
ATA DA III REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “LITERATURA E 

SAGRADO” 

Ao dia sete de julho de dois mil e doze, às dezessete horas e dez minutos, na sala 

quatrocentes e sete do bloco B da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 

Gragoatá, reuniram-se em assembleia os participantes do GT Literatura e Sagrado 

durante o XVIII ENANPOLL (Enconto Nacional da Anpoll), a saber: a professora 

Doutora Suzi Frankl Sperber, coordenadora do GT, Professor Doutor Paulo Soethe, 

 Professora Doutora Teresinha Vânia Zimbrão da Silva, Professora Doutora Sandra 

Luna, Professora Doutora Juliana Perez, Professor Doutor Dilip Loundo, Professor 

Doutor Eduardo Gross, Professor Doutor Eduardo Losso, Professor Doutor Mauro 

Rocha Baptista, bem como os Mestres Marcella Abboud, José Abílio Perez Junior,. A 

coordenadora pôs em discussão o tema proposto pela ANPOLL sobre a visibilidade dos 

trabalhados realizados na área da Linguagem, contestando se a visibilidade diz respeito 

a publicações ou a um reconhecimento por parte do meio acadêmico. Nesse sentido, 

propôs na reunião dos coordenadores da ANPOLL que estes apresentassem um relatório 

sobre o impacto da nossa produção em relação à sociedade. Pensando nisso, a 

coordenadora suscitou a discussão no Grupo de Trabalho de como expandir a 

visibilidade do material produzido pelos integrantes. Uma proposta foi a de fomentar o 

site do Grupo (www.literaturaesagrado.wordpress.com) com o material produzido e 

debatido nas reuniões. A professora doutora Juliana Perez ficou responsável de receber 

os endereços virtuais das publicações online, ou os dados dos artigos em papel e 

publicá-los no site. 

Em seguida, a ata do II encontro do Grupo de Trabalho “Literatura e Sagrado” foi lida 

pela coordenadora Suzi Frankl Sperber para que esta fosse aprovada. Foi realizada uma 

pequena mudança quanto a uma medida da ANPOLL para proibir a participação de 

alunos no encontro, uma vez que, após discussão dos coordenadores, a decisão foi 

revista e reformulada. Com a devida mudança, a ata foi aprovada por todos. 

A coordenadora colocou também em discussão uma proposta para o maior 

amadurecimento do grupo de pesquisa, revendo o que havia sido proposto e não 

cumprido na Ata anterior. Dentre as propostas que haviam sido feitas e não foram 

cumpridas estão: a apresentação de minicursos dentro dos encontros feitos, que foi 

inviabilizada dada a ausência de tempo hábil; a criação de duas comissões dentro do 

grupo, uma responsável por elaborar resenhas das obras selecionadas; a outra, em 

traduzir os melhores trabalhos para publicá-los em âmbito internacional. 

A coordenadora Suzi Frankl Sperber propôs uma revisão dessas comissões: elas 

tomariam um tempo inexistente para os professores e as devidas exigências das 

universidades. Decidiu-se pela abolição das comissões, que não correspondem a 

possibilidades reais, até porque a coordenadora julgou a instância mediadora proposta 

pouco viável. 

A professora doutora Juliana Perez propôs que o grupo buscasse uma estratégia de 

publicação dos textos trazidos na discussão, com um possível revezamento de 

organizadores e ajuda financeira das faculdades. 

O professor doutor Eduardo Gross sugeriu que surgisse uma nova comissão, com uma 

atribuição diferente, uma comissão que indicasse textos de referência. Todos poderiam 

http://www.literaturaesagrado.wordpress.com/


sugerir os livros, mas que houvesse uma comissão para a indicação de textos 

interessantes. 

A professora doutora Suzi Frankl Sperber candidatou-se para a coordenação e teve 

aprovação por consenso. A professora doutora Sandra Luna foi indicada como vice-

coordenadora, e Marcella Abboud como secretária. 

A proposta da coordenadora para o próximo encontro foi a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), para o mês de Agosto de 2013. A coordenadora se 

responsabilizou em consultar o instituto para ver esta possibilidade. 

A proposta foi que o congresso que comportará o IV Encontro do Grupo fosse aberto, 

com a possibilidade de 3 ou 4 dias. 

Houve, por parte da professora doutora Juliana Perez, a proposta de formalizar o GT no 

CNPq, contudo, esta foi rejeitada pelo grupo pelas dificuldades burocráticas dos 

membros que já participam de outros GTs. 

Quanto aos membros faltantes, foi estabelecido que duas ausências configurarão a saída 

do GT, duas presenças, munidas do interesse pessoal, caracterizariam o ingresso, i.e., 

lhes daria o estatuto de membros ativos, podendo e devendo eles indicar esta pertença 

em seus currículos Lattes. Ademais, foi estabelecido que haverá uma nova proposta de 

leituras para o próximo encontro, incluindo obras orientais, por exemplo, de cultura 

indiana, a fim de garantir a manutenção da pluralidade do Grupo. 

Foram sugeridas diferentes possibilidades de publicações. O professor doutor Eduardo 

Gross sugeriu a participação na revista Numen Qualis B3, que fará um número sobre 

religião e literatura. Os membros do grupo se comprometeram, também, a buscar outras 

fontes de publicação, inclusive a possibilidade de montar um livro que contivesse um 

comitê editorial externo. A professora doutora Sandra Luna sugeriu que se buscasse um 

selo do grupo para essa publicação. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião se 

encerrou às dezoito horas e trinta minutos. Eu, Marcella Abboud, lavrei esta ata que, 

após ser aprovada será assinada por todos os participantes. Campinas, 18 de julho de 

2012. 

 


