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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto de estudo/investigação:  Este projeto aborda o encontro entre Literatura, sociedade e cultura,
lançando mão do pensamento de teóricos que atentam para esse encontro entre Literatura e Estudos
Culturais.

Objetivos  da  pesquisa:  Analisar  criticamente  textos  literários  de  gêneros  distintos  (poesia,  prosa),
enfocando a relação deles com aspectos tanto intratextuais quanto extratextuais na modernidade e pós-
modernidade  usando  o  suporte  de  diversas  linhas  teóricas  (pós-modernidade,  pós-colonialismo,
ecocrítica,  literatura  afro-brasileira  etc).  Para  tanto,  abordaremos  os  aspectos  sociais,  estruturais  e
culturais presentes na obra de cunho literário no intuito de ampliar o sentido do texto para uma leitura
multisignificativa  na  qual  o  texto  literário  seja  analisado  como  objeto  crítico  em  meio  a  moderna
sociedade de consumo, estando à altura de muito mais do que um mero produto tratado pelos meios de
comunicação de massa, estando a relação entre estudos literários e estudos culturais como uma das
facetas da crítica literária no século XXI.

Problematização/Justificativa  do tema:  Os estudos literários  na  contemporaneidade se propõem a
abordar textos literários através de diversas teorias que circulam na sociedade e que visam, como assim
querem alguns proponentes dos estudos culturais, confrontar a chamada “alta cultura”, herdada ainda do
Modernismo do começo do século XX, com a cultura pop ou “de massa” (JAMESON, 1996). Isso ocorre
porque os textos literários causam efeitos diversos em seu leitor,  o que também leva esses mesmos
textos a lidar com questões acerca das relações sociais sobre quem lê/consome Literatura. No cerne
dessa  pesquisa,  procuraremos  identificar  obras  literárias  sob  vários  contextos  sociais  nos  quais  os
recursos  textuais  sejam  utilizados  para  manter  diálogos  com  diversos  aspectos  da  sociedade
contemporânea (como a problematização da violência,  os embates  acerca de gênero,  raça e classe
social)  sempre  a partir  de uma análise que busque,  dentro  da obra literária,  a ligação desta com a
sociedade e com a cultura na qual está inserida.

Aspectos  teóricos  e  metodológicos: Para  a  plena  realização  das  pesquisas,  partiremos  de
fundamentações teóricas dos estudos literários nacionais e dos estudos culturais tanto de pensadores
brasileiros quanto estrangeiros.  Em comum entre tais  teóricos,  está uma visão que amplifica o fazer
literário para além da interiorização literária para uma recorrente visão mais ampla e na qual a palavra
“cultura” adquire uma importância ímpar e plurissignificativa, ou como relata Eagleton (2005), as ideias
acerca  da  cultura  “mudam  com o  mundo  sobre  o  qual  refletem”.  Longe  de  ser  uma  discussão  já
plenamente fechada em suas teorias, a relação entre o que vem a ser Literatura no século XXI e o que
nela pode ser encaixado dentro das perspectivas dos estudos culturais, o que interessa para a realização
da pesquisa em torno desses assuntos procura fixar novos nomes (literários, teóricos) cuja divulgação na
área acadêmica ainda se faz necessária devido à sua complexidade e contornos atuais.

Repercussões/Possíveis Aplicações e Impactos:  Os desdobramentos deste projeto visam contribuir
na área da teoria  da literatura  e dos estudos culturais  na  medida  em que pretendemos publicar  os
resultados das pesquisas realizadas, tendo como ponto fixo o texto literário. Além de tal fato, espera-se
contribuir com as pesquisas na área dos estudos literários e estudos culturais e intervir em contextos
situados, favorecendo a consciência sobre a literatura e o mundo contemporâneo, assim como se deseja
a publicação dos resultados deste projeto.
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