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História literária: crítica e recepção
APRESENTAÇÃO
O SEMINÁRIO NACIONAL DE LITERATURA E CULTURA (SENALIC) acontece desde 2009. Ao longo
dessa década de existência, esse evento proporcionou a ampliação dos estudos literários na Pósgraduação do Estado de Sergipe. Neste ano de 2020, o Programa de Pós-Graduação em Letras da
UFS (PPGL) e o Grupo de Estudos de Literatura e de Cultura (GELIC), buscando consolidar parcerias
nacionais e fortalecer os diálogos internacionais para ampliar o escopo deste encontro, promoverá o
VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE LITERATURA E CULTURA e I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE
LITERATURA E CULTURA, com o objetivo de divulgar e promover reflexões sobre as interseções entre
história e recepção literária. Esta edição será promovida por meio de plataformas digitais nos dias
25, 26 e 27 de novembro de 2020, com conferências, mesas-redondas e sessões de comunicação
para pesquisadores/as inscritos/as por meio e-mail. Estão abertas 100 vagas para apresentação de
trabalhos em simpósios e mesas temáticas. Para as sessões de comunicação, receberemos propostas
de trabalhos referentes aos Estudos Literários e relacionadas aos temas dos simpósios. Poderão se
inscrever para apresentação de trabalhos: pesquisadores/as vinculados/as à Pós-graduação em
Letras e áreas afins e profissionais com título de mestre/a e de doutor/a.
Palestrantes convidados/as para as conferências e mesas-redondas:
Profª Drª María Del Mar López-Cabrales (Colorado State University)
Profª Drª Maria Aparecida Fontes (Università degli Studi di Padova - Itália)
Profª Drª Isa Severino (Instituto Politécnico da Guarda/Portugal)
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Profª Drª Ana Crélia Dias (UFRJ)
Prof. Dr. Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA)
Prof. Dr. Jonas Leite (UPE)
Profª Drª Lúcia Osana Zolin (UEM)
Profª Drª Luciana Borges (UFG)
Profª Drª Marli Walker (IFMT/UNEMAT)
Prof. Dr. Osmar Oliva (UNIMONTES)
Profª Drª Neide Luzia Rezende (USP)
Prof. Dr. Rildo Cosson (UFPB)
Profª Drª Suely Leite (UEL)
EMENTA E SIMPÓSIOS: Esta edição propõe a ampliação e divulgação dos trabalhos desenvolvidos
pelos estudos literários de pós-graduação e tem como meta aprofundar o debate sobre as
interseções entre história e recepção literária a partir de diferentes abordagens teóricas de forma
interdisciplinar para ressaltar: a história literária, as memórias, as biografias e os diários, entre outros
textos que façam parte dos acervo literário. Nesse sentido, propomos reflexões sobre as relações
entre as diferentes abordagens da literatura e sua recepção em diversos contextos, ressaltando obras
e autores/as brasileiros/as e estrangeiros/as que nos convidam a revisarmos as desigualdades sociais
presentes na historiografia literária. Respeitando a diversidade de pesquisas dos Estudos Literários
e Culturais, o espaço dos simpósios está aberto a diversas abordagens teóricas, possibilitando a
apresentação de comunicações vinculadas às opções abaixo:
Simpósio 1: O imaginário literário e cultural do regionalismo brasileiro
Simpósio 2: Textos e memórias de escritores/as sergipanos/as
Simpósio 3: Estudos comparados entre autores/as das literaturas modernas
Simpósio 4: Pós-colonialismo e abordagens afro-abrasileiras e africanas
Simpósio 5: Estudos de gênero e crítica feminista na literatura
Simpósio 6: Abordagens históricas do imaginário mítico e social
Simpósio 7: História estética da poesia e estudos épicos
Simpósio 8: Doenças e crimes em textos literários ou artísticos
Simpósio 9: Literatura e arquivos: biografias, memórias e diários
Simpósio 10: Ensino de literatura e recepção do texto literário
Comissão Organizadora
Prof. Dr. Carlos Magno Gomes (UFS/CNPq)
Profª Drª Christina Ramalho (UFS/CIMEEP)
Prof. Dr. Fernando de Mendonça (UFS/CIMEEP)

Contatos e informações:
E-mails de contato: senalic@gmail.com; magno11@uol.com.br
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