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Tendo em vista que o grupo está sendo formado agora, o primeiro passo será a criação 

de uma lista de discussão online para que seus integrantes possam trocar ideias, 

informações e discutir seus projetos de pesquisa. Com isto, será possível estabelecer um 

retrato mais preciso de quais são os principais interesses a serem efetivamente 

contemplados pelo GT. 

A partir daí, haverá um esforço para garantir uma interlocução qualificada, permanente, 

entre pesquisadores que conduzem projetos de investigação semelhantes entre si. 

Está prevista, também, a criação de um site para o GT. 

Outro trabalho importante, ao longo deste período, será a identificação dos núcleos de 

estudos de literatura brasileira contemporânea no Brasil e no exterior. A ideia é 

construir uma espécie de mapeamento dos principais núcleos da área, o que nos 

permitirá entender o que vem sendo produzido sobre a literatura brasileira 

contemporânea, por quem, onde e como. 

Após o mapeamento dos núcleos de pesquisa da área e a confirmação das linhas de 

pesquisa do GT, serão estabelecidos alguns temas para a discussão, em seminários, nos 

encontros da Anpoll. A delimitação mais clara do modelo a ser adotado só poderá ser 

concretizada após o início dos trabalhos. 

A vinculação de novos membros estará condicionada à apresentação de um projeto de 

pesquisa vinculado a uma das linhas do GT. 

 

LINHAS DE PESQUISA DO GT: 

Diante dos nomes já indicados para integrar o grupo de trabalho, é possível estabelecer 

algumas linhas de pesquisa preliminares, que poderiam agregar muito da produção atual 

desta equipe inicial: 

 

Grupos marginalizados na literatura brasileira contemporânea 

Reflexões sobre as possibilidades e os limites da representação e da auto representação 

de grupos marginalizados – entendidos, em sentido amplo, como todos aqueles que 

vivenciam uma identidade coletiva que recebe valoração negativa da cultura dominante, 

sejam definidos por sexo, etnia, cor, condição física, orientação sexual ou posição nas 



relações de produção – na literatura brasileira contemporânea. 

 

O espaço urbano na literatura brasileira contemporânea 

Discussão sobre os modos como o espaço urbano é representado na literatura brasileira 

contemporânea, além da reflexão sobre as diferentes formas como a literatura produz, 

em contextos distintos, sistemas de significação e de valor sobre o espaço. 

 

O campo literário brasileiro atual 

Estudos sobre os diferentes fatores que intervêm no campo literário brasileiro 

contemporâneo, observando-se os movimentos e as negociações de seus agentes – 

autores, leitores, editores, críticos, tradutores, livreiros etc. 

 

A literatura brasileira contemporânea e as novas mídias 

Discussões sobre o uso das novas tecnologias da informação por produtores literários 

brasileiros, incluindo as estratégias de valoração da literatura produzida para estes novos 

suportes, o aproveitamento das inovações por eles permitidas e a relação com o campo 

literário em geral. 

 


