
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO GT “TEORIAS DA NARRATIVA” – BIÊNIO 
2010-2012

As atividades do GT “Teorias da narrativa” no biênio 2010-2012 deram-
se em conformidade com o plano de trabalho definido em reunião geral do XXV 
Encontro  Nacional,  realizado  em  Belo  Horizonte.  Assim,  deu-se 
prosseguimento ao estudo da narrativa enfocando, desta vez, o enredo. 

Ao longo do biênio, duas docentes encaminharam solicitação de adesão 
ao GT: Profas. Dras. Ana Cláudia Silva e Juliana Santini, ambas vinculadas a 
programas  de  Pós-Graduação  e  com  produção  científica  e  projetos  de 
pesquisa compatíveis  com as diretrizes do GT. Feita  a consulta  a todos os 
membros  do Grupo,  as  docentes  foram aceitas  e  convidadas  a  apresentar 
resultados de suas pesquisas já nas reuniões de trabalho do GT no XXVII 
Encontro,  o  que foi  realizado pela Profa.  Juliana,  mas não pela Profa.  Ana 
Cláudia que, devido a compromissos profissionais, não pode comparecer.

O GT foi representado, no XXVI Encontro Nacional da ANPOLL, por sua 
vice-coordenadora,  Profa.  Dra.  Márcia  Marques de Morais.  Com relação ao 
XXVII  Encontro,  a  mudança  de  data,  infelizmente,  impediu  que  muitos 
membros do GT comparecessem, incluindo aí tanto a coordenadora como a 
vice,   que  estavam  participando,  no  mesmo  período,  do  54º.  Congresso 
Internacional de Americanistas (ICA), realizado em Viena, na Áustria. Por este 
motivo,  a  reunião do GT no Encontro foi  conduzida pelo Prof.  Dr.  Alcmeno 
Bastos, decano do grupo. 

Como  coordenadora,  estabeleci,  antecipadamente,  o  cronograma  de 
atividades do grupo durante o Encontro, com duas reuniões gerais,  uma no 
início e outra no final dos trabalhos, e com outros dois períodos dedicados à 
apresentação  dos  textos  dos  docentes  que  puderam comparecer,  enviados 
previamente a todo o grupo, para que os membros pudessem melhor participar 
dos debates, e com a definição, também prévia, de um debatedor para cada 
texto, especificamente. Indico, na sequência, os docentes participantes e, entre 
parêntesis,  os  títulos  dos  trabalhos  resultantes  da  reflexão  sobre  o  tema 
proposto (o enredo): Prof. Dr. Alcmeno Bastos (“Enredo e narrativa”),  Profa. 
Dra.  Ana  Luiza  Silva  Camarani  (“Do  realismo ao  mito:  o  fait  divers em Le 
Clézio”), Prof. Dr. Audemaro Taranto Goulart (“Borges: da narrativa à poesia, a 
reinvenção  da  simplicidade”),  Profa.  Dra.  Juliana  Santini  (“O  sertão  como 
identidade perdida: espaço e representação em Galileia, de Ronado Correia de 
Brito”),  Prof.  Dr.  Luís  Carlos  Simon  (“A intriga  do  dia  a  dia:  o  enredo  na 
crônica”),  Prof.  Dr.  Luiz  Gonzaga  Marchezan  (“A  ficção  regionalista 
expressionista de Bernardo Élis”)  e Profa. Dra.  Sonia Reis.

Durante  o  evento,  houve  o  lançamento  do livro  Espaço  e  tempo  na 
narrativa,  organizado  pelos  Profs.  Drs.  Ana  Luiza  Silva  Camarani  e  Luiz 
Gonzaga Marchezan e publicado pela Cultura Acadêmica Editora, neste ano. 



O  livro  reúne,  revisados  e  sob  a  forma  de  artigos,  dez  dos  trabalhos 
apresentados pelo grupo no XXV Encontro da ANPOLL. 

Na reunião final do grupo, ficou estabelecido como tema de estudo para 
o próximo biênio o estatuto da ficção e foram eleitos como coordenador e vice, 
respectivamente, os Profs. Drs. Luiz Gonzaga Marchezan e Alcmeno Bastos.
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