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1. Justificativa da necessidade de participação no evento 

Como pesquisadora da área de letras, tenho desenvolvido ao longo de toda a minha trajetória 

acadêmica projetos no campo dos estudos latino-americanos marcados por uma intensa relação 

com conhecimento proveniente de outras áreas, destaco, nesse sentido, o diálogo com as ciências 

sociais. Na Unila, essa vocação para a interdisciplinaridade se concretiza na minha atuação como 

docente em dois programas de pós-graduação marcadamente interdisciplinares o PPGIELA 

(Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos) e o PPGLC 

(Programa de Pós-graduação em Literatura Comparada).  

A participação em um congresso de grande porte, como o que proponho para esse edital, 

propiciaria o desenvolvimento de minha pesquisa atual em diversos aspectos. Trabalho hoje com 

escrita de autoria feminina latino-americana diaspórica, pensando especificamente o caso de 

escritoras cubanas radicadas nos Estados Unidos. Trata-se de um enfoque de pesquisa pouco 

explorado no Brasil e que coaduna temas profundamente relevantes na atualidade, como gênero e 

migração. Justamente por lidar com um objeto tão interdisciplinar e incomum, a participação em 

um evento internacional propicia trocas com outros pesquisadores interessados no mesmo tempo 

e possibilita o estabelecimento de contatos e vínculos para colaborações futuras.   

A 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, evento que será realizado 

entre 7 e 11 de novembro de 2021 pelo CLACSO (Conselho Latino-americano de Ciências Socias) 

representa uma oportunidade única de intercâmbio acadêmico com intelectuais de todo o 

continente. Trata-se do maior evento de ciências sociais e humanidades no mundo, e um dos mais 

relevantes no campo dos estudos latino-americanos, e que, em consonância com os projetos 

institucionais tanto da Unila quanto do IMEA, busca promover a integração regional. Nesta edição 
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do evento, o eixo central serão “las tramas de la desigualdad”1, elemento que indubitavelmente 

representa um dos principais desafios para o continente.  

Dessa forma, torna-se evidente que minha participação na 9ª Conferencia Latinoamericana y 

Caribeña de Ciencias Sociales, como apresentadora de trabalho, mas também como assistente ao 

evento como um todo, representa uma oportunidade formativa única, já que permitirá o 

fortalecimento de aspectos interdisciplinares da minha produção intelectual. Ao longo de 2020, 

com verba própria, tive participação aceita nos eventos mais relevantes da área de letras no Brasil, 

os congressos da ABH e da ANPOLL, integrar um dos GT’s da CLACSO nessa conferência em 

2021 é uma forma de trazer novos olhares para minha pesquisa e estabelecer mais vínculos.     

 

2. Propostas para difusão do conhecimento 

Pensando a difusão do conhecimento e das experiências vinculadas à participação no evento, 

proponho a seguir um conjunto de ações descritas a seguir: 

a) Seminário: à semelhança do seminário do PPGLC em que estive na organização em 2020, 

pretendo organizar um evento no próximo ano, com o objetivo de apresentar os resultados 

dessa pesquisa. Esse seminário seria aberto à comunidade acadêmica e transmitido 

virtualmente, para atingir um público ainda maior. 

 

b) Ensino: A partir da participação no evento e da conclusão da pesquisa em curso, pretendo 

incorporar elementos relacionados à temática da escrita feminina de autoria diaspórica aos 

cursos que ministro tanto na graduação quanto na pós. Na graduação pretendo apresentar 

uma proposta de disciplina optativa que envolva literatura latino-americana e gênero, já 

na pós, essa contribuição viria a partir da inclusão de elementos relativos à minha temática 

de pesquisa tanto em disciplinas do PPGIELA quanto no PPGLC.  

 

c) Publicação: o texto completo publicado nos anais do evento será vinculado ao repositório 

institucional da UNILA tão logo seja disponibilizado. Além disso, pretendo publicar os 

 
1 https://www.clacso.org/pt/9a-conferencia-latinoamericana-y-caribena-de-ciencias-sociales/ 



3 
 

resultados finais da pesquisa na forma de artigos em periódicos indexados 

internacionalmente.  

 

d) Colóquio: pensando especificamente a divulgação da metodologia de minha pesquisa, 

participarei de um colóquio em que tratarei especificamente dos desafios de pensar objetos 

artísticos como o texto literário a partir de uma perspectiva interdisciplinar. Nesse evento, 

pretendo estreitar laços com pesquisadores dos diversos programas de pós-graduação da 

Unila além dos pesquisadores vinculados ao IMEA.  


