RELATÓRIO DO GT A MULHER NA LITERATURA
(BIÊNIO 2008-2010)
A coordenação do GT A Mulher na Literatura, integrada pelas Profas Dras Leila
Assumpção Harris (UERJ, coordenadora) e Ana Cecilia Acioli Lima (UFAL, vicecoordenadora), que ora encerra o biênio 2008-2010, foi eleita pelas integrantes do
GT, sob a coordenação das Profas Dras Liane Schneider e Márcia Almeida (gestão
2006-2008), durante o Encontro do GT A Mulher na Literatura, realizado em
Goiânia
em
julho
de
2008.
Reiteramos aqui as principais propostas que apresentamos em nosso plano de
trabalho para o biênio.
• 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/Internacional.
• Colaborar com o planejamento, organização e realização do XIII Seminário
Nacional / IV Seminário Internacional ‘Mulher e Literatura’, a ser realizado
em Natal, previsto para setembro de 2009, sob coordenação da Profª Drª.
Conceição Flores (Universidade Potiguar).
• Manter a divulgação, por e-mail, de eventos, publicações e outros assuntos
de interesse do GT.
• 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.
• Recadastrar os membros do GT e seus respectivos projetos de pesquisa.
• Colaborar com a manutenção da homepage do GT.
• Refletir sobre o papel de um GT junto à ANPOLL.
• Dar continuidade às publicações vinculadas ao GT.
O XIII Seminário Nacional Mulher/ IV Seminário Internacional Mulher e Literatura
foi organizado pela Profa. Dra. Conceição Flores (Universidade Potiguar) e
realizado em Natal, de 2 a 4 de setembro de 2009, no Hotel Praiamar. O evento
que, conta com uma tradição de 24 anos, recebeu um total de 879 inscrições e
teve como tema “Memórias, Representações, Trajetórias” (ver relatório do evento).
Durante o evento houve, como de praxe, uma reunião dos integrantes do GT, na
qual reafirmamos a decisão de manter o espaço eletrônico independente, um site
próprio para o GT (www.amulhernaliteratura.com.br ), criado pela coordenação
anterior. Foi feito também um apelo aos presentes (e reiterado através de vários
emails) para que enviassem seus dados atuais, incluindo a produção mais
relevante dos últimos cinco anos, a fim de que pudéssemos efetuar o
recadastramento dos membros do GT, que foi concluído até o final de nossa
gestão. Propusemos um novo formato para as atividades do nosso GT no encontro
da ANPOLL em 2010. Após nossa proposta e discussão da mesma, foi acordado
que adotaríamos o formato de simpósio, mais especificamente quatro simpósios
(ver relatório do evento) a fim de proporcionar fóruns mais adequados para a
discussão dos nossos projetos de pesquisa. Nessa reunião também foi decidido o

local do próximo Seminário Mulher e Literatura: Cristina Stevens aceitou a
sugestão dos presentes de organizar o evento em Brasília em agosto de 2011.
A coordenação manteve em dia a divulgação de eventos, publicações, e contato
entre as/os integrantes do GT. Vale mencionar também que após o XXIV Encontro
Nacional da ANPOLL, reunindo coordenadores de Pós-Graduação e
coordenadores de GT e realizado na UFMG em agosto de 2009, os integrantes de
todos os GTs foram convidados a participar de uma pesquisa com o propósito de
dar continuidade ao diagnóstico do Qualis de Letras e Linguística. Enviamos então
o formulário de consulta aos integrantes do nosso GT, e ao receber os resultados
preenchemos a planilha de coleta de dados e encaminhamos à Secretaria da
ANPOLL. O resultado da consulta realizada entre membros de GTs e Programas
de Pós-Graduação filiados à Anpoll foi divulgado posteriormente no portal da
ANPOLL na internet.
Ao longo do biênio a coordenação geriu os processos de solicitação de ingresso ao
GT, conforme as normas acordadas no XXI Encontro Nacional da ANPOLL (São
Paulo, 2006, que estão postadas no site do GT. Seis novos membros ingressaram
no Gt neste período, a saber.
Na linha de Resgate:
Profª Drª. Fani Miranda Tabak (UFMT)
Na linha de Teorias e Críticas
Profª Drª. Claudia Junqueira de Lima Costa (UFSC)
Na linha de Representação de Gênero e outras Linguagens
Profª Drª. Angélica Maria Santos soares (UFRJ)
Profª Drª. Maria Clara Versiani Galery (UFOP)
Profª Drª. Maria Cristina Martins (UFU)
Prof Dr. Osmar Pereira Oliva (UNIMONTES)
Encerramos nossa gestão ao final da reunião que ocorreu no segundo dia de
atividades do GT durante o XXV Encontro Nacional da ANPOLL. Foram eleitas
para o biênio 2010-2012 Cristina Stevens (UNB) e Cintia Schwantes (UNB), como
Coordenadora e Vice-Coordenadora do GT A Mulher na Literatura.
Registramos abaixo o email das novas coordenadoras:
Coordenadora: Cristina Stevens: ctevens@unb.br
Vice-coordenadora: schw@unb.br
Rio de Janeiro, 29de julho de 2010.
Leila Assumpção Harris (UERJ)
Ana Cecilia Acioli Lima (UFAL)

