literaturas com-
paradas na Universidade de Lau-
sanne e fundadora do Centre de 
Recherche en Langues et Litté-
ratures européennes comparées 
(CLE) da mesma universidade. 
É professora convidada do Institut 
européen de Genève e do Istituto 
degli studi superiori (IUSS) da 
Universidade de Pavia em Itália. 
Os seus principais domínios de 
investigação são a epistemologia e 
a metodologia da comparação e da 
tradução, a interdisciplinaridade, 
a análise do discurso e a teoria dos 
géneros. Entre as suas produções 
mais recentes contam-se Textu-
alité et intertextualité des contes, 
Paris, Classiques Garnier (2010) e 
Le Texte littéraire. Pour une Ap-
proche interdisciplinaire, Louvain, 
Academia Bruylant, coll. «Au cœur 
des textes» (2009), ambos em 
coautoria com Jean-Michel Adam.

Nesta Coleção:

As “belas infiéis”
Antologia de textos sobre 
tradução na época clássica 
em França
João Domingues
(Org.)

Imaginário e 
Literatura Juvenil
Ensaio sobre tradução
Maria Olinda Vieira da 
Silva Reis

A Viagem de Traduzir
Dominique Grandmont

Diálogos intertextuais 
e interculturais. 
A comparação como método
Ute Heidmann
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A comparação como método

Tradução de
Maria de Jesus Cabral
João Domingues


