
A Jornada de Estudos Irlandeses é promovida anualmente pela Associação
Brasileira de Estudos Irlandeses (ABEI) em colaboração com universidades brasileiras e tem
dois objetivos primordiais: incentivar a pesquisa em literatura irlandesa em diálogo com
outras literaturas, artes e mídias; e estabelecer um fórum de discussão para pesquisadores
de diversos níveis, em estudos literários, a partir dos Estudos Irlandeses.

Em sua décima primeira edição, a Jornada é promovida em parceria com a recém
criada Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) e a Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e traz a temática: 2022 Celebrando literatura(s) e história(s). Especialmente
este ano, o evento propõe a celebração dos cem anos da assinatura do tratado
Anglo-Irlandês por Michael Collins e, consequentemente, o advento do Irish Free State, bem
como celebra os cem anos da publicação de Ulysses de James Joyce. Em vista da recente
vitória do partido nacionalista irlandês, Sinn Fein, sob liderança de Michelle O'Neill como
primeira ministra na Assembleia Norte Irlandesa, revistar o tratado que dividiu a ilha em
duas Irlandas é importante para interpretar a complexidade da situação política presente. A
histórica vitória de Sinn Fein mostra que as feridas causadas após a divisão da Irlanda em
1922, principalmente nos anos seguintes, de Guerra Civil, ressoam no contexto
sócio-político e cultural contemporâneo. Esse evento instiga, portanto, a repensar o
centenário de transições que a Irlanda passa a partir de transformações de seus contextos
históricos, políticos, literários, sociais e linguísticos. A presente jornada foi pensada para
colocar em discussão as comemorações em curso pelo centenário do Irish Free State e
confrontá-la com situações análogas em outros países de língua inglesa, abrangendo
diversas áreas do conhecimento com o intuito de divulgar pesquisas realizadas nas
universidades públicas e privadas brasileiras na área de estudos irlandeses.

O evento também acolhe pesquisas nas áreas de literatura, linguística, cultura,
antropologia, sociologia e história, ainda que não estejam diretamente relacionadas à
Irlanda. Deste modo, os discentes encontram um espaço para compartilhar as suas
pesquisas de TCC, PIBIC, mestrado e doutorado e têm a oportunidade de conhecer e se
familiarizar com as principais pesquisas brasileiras voltadas ao contexto irlandês.

A Jornada ocorrerá de maneira remota nos dias 28 e 29 de junho, nos turnos
matutino e vespertino. O idioma do evento será a língua portuguesa, com a possibilidade de



palestras/falas em língua inglesa. Ela propõe o entrelaçamento cultural, a ser abordado em
conferências, mesas-redondas, comunicações coordenadas ou individuais e sessões de
pôsteres, abertas à participação de alunos de graduação, pós-graduação, professores e
outros pesquisadores. Os organizadores aceitam propostas de comunicações individuais ou
coordenadas e de pôsteres sobre os seguintes tópicos:

- Estudos irlandeses: literatura, história e cultura;
- Diálogos entre literatura irlandesa e outras literaturas;
- Inter-relação entre autores, gêneros e textos;
- Literatura e outras artes: cinema, teatro, música, artes plásticas;
- Interculturalidade e linguagem;
- Literatura e tradução;
- Literatura e história;
- Literatura brasileira em diálogo;
- Literatura, gênero, sexualidade;
- Literatura e questões étnico-raciais;
- Ensino de literaturas e línguas;
- Língua, identidade e poder.

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS:

1. Os trabalhos poderão ser apresentados em forma de comunicações individuais
ou coordenadas, e em sessões de pôsteres.

2. A submissão de trabalhos aceita propostas em um dos tópicos acima
elencados, na temática sugerida a partir do envio de resumos com título, nome, filiação,
tópico sugerido e em no máximo 500 caracteres.

3. O tempo de apresentação será de 15 minutos, e, após três apresentações, 10
minutos para perguntas e comentários sobre as três apresentações, sendo o tempo bem
respeitado.

4. Os resumos de trabalhos a serem submetidos deverão ser enviados no email

jornadabei.2022@gmail.com

5. O prazo para submissão de trabalhos é: 14/06/2021.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Comissão Acadêmica

Chair: Dra. Mariana Bolfarine (Presidente da ABEI/UFR)

Members:

Dra. Laura Izarra (Coordenadora da Cátedra de Estudos Irlandeses W.B. Yeats e membro
consultivo da ABEI/USP)

mailto:jornadabei.2022@gmail.com


Eduarda Dorne Hepp

Manoel Carlos Santos Alves

Comissão da ABEI

Profa. Dra. Caroline Eufrasino (ABEI)

Profa. Dra. Camila Franco Batista (ABEI)

Profa. Dra. Elisa Lima Abrantes (ABEI/UFRRJ)

Profa. MSc. Victor Augusto da Cruz Pacheco (ABEI/PG-USP)

Prof. Dr. Vítor Alevato (ABEI/UFF)

Comissão Local

Chair

Profa Dra. Alessandra Cristina Rigonato (UFNT/ABEI)

Prof. Me. Sanio Santos da Silva (UFBA/ABEI)

Members

Victória Sampaio de Carvalho (UFBA)

Elani Cristina da Silva Campos (UFNT)

Letícia Salles dos Santos (UFNT)

Ismael da Silva Trindade (UFNT)


