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O País do FuturoO Futuro do País

Chamada p/ 
Trabalhos

 Em 1941, Stefan Zweig declarou o Brasil o “país do futuro”, uma previsão que 
é lembrada regularmente sempre que o lugar do Brasil no cenário mundial parece 
começar a mudar. Escritores brasileiros sempre dialogaram com o futuro, desde O 
Imortal (1882), de Machado de Assis, e O Presidente Negro (1926), de Monteiro 
Lobato, ambientado em 2228, até os mundos imaginados por Roberto Sousa Causo e 
Nelson de Oliveira. De maneira análoga, cineastas tentaram retratar um futuro Brasil: 
do experimento cinemanovista Brasil Ano 2000 (1969), de Walter Lima Jr., até o Brasil 
distópico criado por Gabriel Mascaro em Divino Amor (2019).
 Nosso objetivo é analisar como os brasileiros olharam adiante em momentos 
do passado, além de considerar como os brasileiros de hoje enxergam o futuro. Que 
narrativas são construídas? Em que topoi da cultura brasileira elas são baseadas, se 
é que são? O que isso significa para as vidas diárias dos brasileiros? Como são 
representadas essas práticas, por exemplo, na mídia, no cinema e na literatura? Que 
valores morais ou éticos estão em jogo?

 Alguns dos tópicos considerados podem incluir:

– Previsões e premonições na cultura brasileira
– Ficção científica e ficção especulativa (literatura, cinema, televisão, graphic novels)
– Modernismo
– Clássicos e reinvenções da identidade nacional
– Desafios para a democracia
– Mudanças legais, sociais, ecológicas, midiáticas e/ou linguísticas
– Diversidade em risco
– Raça e etnia
– Vozes indígenas

Comunicações de 20 minutos, em português ou inglês.

Favor enviar resumos de até 200 palavras e informações pessoais do palestrante 
(aproximadamente 50 palavras) aos organizadores: rebrac2020@gmail.com até 1º 
de novembro de 2019. Favor incluir título da apresentação, nome e filiação do pa-

lestrante junto com o resumo.

E-mails de aceite serão enviados até 15 de novembro de 2019.

Organizadores: Dr Claire Williams, Dr Gui Perdigão, Ms Georgia Nasseh


