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RELÁTORIO DO GT RELAÇÕES LITERÁRIAS INTERAMERICANAS 

RELATIVO AO BIÊNIO JULHO 2006/JUNHO 2008 

 

 

Silvina Carrizo (Coordenadora-UFJF) e Jovita Maria Gerheim Noronha (vice-coordenadora-UFJF).  

O relatório da gestão está discriminado por anos: 2006, 2007 e 2008. 

 

2006 

Durante o XXI ENCONTRO DA ANPOLL Domínios do saber: história, instituições, práticas (19 a 21 

de julho de 2006), na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fram eleitas para coordenar o GT 

durante o biênio 2006-2008 Silvina Carrizo (Coordenadora) e Jovita Maria Gerheim Noronha (vice-

coordenadora).  

 

Para o biênio 2006-2008, foi aprovado um projeto objetivando a organização de um livro, Américas: 

Interlocações/Interlocuções (título provisório), à maneira dos Readers, reunindo resenhas críticas de 

obras recentes e/ou de difícil acesso, que não estejam traduzidas, de interesse para o público de PPG. 

No entanto, no decorrer de 2007 o projeto foi sofrendo modificações. Essas modificações foram fruto 

de várias discussões internas — feitas pelo telefone e por e-mail — a fim de melhorar e aprimorar a 

primeira idéia do projeto. 

 

Novos Membros: 

a) Foi proposta e aprovada a participação no GT, na qualidade de membros convidados, durante o 

biênio 2006-2008, das Profas Alejandra Mailhe Universidad de La Plata (Buenos Aires, 

Argentina) que participou do encontro de GTs, em novembro de 2005, na UFJF, Diva Bárbaro 

Damato, que assistiu às sessões de comunicações a convite da coordenação do GT, e Lícia Soares 

de Souza. 

b) Também foi indicada pela Profa Sonia Torres e aprovada pelos presentes a participação, 

durante o próximo biênio, de sua orientanda Carla Portilho (Membro Estudante), professora no 

Departamento de Inglês do Instituto de Letras da UFF.  

c) Foram encaminhados quatro pedidos de ingresso de menbros efetivos no GT. Dois deles, Profs 

Rômulo Monte Alto (UFMG) e Viviana Gelado (UFF), são professores recém-concursados que 

ainda não atuam na PG, não podendo, por esse motivo, serem aceitos por enquanto como 

membros efetivos. Quanto aos outros, Profs Regina Correa (UEL) e Rodrigo Machado (UFPA), 

enviamos suas solicitações para que sejam examinadas pelos membros do GT. 
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2007 

 Em 2007 decidimos organizar um evento que, ao mesmo tempo, ampliasse a participação de 

pesquisadores estrangeiros e externos ao GT, e integrasse nossa reunião intermediária do GT. Para tanto 

realizamos o Simpósio Internacional Relações Literárias Interamericanas Sobre “Território e  Cultura”, 

em 8 e 9 de novembro, no Instituto de Letras – UFF, Campus do Gragoatá. 

A continuação segue (I) folder do evento e (II) reunião intermediária. 

 

(I) Folder do Evento: 

 

Território e Cultura 

 

A literatura contemporânea encena várias formas de traumas, violências e conflitos decorrentes de 

travessias de territórios geográficos ou simbólicos — delimitados por identificações de nação, religião, 

classe, raça, etnicidade, sexo — em conseqüência de recusas da alteridade. Assim, o território é tanto o 

cenário em que se travam lutas de conquista e defesa como o palco de táticas e estratégias criativas de 

sobrevivência e de reinvenção identitária. A literatura é também afetada pelas transformações nas redes de 

comunicação com o aparecimento de gêneros literários híbridos, como as escritas de si, os blogs. O 

simpósio propõe uma reflexão sobre novas formas de organização transnacional, sobre a eclosão de 

processos alternativos de identificação suscitados pelas migrações e pelo trânsito de pessoas e idéias. 

 

 

Comissão organizadora 

Eurídice Figueiredo 

Maria Bernadette Porto 

Silvina Carrizo 

 

SIMPÓSIO INTERNACIONAL RELAÇÕES LITERÁRIAS INTERAMERICANAS SOBRE “TERRITÓRIO E 

CULTURA” 

 

8 e 9 de novembro de 2007 

Instituto de Letras - UFF 

Campus do Gragoatá 

Sala Ismael Coutinho (sl. 218/C) 

 

Inscrições no local 

 

Organização: 
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Grupos de Pesquisa do CNPq 

“Relações Literárias Interamericanas” 

“Identidades em trânsito: estéticas 

transnacionais” 

GT da ANPOLL 

“Relações Literárias Interamericanas” 

Núcleo de Estudos Canadenses 

 

Apoio: 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Assessoria Internacional/GAR 

Programa de Pós-Graduação em Letras Depto. de Letras Estrangeiras Modernas 
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SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL 

RELAÇÕES LITERÁRIAS 

INTERAMERICANAS 

SOBRE 

“TERRITÓRIO E CULTURA” 

 

 

8 e 9 de novembro de 2007 

 

 

Instituto de Letras - UFF 

Campus do Gragoatá 

Sala Ismael Coutinho (sl. 218/C) 
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8 de Novembro (5ª feira) 

 

9h30 — Abertura 

Palestrante: Janet Paterson (Un. Toronto) 

“Cultures et territoires: littératures migrantes ou transnationales?” 

 

11h - 12h — Mesa 1 

Coordenadora: Lívia Reis 

Livia Reis (UFF) – “Literatura latino-americana contemporânea: tendências e incorporações” 

Ana Beatriz Gonçalves (UFJF) - “O Haiti na poesia de Marie-Célie Agnant” 

 

14h - 15h30 — Mesa 2 

Coordenadora: Sonia Torres 

Stelamaris Coser (UFES) - “Imigrantes e estrangeiros em Carol Shields: Os diários de Pedra” 

Carla Portilho (UFF) - “Um caso para Gloria Damasco e Rafe Buenrostro: investigando o romance 

policial chicano” 

Sonia Torres (UFF) – “O Poder da Pura Presença: as aventuras de Ali e Ali contra o 'Eixo do 

Mal'”16h - 18h — Mesa 3 

Coordenadora: Maria Bernadette Porto 

Maria Bernadette Porto (UFF) – “Cibermigrâncias e reinvenções identitárias em Régine Robin” 

Heloísa Toller Gomes (UERJ) - “Colonialismo(s): Expressões de rebeldia e reinvenção identitária em 

formações culturais afro-brasileiras” 

Elena Palmero González (FURG) - “Topos imaginários na escrita hispano-canadense: a originalidade da 

obra de Nela Rio” 

 

18h — Reunião do GT 

 

9 de Novembro (6ª feira) 

 

10h - 12h — Mesa 4 

Coordenadora: Zilá Bernd 

Rodrigo Vasconcelos Machado (UFPR) - “Literatura e fotografia na América Latina” 

Christopher Rolfe (Un. Leicester) - “Tradition and Technology in Contemporary Canadian Printmaking” 

Jovita Maria Gerheim Noronha (UFJF) - “Auto-Hospitalidade e Hospitalidade nas escritas de si da 

Internet”
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(II) Reunião intermediária: 

 

Durante nossa reunião intermediária, realizada no dia 08 de novembro de 2007, no Instituto de Letras 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), a coordenadora informou aos membros do GT sobre os 

temas tratados durante o XXII Encontro Nacional Anpoll, em Brasília, nos dias 10 a 12 de setembro de 

2007. Dentre as questões a destacar, a coordenadora solicitou a colaboração dos membros e dos PPG 

para a pronta construção de um site do GT, para isso foram discutidas possibilidades de orçamento e 

financiamento. Foi também pedido ao grupo que visitaram os sites já em funcionamento de outros Gts 

da Anpoll. A coordenadora também remarcou que o GT está cumprindo com todas as normas de 

flexibilidade e inter-regionalização que a Associação requer para um bom desempenho das atividades 

de pesquisa. 

 

1. Foi feita uma re-avaliação do Projeto do biênio tendo como horizonte O Encontro Nacional da 

ANPOLL de 2008 em Goiânia (UFG-Faculdade de Letras) nos dias 2, 3 e 4 de julho.  Para tanto, 

decidiu-se ampliar as discussões do “I Simpósio Internacional Relações Literárias 

Interamericanas: Território e Cultura” cuja proposta se baseia na apresentação do evento que 

aparece no folder.  

 

2. Para o melhor funcionamento das apresentações no próximo evento foi votado que os trabalhos 

em torno do tema da pesquisa do biênio, Território e Cultura, deverão ser enviados até 

30/04/2008 à coordenadora do GT, que os distribuirá a todos os membros para uma leitura 

antecipada. Para facilitar o debate, a coordenadora designará um debatedor para cada texto. Os 

textos  não serão lidos durante o encontro pois se considera que o espaço do GT é um espaço de 

discussão acadêmica. Como em outras ocasiões a dinâmica do encontro de julho de 2008 será a 

seguinte: a) uma curta apresentação (10 minutos) de cada texto feita pelo autor e b) um 

comentário (10 minutos) do debatedor que possibilitará a abertura para do debate do grupo. 

3. Solicitação de entrada de novos membros. O pedido de Viviana Gelado (Literatura Latino-

americana-UFF) foi aceito. 

2008 

 

Durante o XXIII ENCONTRO DA ANPOLL Produção do conhecimento em Letras e Lingüística: 

Identidade, impacto e visibilidade, nos dias 2 a 4 de julho de 2008, na Universidade Federal de Goiás, 

foram realizadas tanto a nossa sessão de comunicações de pesquisa em torno ao projeto “Território e 

Cultura”, como tinha sido combinado na nossa reunião de novembro de 2007 na UFF, quanto a nossa 

reunião do GT. 
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I. As sessões de comunicações de pesquisa aconteceram nos dias 3 e 4 de julho de 2008. A relação de 

comunicações está abaixo discriminada: 

 

Quinta-feira 3/07/2008 

Sessão I: 8h30-10h30 

-Lícia Soares de Souza: “Formas e expressões de uma ‘nova’ violência: Cidade de Deus e Elite de Tropa”  

Debatedora: Jovita Gerheim Noronha. 

- Jovita Gerheim Noronha: “Auto-hospitalidade e hospitalidade nas escritas de si na Internet: os blogs”. 

Debatedor: Rodrigo Vasconcelos Machado. 

-Rodrigo Vasconcelos Machado: “A vingança do olhar: memórias de Pablo Escobar”. Debatedora: Lícia 

Soares de Souza. 

Sessão II: 11h-12h30 

-Haydée Ribeiro Coelho: “Território e Cultura: a crítica cultural no pós-exílio”. Debatedora: Heloisa Toller 

Gomes. 

-Regina Corrêa e Leoné Barzotto: “Textos transeuntes a perpassar territórios e culturas”. Debatedora: 

Gláucia Renate Gonçalves. 

Sessão III: 14h-16h 

-Gláucia Renate Gonçalves: “A memória nossa de cada dia: reflexões sobre comida, literatura e diáspora 

árabe na América”. Debatedora: Núbia Hanciau. 

-Ana Beatriz Rodrigues Gonçalves: “Conexão Brasil, Uruguai, Haiti: a escrita feminina negra na América 

Latina”. Debatedora: Regina Corrêa e Leoné Barzotto. 

-Heloisa Toller Gomes: “Trajetórias marginais do espaço simbólico: Metafísica da presença, percursos 

contra-discursivos”. Debatedora: Ana Beatriz Rodrigues Gonçalves. 

Sessão IV: 16h30-18h 

-Dilma Castelo Branco: Território e cultura: o Canadá na Revue de l´Amérique latine”. Debatedora: 

Silvina Carrizo. 

-Silvina Carrizo: “A mestiçagem como projeto literário”. Debatedora: Haydée Ribeiro Coelho. 

Sexta-feira  4/07/2008 

Sessão V: 8h30-10h30 

-Maria Bernardette Porto: “Imaginários do lugar: notas e pistas de pesquisas”. Debatedora: Dilma Castelo 

Branco. 

-Nubia Hanciau: “Orgulho e fidelidade/ história e deslocamentos”. Debatedora: Maria Bernardette Porto. 

 

II. A reunião do GT “Relações literárias interamericanas”, realizada no dia 4 de julho de 2008, foi 

presidida por Silvina Carrizo, coordenadora do GT, e Jovita Maria Gerheim Noronha, vice-coordenadora. 

Foram discutidos os seguintes assuntos: 

1. Novos Membros: 
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a) Foi proposta e aprovada a participação no GT, na qualidade de membro efetivo, durante o 

biênio 2008-2010, da Profa Denise Almeida Silva (URI), que indicada pela Profa Eloína Prati dos 

Santos, assistiu às sessões de comunicações a convite da coordenação do GT. A Coordenadora do 

GT parabenizou a Profa Regina Corrêa pelo convite feito a sua orientanda, Leoné Barzotto, para 

apresentar trabalho nesse encontro.  

2. Foi discutida a situação de membros do GT que não participaram de dois Enanpoll consecutivos. 

Foi decidido seu desligamento em função do estatuto. 

3. Para o biênio 2008-2010, foi aprovado um projeto objetivando a organização de um livro, 

Relações literárias interamericanas: Território e Cultura (título provisório), reunindo os 

trabalhos apresentados pelos membros do GT que participaram dos encontros desse biênio: o I 

Simpósio Internacional: Relações Literárias Interamericanas sobre Território e Cultura, nos 

dias 8 e 9 de novembro de 2007, no Instituto de Letras da UFF, organizado pelas Profas Eurídice 

Figueiredo, Maria Bernardette Porto e Silvina Carrizo, e do Encontro de Gts de Goiânia, em 2, 3 e 

4 de julho de 2008. Os membros que não puderam participar, mas que fizeram a sua adesão ao 

projeto do biênio, poderão apresentar seus trabalhos no próximo encontro intermediário. A 

primeira versão dos capítulos será apresentada e debatida por todos no encontro intermediário. 

Para elaborar essa versão, os debatedores deverão enviar aos autores por e-mail, até dezembro, os 

comentários apresentados no encontro de Goiânia. 

4. O encontro intermediário do GT será realizado na última semana de maio de 2009, na 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa ocasião, serão apresentadas e discutidas as sugestões 

quanto ao formato, conteúdo e planejamento do livro.  

5. Foram eleitas para coordenar o GT durante o biênio 2008-2010 Silvina Carrizo, UFJF 

(Coordenadora) e Lívia de Freitas Reis, UFF (vice-coordenadora).  

 

 


