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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GT ANPOLL “ESTUDOS COMPARADOS DE LITERATUAS 

DE LÍNGUA PORTUGUESA” – BIÊNIO 2014-2016 

 

No período relativo ao biênio 2014-2018 foram realizadas atividades que visaram 

rearticular tanto o grupo de trabalho, quanto suas perspectivas. Nesse sentido, a 

coordenação do GT cuidou tanto de contatar os antigos participantes, quanto de 

perscrutar, junto às novas configurações da Pós-Graduação no Brasil, possíveis novos 

participantes para o grupo, fomentando sua participação no evento realizado na 

UNICAMP. 

Observou-se neste processo que o GT Estudos Comparados perdeu componentes, 

sobretudo por esses terem migrado para grupos que atualmente refletem, com mais 

eficiência, os seus atuais posicionamentos acerca do ensino e da pesquisa. 

Acreditamos que esta migração tenha ocorrido em função de as perspectivas de 

trabalho do grupo terem sido, por muito tempo, amplas demais, agregando colegas da 

Teoria Literária, Literatura Portuguesa, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, 

bem como colegas responsáveis por pesquisas que buscavam diálogos com os estudos 

das pós-colonialidades, da teoria queer e das identidades. 

Se tal processo interdisciplinar foi, por um lado, um grande aglutinador, visto que o GT 

tinha com isso uma forte ancoragem nas questões relativas à formação dos cânones e 

às expressões das margens e periferias, por outro, à medida em que novos campos do 

saber foram se sedimentando crítica e teoricamente no Brasil, tal “dispersão” de 

propósitos passou a impor ao GT a adaptação a novas perspectivas, nunca abrangentes 

demais de forma a poderem agregar a variedade de pesquisas bem como seus diversos 

pesquisadores. Destaque-se que tal procedimento foi se tornando cada mais 

complexo, visto que algumas das abordagens críticas antes citadas, às vezes, são 

conflituosas entre si, já que, por exemplo, a perspectiva conformadora dos cânones 

nacionais intentada por pesquisadores ligados aos estudos das Literaturas Nacionais, 

muitas vezes se chocam com a tendência dos estudos pós-coloniais de superarem o 

paradigma da nacionalidade em favor de uma percepção de que as literaturas 

emergentes convergiriam e se interseccionalizariam, em função de seu aspecto 

marginal, se consideradas em relação aos cânones metropolitanos.. 
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A isto se soma o fato de que o procedimento comparatista – metodologia possível 

adotada por grande parte dos pesquisadores do GT durante os anos 2000 – foi 

paulatinamente abandonado, em favor de outros procedimentos críticos 

demandariam o estudo mais específico dos objetos de pesquisa.  

Passando aos trabalhos realizados no XXXI ENANPOLL, realizado na UNICAMP, 

ocorreram as apresentações dos seguintes trabalhos, abaixo citados na sua ordem de 

apresentação:  

• Daviane Moreira e Silva (UFJ/USP) – “Ritmos de Escrita”; 

• Veronica Prudente Costa (UEA) – “Fraturas Discursivas nas narrativas de 

Francisco Gomes de Amorim”; 

• Luana Barossi (PNPD/USP) – “Os animots de Agualusa”;  

• Enilce Albergaria Rocha (UFJF) – “Tradução, Traduções, Comparatismo”; 

• Emerson Inácio (USP/CNPq) – “Novas perspectivas para o Comparatismo 

Literário de Língua Portuguesa”; 

• Roberta Guimarães Franco (UFLA) – “A experiência do limite na e pela escrita. 

Os papéis da prisão, de Luandino Vieira”; 

• Otávio Rios Portela (UEA) – “O Gebo e a Sombra: interfaces entre Literatura, 

Cinema e Pintura”; 

• José Luís Fornos (FURG) – “As relações entre memória e história: uma 

perspectiva do testemunho, do trauma e da melancolia nos romances de 

António Lobo Antunes”; 

• Walnice vilalva (UNEMAT) – “A periferia do Cânone e o romance em Mato 

Grosso: zonas de representação, as fronteiras possíveis entre memória e 

História”; 

• Artur Emilio Vaz Alarcon (FURG) – “Formação e consolidação do sistema 

literário no extremo sul brasileiro”; 

• Renata Flavia da Silva (UFF) - “Que as raízes voem: leveza e mobilidade na 

literatura angolana contemporânea”. 

Na reunião - acontecida no último dia do ENANPOLL realizado em Campinas - entre os 

membros que estiveram presentes os pesquisadores que apresentaram suas 

pesquisas, houve uma ponderação que a coordenação do GT considerou pertinente: o 
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fato de o Grupo de Trabalho ainda refletir com certa intensidade as perspectivas de 

trabalho da USP, que vão desde o fato de o GT receber o nome de um programa de PG 

da USP e redundam na ênfase dada ao modelo de crítica histórica adotada naquela IES. 

Somadas estas demandas àquelas antes apontadas, cogitou-se desde a troca do nome 

do grupo e, até mesmo, a sua dissolução, em favor da criação de um novo espaço de 

agregação capaz de dar conta do que de fato hoje se espera daquele grupo. Foram 

apresentadas como propostas de reestruturação e rearticulação do GT as seguintes 

ações: reavaliar a pertinência do nome e da proposta atual do grupo; estabelecer, o 

quanto antes, um plano de metas composto mais extensivo, composto de atividades 

tais quais encontros intermediários, publicações; redesenhar as perspectivas teórico-

críticas do GT. 

Além dos participantes acima referidos, esteve presente à reunião o prof. Dr. Silvio 

Renato Jorge, representante da CAPES e participante do GT, que não apresentou 

trabalho, já que envolvido nas outras demandas relativas ao encontro e à função que 

ocupava. 

Por decisão dos membros presentes à reunião, a nova coordenação do GT, para o 

biênio 2016-2018, ficou a cargo da Profa. Dra. Roberta Franco (UFLA) e do Prof. Dr. 

Silvio Renato Jorge. A Profa. Dra. Enilce Albergaria Rocha (UFJF) ofereceu-se para 

organizar, junto com os atuais coordenadores, um número da revista Ipotesi, 

pertencente ao seu PPG, dedicado à veiculação das perspectivas do GT e dos textos 

apresentados neste encontro. 

Em vista do exposto, assinamos o presente relatório. 

 

São Paulo, 01 de julho de 2016.  

 

 

 

 

Emerson da Cruz Inácio (USP) 

José Luís Fornos (FURG) 


