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RESUMO  
 
As manifestações literárias podem ser uma das possibilidades de 
compreensão do homem contemporâneo. Sendo assim, este simpósio 
pretende receber trabalhos que reflitam sobre a construção do imaginário 
moderno tanto na literatura portuguesa quanto da literatura africana e 
latino-americana. Dentre os diversos escritores, destacamos três 
romancistas. O primeiro, José Saramago foi um escritor português que 
criou personagens que vivenciam a crise do mundo moderno, refletindo 
sobre o conceito de modernidade. Todas essas transformações suscitam 
mudanças no campo da ética, ocasionando uma inversão de valores no 
plano da solidariedade e criando um individualismo no mundo 
contemporâneo. Saramago representa essas situações atualizando 
alegorias ou criando metáforas, na perspectiva de proporcionar uma maior 
integração entre o homem e o seu meio social. Outro romancista que traz 
uma reflexão polêmica e de extrema importância é o sul africano John 
Maxwell Coetzee, um dos mais conceituados autores contemporâneos em 
língua inglesa, nascido em 1940 na África do Sul e ganhador do Nobel de 
literatura de 2003. A maioria de seus romances retratam a dura realidade 
socioeconômica na África do Sul pós-apartheid, a luta racial, os conflitos 
políticos e a brutalidade de mundos marcados pela exclusão econômica, 
política e social. O terceiro romancista, Gabriel Garcia Márquez também 
ganhador do Nobel de literatura, foi um dos precursores do realismo 
mágico na literatura latino americana ao criar situações e personagens 
marcados pelo insólito, questionando assim as estrutura sociais da 
contemporaneidade. Para aprofundar o diálogo entre literatura portuguesa, 
literatura africana e literatura latino americana, propomos teorias como do 
Pós-colonialismo, de Home Bhabha em O local da cultura (1998), as 
contribuições filosóficas de Michel Foucault, Edward Wadie Said, as teorias 
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feministas e a sua estreita relação com os estudos pós-coloniais, que 
buscam a integração da mulher marginalizada à sociedade. Por este viés, 
trazemos à tona a relação entre patriarcalismo/feminismo, 
metrópole/colônia ou colonizador/colonizado, bem como, a releitura, como 
estratégia pós-colonial de leitura de textos literários ou não-literários com a 
finalidade de reconhecer as implicações imperialistas existente no texto e 
possíveis reflexões sobre o processo imperial e a reescrita, fenômeno 
literário que consiste em reescrever uma obra canônica da metrópole e por 
meio da paródia, produzir uma nova obra escrita do ponto de vista da ex-
colônia. Abordam-se ainda concepções que discutem o conceito de 
modernidade de Marshall Berman, e suas implicações na literatura. 
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