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1) Preliminares 

 

O presente Relatório de Atividades refere-se ao biênio 2006-2008, período em que a Coordenação 

do GT – Teoria da Narrativa foi exercida pelos professores Alcmeno Bastos-UFRJ (Coordenador) e Maria 

Célia Leonel-UNESP (Vice-coordenadora), eleitos em 19/07/2006, durante o XXI Encontro Nacional da 

ANPOLL, realizado na PUC-SP no período de 19 a 21 de julho de 2006. 

       

 

2) Atividades desenvolvidas 

 

No biênio 2006-2008, o GT Teoria da Narrativa deu prosseguimento às atividades que vem 

desenvolvendo desde sua fundação. Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que o GT esteve presente ao 

XXII Encontro Nacional da ANPOLL, realizado em 2007 em Brasília, na pessoa do Coordenador, 

conforme normas da entidade. Além de ser informado das deliberações da Diretoria da ANPOLL e dos 

órgãos de financiamento das atividades de pesquisa (CAPES, CNPq, FAPs etc.), o Coordenador participou 

ativamente de uma reunião específica para Coordenadores de GT, no dia 11/09/2007, quando foram 

discutidas normas para funcionamento dos GTs, a partir de documento elaborado, no ano anterior, por 

uma comissão de   coordenadores de GT. Infelizmente, pela pouco tempo disponível para a discussão do 

documento, não foi possível chegar-se a um conjunto de propostas que viessem a ser aprovadas na 

Assembléia Geral da ANPOLL. 

Também merece destaque a publicação do livro Narrativa e representação (São Paulo: Cultura 

Acadêmica, 2007), organizado por Márcia Valéria Zamboni Gobbi, Maria Célia Leonel e Sylvia Telarolli, 

todas integrantes do GT, e que reuniu textos desenvolvidos a partir de apresentações feitas durante o 

Encontro de 2006, “versando sobre o eixo escolhido como tema central das reflexões do grupo, a relação 

entre narrativa e representação”, conforme apontam as organizadoras da publicação (p. 7). É oportuna a 

ressalva de que sejam textos “desenvolvidos a partir de apresentações feitas durante o Encontro”, pois tal 

circunstância atesta o acerto da dinâmica dos encontros do GT, que não se limitam à apresentação de 

trabalhos, mas que promovem debates sobre eles, permitindo assim que os pesquisadores cheguem a 

melhores resultados, conforme versão final publicada em livro. 



Durante o biênio, a Coordenação manteve contatos freqüentes com os membros do GT, via 

mensagens eletrônicas, mas não foi possível viabilizar um grupo de discussão. Os contatos se amiudaram 

nas proximidades do Encontro de Goiânia. Neste, o GT cumpriu a programação, durante os dois dias 

reservados para tais atividades pela ANPOLL, sendo de ressaltar que, devido ao grande número de pedidos 

de ingresso no GT, foi reservada aos candidatos uma parte da programação, quando então apresentaram 

seus projetos de pesquisa. Esses candidatos participaram igualmente das demais atividades do GT, e todos 

afirmaram ter sido proveitosa a experiência, pois conheceram melhor as pesquisas que vêm sendo 

desenvolvidas no âmbito do GT, o que lhes permitiu ratificar o interesse em vir a fazer parte do grupo. 

Como fora decidido no encontro anterior, o tema dos trabalhos apresentados foi “Narrativa e 

representação”. Estiveram presentes os seguintes pesquisadores: Alcmeno Bastos (UFRJ), Audemaro 

Taranto Goulart (PUC-MG), Ana Luiza Silva Camarani (UNESP), Benedito Antunes, José Antonio Segatto 

(UNESP), Luiz Gonzaga Marchezan (UNESP), Márcia Marques de Morais (PUC-MG), Maria Célia Leonel 

(UNESP) e Maria Rosa Duarte de Oliveira (PUC-SP). Não compareceram ao encontro, tendo 

anteriormente justificado suas ausências, os seguintes pesquisadores: Flora de Paoli Faria (UFRJ), Geysa 

Silva (UFRJ), Latuf Isaías Mucci (UFF), Luiz Edmundo Bouças Coutinho (UFRJ), Márcia Valéria Zamboni 

Gobbi (UNESP), Maria Lúcia Outeiro Fernandes (UNESP), Sílvia Helena Telarolli de Almeida Leite 

(UNESP), Sônia C. Reis  (UFRJ) e Wellington de Almeida Santos (UFRJ). A Professora Raquel Rolando 

(FURG), cujo nome constava da programação, teve um impedimento de última hora e não pôde 

comparecer ao encontro, tendo apresentado justificativa dias antes da realização do início dos trabalhos. 

No último dia do Encontro de Goiânia, os membros do GT reuniram-se para avaliação dos 

trabalhos desenvolvidos e tomada de decisões. Foram, então, tomadas as seguintes deliberações: a) as 

Professoras Maria Célia Leonel (UNESP) e Márcia Marques de Morais (PUC-MG) foram eleitas 

Coordenadora e Vice-coordenadora do GT Teoria da Narrativa para o biênio 2008-2020; b) por não 

haverem respondido à convocatória para o Encontro de Goiânia e por não se fazerem presentes às 

atividades do GT já há algum tempo, foram excluídos do GT os seguintes pesquisadores: Gabriela Kvacec 

Betella, Márcio de Vasconcelos  Serelle e Mauro Porro; c) foram admitidos como membros do GT os 

seguintes pesquisadores, todos presentes ao Encontro de Goiânia: Adelaide Caramuru Cezar (UEL), Luiz 

Carlos Santos Simon (UEL), Renata Rocha Ribeiro (UEG), Alessandra C. C. Grangeiro (UFG) e Mônica 

Gomes da Silva (UFF); d) foi aprovado o tema “Narrativa: tempo e espaço” para os trabalhos a serem 

apresentados no próximo encontro do GT. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada como 

encerrada. 

Em face do acima exposto, a Coordenação avalia como positiva a atuação do grupo, agradece a 

colaboração dos membros e expressa a certeza de que no próximo biênio o GT Teoria da Narrativa 

continuará a ser tão produtivo quanto o tem sido nos últimos biênios. 

 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2008. 

Prof. Dr. Alcmeno Bastos 

Coordenador do GT Teoria da Narrativa - ANPOLL 



 

 

 


