
L.A. - No segundo semestre de 2016, eu estava à frente da
disciplina Introdução aos Estudos Literários II. Naquele
semestre, um dos motivos a serem trabalhados no programa
dizia respeito às escritas de si. E uma das atividades
avaliativas foi solicitar que os alunos entregassem um breve
texto que se inscrevesse nesse modo narrativo. Eles então
compuseram o que chamei “diário íntimo”. Os textos estavam
tão bem escritos, tão poéticos que, em decisão com a
monitora da disciplina, Jéssica Aline Ferreira Felix, organizei
um Concurso Literário, intitulado Diário Intimo. O concurso
contou com a participação, como jurados, de João Anzanello
Carrascoza, célebre contista e romancista paulistano, e de
Ercilene Vita, doutora pela Faculdade de Educação/USP e
estudiosa de produções escritas. O concurso premiou os 10
melhores diários íntimos, em cerimônia na Biblioteca Mário de
Andrade/São Paulo: ali estavam os participantes, seus amigos
e seus familiares, e Carrascoza e Ercilene Vita. Uma feliz
cerimônia de premiação, em ambiente fraternal e comovente. DID YOU KNOW?

L.A. - Uma das alunas participantes da disciplina e do
concurso conhecia um dos responsáveis pela editora FiloCzar
e sugeriu a ela a publicação. O projeto foi, de pronto, aceito.
Embora o E-book tenha vindo a lume apenas 4 anos depois do
Concurso Literário – com todo o trabalho de edição, de
revisão a encargo dos autores e de nós, organizadoras ─, ele
é hoje publicado, para grande satisfação
de todos.

L.A. - Sou uma das decanas do Departamento! Estou na
Unifesp-Guarulhos desde agosto de 2009, quando ainda nem
mesmo havia instalações adequadas para aulas! Realizei
concurso em junho de 2019, para a área de Francês; aprovada
em 1º lugar, iniciei minhas atividades em agosto, à frente da
disciplina de Francês Instrumental ─ pois que o Depto. de
Letras estava ainda em formação. Quando se concretizou a
existência de nosso departamento, ministrei disciplinas de
Literatura Francesa.
Em certo momento, solicitei minha migração para a área de
Estudos Literários. Embora tenha trabalhado com Literatura
Francesa, no mestrado na FFLCH/USP e no pós-doutorado na
Unesp de Araraquara e na Unicamp ─ atuo ainda como
tradutora literária do francês para o português em algumas
editoras ─, é fato que meu doutorado na École de Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris-França) em Ciências da
Linguagem e em Literatura Comparada (França-Portugal)
como que me interpelava para uma atuação mais ampla, em
uma área que me permitisse circular mais livremente pelas
diversas textualidades. Assim foi! E desde 2012 integro a área,
e confesso ter predileção por duas disciplinas, aquelas de
Introdução aos Estudos Literários I e Introdução aos Estudos
Literários II; ali, o trabalho com os ingressantes na
universidade motiva-me sobremaneira e reforça minha
convicção de que o literário é da ordem da maravilha, do
deslumbramento. Enfim, atuo igualmente, desde 2014, no
Programa de Pós-Graduação em Letras, onde oriento
trabalhos sobre textualidades diversas
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1. COMO SURGIU A IDEIA DO PROJETO DESSA PUBLICAÇÃO.
PODERIA NOS CONTAR UM POUCO SOBRE O PROCESSO DO
PROJETO?

ESCRITAS DIVERSAS DO EU
Uma experiência literária entre alunos da EFLCH e a professora Leila de
Aguiar  Costa (Depto. de Letras) resultou no volume Escritas diversas do
eu que será lançado dia 15 de agosto. 

E F L C H -  E N T R E V I S T A S

2. COMO FOI O TRABALHO DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO (EDITORA,
PARTICIPAÇÃO DE QUEM MAIS NA PUBLICAÇÃO)

3. QUAIS SÃO AS NOVIDADES QUE A PUBLICAÇÃO TRAZ PARA O
PÚBLICO ACADÊMICO E EM GERAL?

L.A. - Não se trata propriamente de novidade, mas eis aí um
volume que reúne narrativas inscritas do registro do íntimo,
compostas por vozes que não são profissionais da literatura
mas que têm inegavelmente muito talento

4. VOCÊ LEVARIA A PUBLICAÇÃO PARA A SUA BIBLIOGRAFIA,
COMO PROFESSORA DO CURSO DE LETRAS?

L.A. - Sim, pois que ali se reconhece uma produção narrativa
de qualidade. Se a disciplina que estiver a meu encargo
percorrer o registro das escritas de si, esse volume será muito
bem vindo. Além do que ele serviria como uma espécie de
incentivo aos escritores em latência e em devir!

5. CONTE-NOS UM POUCO DE SUA TRAJETÓRIA COMO PROFESSORA
DAS LETRAS NA EFLCH.

Nas palavras de Leila de Aguiar, se trata de um livro com "Páginas
comoventes, pungentes, ternas, jocosas, divertidas, alegres, sofridas,
plenas dos mais variados afetos: o que se lerá nesse volume são os frutos
doces ou amargos de uma experiência literária a que se dedicaram jovens
entusiastas, estudantes de Letras, desejosos de se deixarem habitar pela
linguagem, de se inclinarem ao acontecimento poético e, por isso mesmo,
de oferecerem ao leitor - e a ele se des-cobrirem - vidas subjetivas que só
têm razão de ser porque se locam em contato com o outro". Ouvimos a
professora para saber como foi esse processo da criação à publicação do
livro.

L.A. - É importante ainda dizer que um dos alunos, Gabriel
Leão Santana, que tem seu diário íntimo publicado, é
igualmente o ilustrador, e de talento, do E-book. Além disso, o
E-book conta com a participação de Gabriela Guimarães,
aluna do Departamento de Letras da EFLCH que frequentou
disciplina por mim ministrada em outros anos. Poeta de
talento, ela compôs as epígrafes poéticas que emolduram o
volume.


