
 

ATA DA II REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO “LITERATURA E SAGRADO” 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às quinze horas e quarenta 
e cinco minutos, no Anfiteatro do Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade 
Estadual de Campinas, reuniram-se os membros fundadores Suzi Frankl Sperber, 
coordenadora; Luís Henrique Dreher, vice-coordenador; Adna Candido de Paula, 
secretária; Teresinha Vânia Zimbrão da Silva e Juliana Perez. Justificou a ausência 
Sidnei Vilmar Noé. Não compareceram e não justificaram a presença os membros 
João Cesário Leonel Ferreira; Waldecy Tenório de Lima; Rafael Camorlinga Alcaraz e 
Salma Ferraz de Azevedo de Oliveira. Foram convidados e estavam presentes na 
reunião os professores Eduardo Gross; Fabrício Possebon e Paulo Astor Soethe. A 
coordenadora do Grupo de Trabalho deu início à reunião apresentando o que foi 
discutido na reunião, promovida pela ANPOLL, o XXVI Encontro da ANPOLL, que 
ocorreu no período de 06 a 08 de julho de 2011, em Niterói, que foi organizado 
somente para a participação dos coordenadores dos Grupos de Trabalho registrados 
na ANPOLL. De acordo com Suzi Frankl Sperber, a assembléia dos coordenadores 
decidiu por eleger um tema interdisciplinar para o próximo encontro nacional da 
ANPOLL; comentou também a decisão da assembléia pelo não acolhimento das 
comunicações de mestrandos e doutorandos no encontro de 2012; a ANPOLL 
permitirá que estes se inscrevam como ouvintes a fim de receberem as Cartas de 
Aceite. Suzi colocou em discussão a não participação e a ausência de manifestação 
de interesse em continuar fazendo parte do grupo de membros fundadores dos 
seguintes membros: Waldecy Tenório de Lima; Rafael Camorlinga Alcaraz e Salma 
Ferraz de Azevedo de Oliveira. Em discussão, os membros decidiram pelo 
desligamento dos referidos membros e, na sequência, foram convidados, para 
recompor o grupo gestor, os professores Eduardo Gross; Fabrício Possebon e Paulo 
Astor Soethe, que aceitaram o convite. Suzi Sperber, coordenadora do GT, ficou 
responsável por encaminhar uma carta à ANPOLL informando a atualização deste 
grupo. Em seguida, foi feita uma avaliação parcial do evento que estava sendo 
realizado, o II Encontro “Literatura e Sagrado” – fronteiras e m argens do sagrado 
com o olhar dos estudos literários , muito positiva e a coordenadora recebeu os 
devidos cumprimentos pela organização do evento e do livro que reuniu os textos dos 
membros, gestores e convidados, Presença do sagrado na literatura. Questões 
teóricas e de hermenêutica. A coordenadora indicou, como próxima atividade de 
trabalho do grupo, a possibilidade de se estabelecer uma lista de obras para que 
fossem lidas e discutidas por todos os membros no próximo encontro nacional. Após 
discussão, foram indicados, pelo grupo gestor, os seguintes títulos: O Código dos 
códigos, de Northrop Frye; O sagrado, de Rudolf Otto; O sagrado e o profano – a 
essência de religião, de Mircea Eliade; Presenças reais, de George Steiner; Leitura e 
teologia, de Georg Langenhorst e Os escritores e as escrituras, de Karl-Josef Kushel. 
Outra atividade de trabalho proposta foi a de incluir minicursos nos encontros do GT 
Literatura e Sagrado. Suzi Sperber informou que não dispunha de recursos suficientes 
para editar outro livro com os textos dos participantes daquele evento. Ficou decidido, 
assim, que este financiamento seria gasto com a criação, manutenção e hospedagem 
de um site do GT “Literatura e Sagrado”. A discussão do grupo voltou-se para os 
parâmetros de qualidade exigidos pela CAPES, comentou-se, nesse sentido, a 
necessidade da composição de uma Comissão Editorial, preferencialmente, formada 
por membros externos, para se evitar a crítica da publicação endógena. A partir 



 

desses dois últimos pontos da reunião, Luís Dreher indicou a criação de duas 
comissões. A primeira comissão ficará responsável por elaborar resenhas das obras 
selecionadas para, a partir delas, indicar os temas para o debate no próximo encontro 
do grupo. Esta comissão também será responsável pela estrutura do próximo evento. 
São membros da primeira comissão: Paulo Astor Soethe; Juliana Perez; Teresinha 
Zimbrão; José Leonel e Dilip Loudo. A segunda comissão ficou responsável por 
selecionar os textos encaminhados pelos membros, gestores e convidados, e indicar 
revistas, com classificação qualis, que os poderiam publicar. Esta comissão também 
ficou responsável por selecionar os melhores textos e, com financiamento não definido 
na reunião, pagar a tradução destes para a língua inglesa, enviando-os para 
publicação em periódicos internacionais. São membros da segunda comissão: Luís 
Dreher, Eduardo Gross, Fabrício Possebon, Adna Candido e Suzi Sperber. Nada mais 
havendo a ser tratado, a reunião se encerrou às dezessete horas e vinte minutos. Eu, 
Adna Candido de Paula, lavrei a presente ata que após ser lida e aprovada, será 
assinada por todos os membros presentes. Diamantina, 14 de dezembro de 
2011.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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