RELATÓRIO DO GT – A MULHER NA LITERATURA
BIÊNIO 2012-2014

A coordenação do GT A Mulher na Literatura, integrada pelas Profas. Dras.
Nancy Rita Ferreira Vieira (UFBA, coordenadora) e Carla Patrícia Bispo de Santana
(UNEB, vice-coordenadora), que finda o biênio 2012-2014, foi eleita pelas
integrantes do GT, sob a coordenação das Profas. Dras. Cristina Maria Teixeira
Stevens e Cíntia Carla Moreira Schwantes (ambas da UNB), durante o encontro do
GT, ocorrido em Niterói, em julho de 2012.
O plano de trabalho desenvolvido por essa coordenação teve as seguintes
propostas, entre outras:
Reconfigurar o site do GT, incluindo links novos, como acesso o Lattes,
divulgação das publicações dos membros do GT, eventos da área,
disponibilização das publicações do GT (anais, boletins, catálogos) e
publicação dos resumos do último encontro do XXVII ENANPOLL;
Repensar e propor novo formato para as atividades do nosso GT nos futuros
encontros da ANPOLL, usando como fórum de discussão e planejamento um
espaço previamente agendado durante o próximo Seminário Nacional;
Colaborar para a continuidade dos projetos de pesquisa coletivos, a saber:
Catálogo de Escritoras Brasileiras, Memória Acadêmica do GT, Traduções da
Cultura: uma antologia interdisciplinar nas interfaces entre estudos de gênero,
feminismos e mulheres, que representam coletivamente o grupo;
Manter o contato inter-GTs e divulgar os assuntos em pauta neste fórum,
recolhendo opiniões e sistematizando-as enquanto posicionamento do nosso
GT em relação aos temas em discussão;
Manter a divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e outros assuntos
de interesse do GT;
Coordenar os processos de solicitação de ingresso no GT, conforme as
normas estabelecidas pela ANPOLL;
Recadastrar os membros do GT e seus respectivos projetos de pesquisa,
atualizando-os nas duas linhas de pesquisa do GT (Resgate e
Contemporaneidades);
Refletir sobre o papel de um GT junto à ANPOLL;
Dar continuidade às publicações vinculadas ao GT.
Durante a gestão, a coordenação cuidou de estabelecer contato entre os
participantes, através da divulgação de eventos, publicações, atividades diversas
relacionadas aos interesses do GT.

Foi feita a atualização do site do GT em termos de suas informações principais
e integrantes, assim como foi realizada a digitalização dos Boletins do GT,
disponíveis na página www.amulhernaliteratura.ufba.br.
No curso do biênio, coube à coordenação proceder à organização dos
processos de ingresso de novos membros ao GT, encaminhando aos membros do
Conselho Consultivo as solicitações e enviando os pareceres definitivos aos
postulantes. Foram quatro pedidos ao todo, apenas três foram aceitos:

Níncia

Cecília Ribas Borges Teixeira (UNICENTRO, Paraná), Luciana Namorato (Indiana
University, USA) e Salete Rosa Pezzi dos Santos (UCS, RS).
Na reunião do GT, em 10 de junho de 2014, durante o encontro da ANPOLL,
na Universidade Federal de Santa Catarina, o grupo retornou à discussão acerca do
site do GT, ressaltando a necessidade de um endereço definitivo para hospedá-lo.
Discutiu-se ainda nessa reunião: a uniformização de uso de termos teóricos e
palavras-chave no âmbito do GT, tendo em vista a diversificação ocorrida nos
últimos anos entre: autoria feminina, autoria de mulheres, estudos de gênero, estudo
de mulheres, com a proposta de criação de um projeto coletivo em que essas
questões sejam pontuadas; assim como houve a proposta de que

parte das

reuniões do GT seja dedicada a discussões teóricas em vez de concentrar apenas
em apresentação de projetos. A sugestão é começar pela antologia de textos
fundadores traduzidos, organizada por Cláudia de Lima Costa, Ana Cecília Acioli,
Izabel Brandão, a ser lançada em breve pela Editora Mulheres.
Ficou definido ainda que o próximo Seminário Mulher e Literatura será em
Caxias do Sul sob a coordenação da Profa. Dra. Cecil Jeanine Zinani (da
Universidade de Caxias do Sul - UCS).
Foram escolhidas para os cargos de cordenadora e vice-coordenadora,
respectivamente, Profa. Dra. Rosana Cássia Kamita (UFSC) e Profa. Dra. Cristina
dos Santos Fontes (UEPG). Ficou estabelecido ainda que, na troca do Conselho
Consultivo, pelo menos duas integrantes do conselho anterior devem ser mantidas.
Compõe o Conselho Consultivo para o biênio 2014-2016: Izabel Brandão, Luciana
Borges, Márcia de Almeida, Nancy Vieira e Sandra Sacramento.
Salvador, 11 de agosto de 2014.
Nancy Rita Ferreira Vieira (UFBA)
Carla Patrícia Bispo de Santana (UNEB)

