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O Grupo de Estudos e Debates Sobre Literaturas de Língua Inglesa do Instituto 

de Letras UFRGS, também conhecido pela sigla GEDELLI, é regido pela Professora 

Doutora Sandra Sirangelo Maggio. Essa ação de extensão reúne alunos de graduação e 

pós-graduação, além de membros da comunidade e pessoas de outras áreas que tenham 

um projeto acadêmico e estejam interessados em Literaturas de Língua Inglesa.  

Em um momento em que o Brasil procura se firmar como um país econômica e 

culturalmente emergente, o GEDELLI propõe um  espaço  para  estudo,  análise  e 

considerações  sobre  nossa  responsabilidade  tanto  como  estudiosos  e  transmissores  

da cultura  e  das  literaturas  de  língua  inglesa  fazer  hermenêutico  quanto  como  

leitores qualificados estrangeiros e, mais especificamente, brasileiros. Chamamos esse 

processo de conscientização de “a responsabilidade do leitor”.  Assim, o grupo fornece 

a seus membros encontros mensais para discussão e compartilhamento de informações 

relacionadas aos projetos de pesquisa, dando ênfase aos estudos de imaginário, recepção 

e ensino de literatura. A interação entre os  membros  da  equipe  se  dará  com  base  no  

método  dos  Eixos Transversais  de  Edgar  Morin.  Cada participante  entra  para  o  

grupo  com  sua  pesquisa específica  (de  TCC,  mestrado,  doutorado  ou individual),  

realizando  seu recorte e  buscando amparo  nas  questões  que  embasam  o  projeto:  

identidade  cultural,  responsabilidade  crítica, migrações de imaginários e o olhar do 

leitor enquanto estrangeiro. A cada encontro, os participantes estão convidados a dividir 

os avanços de seus trabalhos e a entrarem em constante contato com diferentes autores 

que sustentam o projeto do imaginário e da estética da recepção, como os escritos de 

Umberto Eco, Jauss, Iser e entre outros, a partir de apresentações de seus conteúdos 

literários para debate em grupo. 

Desse modo, o GEDELLI vem suprir uma lacuna existente, visto que busca 

promover e estender o diálogo sobre Literatura de Língua Inglesa que, às vezes, não é 

possível durante o semestre acadêmico. Almejamos também ter sempre integrantes com 

características e formações variadas para tornar as reuniões mais produtivas a fim de 

que a troca de experiências enriqueça os trabalhos dos integrantes do grupo, mostrando 

que a solidariedade pode ser tão produtiva quanto a competitividade. 
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