
Relatório 2012-2014 

GT/Relações Literárias Interamericanas 

Coordenação no período: Profa. Dra. Elena Palmero González (UFRJ) e Profa. Dra. 

Stelamaris Coser (UFES) 

No XXVII Encontro da ANPOLL (UFF, 10-13 de julho de 2012) foram reeleitas as 

professoras Elena Palmero González (UFRJ) e Stelamaris Coser (UFES) como 

coordenadora e vice-coordenadora do GT/ Relações Literárias Interamericanas. Nos 

dias que se seguiram à eleição foi elaborado e submetido à aprovação dos membros 

do GT o Plano de Trabalho do Biênio, que foi aprovado e desenvolvido com sucesso. A 

seguir, o relatório das atividades realizadas no período.  

I. Atividades Científicas:  

1. Tendo sido definido no encontro de julho/2012 o formato e tema da pesquisa a ser 

desenvolvida no biênio 2012-2014, a saber, a elaboração de um dicionário de 

conceitos sobre a memória, em suas mais variadas relações com outros âmbitos das 

ciências humanas e sociais, assim como sua representação artística e literária em 

produções das Américas, procedeu-se nas semanas seguintes à elaboração da ementa 

e de uma bibliografia mínima de referência para o tema. Esse material foi socializado e 

discutido no GT, ficando cada membro responsável pela elaboração de um conceito ou 

relação conceitual específica.  

 2. Durante os dias 29 e 30 de agosto de 2013 foi realizado o encontro intermediário 

do GT com formato de seminário aberto ao público universitário, o II Seminário 

Nacional Poéticas da Memória, sob a coordenação do GT juntamente com o 

PPG/Letras da UFES. Com a finalidade de se apresentar e discutir as pesquisas em 

andamento, o evento aconteceu no campus da UFES, em Vitória, obedecendo a 

seguinte Programação:  

Dia 29 de agosto  
 

8:30- Inscrições. Entrega de material do evento.  
 

9:00- Abertura oficial do Seminário  
 

9:30-11:30  -   CONFERÊNCIAS DE  ABERTURA 

 Profa. Dra. Rita De Grandis (University of British Columbia, Vancouver, Canadá) 

 Prof. Dr. Wilberth Salgueiro (UFES/CNPq) 
Mediadora: Profa. Dra. Elena Palmero González (UFRJ/CNPq)  

 
11:30: Livros: lançamento e exposição  

 



12:00-14:00- Intervalo almoço  
 

14:00- 16:00 - Mesa I  

 Prof. Dr. Antônio Roberto Esteves (UNESP) : “Memória e História”  
 Profa. Dra. Elena Palmero (UFRJ/CNPq) : “Memória e diáspora”  

 Profa. Dra. Heloisa Toller Gomes (UERJ/ PACC-UFRJ) : “Memória e etnicidade”  
 Profa. Dra. Leoné Barzotto (UFGD ): “Memórias e deslocamento”  

 Diogo de Hollanda Cavalcanti (doutorando PPG-Letras Neolatinas/UFRJ): 
“Memória e jornalismo” 

Mediadora: Profa. Dra. Sonia Torres (UFF/CNPq) 
 

16:00-16:15 - Intervalo café 
 

16:15-18:15 - Mesa II  
 Profa. Dra. Sonia Torres (UFF/CNPq): “Memória e utopia/distopia”  

 Profa. Dra. Lícia Soares Souza (UNEB-UFBA/CNPq):  “Memórias marginais” 
 Profa. Dra.  Ana Beatriz Gonçalves (UFJF):  “Memória e linguagem” 

 Prof. Dr. Rodrigo Machado (UFPR) : “Memória e ensaio”  
 Profa. Dra.  Lívia Reis (UFF/CNPq) : “Memória e testemunho”  

 Mediadora: Profa. Dra. Heloisa Toller Gomes (UERJ/ PACC-UFRJ) 
 
Dia 30 de agosto  
 
9:00-10:15 - Mesa III 

 Profa. Dra. Haydée Ribeiro Coelho (UFMG/CNPq) : “Memória e mito-rito”  
 Profa. Dra. Silvina Carrizo (UFJF) : “Memória e imaginário”  

 Profa. Dra. Elisa Amorim (UFMG): “Memória e imagem”  
Mediadora:  Profa. Dra. Maria Bernardette Porto (UFF/CNPq)  

 
10:15-10:30- Intervalo café 

 
10:30-12:05- Mesa IV  

 Profa. Dra. Olga M. de Souza Soubbotnik (UFES): “Memória e Psicanálise” 
 Silvia Cárcamo de Arcuri (UFRJ): “Memória e infância” 

 Profa. Dra. Adriana Kanzepolsky (USP): “Memória/diário/correspondência” 
 Profa. Dra. Eurídice Figueiredo (UFF/CNPq) : “Memória, autobiografia e 

autoficção” 
Mediadora: Profa. Dra. Haydée Ribeiro Coelho  (UFMG/CNPq)  

 
12:05-14:00:  Intervalo almoço  

 

14:00-16:00:  Mesa V  
 Profa. Dra. Maria Bernardette Porto (UFF/CNPq) : “Memória e corpo”  

 Prof. Dr. Ary Pimentel (UFRJ): “Memória e espaço urbano”  
 Profa. Dra. Stelamaris Coser (UFES) : “Lugares de memória” 

 Profa. Dra. Carla Portillo (UFF): “Memória e fronteira”  
 Patrícia Cerqueira (doutoranda PPG-Letras/UFRGS):  “Abusos da memória”  



Mediadora: Profa. Eurídice Figueiredo (UFF)  
 

16:00: Encerramento do Seminário  
 
16:00-16:15- Intervalo café  
16:15-18:15- Assembleia do GT 
 

3. Entre os dias 01 e 03 de julho de 2013, a Coordenadora do GT, Profa. Dra. Elena 

Palmero González participou no XXVIII Encontro Nacional da ANPOLL (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística) realizado no Centro de 

Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina. 

4. Em maio/2014, através de e-mails, a coordenação do GT recebeu os resultados 

individuais de pesquisa e abriu o processo interno de leituras e debates prévios dos 

textos a serem apresentados no XXIX Encontro da ANPOLL.  

5. Foram realizadas as jornadas de trabalho do GT durante o 29º. ENANPOLL (UFSC, 9-

11 de julho de 2014), com a seguinte Programação:  

09 DE JUNHO  
 

14:00-16:30 – Encontro do GT (Centro de Comunicação e Expressão – CCE)  
Apresentação e debate dos verbetes da obra coletiva Conceitos sobre Memória 

(Projeto do biênio 2012-2014):  
 Memória Cultural ((Zilá Bernd e Debatedora Haydée R.Coelho)  

 Memória e esquecimento: reflexões (Denise Almeida Silva e Debatedora Ana 
Beatriz Gonçalves)  

 Memória e história (Antonio Roberto Esteves e Debatedora Silvia Cárcamo)  

 

19:00- Lançamento do livro Entre traços e rasuras: intervenções da memória na 

literatura das Américas. Org. Elena Palmero González e Stelamaris Coser. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2014. Texto com os resultados de trabalho do GT no biênio 

anterior. 

 
10 de JUNHO  
 

8:00-10:30 – Encontro do GT (Centro de Comunicação e Expressão – CCE)  
Apresentação e debate dos verbetes da obra coletiva Conceitos sobre Memória 

(Projeto do biênio 2012-2014):  
 Memória e infância (Silvia Cárcamo e Debatedora Elisa A.Vieira)  

 Memória e autoficção (Eurídice Figueiredo e Debatedora Zilá Bernd)  

 Memória e ensaio (Rodrigo Vasconcelos e Debatedora Eurídice Figueiredo)  

 Espaço biográfico e política da memória (Haydée Ribeiro Coelho e Debatedor 
Rodrigo Vasconcelos)  

 



14:00-16:00 – Encontro do GT (Centro de Comunicação e Expressão – CCE)  
Apresentação e debate dos verbetes da obra coletiva Conceitos sobre Memória 

(Projeto do biênio 2012-2014):  

 Lugares de Memória (Stelamaris Coser; debate pelo grupo)  

 Memória e Imigração (Leoné Astride Barzotto e Debatedor A. Esteves)  

 Memória e Imagem (Elisa Maria Amorim Vieira; debate pelo grupo)  

  Vestígios memóriais (Zilá Bernd e Debatedora Elena Palmero)  

 
11 de JUNHO  

 
8:00-10:00 –  Encontro do GT (Centro de Comunicação e Expressão – CCE) com a 
seguinte pauta:  
 

 Apresentação e distribuição do livro do GT e publicado em 2014 pela Ed. 7Letras. 

 Definição de estratégias para a finalização e publicação da obra em andamento, 

resultante do projeto do biênio 2012-2014.  

 - Discussão sobre aspectos da organização geral do livro coletivo em 

 preparação no momento (remissões entre verbetes; problemas teóricos e 

 bibliográficos; ajustes do corpus).  

 - Cronograma para entrega da versão final de todos os trabalhos, finalização 
 geral e entrega do livro à editora.  
 
10:00- Assembleia do GT (Centro de Comunicação e Expressão – CCE) com a seguinte 
pauta: 

 Informes: composição do GT, credenciamento de novos membros e 
descredenciamentos.  

 Eleição de novos Coordenador/a e Vice- Coordenador/a para o biênio 
2014/2016. Foram eleitas as professoras Haydée Ribeiro Coelho (UFMG) e Elisa 

Amorim (UFMG) como coordenadora e vice-coordenadora do GT/ Relações 
Literárias Interamericanas  para o biênio 2014-2016.  

 Sobre o próximo encontro do GT, decidiu-se na assembléia celebrada no âmbito 

do 29 ENANPOLL que o encontro intermediário deverá ocorrer em 2015 no 

campus da UFMG (Belo Horizonte- MG) com a data a ser precisada melhor 

dentro dos próximos meses. 

 Tema de pesquisa que articulará o trabalho do GT no biênio 2014-2016: em 
face de múltiplas sugestões, decidiu-se que as colegas recém-eleitas 
aprofundariam a questão e o tema final seria decidido em contatos por email 
nos meses logo após o ENANPOLL.    

 

6. Nesta data, encontrasse definido o Tema: Arquivos e diálogos interamericanos, com 
a seguinte ementa: Refletir sobre os arquivos, sob a perspectiva teórica 

contemporânea, ampliando as abordagens sobre o tema, tendo em vista a 



heterogeneidade crítica, literária, histórica, cultural e política das Américas. Sob essa 
perspectiva, podem ser considerados os seguintes aspectos : a memória “arquival” (em 

documentos, mapas, textos literários, vídeos, filmes e CDS); a memória e o repertório 
(Diana Taylor); as revistas e o arquivo da crítica (Roxaña Patiño); a auto/biografia como 
(Mal de) arquivo (Leonor Arfuch); o “arquivo da própria vida” (Philippe Artières e 
Reinaldo Marques); os arquivos de autor, fontes primarias e acervos literários; arquivo 
de imagens (Georges Didi-Huberman e Aby Warburg); a ficção do arquivo e os arquivos 
na ficção (Roberto González Echevarría); o arquivo a partir da diferença colonial (Ana 
Pizarro); a América Latina como grande arquivo cultural (Ana Pizarro e Roberto 
González Echevarría); o poder cartorial e a palavra no discurso das Américas, entre 
outras possibilidades. Em preparação, uma bibliografia básica. 
 

II. Atividades Organizativas:  

1. Credenciamento de três novas colegas: 

Magali Sperling Beck (UFSC, Literaturas de língua inglesa), indicada por Eloina Prati;  

Luciana Wrege Rassier (UFSC, Literaturas canadenses e brasileira), indicada por Zilá 

Bernd;  

Kely Duarte (FURG, Literaturas de língua francesa e lit. brasileira), indicada por Nubia 

Hanciau 

2. Descredenciamento de duas colegas, por solicitação das pesquisadoras: 

Glaucia Renate (UFMG)  

Núbia Hanciau (FURG) 

 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2014. 

Elena Palmero González e Stelamaris Coser 


