Revista de Estudos Literários
A Revista de Estudos Literários é uma publicação anual do Centro de Literatura Portuguesa da
Universidade de Coimbra, unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT). Incidindo sobretudo nos domínios da crítica e da teoria literárias, integrará, em
cada número, uma secção temática e procurará acompanhar o movimento editorial consagrado
ao ensaísmo literário em português.
Revista de Estudos Literários, Volume 2 (2011)
Organizadores: Manuel Portela (Universidade de Coimbra) e Fernando Matos Oliveira
(Universidade de Coimbra)
Tema: Literatura no Século XXI
Ao longo dos séculos XIX e XX, o desenvolvimento do regime de representação dos média
concorreu com os regimes de representação baseados na letra e na escrita. Nas últimas décadas
a literacia digital acelerou a contaminação entre a escrita da letra e a escrita do dígito. Enquanto
corpo instável de textos e práticas discursivas, a instituição da literatura sofre agora os efeitos da
textualidade electrónica. ‘Literatura no Século XXI’ procura pensar a criação e a materialidade
literária no novo contexto tecnológico, incluindo as suas implicações estéticas e críticas, bem
como a reconfiguração das condições clássicas de produção, distribuição e recepção. Além dos
tópicos referidos, sugere-se a análise de obras e práticas que permitam perceber os processos
em curso e antever a reconfiguração futura do campo literário.
Propostas de artigo: uma proposta detalhada (c. 500-1000 palavras), acompanhada de uma
bibliografia, deverá ser enviada por correio electrónico para Manuel Portela mportela@fl.uc.pt ou
para Fernando Matos Oliveira fmatosoliveira@sapo.pt Todas as propostas serão seleccionadas
de acordo com a política editorial da revista. A selecção de uma proposta não garante a
publicação do artigo final. São aceites artigos escritos nas línguas seguintes: Português, Inglês,
Espanhol e Francês. O prazo para apresentação de propostas é 15 de Janeiro de 2010.
Artigos: o prazo para entrega dos artigos completos (c. 6,000-7,000 palavras) é 31 de Maio de
2010. Todos os artigos serão objecto de arbitragem pelos pares. A publicação deste número da
revista terá lugar em Janeiro de 2011.

Revista de Estudos Literários [Journal of Literary Studies]
The Revista de Estudos Literários is published annually by the Centre for Portuguese Literature at
the University of Coimbra, a research centre funded by the Foundation for Science and
Technology (FCT). This journal focuses mainly on literary criticism and literary theory. Each
guest-edited volume will be organized around a specific topic. The review section will give
particular attention to new literary criticism in Portuguese.
Revista de Estudos Literários [Journal of Literary Studies], Volume 2 (2011)
Editors: Manuel Portela (University of Coimbra) and Fernando Matos Oliveira (University of
Coimbra)
Topic: Literature in the 21st Century
In the 19th and 20th centuries, the development of media competed with regimes of
representation based upon writing. In recent decades, digital literacy has further accelerated the
contamination between letter-based and digit-based representations. As an unstable and
changing corpus of material and discursive practices, the institution of literature is now being
modified by electronic textuality. Under the topic 'Literature in the 21st Century', this issue of the
journal examines literary production and literary materiality in the new technological context,
including its critical and aesthetic implications, and the changes in the conditions of production,
distribution and reception. The editors welcome articles that look at ongoing processes through
analysis of works and practices that may offer a glimpse into the future of the literary field.
Article proposals: a detailed proposal (c. 500-1000 words), including a bibliography, should be
sent by e-mail to Manuel Portela mportela@fl.uc.pt or Fernando Matos Oliveira
fmatosoliveira@sapo.pt All proposals will be reviewed in order to ensure that they conform to
editorial policy. We accept articles written in the following languages: Portuguese, English,
Spanish and French. The deadline for proposals is 15 January 2010.
Articles: the deadline for delivery of completed articles (c. 6,000-7,000 words) is 31 May 2010.
All research articles are subject to peer review. This issue is scheduled for publication in January
2011.

