
    

 

Chamada para propostas de secções temáticas do XXXIV Congresso da Associação Alemã 

de Romanistas (DRV) «ROMANÍSTICA E ECONOMIA : ESTRUTURA, CULTURA, LITERATURA» 

 

O XXXIV Congresso da Associação Alemã de Romanistas decorrerá de 26 a 29 de julho de 2015 na 

Universidade de Mannheim, no recinto do palácio. 

O tema “ROMANÍSTICA E ECONOMIA: ESTRUTURA, CULTURA, LITERATURA, deliberadamente 

provocatório, é um convite à reflexão crítica sobre as diferentes dimensões do domínio 

económico patentes em toda a amplitude temática dos estudos romanísticos. A nossa 

escolha baseia-se em dois motivos. 

Por um lado, trata-se do impacto de fatores económicos nos domínios linguístico, literário, 

dos estudos culturais e dos media e das marcas específicas das respectivas áreas 

relativamente autónomas. Estas áreas abrangem tanto o nível das estruturas linguísticas 

como o das formas literárias e dos condicionamentos económicos da didática das línguas, 

incluindo também os aspetos económicos do multilinguismo e da diversidade cultural. Para 

além de uma perspetiva meramente económica, esta dimensão poderá também ser 

entendida como força que atua sobre o funcionamento do próprio sistema, não só como 

fonte de mudanças fonéticas, morfológicas e sintáticas, mas também como motor de 

processos inerentes à escrita, tradução e edição, ou ainda de estruturas textuais narrativas e 

poéticas. 

Por outro lado, o tema é a Romanística enquanto sismógrafo da mais recente dinâmica 

social induzida por fatores económicos na Europa latina. Uma reflexão atualizada não só 

sobre o papel da Romanística como ciência, mas também sobre a sua ação integradora nos 

contextos europeu e extra-europeu. 

O conselho diretivo apela aos romanistas interessados em criar uma secção temática que 

submetam as suas propostas com extensão de duas páginas (incluindo a bibliografia), por 

correio postal ou eletrónico, até 20 de junho de 2014, à Presidente da Associação Alemã de 

Romanistas (DRV). A seleção será efetuada por um júri composto por especialistas de 

renome. 

Que este Congresso de Romanistas seja rico em discussões animadas e controversas! 
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