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Figuras da Ficção 
Relatório de progresso 

 
 0. O presente relatório de progresso constitui um documento de trabalho previsto 
nas atividades do projeto Figuras da Ficção para 2013. O que nele se pretende é enunciar 
as atividades desenvolvidas, bem como dar conta dos progressos conseguidos e das 
perspetivas abertas para a evolução do projeto. 
 
 1. Assumindo como propósito central  o estudo da personagem  enquanto categoria 
fundamental dos  textos narrativos ficcionais,  Figuras da Ficção foi retomado de forma 
consistente a partir do segundo semestre de 2012. Confirmou-se, desde então, que  o 
estudo da personagem, enquanto área de reflexão central,  desenvolve-se “tendo-se em 
atenção diversos critérios de abordagem e diferentes parâmetros de existência da 
personagem ficcional”; para além disso, procura-se contemplar no projeto “relações 
transliterárias que a personagem ficcional permite, tendo em conta a sua existência noutros 
discursos, designadamente não literários”. Desde então, estava previsto que Figuras da 
Ficção se orientasse para a elaboração de um dicionário de personagens, em dimensão, 
formato e alcance a definir. Com o trabalho realizado em 2013, esse propósito reforçou-se, 
sendo esta uma primeira conclusão a registar. 
 
 2. Eram as seguintes as atividades a levar a cabo em 2013: 
  

 Workshops, para consolidação dos fundamentos e dos objetivos do projeto, 
para eventuais reajustamentos  metodológicos e para análise e debate de 
questões teóricas.  

 Colóquio internacional,  com intervenção de investigadores afetos ao 
projeto e com  participação de dois especialistas estrangeiros com 
reconhecido prestígio.  

 Relatório de progresso.  
  
 3. Os workshops mencionados tiveram lugar nas seguintes datas do ano de 2013:  

 

 Workshop 1: 27 de fevereiro. 

 Workshop 2: 20 de março. 

 Workshop 3: 17 de abril. 

 Workshop 4: 22 de maio. 

 Workshop 5: 19 de junho. 

 Workshop 6: 17 de julho (suplementar).  
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 4. Nas reuniões de trabalho em causa participou a maioria dos investigadores afetos 
ao projeto (com exceção dos que residem fora de Portugal), em número aproximado de 20 
por sessão. 
 De forma sintética, são a seguir referidas as principais questões programadas e 
trabalhadas em cada sessão. Assim: 
 

 Workshop 1: Questões preliminares; historial e caracterização do projeto. 
Equipa de trabalho, calendário e tarefas. Para um roteiro de trabalho: o 
estudo da personagem, no contexto dos estudos narrativos. Apresentação 
por Carlos Reis. Debate. 

 Workshop 2:  Para um roteiro de trabalho: o estudo da personagem (cont.). 
Evolução e renovação dos estudos narrativos. Contributos teóricos para 
uma teoria da personagem. Figuração ficcional: introdução. A questão da 
metalepse. Apresentações por Carlos Reis e Maria Regina Bettiol.  

 Workshop 3: Personagens e figurações ficcionais: antes do romantismo. 
Personagens nas novelas de cavalaria e no barroco. Apresentações por 
William Craveiro, Marta Anacleto,  Paulo Pereira e Sara Augusto. Debate.  

 Workshop 4: Análise  de  capítulos da obra coletiva  J. Eder et alii (eds.), 
Characters in Fictional Worlds. Understanding Imaginary Beings in Literature, Film, 
and Other Media (Berlin: Walter de Gruyter, 2010). Introdução por Carlos 
Reis. Apresentações por Ana Teresa Peixinho, Marisa Neves Henriques e 
Cristina Vieira. Debate. 

 Workshop 5:  A problemática do retrato na pintura e na literatura. 
Comunicação por Pedro Flor. Debate. 

 Workshop 6: O retrato literário. Figuração da personagem queirosiana. 
Apresentação por Maria do Rosário Cunha. Dicionários literários: 
apresentações por  Ana Teresa Peixinho,  Cristina Mello,  Maria Helena 
Santana,  Ana Paula Arnaut e  Maria Eduarda Santos. Debate. 

  
 5. Conforme estava previsto, realizou-se a 4 e 5 de novembro o Colóquio 
Internacional Figuras da Ficção 4. Em função de ter sido elevado, perante o que eram as 
expectativas iniciais, o  número de comunicações propostas (cerca de 40), decidiu-se 
organizar várias secções que acomodassem as  que foram aceites.  
 O colóquio constou de quatro conferências (por Jens Eder, Carlos Reis, Fotis 
Jannidis e Ofélia Paiva Monteiro) e de cerca de 30 comunicações, contemplando as 
seguintes áreas temáticas:  
 

 Figurações da personagem.  

 Sobrevida e refiguração da personagem.  

 Outros estudos da personagem.  

 A personagem em ambiente eletrónico.  

 A personagem no contexto dos media.  
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 Participaram no colóquio 17 dos integrantes do projeto Figuras da Ficção, com 
conferências ou comunicações.  
 Vai agora dar-se início à preparação de um número da Revista de Estudos Literários, 
que integrará as conferências e as comunicações seleccionadas para o efeito. Prevê-se a sua 
publicação em outubro do corrente ano. 
 
 6. Para os efeitos do presente relatório enumeram-se de seguida temas e conclusões 
decorrentes do trabalho realizado nos workshops e que se considera serem relevantes para 
o prosseguimento da investigação. Assim:  
 

 O avanço da reflexão foi evidenciando a importância do conceito de 
figuração, como noção inevitavelmente correlata do conceito de figura. 

 Em diversos testemunhos, no plano da teoria e também no das práticas de 
leitura, foi-se evidenciando a disseminação conceptual da noção de figura. 

 Foi sublinhado que a noção de figura não deve ser encarada como mero 
substituto terminológico do conceito de personagem, já que aquela noção 
envolve uma diferente abordagem, designadamente valorizada pela 
correlação dinâmica com o conceito de figuração e com a valorização de uma 
postulação retórico-narrativa do relato. 

 A figuração implica uma série de dispositivos de elaboração que se encontram 
em processo de definição. 

 No processo de figuração ocupa  lugar de relevo a problemática do retrato, 
permitindo também uma fecunda interação com as artes plásticas 
(sobretudo com a pintura). 

 Na mesma linha de raciocínio, uma aproximação figuracional da 
personagem deve abrir-se à análise das transposições intermediáticas 
(cinema, televisão, videogames, etc.), bem como a incursões no campo do 
discurso de imprensa e genericamente dos estudos mediáticos. 

 Diversos  testemunhos e intervenções realçaram a importância dos 
discursos doutrinários enunciados pelos ficcionistas, em diversas épocas, 
para o estudo da personagem. 

 Ficou sublinhada (mas ainda não suficientemente explorada) a relevância 
das abordagens cognitivistas no estudo da personagem. 

 Tendo-se embora presente a densidade que a personagem ganha depois do 
romantismo (e da consolidação do romance), ficou também claro o 
significado assumido pela valorização da personagem em textos e em 
tempos literários que lhe são anteriores e mesmo, em certos casos, muito 
anteriores. 

 
 Foram sendo disponibilizadas numa dropbox materiais complementares ou 
preparatórios dos workshops realizados. 
 
 7. A realização do Colóquio Internacional Figuras da Ficção 4 foi um momento 
decisivo para se aprofundar a internacionalização do projeto e não menos para fossem 
colhidos contributos de investigadores exteriores ao projeto. As diversas secções que o 
colóquio compreendeu revelaram o potencial de diversificação da investigação.  
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 Entretanto, considera-se que não é este o momento para se fazer o balanço 
qualitativamente aprofundado do colóquio. A publicação do número 4 da Revista de Estudos 
Literários será a oportunidade ideal para que isso aconteça. 
 
  8. Existem agora condições para se prosseguir com o projeto. Nos próximos meses 
e conforme programação que está a ser preparada, terão lugar cinco workshops 
(eventualmente mais um, suplementar) já direcionados para a estruturação do dicionário de 
personagens da ficção portuguesa. Não se perspetivando desde já um colóquio 
internacional, pondera-se a realização de um pequeno simpósio, em outubro ou novembro 
do corrente ano, restrito aos participantes no projeto, para apresentação de 
desenvolvimentos parcelares da investigação. 
 
  

Coimbra, 31 de janeiro de 2014 
 

Carlos Reis 


