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O VIII seminário de pesquisa do PPGLit estabelece a América Latina não apenas 

como espaço de reflexão, mas sobretudo busca situar este como lugar de 

enunciação das reflexões que geram os trabalhos de pesquisa desenvolvidos no 

programa. Desse modo, apontamos para a recente e notável insurgência de povos 

latino-americanos – constantemente silenciados pela opressão colonizadora – contra 

os regimes econômicos, políticos e culturais impostos. Nas últimas décadas, 

testemunhamos os espaços latino-americanos se afirmando através de levantes 

populares diante de governos repressores, um movimento duplo que, ao mesmo 

tempo que pretende afirmar uma política colonizadora e neoliberal, revela a potência 

de libertação dos corpos, das línguas e das culturas, apontando para a característica 

heterogeneidade que vem sendo abafada e reprimida pela tradição de tais ações 

colonizadoras. Assim, a proposta do evento é pensar o contemporâneo, tendo em 

vista os processos de decolonização/descolonização/pós-colonização que se 

imprimem nos levantes das ruas, nas bocas que exclamam, nos corpos que se 

erguem, nas vozes que gritam, e que, a partir dessa força, se propagam por meio de 

danças, de escritos e de imagens, em suma, pela criação em sua capacidade 

emancipadora. 

 

A partir desse mapa em aberto, a recente criação da linha de pesquisa Estudos 

Latino-Americanos, no programa de pós-graduação de que participamos, vai ao 

encontro da necessidade de pensar nossos espaços, territórios e fronteiras e, 

consequentemente, também impulsiona esta edição do seminário, que pretende 

ampliar os olhares para novas perspectivas e horizontes fisicamente mais próximos, 

mas que são colocados, tantas vezes, como culturalmente distantes. Dessa forma, 

convidamos os discentes da Pós-Graduação em Literatura a submeter seus 

trabalhos e a participar do evento, com comunicações não obrigatoriamente 

relacionadas à temática apresentada. 

 



As inscrições para comunicação oral podem ser feitas até o dia 28/11, por e-mail 

(8seminarioppglit@gmail.com), no qual constem título do trabalho, autor, resumo (de 

150 a 250 palavras), palavras-chave (de 3 a 5), linha de pesquisa e orientador. O 

prazo para retorno sobre a aprovação das comunicações é 01/12. 

 

Contamos com a participação de todxs! 
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