
Relatório de atividades do GT literatura e sagrado 2010-12.

Profa. Dra. Suzi Frankl Sperber
Coordenadora do GT Literatura e Sagrado

O GT. Literatura e Sagrado foi aprovado em agosto de 2009. Portanto, o primeiro biênio 

foi de agosto de 2009 a agosto de 2011. Redigi em fevereiro de 2011 o relatório 

referente a estas atividades. O biênio seguinte, para o GT Literatura e Sagrado, iria de 

agosto de 2011 a agosto de 2013. Como o relatório a ser encaminhado corresponderia a 

10 meses de atividade – o que é muito pouco tempo, refaço o relatório abrangendo todo 

o tempo de existência do presente GT.  ATENÇÃO: ESTE RELATÓRIO 

CORRESPONDE A 34 MESES DE ATIVIDADES!

Havia sido proposto, para os dois primeiros anos de atividades:

Plano de trabalho
1. Descrição das etapas:
1.1 – Primeiro Ano:
Etapa 1 –  Considerando que a proposta do GT Literatura e Sagrado seja aprovada, 
assim que se confirmar a aprovação a coordenadora convocará uma reunião do grupo, 
na instituição em que está lotada, a fim de que o grupo determine os focos de análise. 
Conta-se, nessa etapa, o tempo para convocação, acerto de agendas e preparação do 
local  para  o  encontro.  Será  de  responsabilidade  da  Coordenadora  providenciar  os 
convites  institucionais  para  que  os  membros  possam  solicitar  afastamento  para 
participação  do  encontro,  que  se  caracterizará  como  o  I  Encontro  Regional  do  GT 
Literatura e Sagrado;

Isto foi realizado em 2009-10, sendo que o I Encontro do GT Literatura e Sagrado 
se  deu  no  seio  da  XXVI  ENANPOLL,  portanto  em 2010.  Consta  do  primeiro 
Relatório.
Etapa  2  –  Será  estabelecido,  pelo  grupo,  um número  limitado  de  participações  de 
pesquisadores convidados e orientandos para os encontros nacionais da ANPOLL;
Assim foi feito.
Etapa 3 –  Elaboração dos  projetos individuais  a  serem desenvolvidos  no biênio  de 
atividades do GT Literatura e Sagrado;
Estes foram desenvolvidos, sendo apresentados sob a forma de comunicações  em 
verdade  tanto  no  I  como  no  II  Encontro  do  GT  Literatura  e  Sagrado  (são 
Encontros Nacionais), realizados primeiro ao longo da XXVI ENANPOLL e depois 
no Instituto de Estudos da Linguagem – IEL-UNICAMP em agosto de 2011, evento 
já  noticiado  no  relatório  anterior,  mas  cujos  dados  apresentarei  com  mais 
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exatidão. Ao longo deste II Encontro foi lançado o livro  Presença do Sagrado na  
Literatura, organizado por Suzi Frankl Sperber e contendo artigos dos colegas que 
participaram do I Encontro.
Etapa 4 –  Estruturar  uma comissão  interna,  que será responsável  pela  obtenção de 
fundos  para  que  venham  subsidiar  a  publicação  de  trabalhos  coletivos  e  outras 
atividades tais como viagens em que o grupo possa se apresentar como responsável por 
um simpósio em eventos nacionais e internacionais. Outrossim, essa comissão poderá 
organizar  fundos  obtidos  com  os  próprios  membros  para  custear  as  despesas  dos 
encontros regionais do GT Literatura e Sagrado e o nacional da ANPOLL;

Evidentemente esta etapa tem forte tom utópico. A Comissão Interna consistiu na 
boa  vontade  de  pessoas.  A  verba  para  o  II  Encontro  foi  batalhada  pela 
coordenadora.  A verba para a publicação do livro,  idem. Como consta da Ata 
relativa à reunião realizada no âmbito do II Encontro do GT Literatura e Sagrado, 
os membros do Comitê Gestor optaram por publicar seus trabalhos em revistas 
Qualis A1. Assim sendo, houve os que encaminharam seus textos para a Revista 
Ipotesi, Qualis A1, mas ninguém recebeu ainda qualquer posição da revista com 
relação aos trabalhos enviados. Com relação a uma comissão que obtenha fundos 
para subsidiar a publicação de trabalhos coletivos e outras atividades tais como 
viagens em que o grupo possa se apresentar como responsável por um simpósio em 
eventos nacionais e internacionais, isto só será possível, viável, quando o grupo se 
entender verdadeiramente como tal e tiver uma ação verdadeiramente conjunta, o 
que, como todos objetivos que envolvem grupos, ou mais de uma pessoa, é ação a 
ser confirmada e reconfirmada praticamente cotidianamente. Assim, mesmo que 
haja algo de utópico nesta formulação, entendo que a verba conseguida para a 
publicação de trabalhos individuais em livro foi uma grande vitória, assim como a 
verba conseguida para o II Encontro Nacional de Literatura e Sagrado! E isto um 
ano e meio depois de fundado o GT. 

Etapa 5 – Realização do II Encontro Regional do GT Literatura e Sagrado, em local 
previamente  definido  no  I  Encontro  Regional  do  GT.  Este  terá,  como  objetivo,  a 
apresentação  dos  projetos  individuais  dos  professores-pesquisadores  e  convidados. 
Conta-se, nessa etapa, o tempo necessário para a organização desse segundo encontro; 

Como já referido, o II Encontro do GT Literatura e Sagrado se deu em agosto de 
2011. Foi um Encontro Nacional. Um grupo de estudiosos da região Sudeste teve 
seu Encontro Regional virtual tanto em 2011, como em 2012, com a definição dos 
que participariam da leitura da obra proposta:  The  Great  Code,  de  Northrop 
Frye. Não tivemos notícia de outros Encontros Regionais. 
Abaixo  a  programação  total,  real,  tal  como  finalmente  ocorrida,  associada  às 
atividades do Centro Margens
Agosto 2011

Local: Auditório do IEL-UNICAMP

Dia 08.08
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III Colóquio Margens – Estudos interdisciplinares nas fronteiras da literatura e da 

linguagem - em dois tempos

Tempo 1 - Fronteiras e margens com o olhar dos estudos da linguagem.

Manhã: 10hs-11hs

Heloisa Buarque de Hollanda: “O levante da palavra marginal”

Moderadoras: Suzi Frankl Sperber e Anna Christina Bentes

11hs-12hs

Sérgio Vaz (Cooperifa): Lançamento de seu livro Literatura, pão e poesia. Conversa 
com Heloisa Buarque de Hollanda.

Tarde: 14hs-17hs

Mesa redonda interdisciplinar: Alteridade e dialogismo (ou questões abertas pelo estudo 

sobre as margens)

Anna Christina Bentes - 

Suzi Frankl Sperber - “Aprender a linguagem das margens: arte total?”

Adna Candido de Paula – “No mundo da linguagem: por uma aproximação 
interdisciplinar entre a Teoria Literária e os Estudos da Linguagem”

Debatedora: Heloisa Buarque de Hollanda

18hs: Apresentação do filme Mahabharata de Peter Brook (155 minutos) 

Tempo 2 

Dias 09, 10, 11.08.2011

II Encontro “Literatura e Sagrado” – fronteiras e margens do sagrado com o olhar 

dos estudos literários.

O Encontro seguirá a seguinte sistemática: as comunicações (que deverão cumprir 

o tempo máximo dado de 30 minutos) serão conhecidas e inicialmente debatidas 

pelos colegas de mesa redonda. Perguntas e debates vindos do público serão bem-

vindos. Gravaremos o evento.

Dia 09.08
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9hs-10h15s: 

Abertura

Conferência  de  abertura:  Paulo  Soethe  (UFPR):  “Literatura  e  religião,  distância  e 

envolvimento: perspectivas do sagrado”

Intervalo: 10hs15-10hs30

10h30- 12hs: Marcas do sagrado na criação contemporânea I: - 

Dilip LOUNDO (UFJF): “A Índia e o Caminho Poético de Cecília Meireles: Um Estudo 

dos Poemas Escritos na Índia".

Juliana  PEREZ  (USP):  “As  epifanias  em  ‘A  imitação  do  amanhecer’,  de  Bruno 

Tolentino”.

João Batista SANTIAGO SOBRINHO: “Dioniso, o sagrado e a palavra da origem na 

poesia “Prefácio”, de Mário Faustino”.

Almoço: 12h00-14hs

14hs-15hs30: Marcas do sagrado na criação contemporânea II: - 

Sandra  LUNA  (UFPB):  “Tabu  e  tragédia:  o  eterno  retorno  da  ancestralidade  na 

dramaturgia pós-moderna de Sam Shepard”.

Teresinha Vânia ZIMBRÃO (UFJF): "Individuação, Sannyasa e ‘A Terceira Margem 

do Rio’".

Júlio Cesar Machado de (PAULA): “Sinais de fumaça: feitiços e feiticeiros negros em 

A carne, de Júlio Ribeiro, e ‘São Marcos’, de João Guimarães Rosa”

15hs30-16hs15:  DEBATE ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA (I e II).

Intervalo: 16hs15- 16hs30

16hs30-18hs

Aportes teóricos para o estudo do sagrado na arte:

Eduardo GROSS (UFJF): "O uso da hermenêutica filosófica na discussão sobre religião 

e literatura".
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Marcella  ABBOUD  (UNICAMP):  "Teologia  Negativa  e  Ateísmo:  Saramago  e  a 

literatura do não".

Eduardo Guerreiro B LOSSO (UFRRJ): “Ascese da escrita na literatura moderna: em 

torno do livro absoluto”.

18h-18hs45:  DEBATE  ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA.

Dia 10.08

9hs-10hs30: Aportes teóricos para o estudo do sagrado na arte:

Luís  Henrique  DREHER  (UFJF):  "Sobre  o  'sublime'  e  o  'sagrado':  teorias  entre  as 

ciências e a literatura",

Suzi  Frankl  SPERBER (UNICAMP):  "Essencialismo:  debates  sobre  o  sagrado e  as 

incorporações da cultura". 

Adna Candido de PAULA (UFVJM): "Hermenêutica literária e hermenêutica religiosa: 

uma relação dialética complexa" 

10hs30-11hs:  DEBATE  ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA.

11hs-12hs

LANÇAMENTO DO LIVRO Presença do sagrado na literatura. Questões teóricas e 

de  hermenêutica.  Breve  fala  de  Luís  Henrique  Dreher,  Suzi  Frankl  Sperber  e 

Adna Candido de Paula (30 minutos totais).

Almoço

14hs-16hs: O sagrado, o profano e a luta com a linguagem.

Moacir Amâncio (USP): O profano sagrado em Yona Wollach.

Mauro Rocha BAPTISTA (UEMG): "A quête de Percival: resgate da experiência no 

método".
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Leo AGAPEJEV DE ANDRADE (USP): "Relações  entre Hassidismo,  Linguagem e 

Cabala".

Fabrício POSSEBON (UFPB): “O encantamento na Odisséia, 19, 455-58: proposta de 

interpretação”. 

16hs-16hs-45:  DEBATE  ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA.

Intervalo: 16hs45-17hs

17hs-19hs: REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DO GT LITERATURA E SAGRADO

Dia 11.08

9hs-10hs30: Expressões do sagrado e da religião em obras de ficção e não ficção

Régis Augustus Bars CLOSEL: "Em paz com o passado: Complicações Religiosas na 

peça Sir Thomas More".

Luiz Fernando NÖTHLICH DE ANDRADE: "Palavras que brotam do Silêncio do Ser."

Giovanni  Marques  SANTOS "Presença  da  literatura  sapiencial  bíblica  em  Lavoura 

arcaica".

10hs30-11hs:  DEBATE  ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA.

11hs15-11hs30: Apresentação vídeo - Depoimento de Eduardo Galeano: “Entusiasmo: 

ter os deuses dentro de nós”.

Almoço

As sessões da tarde serão na Sala Sarau-Sala de Leitura em Voz Alta- no 1º andar do 

prédio da Biblioteca do IEL.

14hs-15hs: Expressões do sagrado e da religião em obras de ficção e não ficção

Magali  dos  SANTOS  MOURA  (UERJ):  “‘Que  ideia  tens  da  religião?’  –  Sobre  o 

discurso religioso no Fausto I de Goethe”
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Lucia  Helena  FURTADO  MOURA  (UFJF):  “Representações  psicorreligiosas 

riobaldianas”.

15hs-15hs30:  DEBATE  ENTRE  OS  MEMBROS  PARTICIPANTES  DO  TEMA 

ACIMA.

Intervalo: 15hs 30-15hs45

15hs 45– 17hs30: O Sagrado, o Símbolo e o Misticismo

Roberto Antonio Penedo do AMARAL (UFVJM): “A pedagogia dos símbolos e a 

Bíblia Sagrada” 

Pedro E. C. SANTOS (USP): “Noção de pedras sagradas no mundo antigo” 

Leonardo d’Avila de OLIVEIRA: “Um outro domesticado: misticismo e hierarquia na 

Revista ‘A ordem’”

17hs30-18hs15:  DEBATE ENTRE OS MEMBROS PARTICIPANTES DO GRUPO 

ACIMA.

AGRADEÇO  O  FINANCIAMENTO  DO  FAEPEX,  TANTO  PARA  A 
PUBLICAÇÃO  DO  LIVRO,  COMO  PARA  A  REALIZAÇÃO  DOS 
ENCONTROS.

1.2 – O que foi previsto para o Segundo Ano:
Etapa 1 – Solicitação de inclusão desses projetos nos respectivos órgãos institucionais 
responsáveis pelos programas de pós-graduação das IES envolvidas. Será considerado, 
nessa etapa, o tempo necessário para que ocorram os trâmites legais acadêmicos para 
essa inserção;

Não tenho informação a respeito disto.
Etapa  2  –  Será  criado  um  espaço  virtual,  na  qualidade  de  fórum  em  que  os 
pesquisadores e orientandos encontrarão textos, entrevistas, indicações bibliográficas e 
um lócus de discussão entre os membros. Será criada, no segundo encontro do grupo, 
nova comissão responsável pela criação do espaço virtual e pela manutenção do mesmo;

Juliana Pasquarelli  Perez criou um blog do GT Literatura e Sagrado em 2011, 
blog que vem sendo atualizado na medida do possível.  Idalice Morais anexou o 
blog ao site da ANPOLL, de modo que o mesmo conteúdo pode ser acessado por 
esta outra via. 
Etapa 3 –  Organização  dos  temas,  abordagens e  sessões  de comunicações  a  serem 
apresentadas no XXIV Encontro Nacional da ANPOLL;
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A formulação estava equivocada.  O I Encontro do GT. Literatura e Sagrado se deu ao 
longo do XXVI ENANPOLL e o III Encontro se dará ao longo do XXVII ENANPOLL. 
Os  temas  (leituras)  propostas  constam  da  Ata  da  Reunião  havida  no  II  Encontro 
Nacional  do GT Literatura  e  Sagrado em 2011.  Este  III  Encontro  Nacional  do  GT 
Literatura e Sagrado realizar-se-á em julho de 2012. Por enquanto (hoje é dia 26 de 
junho de 2012), estes são os inscritos com resumos aprovados:

Trabalho

FERMAR DA FERTILIDADE, DE MISHIMA: UM MERGULHO NO 

CATRASA E CAHARSIS UM DIÁLOGO ENTRE AS ESTÉTICAS 
TRANSFOTRANSFORMATIVAS DAS TRADIÇÕES INDIANA E GREGA 
(CO-AUTOR JOSÉ ABÍLIO PEREZ JÚNIOR)

DEFINIÇÕE DEFINIÇÕES DO SAGRADO A PARTIR DE RUDOLF OTTO E 
ELIMIRCEA ELIADE

E SAGRADO E PROFANO NA ORIGEM DA ESCRITA

CATRASA E CATHARSIS UM DIÁLOGO ENTRE AS ESTÉTICAS 
 TTRANSFORMATIVAS DAS TRADIÇÕES INDIANA E GREGA

 CÓDIGO DOS CÓDIGOS REVISITADO: UM DIÁLOGO COM 
NNORTHROP FRYE

SAGRADO O SAGRADO E O PROFANO NA FICÇÃO BORGIANA

DEF FOCO E DEFORMAÇÃO NO RETRATO TEOLÓGICO-
LITERÁRIO DE KAFKA POR KARL-JOSEF KUSCHEL

PODE O QUE PODE O CÓDIGO DOS CÓDIGOS? OS EXILADOS 
À DE JOYCE À LUZ DAS PROPOSIÇÕES DE NORTHROP FRYE

DIÁLOG  DIÁLOGO DE “REMINISÇÃO” COM O VELHO E NOVO TES- 
TESTAMENTO

ESPIRITUA ESPIRITUALIDADE EM MACHADO  DE ASSIS: O ESPELHO

Autor

ALEXANDRE LÚCIO SOBRINHO - (UNICAMP - SP )

DILIP LOUNDO - (UFJF - MG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA )

EDUARDO GROSS - (UFJF - MG - UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE JUIZ DE FORA )

EDUARDO GUERREIRO BRITO LOSSO - (UFRRJ)

JOSE ABÍLIO PEREZ JUNIOR - (UFJF - MG - UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ DE FORA )

JULIANA P PEREZ - (USP - SP )

MARCELLA ABBOUD - ()

MAURO ROCHA BAPTISTA - (UEMG)

SANDRA AMÉLIA LUNA CIRNE DE AZEVEDO - (UFPB - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - PB )

SUZI FRANKL SPERBER - (UNICAMP - SP )

TERESINHA VÂNIA ZIMBRÃO DA SILVA - (UFJF - MG - 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA )

Etapa 4 –  Seleção e revisão dos textos completos  para a publicação dos resultados 
obtidos.  Serão  contatados  professores  pesquisadores  familiarizados  com  a  área  de 
estudos  mas1 que  não  façam  parte  do  grupo,  a  fim  de  avaliarem  os  textos  pré-
selecionados;

1 O ponto é que há pares nossos [ainda] fora do grupo (pessoas que também  pesquisam Literatura e 
Sagrado, mas que entendem razoavelmente dos dois, e não só de um desses), e que estas pessoas podem 
contribuir mais para o GT e seu crescimento do que pesquisadores que não co-relacionam os dois temas 
(daí “familiarizados”). Essas pessoas poderão contribuir para um crescimento quantitativo e qualitativo do 
GT sem que caiamos em “dinâmicas endógenas” ao longo do tempo,  mas também sem que percamos 
nossa “identidade”.
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Os textos publicados em Presença do Sagrado na Literatura foram revistos por 
pesquisadores familiarizados com a área de estudos, e que ainda não faziam parte 
do  grupo.  Isto  corresponde  à  atividade  terminada  em  2011.  Os  novos  textos 
completos, na medida em que foram encaminhados para a Revista Ipotesi,  cujo 
tema sugerido  foi  justamente  Literatura e  Sagrado,  estão sendo selecionados  e 
avaliados pela Comissão Editorial.  Portanto,  no momento em que a revista for 
publicada, no presente ano de 2012, terá sido realizada plenamente a etapa 4.
Etapa 5 – Reunião com os membros do GT Literatura e Sagrado para avaliação dos 
trabalhos  realizados,  apresentação  de  nova  proposta  para  mais  um  biênio  junto  à 
ANPOLL  e  para  o  lançamento  do  livro  com  os  textos  avaliados.  Deverá  ser 
contabilizado, nessa etapa, o tempo necessário para a organização desse lançamento. 

Em 2011 houve uma reunião com membros do GT Literatura e Sagrado, avaliando 
os trabalhos realizados e apresentando nova proposta para mais um biênio. O livro 
já foi lançado em 2011. Ao longo da XXVII ENANPOLL ocorrerá o III Encontro 
Nacional  do GT Literatura  e  Sagrado,  prejudicado  pela  mudança  de  data  (de 
junho para julho) e pelo alto valor das inscrições.  De qualquer maneira haverá 
eleições no próximo encontro, com definição de uma nova proposta para mais um 
biênio.

Abaixo a Ata da reunião realizada em agosto de 2011. 

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 
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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 margens 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.
___________________________
Suzi Frankl Sperber
_____________________________
Luís Henrique Dreher
_____________________________
Adna Candido de Paula
______________________________
Teresinha Vânia Zimbrão da Silva
______________________________
Juliana Perez
______________________________
Eduardo Gross
_____________________________
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Fabrício Possebon

Paulo Astor Soethe

A fim de convidar membros e interessados no III Encontro Nacional do GT 
Literatura e Sagrado, a coordenadora formulou e encaminhou o convite abaixo, 
respeitando as propostas exaradas na última reunião.

O GT Literatura e Sagrado convida os interessados em apresentar comunicações 
individuais a se inscreverem no site da ANPOLL, para o XXVII ENANPOLL 2012 
– A REALIZAR-SE ENTRE 10 a 13 de julho EM NITEROI. Para este Encontro 
sugerimos algumas leituras teóricas de referência:

Northrop Frye (Código dos códigos);
Rudolf Otto (O sagrado); 
Mircea Eliade (O sagrado e o profano – a essência da religião);
George Steiner (Presenças reais); 
Georg Langenhorst (Leitura e teologia);
Karl-Josef Kuschel (Os escritores e as escrituras).

Esta proposta vem do desejo forte de um aprofundamento dos conhecimentos 
tanto hermenêuticos, como de reflexões sobre o sagrado, sejam eles teológicos, 
filosóficos, de estudos religiosos, sem esquecer que se trata de uma interrelação 
entre os estudos literários e os do sagrado. 
Também acolheremos comunicações sobre outras referências teóricas, lembrando 
que a temática geral é literatura e sagrado. Sempre e em todos os casos levaremos 
em conta a qualidade dos trabalhos.

A proposta de trabalho para o próximo biênio será definida, pois, na reunião a ser 
realizada em julho de 2012.
Ao longo do 1. semestre de 2012 foram envidados esforços para organizar o 
próximo encontro, o que envolve encaminhamento de mails, leitura de resumos, 
para aprová-los ou não, aceitar ou não inscrições. Além disto foram lidos os textos 
propostos. 
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