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RESUMO  

Passada mais de uma década desde a virada do milênio, e ainda que persistam as vozes 

apocalípticas que profetizam “a morte da literatura”, tanto o mercado editorial quanto a esfera 

acadêmica têm acompanhado o surgimento de escritores e obras que merecem um olhar 

mais atento. As estantes das livrarias/bibliotecas e os artigos publicados nos mais diversos 

meios de divulgação de produção científica parecem mostrar que, afinal, há espaço para o 

convívio do “velho” e do “novo” – contrariando tanto aqueles que promovem uma recusa 

sistemática do presente em nome do louvor exclusivo ao passado, quanto aqueles que 

pretendem jogar o passado no lixo, acreditando na construção de uma casa sem alicerces. 

Em meio a tais conflitos, discute-se ainda se a arte produzida a partir da segunda metade do 

século XX deve ser chamada “moderna” ou “pós-moderna”. Alcunhas à parte, muitas das 

questões levantadas nos últimos cinquenta anos parecem ainda merecer a atenção dos 

estudos literários no século XXI: a revisão do discurso histórico continua presente nas 

malhas de uma metaficção historiográfica cada vez mais praticada; as acirradas disputas em 

favor ou detrimento do cânone literário parecem longe de uma resolução, manifestando-se 

ora em obras que procuram dar voz a grupos historicamente silenciados por um discurso 

hegemônico e dominador (evidenciam-no a presença constante de estudos sobre as 

literaturas pós-colonial, queer, feminista etc), ora com o surgimento de escritores que 

explicitamente criam relações intertextuais e elegem seus mentores, numa tentativa de 

valorizar/continuar certa tradição dita “canônica”; tornam-se cada vez mais presentes os 

personagens de identidade fragmentada, sem contornos precisos, perdidos/sufocados no 

caos das grandes metrópoles; as referências midiáticas e a diluição das fronteiras entre o 

que se costuma chamar de culturas “erudita” e “popular” também continuam a ganhar 

espaço; a profusão de textos divulgados em meios digitais evidencia a nova configuração de 

uma literatura produzida na era das tecnologias. Tomando tais reflexões como ponto de 

partida, este simpósio tem por objetivo reunir trabalhos que se dediquem ao estudo das mais 

diversas manifestações literárias do século XXI, pertencentes aos mais diversos gêneros 

(poesia, prosa, literatura dramática), inseridas na esfera das literaturas de língua portuguesa 

e também de línguas estrangeiras, divulgadas via publicações impressas ou por meios 

digitais (revistas eletrônicas, blogs etc). Abrimos espaço, também, para aqueles estudos que 

se propõem a perscrutar, por um viés teórico/crítico, as possibilidades que se abrem e os 

impasses que se configuram tanto para a produção quanto para o estudo de literatura no 

século XXI. Em última instância, esperamos, com este simpósio, contribuir para o esboço de 

um perfil das manifestações literárias dos últimos treze anos.  
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