
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS:
Teoria Literária e Crítica da Cultura

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS (Promel) da UFSJ
manifesta seu pesar e sua tristeza pela perda da Profª. Dra. Eneida Maria de
Souza. Especialista na obra de Mário de Andrade, grande conhecedora de
Roland Barthes, Derrida, Silviano Santiago, entre outros grandes nomes da crítica
literária. Com uma carreira brilhante, Eneida de Souza, além de ser responsável
pela formação de gerações de mestres e doutores, foi uma crítica literária única,
tornando-se referência nacional e internacional. Na UFSJ, a Profª. Eneida
trabalhou conosco, no Promel, por quatro anos, como professora visitante, pelo
Programa Visitante Nacional Sênior da Capes. Foram quatro anos de muito
aprendizado e de muita amizade, nos quais a Profª. Eneida nos ajudou a
consolidar nosso Programa, ministrando aulas e participando na orientação de
nossos mestrandos. Apaixonada pela literatura, suas orientações muito
contribuíram também para nós, professores, por sua experiência, sua inteligência
ímpar – uma guerreira incansável na defesa da universidade pública brasileira.
Seu olhar calmo e seu sorriso sincero sempre acompanhavam a sua fala, nos
incentivando na lida diária de consolidação do nosso Programa. Hoje, nos
sentimos órfãos, hoje a literatura brasileira e a crítica literária se sentem órfãs
dessa grande inteligência. A Eneida já nos deixa saudades, mas sempre teremos
a lembrança de ter compartilhado muitos anos de aprendizagem; muitos anos,
sobretudo, de amizade.



Porém, não vamos falar de perdas: assim nos sentimos, assim nos manifestamos,
ganhamos uma grande mestra, uma brilhante escritora, uma inigualável crítica,
mas acima de tudo ganhamos uma guia, um olhar, um sorriso!

Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Letras: Teoria Literária e
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