
RESUMO 

 
DO TROVADORISMO AO SIMBOLISMO,  

AS RAÍZES DA LITERATURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

 

BORTOLOTTO, Kauhana T.
1
 

WRASSE, Douglas L.
2
 

SALVADOR, Janice Ap.
3
 

kauhanathaynara@gmail.com 

douglasluiswrasse@gmail.com 

letras@fasul.edu.br 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa a seguir será apresentada como um mini-curso no Encontro Científico e 

Tecnológico – ENCITEC, que será realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2016 na 

Faculdade Sul Brasil – FASUL. O trabalho é fruto de uma proposta realizada pela professora 

Janice Aparecida Salvador como requisito parcial da disciplina de Leitura e Produção Textual, 

do curso de Letras – Língua Portuguesa e Libras. O intuito é apresentar as principais 

características e autores das Escolas Literárias, tanto portuguesas, quanto brasileiras, dando 

início no Trovadorismo e indo até o Simbolismo. A pesquisa partiu da ideia de 

compreendermos o passado para entendermos o presente, e assim, apresentaremos cada 

Escola Literária portuguesa e brasileira – até o Simbolismo – para então, termos uma 

compreensão de como a Literatura se desenvolveu até os dias atuais. A pesquisa será realizada 

de forma bibliográfica, partindo dos livros disponíveis na instituição e de materiais publicados 

sobre o assunto. No decorrer da pesquisa, percebeu-se que ao longo dos séculos uma Escola 

Literária vinha se opondo a anterior e, mesmo com essa oposição, dificilmente havia um 

descarte absoluto das características anteriores – como do caso do Romantismo e do Realismo 

– e, como é o caso do Classicismo e do Arcadismo, uma vem trazendo fortemente 

características de Escolas Literárias anteriores. Encontramos na contemporaneidade – mesmo 

sob grande influência do Pré-Modernismo e o Modernismo – a retomada de algumas 

características das Escolas Literárias que iremos apresentar. Ao se concluir o trabalho 

percebe-se a grande influência que a Literatura vem exercendo - dês dos primórdios até os 

dias atuais - na sociedade e na própria escrita, pois, a Literatura presente em uma sociedade 

nada mais é do que o próprio reflexo dos ideais vigentes no contexto a qual está inserida, 

temos como exemplo as trovas, que relatavam como as pessoas viviam na Idade Média. 
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