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RESUMO  
 
Oficialmente a literatura em língua inglesa tem sua origem com o poema 
Bewoulf por volta do século VIII. Entretanto, essa literatura desenvolveu-se 
amplamente nos séculos subsequentes com Chaucer e Marlowe, 
culminando com a grandiosidade de Shakespeare e o renascimento do 
teatro. Nos séculos seguintes vimos com júbilo o nascimento do romance 
com Fielding e Defoe, seu ápice com Charles Dickens e Thomas Hardy e 
sua transformação no século XX com James Joyce e Virginia Woolf. Por 
meio das grandes navegações, a cultura se difundiu e atingiu outros 
horizontes, onde a literatura e a língua auferiram novos status e 
perspectivas. Nos Estados Unidos observamos o surgimento de autores 
que contribuíram imensamente para a afirmação das literaturas anglo-
americanas, como Edgar Alan Poe, Kate Chopin, F. Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway, William Faulkner, dentre outros. Em outras colônias, a cultura 
britânica se mescla com as culturas locais e há uma matização da língua 
padrão e da cultura hegemônica, propiciando o surgimento de obras de 
valor imensurável, como o romance Things Fall Apart, do nigeriano Chinua 
Achebe e Foe, do sul africano J. M. Coetzee. Atualmente, as literaturas em 
língua inglesa desfrutam de imensa influência e conforto no cenário literário 
e cultural mundial.  O objetivo desse simpósio é debater acerca das 
literaturas em língua inglesa desde seus primórdios até o início desse novo 
século, levando em consideração sua produção não apenas no Reino 
Unido, mas em todos os países onde a língua inglesa é utilizada como 
língua materna e/ou segunda língua. Visando uma abordagem dialógica e 
aberta às diversidades culturais, esse simpósio preocupa-se em analisar os 
desdobramentos que tais literaturas tiveram no decorrer de mais 12 
séculos de existência, no que diz respeito à temática e sua estética de um 
modo geral.  Essa abrangência procura revelar o quão diversas e 
enriquecidas as literaturas se tornaram a partir do contato com outras 
culturas, bem como com a manutenção parcial de suas tradições. 
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