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No lumiar da literatura sergipana

APRESENTAÇÃO

A

literatura é o sonho acordado das civilizações” já dizia
Antonio Candido em um de seus textos mais conhecidos:
O direito à literatura (1988). Segundo esse crítico literário, ela
nos possibilita uma reflexão sobre a dialética da vivência humana,
ao longo da história da civilização. Desse modo as manifestações
artísticas que englobam a categoria literária, seja de vertente mais
popular, seja canônica, se pautam na imagem e transfiguração da
subjetividade e da realidade. Logo, o contato com a literatura nos
assegura uma melhor compreensão de quem somos a partir da
representação de vivências do Outro.
Inspirado por esse viés humanístico da literatura, nasceu
a iniciativa de organizar No Lumiar da Literatura Sergipana,
segundo livro sobre textos produzidos no estado de Sergipe.
O primeiro, Nas Trilhas da Narrativa (2015), centrou-se na análise
dos elementos narrativos: linguagem, narrador, personagem,
tempo e espaço - a partir dos textos dos escritores Francisco
Dantas e Maria Lúcia Dal Farra. A empreitada, de agora, amplia
o elenco de autores e obras pesquisadas. Entretanto, o objetivo
continua o mesmo: contribuir, mesmo que em pequena escala, com
a divulgação da literatura produzida em nosso estado. Saliento
que tal predileção não corresponde a perspectiva gratuita por tais
escritores serem sergipanos, mas como parte de uma literatura
nacional, de substancial representatividade, porém necessita de
mais visibilidade. Nesse sentido, destoando de qualquer discurso
reducionista regional versus nacional.
“
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