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RESUMO  

O Modernismo se caracteriza como sendo um conjunto de manifestações artísticas do 

início do século XX que valorizou a busca de novidades no campo artístico, mesmo que 

para isso necessitasse quebrar alguns conceitos pré-estabelecidos e tidos como 

canônicos. Segundo Jauss (1996), a melhor maneira de se captar o sentido de 

moderno é a partir de seus contrários. Moderno marca a fronteira entre o que é de hoje 

e o que é de ontem, entre o novo e o antigo, as fronteiras entre as novas produções e 

aquelas que se tornam obsoletas. Seguindo por este viés, o artista tem o potencial de 

criar dando continuidade aos padrões pré-estabelecidos ou pode inová-los, criando 

outros padrões que, se forem representativos, conseguirão sobrepor-se à tendência 

vigente até então. No entanto, com o passar do tempo, o que foi considerado novo 

passa a ser o usual, assumindo o lugar ocupado pelos padrões artístico-estéticos 

vigentes anteriormente. Segundo Gomes (2005), “cada grande momento da literatura, 

em qualquer canto do mundo, está marcado por movimentos de vanguarda, que são 

constituídos por movimentos futuros de afirmação, correção e dissolução”. O que se 

pode notar é que este processo de “ruptura – inovação – consolidação”; “nova ruptura – 

renovação – nova consolidação”; “ruptura...” trata-se de um processo elíptico, crescente 

e infinito. Considerando estas noções, o artista que busque inovar, ciente do modo 

como estas transformações ocorrem, precisa conhecer os códigos artísticos vigentes e 

os conceitos já solidificados que lhe possibilitem alterá-los ou opor-se a eles. Os artistas 

e movimentos artísticos inovadores na arte universal mostraram isto, como os 

movimentos de vanguardas, por exemplo, do início do século XX, a despersonalização 

dramática de Fernando Pessoa, a Semana de 22, o experimentalismo lingüístico de 

Guimarães Rosa, a inovação na técnica narrativa de Clarice Lispector, a vanguarda da 

Poesia Concreta nacional, a recodificação da linguagem com José Saramago, a 

Literatura Marginal, assim como outras tendências que se desenvolvem com estes 

perfis até os dias atuais. Nesta perspectiva, este simpósio abre-se a trabalhos 

referentes a escritores de literatura em língua portuguesa que possuem obras que se 

enquadram neste período histórico-artístico que abrange do Modernismo às Tendências 

Contemporâneas, as quais possuem características inovadoras tanto no aspecto formal 

quanto no aspecto temático, atentando para a interrelação entre elas.  
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