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Apresentação

Nossa revista, homenagem à revista modernista homônima, publicou seu primeiro
volume em 2002. São seis anos de existência, onze volumes e oitenta e oito artigos
publicados até 2007, o que atesta o crescimento do periódico graças ao trabalho sério de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos em sua organização. Recebe artigos de pesquisadores de várias localidades e instituições, o que a
fortalece e lhe confere maior credibilidade.
Como outros periódicos brasileiros, o presente volume também apresenta um viés
temático. O tema “A representação literária do urbano” abre espaço para as reflexões acerca da literatura e do olhar que lança sobre o urbano. É tema atual, que vem
ganhando força nos estudos literários e se mostra um objeto fascinante, uma vez que
está em cena não apenas a representação imaginária de um espaço específico, mas
do homem nele inserido, sujeito às contingências da sociedade, do tempo, do lugar
e dos valores que regem o mundo em que vive. A literatura, nesse sentido, revela-se
um dos meios mais instigantes de “dizer a cidade” ao reconstruir a materialidade
do espaço criado pelo homem sob a forma de linguagem, atribuindo-lhe sentido por
meio de uma sensibilidade criadora.
A chamada teve o seguinte texto provocativo - A representação do urbano, sobretudo a partir do advento da modernidade, momento em que de fato se verifica
um crescimento mais acelerado das cidades, torna-se freqüente na literatura. Várias
são as imagens criadas e as reflexões acerca do urbano, que vão da euforia e do deslumbramento ao total desencanto. Questões como as relações entre o campo e a
cidade e entre a modernidade, o homem e o espaço citadino  mostram-se constantes
e reincidentes. Espera-se receber contribuições que contemplem o tema proposto ao
refletir sobre o modo como o olhar privilegiado do escritor redesenha e ressignifica a
materialidade do urbano por meio da imaginação literária.
Foram submetidos quarenta e seis artigos, dos quais dez vêm a compor o volume
12, abordando não apenas a literatura brasileira, mas também a de outros países e
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apresentando posturas teóricas diversas, apontam, no entanto, para uma preocupação comum, ou seja, refletir sobre o modo como a literatura recria e ressignifica a
paisagem urbana.
A seção “Vária” foge ao temário do volume. Sua utilização se dá de forma excepcional, para acomodar os textos submetidos em 2007, cuja aprovação ficou prejudicada em razão do atraso do retorno dos pareceres e a data de publicação dos volumes. Em 2007, houve um elevadíssimo número de submissões, surpreendendo a
todos nós; essa circunstância representou um sobrepeso aos nossos pareceristas.
Pede-se desculpas aos autores dos cinco artigos publicados na seção “Vária”,
pelo atraso na publicação. Registre-se entretanto que há uma dificuldade entre acomodar o voluntariado dos pareceristas, sempre prontos a nos atender mas que devem também se ater a outras atividades, e a data aprazada de publicação, de forma
a manter a regularidade e a periodicidade de publicação.
Para este volume colaboraram, como pareceristas, os seguintes professores:
Alckmar Luiz dos Santos Alvaro Santos Simões Junior, Ana Beatriz Rodrigues
Gonçalves, Ana Cristina de Rezende Chiara, Ana Maria Domingues, Antonio Hohlfeldt,
Antonio Roberto Esteves, Antonio Rodrigues Belon, Arnaldo Franco Júnior,
Armando Ferreira Gens Filho, Aurélio Gonçalves de Lacerda, Cecil Jeanine Albert
Zinani, Cláudia Mentz Martins, Édison Costa, Igor Rossoni, Maria Lídia Lichtscheidl
Maretti, Nincia Cecília Ribas Borges Teixeira, Orna Messer Levin e Thomas Bonnici.
A Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Paraná, através do seu Programa de Apoio a Publicações Científicas e da Chamada
de Projetos 07/2007, concedeu os recursos necessários para a publicação de nossa
revista em 2008.  
A  todos, autores, pareceristas e agência de fomento, o nosso mais profundo
agradecimento.

A Comissão Editorial
Prof.ª Dr.ª Regina Célia dos Santos Alves (responsável pelo tema)
Prof.ª Dr.ª Sônia Pascolati
Prof. Dr. Alamir Aquino Corrêa

Terra roxa e outras terras – Revista de Estudos Literários
Volume 12 (Jun. 2008) – ISSN 1678-2054
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa

