
 

 

 

159 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 

  ISSN - 000-000 

 

159 

 

LITERATURA E OUTRAS ARTES: 

DIÁLOGOS NA BUSCA DOS 

SENTIDOS MÚLTIPLOS 
Mônica Luiza Socio Fernandes (UNESPAR/FECILCAM) 
Wilson Rodrigues de Moura (UNESPAR/FECILCAM) 
 
 

 
 
 

RESUMO  

No mundo contemporâneo, fragmentado pelas céleres e contínuas mudanças, 

produzir conhecimento exige um pensamento que vá além do que é disciplinar. 

Nesse sentido, o diálogo entre a literatura e outras artes vem despertando 

crescente interesse nos estudiosos que se preocupam com a diversidade 

constituída pelos processos de mesclagem de informações e de tendências 

advindas dos mais variadas linguagens, campos e espaços. Repensar 

criticamente a literatura implica tolerância e capacidade de propor novos olhares 

para as relações que se estabelecem por interações tipicamente plurais. 

Portanto, examinar as possíveis relações entre a literatura e outras formas de 

expressão torna-se tarefa essencial para compreender seus sentidos, a partir de 

uma experiência que não se esgota no literário. Considerando o exposto, este 

simpósio é um espaço para reunir pesquisas, reflexões e discussões centradas 

nas relações entre a Literatura e as outras artes com o intuito de ampliar a 

perspectiva crítico-interpretativa e aprofundar os estudos da Literatura. Nestes 

termos, importa-nos as propostas que privilegiam a literatura como uma das 

instâncias de reflexão e, a partir desse centro de interesse, focalizam as 

relações que se podem estabelecer com outras linguagens, num pensamento 

complexo que, ao envolver outras referências, transcende os limites de um 

campo específico. Para tanto, é importante o exercício de pensar a linguagem 

literária ultrapassando seu domínio, num imbricamento que também é atualizado 

pelas práticas sociais e pelas manifestações dos mais diversos âmbitos. Valida 

a proposta a metodologia comparatista, que pode ser entendida como uma 

vertente multididisciplinar, pois permite o intercâmbio entre diferentes áreas e 

domínios. Dessa forma, valoriza e flexibiliza tanto a tradição quanto o que é 

novo e evita a rigidez de fronteiras que pode culminar no isolacionismo da área 

literária.  Além disso, se firma enquanto perspectiva que condiz com uma nova 

forma de entender as representações perpassadas pela mescla de culturas, 

resultando em reflexões mais abrangentes e articulações necessárias à tentativa 

de captar a multiplicidade da existência humana, considerando as necessidades 

básicas do homem em busca da compreensão de si e do outro.  
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