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O projeto de Iniciação Científica Relações Interamericanas na correspondência de Erico 

Verissimo no período 1953-1956, apoiado pelos resultados apresentados em análises de duas 

de suas obras – o romance O Senhor Embaixador e a narrativa de viagem México –, se detém 

no levantamento e no estudo de fontes primárias e secundárias, tais como cartas e discursos, 

do período em que o autor trabalhou como diretor do Departamento Cultural da União Pan-

americana (UPA). Com isso, pretende ressaltar o paralelo entre a experiência diplomática do 

autor e a produção de suas obras, lançando luz sobre as relações entre os países latino-

americanos e os Estados Unidos no que diz respeito não somente à cultura de cada nação, mas 

também à educação, à literatura e aos aspectos econômicos e políticos que asseguraram a esse 

período de Guerra Fria importância histórica. A tese inicial se fundamenta na afirmação de 

que tais experiências embasam a criação literária de Verissimo por pertencerem ao meio 

histórico-biográfico do autor de maneira a validarem a escrita segundo relações materiais de 

vivência cultural. Constituem o corpus do projeto a documentação encontrada no Acervo 

Literário de Erico Verissimo (ALEV), a saber cartas, relatórios, entrevistas, discursos oficiais 

e reportagens; a pesquisa, em continuação ao trabalho realizado anteriormente, conta, 

também, com os resultados obtidos até este momento. Assim sendo, propõe-se, como 

resultado deste projeto, a elaboração de um ensaio sobre as percepções acerca das relações 

interamericanas proporcionadas pela posição diplomática assumida pelo brasileiro enquanto 

ocupou o cargo diretivo na União Pan-americana, posteriormente OEA.  
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