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1. O GT Literatura e Sagrado: histórico e participantes 

 

 

O GT Literatura e Sagrado foi fundado no ano de 2009, por iniciativa de um grupo de 

colegas dos quais fizeram parte relevante os professores Adna Candido de Paula 

(UFVJM), Luis Henrique Dreher (UFJF) e Suzi Frankl Sperber (UNICAMP). Por ser 

pesquisadora de referência no tema, Suzi Sperber conseguiu reunir pessoas com que já 

cultivava relações acadêmicas e outros pesquisadores das áreas correlatas (como 

Ciência da Religião), que há muito se interessavam pelo tema. Suzi Sperber foi - 

admirável e generosamente - coordenadora do GT de 2009, ano de sua fundação, até 

2014, com três vice-coordenadores, Luis Henrique Dreher (UFJF), de 2009 a 2010, 

Adna Candido de Paula (UFVJM) de 2010 a 2012, e Sandra Luna, de 2012 a 2014.  

 A iniciativa de Suzi Sperber encontrou ao mesmo tempo a alegria, o respeito e 

um certo receio por parte dos membros fundadores. Alegria porque, de alguma forma, 

há muito todos desejávamos um grupo no qual fosse possível discutir abertamente as 

relações entre o sagrado e a literatura; respeito porque sabíamos que seria um desafio 

fundar um grupo com tal abordagem no meio acadêmico brasileiro, muitas vezes muito 

fechado no que diz respeito a qualquer experiência ou mesmo discurso sobre o sagrado, 

e receio tanto pela amplidão do tema quanto pelos preconceitos que poderíamos 

encontrar. Quanto à amplidão do tema: desde seu início, o GT possuiu um caráter 

interdisciplinar, reunindo estudiosos da Literatura e das Ciências da Religião, e aberto 

às diversas formas de manifestações do Sagrado, portanto, não confessional.   

 Assim, os dez membros fundadores (Adna Candido de Paula, UFJF; João 

Cesário Leonel Ferreira, Mackenzie; Juliana Pasquarelli Perez, USP; Luís Henrique 

Dreher, UFJF; Rafael Camorlinga Alcaraz, UFSC; Salma Ferraz de Azevedo de 

Oliveira, UFSC; Sidnei Vilmar Noé, UFJF, Suzi Frankl Sperber, UNICAMP; Teresinha 



Vânia Zimbrão da Silva, UFJF, e Waldecy Tenório de Lima, PUC-SP) aceitaram o 

desafio. Hoje é possível dizer que o grupo continua seus trabalhos com muita alegria e 

responsabilidade, mas agora já sem receio, uma vez que os quatro Encontros realizados 

(em 2010, 2011, 2012 e 2014) não apenas tiveram um número inesperadamente alto de 

comunicações, ampliaram o círculo dos participantes ativos do GT e resultaram em dois 

livros (2011 e um a ser organizado por Suzi Sperber e Sandra Luna, em 2015), e muitos 

artigos aceitos em revistas especializadas (Ipotesi, vol. 16, n. 2, 2012) e  Numen (v. 16, 

n. 2, 2013).  

 Mais informações sobre as publicações e sobre os atuais membros do grupo 

podem ser encontradas no relatório sobre o biênio 2012-2014. Note-se que os 

participantes que apresentaram trabalhos no último encontro do GT, realizado em julho 

de 2014, já são considerados membros ativos,  a menos que não participem do próximo 

encontro, a se realizar em 2016. Uma política importante para o GT - que será mantida 

neste biênio - é a participação de pós-graduandos em seus encontros, o que incentiva a 

formação de novos pesquisadores na área.  

  

2. O GT Literatura e Sagrado: linhas temáticas 

 

A partir dos quatro encontros realizados pelo GT, é possível observar que se 

consolidaram quase espontaneamente as seguintes linhas temáticas, que devem 

continuar a ser desenvolvidas neste biênio:  

 Estudos ricoeureanos (pesquisas sobre a obra do filósofo francês Paul Ricoeur, 

bem como pesquisas sobre textos literários a partir da abordagem ricoeureana) 

 Reflexões teóricas (pesquisas sobre a obra de críticos literários ou filósofos e 

teólogos que estudam as relações entre Literatura e Sagrado) 

 Pensamento indiano na literatura; literatura no pensamento indiano 

 Budismo na literatura; literatura no budismo 

 Literatura e Sagrado em formas narrativas 

 Literatura e Sagrado em formas poéticas 

 Literatura e Sagrado em formas dramáticas    

 

  



3. Plano de Trabalho (2014 -2016) 

 

 Organização do V Encontro do GT Literatura e Sagrado no próximo encontro 

da ANPOLL, em 2016.  

 Estudo da melhor forma de publicação (livro impresso, periódico acadêmico, 

livro eletrônico) dos trabalhos a serem apresentados no V Encontro do GT 

Literatura e Sagrado. 

 Intenção de realizar um encontro do GT, antes ou depois do encontro da Anpoll,  

na Universidade de São Paulo, para divulgação das pesquisas do grupo. 

 Divulgação, por email, de informações acadêmicas (eventos, publicações, etc.) 

que possam interessar o desenvolvimento das pesquisas do GT e divulgação de 

pesquisas em âmbito mais amplo, visando integrar também novos participantes 

que se mostrem dispostos e que demonstrem nível de pesquisa compatível. 

 Atualização da página do GT Literatura e Sagrado: 

http://literaturaesagrado.wordpress.com/ 

 Apoio à publicação de um livro com artigos dos membros do GT, a ser 

organizado pelas professoras Suzi F. Sperber e Sandra Luna. O livro poderá ser 

publicado pela Universidade Federal da Paraíba, com o selo da Coleção Pós-

Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB, e contará com um 

Conselho Editorial composto por docentes de várias universidades do Brasil e do 

exterior. (Os livros já publicados sob este selo tiveram avaliação excelente pela 

CAPES, ficando todos entre L4 e L3.) 

 Incentivo a outras iniciativas de publicações ou eventos a serem organizados por 

membros do grupo em suas instituições.  
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