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Cronograma do Volume 4
Apresentação de propostas de artigo (título e resumo): 31 outubro de 2012
Prazo de apresentação de artigos para arbitragem: 31 de janeiro de 2013
Publicação: abril de 2014

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 4 (2014)
Organizadores: Pires Laranjeira (Universidade de Coimbra), Maria João Simões (Universidade
de Coimbra) e Lola Geraldes Xavier (Escola Superior de Educação, Coimbra).
Tema: Literaturas Africanas de Língua Portuguesa
Encontrando-se em situação lacunar e de menoridade em Portugal, desde há pelo
menos três décadas, o Ensino e a Crítica das Literaturas Africanas têm, nos restantes países
da CPLP, um surto importante, curiosamente há menos de uma década.
Avaliar essa nova situação de mudança nos Estudos Literários Africanos de Língua
Portuguesa, traçando um panorama dos textos, escritores, movimentos, temáticas, teorias,
instituições, recepção, etc., expondo o “estado da arte”, constitui o objetivo do Volume 4 da
Revista de Estudos Literários.
No cumprimento deste desígnio geral, os autores são chamados a colaborar, tomando
para base dos seus contributos os seguintes tópicos:
1. Perspetiva diacrónica e crítica das literaturas africanas.
2. Literatura, política e ideologia: colonialidade, engajamento nacional e pós-colonialidade.
3. Literatura, sociedade e cultura: contextos modernos e pós-modernos.
4. Identidade, classe, raça, mestiçagem e crioulidade.
5. Oralidade, tradição, escrita e modernidade.
6. Interculturalidade, hibridismo, inovação e recriação tipológica.
7. Limites da interpretação e recepção crítica: consagração, cânone e rupturas.
8. Literatura, instituição e ensino: taxonomia, ambiguidade e didática.

	
  

Propostas de artigo: uma proposta detalhada (c. 500-1000 palavras), acompanhada de uma
bibliografia,

deverá

ser

enviada

por

correio

eletrónico,

em

simultâneo,

para

pires.laranjeira@gmail.com (Pires Laranjeira), mjsimoes@fl.uc.pt (Maria João Simões),
lolagrafias@gmail.com (Lola G. Xavier). Todas as propostas serão selecionadas de acordo
com a política editorial da revista. A seleção de uma proposta não garante a publicação do
artigo final. São aceites artigos escritos nas línguas seguintes: Português (com a grafia do
Acordo Ortográfico), Espanhol, Francês, Italiano e Inglês. O prazo para apresentação de
propostas é 31 de outubro de 2012.
Prazo para proposta de artigos (título e resumo) – 31 de outubro de 2012.
Prazo para entrega dos artigos completos (c. 6 000⎯7 000 palavras) para arbitragem 31 de
janeiro de 2013.
A publicação deste número da revista terá lugar em abril de 2014.

Pires Laranjeira, Maria João Simões, Lola Geraldes Xavier
Coimbra, 1 de MAIO de 2012
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Schedule for Volume 4
Deadline for article proposals (title and abstract): 31 October 2012
Deadline for submitting articles: 31 January 2013
Publication: April 2014
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 4 (2014)
Pires Laranjeira (University of Coimbra), Maria João Simões (University of Coimbra), and Lola
Geraldes Xavier (Escola Superior de Educação, Coimbra).
Theme: Portuguese-language African Literatures

For at least the last three decades, the Teaching and Criticism of African Literatures have
found themselves in a minor position in Portugal, despite the fact that, in other countries of the
CPLP (Community of Portuguese-speaking Countries), they have seen a significant revival,
particularly for the last ten years.
The aim of Volume 4 of the Journal of Literary Studies is to assess this new moment in
African Literary Studies in Portuguese language, through a survey of texts, writers, movements,
themes, theories, institutions, reception, etc., that provides readers with the “state of the art” in
the field.
In order to fulfill this aim, authors are invited to submit proposals for articles on the
following topics:
1. Diachronic and critical perspectives on African Literatures in Portuguese;
2. Literature, politics, and ideology: colonialism, national struggle, and post-colonialism;
3. Literature, society, and culture: modern and post-modern contexts;
4. Identity, class, race, métissage, and creolization;
5. The spoken word, tradition, writing, and modernity:
6. Interculturalism, hybridism, innovation, and recreation of types;
7. Limits of interpretation and critical reception: acclaim, canon, and ruptures;
8. Literature, institutions, and teaching; taxonomy, ambiguity, and didactics.
Article proposals: a detailed proposal (c. 500-1000 words), including a bibliography, should be
sent

simultaneously

by

e-mail

to

pires.laranjeira@gmail.com

(Pires

Laranjeira),

mjsimoes@fl.uc.pt (Maria João Simões), lolagrafias@gmail.com (Lola G. Xavier). All proposals
will be selected according to the Journal’s editorial policy. Selection of a proposal does not
guarantee publication of the finished article. We accept articles written in the following
languages: Portuguese (under the new spelling rules), Spanish, French, Italian, and English.
th

The deadline for proposals is 31 Octobre 2012.
Articles: the deadline for delivery of completed articles (c. 6000-7000 words) is 31

th

January

2013. All proposed articles will be submitted to peer review. This issue is scheduled for
publication in October 2014.
Pires Laranjeira, Maria João Simões, Lola Geraldes Xavier
Coimbra, May 1, 2012

	
  
	
  

