
Prezados Srs., 

A Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC, fundada em 
1985, é uma associação civil de caráter cultural, sem fins lucrativos, que congrega 
professores universitários, pesquisadores e estudiosos de Literatura Comparada em 
âmbito nacional e, até mesmo, internacional. Os objetivos fundamentais de nossa 
entidade são os de fomentar os estudos comparatistas nos cursos de graduação e pós-
graduação em Letras por meio da promoção de seminários, simpósios e cursos 
destinados ao público acadêmico. 

Desde sua fundação, a ABRALIC mantém publicações especializadas em 
Literatura Comparada, realizando a divulgação de obras científicas e literárias da área 
de interesse, estimulando o intercâmbio cultural com outras entidades congêneres 
nacionais e de internacionais, sempre valorizando o papel de diferentes instâncias de 
mediação nos processos de construção de valores na cultura e na arte, em geral, e na 
literatura, em particular. A ABRALIC, na sua concepção, busca compreender os lugares 
de produção de valores, refletir sobre a ação de diversos mediadores culturais nos 
processos de avaliação crítica, envolvendo a participação de múltiplas instâncias 
textuais e extra-textuais: territórios, redes, mercado, políticas, agentes. 

Nosso propósito, nessa gestão da ABRALIC, se concentra na relação entre 
crítica e criação, traduzida pelo uso do termo linguagem no seu sentido mais amplo: o 
uso da linguagem por grupos sociais e étnicos como vetores da literatura, a linguagem 
dos temas e dos discursos, a linguagem como sujeito literário, a linguagem como 
expressão de problemas centrais e idéias negociadas nas várias literaturas do mundo, e 
até mesmo em seu sentido metafórico, como "línguas" de estilos e formas. Como um 
código infinito, com constante necessidade de decodificação, o sistema internacional de 
sinais da literatura reproduz permanentemente o mito babélico da confusão das línguas, 
definindo novas tarefas para a humanidade multilíngüe que busca, incansavelmente, 
chegar a um acordo de convivência com a literatura e suas críticas. 

É, portanto, com esse espírito - tecido e diálogo com as múltiplas identidades e 
textualidades da experiência sensível contemporânea – que oferecemos o nosso próximo 
Congresso, Circulação, tramas e sentidos na Literatura, a ser realizado em Uberlândia/
MG., de 30/07/2018 a 03/08/2018, esperando que os diálogos e interações entre os 
múltiplos sujeitos circulem e ganhem visibilidade nas reflexões, tramas e sentidos 
sempre revisitados na Literatura, pela Literatura e pelo espaço de trânsito plural que o 
homem percorre e dimensiona.  



É, ainda, com esse espírito de diálogo que compartilhamos aqui nosso perfil e 
objetivos, convidando-os a participar de um movimento mais inclusivo, de instigantes 
trocas e reflexões plurais, buscando favorecer e ampliar a rede de interação e tramas que 
a palavra escritural e os diferentes códigos permitem reunir. 

Finalmente, pedimos-lhes a divulgação das metas dessa gestão 2017-2019 a 
todos os seus associados, esperando que os projetos e as idéias que fortaleçam a 
pesquisa, as múltiplas linguagens e a reflexão, se encontrem no dinamismo da 
construção do conhecimento e nas relações múltiplas de um olhar sobre o mundo 
contemporâneo. 

Sejam bem vindos! Visitem nossa página – www.abralic.org.br  e facebook. 
Abralic Uberlândia - 2018 
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