APRESENTAÇÃO

Temos a alegria de apresentar aqui o segundo número especial do
Boletim de Pesquisa NELIC. No primeiro número especial, junho de 2008,
publicamos os trabalhos apresentados no Primeiro Colóquio da Rede La literatura
y sus lindes en América Latina, realizado na Universidade Federal de Santa
Catarina, no âmbito do Núcleo de Estudo Literários e Culturais, de 22 a 25 de abril
de 2008. A rede La literatura y sus lindes en América Latina tem entre seus
membros a Universidad Nacional del Litoral, a Universidad Nacional de la
Patagonia Austral e a Universidade Federal de Santa Catarina, no marco do
Programa de Promoción de la Universidad Argentina de la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. O programa de atividades
da rede inter-universitária objetiva o fortalecimento e a potencialização de um
conjunto de linhas de pesquisa desenvolvidas pelas universidades participantes,
bem como também conseguir melhorar as condições de circulação dos seus
resultados.
O segundo número especial do Boletim de Pesquisa NELIC é de muitas
formas um modo de propiciar essas melhores condições de circulação dos
resultados das pesquisas desenvolvidas nesses dois anos de trabalho da rede.
Entre as linhas de trabalho se incluem: “A estética das imagens ausentes”,
desenvolvida por Raúl Antelo (UFSC), “Literatura e teatro”, desenvolvida por
Marcela Arpes (UNPA), “Epistemologia Literária”, sob a orientação dos trabalho
de Oscar Vallejo (UNL) e nessa linha se inscrevem também os trabalhos de Ivan
Stieffel (UNL), “Traduções de teoria no Brasil e Argentina”, desenvolvida por Juan
Ennis (UNPA) e nessa linha se inscrevem os trabalhos de Santiago Venturini
(CONICET), “A poesia no Brasil e Argentina”, desenvolvida por Susana Scramim
(UFSC); “O ensino de literatura e as traduções teóricas: construção de uma zona
de limite disciplinar”, desenvolvida por Analía Gerbaudo (UNL), e nessa linha se
inscrevem os trabalhos de Daniela Coniglio (UNL), e “O hispanismo na Argentina”,
desenvolvida por Germán Prósperi (UNL).
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É com grande satisfação que apresentamos neste número os trabalhos que
não somente foram apresentados no II Colóquio da Rede, realizado entre 20 e 21
de abril de 2009 em Río Gallegos, Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
mas também são o resultado de dois anos de trabalho de pesquisa dos membros
da Rede inter-universitária La literatura y sus lindes en América Latina. Esses
textos são um sinal da vitalidade e da força que esses trabalhos de pesquisa e de
ensino congregam tanto entre os alunos das universidades envolvidas, os maiores
beneficiários dessa produção, quanto entre os professores envolvidos na rede de
intercâmbio universitário.
Esperamos que de muitos modos a divulgação desse trabalho no Brasil
fomente iniciativas tão vitais quanto viscerais entre o professorado e o alunado das
nossas universidades.

Susana Scramim,
Da Equipe Editorial.
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