Chamada de trabalhos para o décimo terceiro número da revista on-line
Revista Épicas dedicado a “História e Epopeia”
Coordenação do número:
Cristina Fernández – Universidad Nacional de Mar del Plata/CELEHIS
Christina Ramalho – Universidade Federal de Sergipe/CIMEEP
Dossiê temático: “História e Epopeia”
As relações entre História e Epopeia definem, basicamente, um dos principais elementos que
caracterizam o gênero, mesmo quando consideradas suas transformações no decorrer dos
tempos, seus subgêneros e também as formas híbridas, visto que o enfoque histórico – ao qual
se adere uma dimensão mítica – fundamenta os vínculos desse tipo de produção literária com
contextos culturais, sociais, políticos e humanos que vão de recortes locais ou regionais a
abordagens nacionais, continentais e mesmo universais, de que é exemplo, neste último caso,
Cântico Cósmico, de Ernesto Cardenal.
Nesta edição da Revista Épicas, pretendemos reunir artigos que reflitam sobre o modo como os
registros históricos foram trabalhados em produções épicas – epopeias orais, poemas épicos,
canções de gesta, romances épicos, folhetos de cordel épicos, teatro épico, cinema épico, obras
híbridas, epopeias adaptadas e mesmo representações épicas nas Artes Plásticas – de modo a
reconhecer, de um lado, a importância das fontes históricas (quando referenciadas); o ponto de
vista histórico adotado e os recortes que os eventos históricos em foco receberam; e, de outro,
a imagem do fato histórico decorrente do trabalho inventivo com a linguagem, como se vê, por
exemplo, em Mensagem, de Fernando Pessoa ou em Latinomérica, de Marcus Accioly; e a
recepção crítica às representações históricas presentes em formas épicas.
O prazo para o envio dos artigos (revistaepicas@gmail.com), numa das línguas do CIMEEP, é
31 de março de 2023. O artigo deve ter entre 10 e 25 páginas e devem vir acompanhados de um
resumo em inglês e na língua do artigo. Agradecemos que respeitem as normas para
colaborações, que podem ser consultadas no site www.revistaepicas.com. Todos os autores
receberão uma resposta final do Conselho Editorial até 30 de abril de 2023; e a publicação online está prevista para 30 de junho de 2023.

