
PLANO DE TRABALHO DO GT ESTUDOS COMPARADOS 

DE LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA  

PARA O BIÊNIO JULHO 2008/JUNHO 2010 

Coordenador: José Nicolau Gregorin Filho - USP 

Subcoordenadora: Marilúcia Mendes Ramos - UFG 

I. Introdução: 

  O presente plano abrange o período de 01 de julho de 2008 a 30 de junho de 2010 e está baseado 

nas decisões tomadas pelo GT de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa durante o 

XXIII Encontro Nacional da ANPOLL, realizado em Goiânia-GO, no período de 02 a 04 de julho de 2008. 

           Os Coordenadores do GT para o biênio em questão são o Prof. Dr. José Nicolau Gregorin Filho da 

Universidade de São Paulo e a Profa. Dra. Marilúcia Mendes Ramos da Universidade Federal de Goiás. 

De acordo com os pontos discutidos pelos membros do GT no último Encontro, e levando-se 

também em conta a memória das discussões e da produção do GT ao longo de suas mais de duas décadas 

de atividade, observou-se a necessidade de retomarmos o debate sobre os rumos das Pesquisas em 

Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa desenvolvidas atualmente nas diferentes 

Universidades do país, colocando em discussão a identidade e a diversidade dos aportes da produção 

acadêmica para a área.  

No intuito de consolidar essa iniciativa, os membros do GT decidiram também pela realização de 

um encontro intermediário em 2009, tendo em vista a intensificação da dinâmica de trabalho do GT e da 

participação de seus membros, bem como a projeção de uma maior visibilidade da área no cenário 

acadêmico brasileiro. 

O Plano de Trabalho para o biênio 2008/2010 contempla preferencialmente os pontos 

mencionados abaixo, todos eles definidos pelos membros do GT no Encontro em Goiânia: 

1. A realização de um encontro intermediário do GT em 2009, tendo como tema “Colonização e 

representação: teorias e práticas literárias”. Apenas os membros do GT participarão desse 

encontro, que privilegiará o espaço de debate. O tema acima proposto orientará todas as 

atividades a serem desenvolvidas pelo GT no biênio 2008/2010.  

2. A promoção de discussões visando projetos integrados e interinstitucionais.  



3. A criação de uma página para o GT de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, 

vinculado ao site a ANPOLL com o objetivo de divulgar as discussões do grupo. 

4. Leitura e discussão das seguintes obras: 

 

PERRONE-MOISÉS, Leyla. Vira e Mexe nacionalismo - paradoxos do nacionalismo. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2007. 

MIGNOLO, Walter. "Os esplendores e as misérias da ciência: colonialidade, geopolítica do conhecimento e 

pluri-versatilidade epoistémica". In: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.) Conhecimento prudente 

para uma vida decente. São Paulo: Ed. Cortez, 2004. 

SANTOS, Boaventura de Souza. "Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências" In: 

Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo: Cortez, 2004. 

CARA, Salete de Almeida. "Modos de ler o mundo, modos de ler ficção: o autor como crítico". In: 

CHAVES, Rita e MACÊDO, Tânia. Marcas da diferença: as literaturas africanas de língua portuguesa. 

São Paulo: Alameda, 2006. 

YOUNG, Robert J. C. Desejo Colonial: hibridismo em teoria, cultura e raça. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

II. Atividades propostas e operacionalização do Plano de Trabalho: 

São especificadas abaixo as atividades a serem executadas no biênio 2008/2010: 

1. Realização do encontro intermediário do GT. 

 

Os Coordenadores do GT abrirão, no primeiro semestre de 2009, a chamada para a participação 

no encontro. As inscrições ficarão restritas aos membros do GT ou a pesquisadores convidados. Os 

trabalhos deverão ser encaminhados à coordenação do GT no prazo estipulado e se realizará em 

Salvador durante o Congresso da Abraplip.  

 

Por ocasião do encontro intermediário não serão realizadas apresentações de comunicação. Os 

membros do GT optaram por privilegiar o espaço de encontro do GT com o debate e a discussão 

dos textos selecionados durante o encontro de Goiânia.  

Caberá à Coordenação do GT em conjunto com os demais membros, a partir da avaliação dos 

resultados do encontro intermediário, propor a forma de organização do encontro no XXV 

ENANPOLL, em 2010, mas sempre respeitando a opção acima mencionada. 

2. Promoção da divulgação e do intercâmbio de informações relativas à pesquisa e ao ensino de 

Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa no Brasil.  

 



3. A manutenção temporária do BLOG http://gtdeestudoscomparadosanpoll como forma de 

comunicação eletrônica entre os membros do GT até a construção da página proposta 

anteriormente. 

 

III. Cronograma de Atividades: 

 

Período Atividade 

Julho 2008 – Dezembro 2008 

Elaboração de Plano de Trabalho. Discussão sobre 

a logística a ser utilizada para as atividades 

propostas. 

Janeiro 2009 - Maio 2009 

Organização do encontro anual do GT de Estudos 

Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, 

a ser realizado em junho de 2009 na Universidade 

Federal da Bahia em Salvador. 

Junho 2009 – Dezembro 2009 
Contatos on-line para discussão dos trabalhos 

realizados no Encontro Anual em Salvador. 

Janeiro 2010 - Junho 2010 

Organização do encontro do GT de Estudos 

Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa 

no XXV ENANPOLL, a ser realizado em julho de 

2010 na Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte. 

Elaboração de relatório final da gestão. 

 

 

São Paulo e Goiânia, 05 de fevereiro de 2009 

José Nicolau Gregorin Filho – USP 

Marilúcia Mendes Ramos - UFG 


