
I JORNADA HISPANISMOS EM DEBATE 

 

 

I Jornada- Hispanismos: outras margens 

Data: 1 de novembro de 2018 

Local: Auditório do CFCH, Térreo Centro de Filosofia e Ciências Humanas. UFPE 

 

Além dos temas consagrados pela tradição, o heterogêneo campo dos estudos 

hispânicos inclui aspectos e problemas que costumam ocupar um segundo plano ou 

são relativamente menos abordados. Literaturas em espanhol escritas em territórios 

asiáticos e africanos, os usos migrantes da língua, as evoluções da diáspora, as 

contínuas e mutáveis presenças árabes e sefardis no mundo ibero-americano, a fala 

dos feminismos e das diversidades, a sobrevivência e reinvenção das literaturas 

indígenas através das suas apropriações da língua hegemônica são alguns desses 

aspectos que analisaremos nesta jornada. O encontro pretende assim dar visibilidade a 

esses outros hispanismos, e discutir os lugares que ocupam no nosso campo 

disciplinar.  

 

PROGRAMAÇÃO 

9.30 Abertura  

Palestra inaugural  

Literatura e culturas de língua espanhola na rota do Oriente - Amarino Queiroz (UFRN). 

 

10.30. Mesa 1: Territórios 

A Contribuição da Cimarronaje para a Crítica e a Historiografia Literária (afro) hispano-

americana - Rogério Mendes Coelho (UFRN) 

Mapurbe/Seducción de los venenos: poesia mapuche no contexto contemporâneo - 

Paula Antunes Salles de Mello (UFPE) 

Literaturas hispano-africanas/literaturas afro-hispânicas - Amarino Queiroz (UFRN) 

12. Almoço 

 

14.00. Mesa 2: Línguas 



Historia, lengua y cultura sefardís - José Alberto Miranda Poza (UFPE) 

La influencia árabe en la formación del léxico castellano - Vicente Masip (UFPE) 

Lenguas en contacto: el español en los Estados Unidos y la poesía en Spanglish - 

Theresa Bachmann (UCLA/Davis) 

 

15.30. Mesa 3: Corpos 

Copi, do idioma argentino ao francês "menor": por um teatro transgênero - Renata 

Pimentel (UFRPE).  

Corpos monstruosos: relações entre animalidade e feminismo na literatura latino-

americana - Priscilla Campos (Suplemento Pernambuco) 

O corpo desviante como gesto de irreverência: revisitando o Simón Bolívar de Juan 

Dávila - Fábio Ramalho (UNILA) 

 

16.30: Encerramento 

 


