
RELATÓRIO DE TRABALHO DO GT DE ESTUDOS COMPARADOS 
DE LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BIÊNIO 
JULHO 2010/JUNHO 2012 

O relatório que apresentamos, referente ao período de 01 de julho de 2010 a 30 de 
junho de 2012, está baseado nas decisões tomadas pelo GT de Estudos Comparados de 
Literaturas de Língua Portuguesa ao longo do biênio, e no XXVII Encontro Nacional da 
ANPOLL,  realizado  em  Niterói-RJ,  nos  dias  10,  11,  12  e  13  de  julho  de  2012.
Os  Coordenadores  do  GT para  o  biênio  em questão  foram a  Profª.  Drª.  Joana  Luíza 
Muylaert de Araújo e Prof. Dr. Emerson da Cruz Inácio (USP).

Procurando  concretizar  as  propostas  apresentadas  e  debatidas  no  XXV 
ENANPOLL,  realizado  em Belo  Horizonte-MG, e  considerando a memória  do  GT ao 
longo de sua história, constatou-se a urgência do Encontro Intermediário, programado na 
ocasião  para  ocorrer  durante  o  XIII  Simpósio  Nacional  de  Letras  e  Linguística  e  III 
Simpósio  Internacional  de Letras  e  Linguística  do Instituto  de  Letras  e  Linguística  da 
Universidade Federal de Uberlândia. Nossa inscrição no SILEL/UFU foi realizada,  mas 
infelizmente não obteve aprovação da sub-comissão de Literatura que avaliou as proposta 
de GT’s. Logo em seguida, elaboramos um projeto que foi encaminhado à FAPESP com o 
objetivo de obter recursos para a realização do Encontro Intermediário, com o título de I 
Colóquio Nacional  de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa: 
interdisciplinaridades e inovações. O encontro foi previsto para os dias  16, 17 e 18 de 
novembro,  na  USP.  A  referida  proposta  contou  com  o  apoio  e  a  aprovação  do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP, na Área de Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa e no Programa de Pós-graduação. Infelizmente, não 
obtivemos a resposta positiva, que esperávamos da FAPESP.  

Acreditamos seja importante registrar essas duas negativas, que devem ser creditadas a 
circunstâncias  fora  do  nosso  alcance.  Procuramos  manter  todos  os  membros  do  GT 
informados sobre as providências para que o encontro intermediário fosse concretizado e 
lamentamos  muito  que  não  tenhamos  tido  êxito.  Deve-se  registrar  ainda  que  o  nosso 
contato, ao longo do biênio, foi realizado por meio de mensagens eletrônicas, o que, se por 
um  lado  facilitou  a  conversa  entre  nós  do  grupo,  por  outro  não  garantiu  ao  GT  a 
visibilidade desejável dos trabalhos realizados por todos os seus integrantes. A propósito, 
ressaltamos aqui que a Direção da Anpoll (gestão 2010-2012) informou, em mensagem de 
outubro de 2011, que entre os 39 Gts associados, cerca de 15 não têm sites específicos, 
solicitando  que  avaliássemos  com  os  integrantes  de  nossos  GT’s  “a  possibilidade  de 
criação  e  manutenção  de um  site do Grupo,  dando maior  visibilidade  e  dinamismo às 
pesquisas  realizadas  pelo conjunto  de pesquisadores”.  Registramos  a  sugestão  para ser 
examinada  durante  o  próximo  biênio,  se  for  desejo  de  todos.  

Embora  o  encontro  intermediário  não  tenha  ocorrido,  queremos  salientar  o  esforço  de 
todos,  tanto  para  a  construção  dos  projetos  encaminhados,  como  no  que  se  refere  às 
sugestões e discussões sobre os modos de composição das mesas de debates, sobre temas e 
referências bibliográficas de interesse comum.  



1- XXVII ENANPOLL

Participaram  do  XXVII  Enanpoll  os  professores  Joana  Luíza  Muylaert  de  Araújo, 
Emerson da Cruz Inácio, Helder Garmes, Silvio Renato Jorge, Rejane Pivetta, Iza Quelhas 
e Maria Suzana Moreira do Carmo (nossa nova colega do GT). Os trabalhos do GT foram 
desenvolvidos da seguinte maneira:

11 de julho - Quarta-feira - 14 às 16h

- apresentação e debate dos trabalhos propostos pelos membros do GT

12 de julho - quinta-feira - 14 às 16h 

1- Relatório das atividades do Biênio 2010-2012

2- Avaliação da gestão 

3- Perspectivas para o GT/Sugestões: criação do site do GT; criação de uma revista do GT; 
elaboração de um livro com capítulos e/ou artigos de membros do GT. 

4- apresentação do relatório da coordenação 2008-2010; 
  - avaliação dos trabalhos;
  - eleição da nova coordenação do Biênio 2012-2014 

Coordenador: Prof. Dr. Emerson da Cruz Inácio (USP)
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Iza Quelhas (FFP/UERJ)

Por  fim,  aproveitamos  a  oportunidade  para  agradecer  aos  colegas  pelo  apoio 
durante esta gestão e desejar sucesso aos novos coordenadores, colocando-nos à disposição 
para o que for necessário. Embora nem tudo tenha ocorrido de acordo com os projetos 
iniciais,  esperamos  ter  contribuído,  durante  esse  biênio  para  a  continuidade  do  GT de 
Estudos  Comparados  de  Literaturas  de  Língua  Portuguesa.  Com  esse  sentimento, 
despedimo-nos,  agradecendo  a  todos  a  confiança  em  nós  depositada.

Atenciosamente,

Uberlândia e São Paulo, 23 de julho de 2012.

Profª. Drª. Joana Luíza Muylaert de Araújo (UFU) e Emerson da Cruz Inácio (USP)
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