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Projetos de pesquisa: 

Literatura, cultura e sociedade
Este projeto procura explorar as afinidades, intercâmbios, e diálogos entre literatura e sociedade. A ideia
seria  resgatar  e  analisar,  em um cenário  interdisciplinar  capaz  de envolver  os  diferentes  campos das
humanidades, possíveis relações entre narrativas de ficção, e mesmo não-ficção, com o contexto social,
político e cultural na qual foram produzidas, atentando às noções de representação, trajetória autoral e
recepção. O propósito dessa pesquisa seria também mapear pensadores das diferentes áreas do saber que
desenvolveram reflexão  teórica  acerca  dessa  temática,  buscando encontrar  especificidades  bem como
similitudes que iluminem novas formas de entender a produção literária no interior de uma rede ampla e
complexa  de  sujeitos  históricos  inseridos  em  seus  próprios  cenários  socioculturais. 
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