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RESUMO  

Em 2006, no anfiteatro do Collège de France, Antoine Compagnon 
realizou uma conferência que ganhou, na atualidade, tradução para o 
português sob o título “Literatura para quê?” (tradução de Laura 
Taddei Brandini, UFMG, 2012). Nessa conferência, em dado 
momento, o estudioso desenvolve a seguinte reflexão: “Seria risível 
que os literatos renunciassem à defesa e ilustração da literatura no 
momento em que outras disciplinas a encontram com diligência, em 
particular a história cultural e a filosofia moral. Próxima da história 
das mentalidades, inspirada pela Escola dos Anais, aquela se liga às 
representações coletivas próprias a uma sociedade e a partir de 
então explora, senão as obras literárias em sua singularidade e valor, 
ao menos sua transmissão pelo livro e a leitura, os editores e as 
revistas, ou ainda a memória das ideias (...)” (p. 58). Há algum tempo 
considerável (para ser justo) têm emergido trabalhos, oriundos de 
pesquisas individuais ou frutos de estudos empreendidos por grupos 
de pesquisa, que estabelecem conexões entre a literatura e outros 
campos do saber, como a história, a filosofia, a sociologia e, por 
vezes, até com as chamadas ciências duras. É inegável o fato de que 
a literatura flui em várias direções e se conecta a outras formas de 
discurso ou de representação desde sempre, amalgamando-os ou 
incorporando-os ao seu. Sendo assim, a riqueza e a possibilidade de 
realização de múltiplas leituras do texto literário emergem, 
fornecendo um amplo leque de reflexões. Há, contudo, no campo dos 
estudos literários, de se tomar um cuidado: o de não se cometer o 
equívoco de utilizar a literatura apenas como pretexto para o trânsito 
por outras áreas do conhecimento humano, olvidando, assim, o texto 
e seu valor intrínseco. Com base nisso, este simpósio tem por 
objetivo receber e divulgar trabalhos que promovam essa interação e 
que demonstrem o aspecto multifacetado da literatura em múltiplas 
formas de diálogo, mas que mantenham, entretanto, o texto literário 
como foco principal da reflexão.  
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