Colegiado do Mestrado em Estudos Linguísticos -

O III EBIME (Encontro Brasileiro de Imaginário e Ecolinguística)
Notícias
Postado em: 28/08/2017 17:08

Acontecerá na UEFS, nos dias 05 e 06 de Setembro de 2017, o III Encontro Brasileiro de Imaginário
e Ecolinguística

O III EBIME (Encontro Brasileiro de Imaginário e Ecolinguística) ocorrerá no período de 5 a 6 de
setembro do corrente ano, no Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS),
promovido pelo Departamento de Letras e Artes, destinado a alunos de graduação e pós-graduação,
pesquisadores, professores e público em geral que se interesse por este tipo de abordagem. O
EBIME é resultado da confluência de duas áreas de pesquisa:campo do Imaginário e da
Ecolinguística, buscando demonstrar que o Imaginário pode e deve ser incluído em um dos
ecossistemas da Ecolinguística, ou seja, o ecossistema mental da língua Durante os dois dias de
evento, ocorrerão: homenagem à Profa. Dra. Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto (UFG),
conferência de abertura, sessões de comunicação, bem como lançamento de livros.
O Encontro Brasileiro de Imaginário e Ecolinguística (EBIME) foi desenvolvido pelo Núcleo de
Estudos de Ecolinguística e Imaginário (NELIM/CNPq), da Universidade Federal de Goiás, com o
objetivo de divulgar os avanços científicos do grupo de pesquisa nos estudos que relacionam a
Antropologia do Imaginário de Gilbert Durand aos estudos de Ecolinguística. Entretanto, o grande
sucesso da primeira edição do evento, que contou com a participação de pesquisadores de todo o
país, causou uma grata surpresa aos organizadores e fez com que o EBIME se expandisse para
além das fronteiras do NELIM e da Universidade Federal de Goiás. A segunda edição, realizada em
2015, no campus de Formosa da Universidade Estadual de Goiás, permitiu que o EBIME
consolidasse sua importância nacionalmente e garantiu novas parcerias entre pesquisadores
vinculados a diversas universidades brasileiras. Agora, em sua 3ª edição, o EBIME sai do eixo
Centro-Oeste do país e chega ao Nordeste, aportando, com muito orgulho, na cidade de Feira de
Santana, no interior da Bahia.
O diálogo entre o Imaginário e a Ecolinguística tem se mostrado cada vez mais importante, uma vez
que proporciona uma visão holística do ser humano em interação com o seu imaginário, grupo social
e meio ambiente. Daí a crescente relevância dessas temáticas para os estudos da linguagem e da
sociedade. A atualidade da discussão sobre a relação que o ser humano estabelece com o meio
ambiente também entra como importante justificativa para esse evento, dada à efervescência nos
estudos sobre a natureza e a universalidade entre o indivíduo e o seu meio natural, mental e social.
Assim sendo, o III EBIME está com os braços abertos para receber propostas de comunicação
sobre qualquer um dos temas que norteiam o evento, ou seja, a Antropologia do Imaginário e a
Ecolinguística. Contamos com a sua participação!
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