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Resumo 

 

Essa comunicação propõe-se a refletir sobre a relação entre mito e escritas do eu, 

tendo por corpus o romance Qaf, de Alberto Mussa. Nessa narrativa, os mitos árabes servem 

de suporte ao mergulho do narrador em si, a fim de  compreender a sua herança cultural, 

transmitida pelo avô libanês, e a sua própria identidade. O romance tem por arcabouço um 

legado mitológico e cultural da sociedade árabe, estabelecendo um diálogo intertextual 

 com As mil e uma noites  e poema épico Abkar: a cidade dos Gênios, 

 

 de Chafic Maluf. A 

pesquisa que vem sendo desenvolvida é de caráter bibliográfico, com suporte teórico voltado 

à construção do romance e à “literatura migrante”, conceito desenvolvido no Canadá, 

referente à criação literária que traz marcas de outras culturas, trazidas por imigrantes. 
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