
RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO NA TWELFTH ASLE BIENNIAL 
CONFERENCE –  DETROIT 

 

A Twelfth ASLE Biennial Conference, realizada no período de 20 a 24.06.2017, 

foi um evento multidisciplinar, no qual a troca de experiências e o debate relativo aos 

estudos da Literatura e Meio Ambiente, por pesquisadores de várias áreas do 

conhecimento e de diversas partes do mundo produziram significativo avanço nas 

perspectivas de novas pesquisas.  

 A Conferência veio consolidar, também, e mais uma vez, a importância da 

cooperação entre ciências e humanidades, entre as diferentes culturas e saberes, entre a 

tradição e as técnicas mais avançadas de pesquisa, no contexto dos estudos da 

complexidade ambiental. As palestras, painéis e trabalhos orais apresentados 

abrangeram temas relevantes, levando o debate para acaloradas e produtivas discussões. 

 A Wayne State University, sede do Evento, localiza-se no “coração do Centro 

Histórico e Cultural” de Detroit. Em seu Campus, dotado de várias edificações, a beleza 

e a modernidade contrastam com as marcas da decadência, que se espalham pela cidade. 

Como se sabe, Detroit, símbolo do apogeu americano durante o “boom” da produção 

automobilística, com as várias crises econômicas do país e a concorrência japonesa, nos 

últimos 60 anos viu sua próspera população de 1,8 milhões de habitantes ser reduzida 

para 750 mil, número no qual estão incluídos dezenas de marginalizados.  Não obstante, 

a Wayne State University se mantém firme na formação de seus estudantes e produção 

científica. É de se admirar a estrutura de bibliotecas, laboratórios, hospitais, parque 

tecnológico, lojas, law firms e inúmeros serviços disponíveis em seu Campus, símbolo 

da resistência e da esperada recuperação dos chamados “cinturões de ferro”. 

 O tema escolhido para a Bienal, “Rust/Resistence: Works of Recovery”, bastante 

inspirador, abriu um leque de relatos, interpretações e resultados de pesquisas, tais como 

os estudos de narrativas de cidades vítimas de catástrofes naturais, de refugiados, de 

questões da área da arqueologia, antropologia, ecologia humana, geologia, pedagogia, 

paleontologia, das ficções literárias e poesias, da corrosão e recuperação de recursos 

naturais, tendo como base a Literatura e Meio Ambiente (Ecocrítica).  

 Como única representante do Brasil, o trabalho proposto “Environmental 

disasters caused by humans: images and literary records of Brazil” atraiu os olhares. A 



apresentação ocorreu na manhã do dia 23 de junho, compondo o Grupo “Risk and 

Renewal”, Stream: International Criticism.   Fizeram parte da nossa mesa, Anna-Lena 

Glesisnki, da Universidade de Hamburgo, com o trabalho “GarÃ-funa Resistance and 

Land Recovery in Central America,; Joya John, Universidade de Chicago, com a 

pesquisa “Industrial Hazard and the poetics of rust in hindi literature: two readings”; 

Katya Sullivan, da Universidade de Londres (Birkbeck College), com o trabalho “Artful 

Decay: Celebtrations of rust and renewal in scandinavian raggare car culture”.  

 Minha apresentação se deu por meio de slides, com paisagens brasileiras, 

entrecortadas por textos históricos e excertos de obras literárias. Iniciou-se com o 

resgate da história do Brasil, desde os primeiros relatos inscritos em obras de viajantes 

portugueses, até os registros científicos de naturalistas estrangeiros, que percorreram o 

Brasil no século XIX. Seguiu-se a apresentação dos biomas brasileiros e principais 

desastres causados pelo homem até se chegar na maior tragédia ambiental que se tem 

registro no Brasil: o rompimento da barragem de contenção de rejeitos da mineradora 

Samarco, em Minas Gerais. Muitas perguntas nos foram dirigidas pelos ouvintes, que 

demonstraram interesse pelo trabalho apresentado e pela questão ambiental no Brasil.  

 Ademais, é interessante registrar a presença na plateia de professores e 

pesquisadores (Itália, Canadá, Estados Unidos, Alemanha) que falavam português 

fluentemente, habilidade adquirida pelo interesse em conhecer nossas produções 

científicas e literárias, o que contribuiu para que as discussões se tornassem bem 

produtivas.  

 Outro ponto compensador, pela participação no Evento, foi a constatação de que 

fora do Brasil, nossas publicações são conhecidas e prestigiadas, talvez a razão pela 

qual fomos escolhidos, entre mais de 100 participantes, para receber o prêmio ASLE 

Travel Award entregue com muito respeito e reconhecimento pela Comissão do evento. 

Como projeto futuro, recebemos convites para integrar grupos de pesquisas 

interdisciplinares e participação em outros eventos internacionais.  
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