
A Associação Brasileira de Hispanistas e o Programa de Pós-Graduação em 
Letras da Universidade Federal de Pernambuco, com apóio da Associação de 

Professores de Espanhol do Estado de Pernambuco convidam para a Jornada 

Hispanismo(s): Limites Incertos
3ª. Edição – Recife

Quarta-feira, 25 de abril de 2012
Centro de Artes e Comunicação da UFPE

Mini-auditório II

8h – Credenciamento

8h45m - Abertura 

9h –  Palestra  de  Marcela  Croce  (UBA):  Hispanismos:  cânones,  histórias, 
projetos.

10h15m - Mesa 1: Hispanismos no espaço atlântico

Amarino Queiroz (Letras/UFRN)
Rosely Cunha (Letras / UFC)
José Getán (Ciências Políticas, Univ. de Londres) 

14h – Mesa 2:  Hispanismos e colonialidade

Juan Ignácio Jurado Centurión (Letras / UFPB)
Ricardo Soares (Letras/UEPB)

15h45m – Hispanismos: imagem e performance

Cid Vasconcelos (Cinema/UFPE)
Luis Reis (Artes Cênicas/UFPE)
Roberta Ramos (Dança /UFPE)

17h30m - Encerramento

Inscrição gratuita.
Enviar e-mail para abhispanistas@gmail.com, com nome e instituição de trabalho o 
estudo. Serão emitidos certificados.

O porquê deste ciclo itinerante

mailto:abhispanistas@gmail.com


Entendemos  por  “hispanismo”  os  estudos  que  podem  realizar-se,  a 
partir  das  disciplinas  de  Humanidades,  em  torno  dos  espaços  sociais  e 
culturais  em  que  se  fala  a  língua  espanhola.  Qualquer  tentativa  de 
denominação  desses  espaços  ou  coletivos,  seja  como  “universos”,  “povos”, 
“nações”,  “formações  sociais”  ou  outras,  nos  aproxima  dos  riscos  da 
generalização inadequada ou do negligenciamento de algum tipo de alteridade.

Em todos os casos, do ponto de vista do pesquisador, assumir qualquer 
um  desses  construtos  como  escopo  de  sua  indagação  parece  requerer  o 
simultâneo reconhecimento de sua imprecisão e provisoriedade, como modo 
de  resguardar  ao  máximo o  seu trabalho  do  possível  efeito  ideológico  das 
construções identitárias.

As falas que identificamos como “hispânicas” são, já faz séculos, um 
continuum cuja variação não conhece regularidade e resiste a tentativas de 
classificação  e  organização  territorial.  A  própria  língua  espanhola  ou 
castelhana,  como  construto  glotopolítico,  é  heterogênea  e  atravessada  por 
marcas  de  conflituosos  processos  na  delimitação  e  preservação  de  sua 
identidade.  A  maior  parte  de  seus  falantes  vive,  com  maior  ou  menor 
consciência  dessa  condição,  em  espaços  plurilíngues.  Junto  com  isso, 
situações de contato com outras línguas e culturas, conflitos de identificação 
nacional,  traços  de  projetos  colonizadores  e  marcas  de  opressão  colonial, 
coletivos imigrantes e  emigrados,  fazem parte  dos  espaços sociais  onde  as 
produções  culturais  que  denominamos  como  hispânicas  se  desenvolvem, 
atualmente e antes.

O projeto desta série de jornadas é focalizar precisamente lugares onde 
o identificável como hispânico, para ser abordado, precisa daquilo que não 
seria identificado como tal. Referimo-nos não apenas aos espaços de contato, 
hibridação ou fratura, mas também a fenômenos e a gêneros da cultura que se 
distanciam de identidades linguísticas ou nacionais.

Também pretendemos, com este ciclo, contribuir para descentralizar a 
inserção disciplinar predominante nos estudos hispânicos. Com efeito, embora 
os fóruns desses estudos estejam abertos a diversas disciplinas, predomina 
neles,  e  nosso  país  não  é  exceção,  a  apresentação  quase  exclusiva  de 
pesquisas no campo das Letras. Em uma tentativa de favorecer a integração 
com outras  disciplinas,  as  mesas  redondas  das  jornadas  serão  compostas 
incluindo, em todos os casos, pesquisadores de outras áreas, para o debate 
conjunto  com estudiosos  da  língua  e  da  literatura.  Acreditamos  que  essa 
interação  pode  ser  especialmente  proveitosa  para  os  pós-graduandos 
brasileiros,  já  que  nossos  cursos  de  Letras  não  incluem,  de  modo  geral, 
disciplinas sobre estudos históricos e sociais. 

O  ciclo  alcançará  três  jornadas,  uma  por  semestre  e  em  diversos 
lugares do país, com diferentes convidados. A primeira foi em São Paulo, 11 de 
junho de 2011. A segunda foi em Niterói no dia 29 de outubro de 2011, e 
encerraremos o ciclo com esta jornada em Recife, 25 de abril de 2012.
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