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RESUMO  

A literatura escrita em língua inglesa é reconhecida atualmente por seu 
caráter multifacetado, miscigenado e influenciador. Quantos povos não 
tiveram sua vida matizada pelo poderio do povo britânico durante o 
período em que o Império Britânico dominava grande parte do globo? 
Quantos países viram sua cultura influenciada por poéticas oriundas do 
Reino Unido e, mais recentemente, dos Estados Unidos? Observamos 
que a expressão literária britânica foi tão influenciadora durante os 
séculos XIX e XX, que diversos países fora do eixo Reino Unido-Estados 
Unidos e Reino Unido-colônias britânicas assimilaram o estilo literário 
empregado pelos artistas oriundos desses séculos. Deste modo, 
observamos semelhanças e confluências entre grandes artistas, embora 
não falantes da mesma língua. Assim acontece com Álvares de Azevedo 
e o estadunidense Edgar Allan Poe, e seus contos e poemas de clima 
soturno, tributários da estética romântica; com Machado de Assis e o 
também estadunidense Henry James, ou o irlandês Laurence Sterne, e 
seus textos de caráter irônico e metaficcional; com a prosa introspectiva 
de Clarice Lispector e da britânica Virgínia Woolf; com Guimarães Rosa 
e seus neologismos e James Joyce, que também foi mestre na arte do 
neologismo sintático. Mais recentemente, podemos pensar ainda na 
influência da geração beat norte-americana sobre a poesia marginal 
brasileira, e sobre diversos romancistas e contistas contemporâneos, 
tanto no Brasil quanto em outros países, como é o caso do cubano 
Pedro Juan Gutiérrez ou do colombiano Efraim Medina Reyes. Tendo em 
mente tão profusas e variadas possibilidades de aproximações, o 
objetivo deste simpósio é justamente abrir espaço para que as 
expressões literárias em língua inglesa sejam discutidas; para que os 
diálogos entre artistas dos países falantes dessa língua e de outras 
possam ser veiculados, e para que a diversidade dessa literatura seja 
sublinhada.  
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