
Relatório 2010-2012 

GT/Relações Literárias Interamericanas 

 

No XXV Encontro da ANPOLL (UFMG, Belo Horizonte, 1-4 de julho/2010) 

foram eleitas as professoras Elena Palmero González (UFRJ) e Stelamaris Coser 

(UFES) como coordenadora e vice coordenadora do GT/ Relações Literárias 

Interamericanas. Nos dias imediatos à eleição foi elaborado e submetido à aprovação 

dos membros do GT o Plano de Trabalho do Biênio, que foi desenvolvido com 

efetividade. A seguir, o relatório das atividades realizadas.   

 

I. Atividades Científicas: 

1. Definido no encontro de julho/2010 o tema de pesquisa para o biênio 2010-2012, 

Poéticas da memória, procedeu-se nas semanas seguintes à elaboração da ementa 

(julho/2010) e de uma bibliografia mínima de referência para o tema (agosto/2010). 

Esse material foi socializado através do site do GT criado e disponibilizado nesta 

gestão.  

2. Durante os dias 25 e 26 de julho de 2011 foi realizado o encontro intermediário do 

GT, com formato de seminário, Seminário Nacional Poéticas da Memória, sob a 

coordenação do GT e do PPG/Letras Neolatinas da UFRJ. O evento aconteceu na 

Faculdade de Letras da UFRJ, com a seguinte Programação: 

Dia 25 de julho: 

 

9:00- Abertura oficial do Seminário 

 

9:30-11:00- Mesa de Abertura: Diálogos interdisciplinares sobre o comparatismo  

Profa. Dra. Eurídice Figueiredo (GT/ Relações Literárias Interamericanas)                  

Profa. Dra. Eneida Cunha Leal (GT/ Literatura Comparada)  

Prof. Dr. José Luís Jobim (GT/ História da Literatura)  

Prof. Dr. Sílvio Renato Jorge (GT/Estudos Comparados de Literatura de Língua 

Portuguesa) 

 

11:00- Intervalo e café 

11: 15- Apresentação de livros de produção coletiva do GT/Sessão de autógrafos  

12:00-14:00- Almoço 

 

14:00- 16:00- Mesa 1: Memória e deslocamento (Coord. Antônio Esteves)  

Antônio Roberto Esteves (UNESP):  



Memória e exílio 

Denise Almeida Silva (URI):  

Memória coletiva e espaço: (des) construindo o conceito de lar 

Elena Palmero González (UFRJ/CNPq): 

Memória diaspórica e processos literários em deslocamento cultural 

Gláucia Renate Gonçalves (UFMG):  

Memória diaspórica e representação ficcional de gênero  

 

Dia 26 de julho 

 

9:00-11:00- Mesa 2: Gêneros memoriais (Coord. Haydée Ribeiro Coelho) 

Haydée Ribeiro Coelho (UFMG/CNPq): 

Interlocuções da memória no ‘espaço autobiográfico 

Heloisa Toller Gomes (UERJ- PACC/UFRJ): 

Memória: o ‘eu’ poético e outras delineações discursivas 

 

11: 00- Intervalo e café  

 

11: 15- Apresentação de livros de pesquisadores do GT /Sessão de autógrafos  

 

12: 00- Almoço 

 

14:00-16:00- Mesa 3: Memória coletiva, arquivos e utopias (Coord. Stelamaris Coser)     

Eurídice Figueiredo (UFF/CNPq ) : 

Memória coletiva e arquivo  

Stelamaris Coser (UFES) : 

Memória, registro e arquivo: intervenções 

Silvina Carrizo (UFJF) : 

Linguagens mestiças: memórias utópicas 

 

16: 00: Encerramento do Seminário 

 

16:10- Reunião do GT  

 

Na primeira sessão do encontro foi realizado um debate de nosso GT com colegas dos 

GTs de Literatura Comparada, Historia da Literatura e Estudos Comparados de 

Literaturas de Língua Portuguesa, no intuito de discutir os caminhos atuais do 

comparatismo e a maneira em que estes se articulam nas pesquisas dos Gts envolvidos 

no debate. Na sequencia, se desenvolveram três mesas com resultados parciais de 

pesquisa do GT. Na reunião foram discutidos problemas de índole organizativa e 

aprovado o aceso de quatro membros (Arnaldo Rosa Vianna, Silvia Cárcamo, Adriana 

Kansepolsky e Leoné Barzotto) 

 

3. Outro encontro com perfil e participação de membros do GT foi Habitar e 

representar a distância em textos literários canadenses e brasileiros, coordenado por 

Maria Bernadette Porto e Arnaldo Rosa Vianna, celebrado em junho de 2011, na UFF e 

com a participação de membros do grupo (Eurídice Figueiredo, Eloína Prati dos Santos, 

Nubia Hanciau, Elena Palmero González, além dos coordenadores). O livro resultante 

desse encontro (Habitar e representar a distancia em textos literários canadenses e 



brasileiros, Niterói, Eduff, 2012) foi apresentado na sessão de Lançamentos de livros 

durante o XXVII ENANPOLL.  

 

4. Entre 6 a 8 de julho de 2011 a Coordenadora do GT, Profa. Elena Palmero González, 

participou do XXVI Encontro da ANPOLL, na UFF. 

 

5. Em maio de 2012, a coordenação do GT recebeu os resultados individuais de 

pesquisa, e abriu o processo de leituras e debates dos textos que foram apresentados no 

XXVII Encontro da ANPOLL, que também ficarão incluídos em livro (edição em 

dezembro/2012)   

 

6. Organização e realização das jornadas de trabalho do GT durante o XXVI 

ENANPOLL (10-13 de julho de 2012), com a seguinte Programação:  

 

Dia 11/07  

 

14:00-16:00: Apresentação de resultados individuais de pesquisa no biênio:  

 

Lícia Soares Souza (UNEB-UFBA)- Debatedora: Sonia 

Memórias marginais, memórias coletivas 

 

Arnaldo Rosa Vianna (UFF) – Debatedora: Nubia 

Fragmentos de Sodoma e Gomorra na constituição do discurso literário do Quebec 

 

Sonia Torres (UFF)- Debatedora: Lícia 

Programando a Ciber-Galatéia: narrativa, memória, cognição 

 

Lívia Reis (UFF) - Debatedora: Haydée 

Cartas, ensaios, memórias  

 

Stelamaris Coser (UFES)- Debatedora: Denise 

Memórias e arquivos: intervenções 

 

16:00: Intervalo para Café 

 

16:30- 17:30: Apresentação do trabalho dos doutorandos convidados 

 

Patricia Cerqueira (Orientadora: Zilá Bernd – PPG-Letras/UFRGS)- Debatedor: Diogo 

Memórias traços e vestígios em quatro romances de Moacyr Scliar 

 

Diogo de Hollanda (Orientadora: Elena Palmero- PPG-Letras Neolatinas/UFRJ) -

Debatedora: Patricia  

Deslocamento e memória na obra de Juan Gabriel Vasquez 

 

Dia 12/07 

 

9:00- 10:00: Apresentação de resultados individuais de pesquisa no biênio  

 

Silvina Carrizo (UFJF) - Debatedora: Leoné 

Linguagens mestiças: memórias utópicas 



 

Silvia Cárcamo de Arcuri (UFRJ)- Debatedora: Elena 

O inatual, a memória e a linguagem na literatura argentina recente 

 

Haydée Ribeiro Coelho (UFMG)- Debatedora: Livia 

A correspondência e outras memórias compartilhadas no “espaço biográfico” 

 

10:00: Intervalo para café 

 

10:30- 12:00: Apresentação de resultados individuais de pesquisa no biênio  

 

Adriana Kanzepolsky (USP)- Debatedora:  Viviana 

O rastro da farinha ou os dias de José Kozer 

 

Elena Palmero González (UFRJ) - Debatedora: Silvia 

Memória autobiográfica, memórias de uma cidade, memórias de uma ilha: um 

inventário da Havana segundo Abilio Estévez. 

 

Viviana Gelado (UFF)- Debatedora: Eurídice 

Memória e política cultural: testemunhos mulheres negras cubanas entre a Republica e a 

Revolução  

 

Leone Barzotto (UFGD)- Debatedora: Silvina 

Deslocamento e memória- La mano en la tierra, de Josefina Plá 

 

12:00- 14:00 - Almoço 

 

14:00- 16:00: Apresentação de resultados individuais de pesquisa no biênio 

 

Zilá Bernd (UFRGS- UNILASALLE)- Debatedora: Maria Bernadette 

Da palavra sequestrada à formatação dos rastros 

 

Eurídice Figueiredo (UFF)-  Debatedora: Adriana 

Ecos de Auschwitz em Diário da queda, de Michel Laub 

 

Núbia Hanciau (FURG)- Debatedor: Arnaldo 

Carmen da Silva, histórias, exílios, breves memórias de uma senhora que recusava se 

comportar 

 

Maria Bernadette Porto (UFF)- Debatedora: Zilá 

O lugar da memória nas cartografias da distância nas Américas 

 

Denise Almeida Silva (URI)- Debatedora: Stela 

Experiência vivida do lugar: memória individual e social em Brown girl, brownstones 

 

16: 00- 16:30: Intervalo para café 

 

16:30- 17:30: Reunião do GT 

 

7. Preparativos para a edição do livro com os trabalhos do biênio (dezembro/2012). 



 

 

II. Atividades Organizativas: 
 

1. Reorganização do GT: contato com membros efetivos do GT que precisavam 

regularizar sua permanência. Contato com membros convidados para verificar sua 

disposição de continuar no quadro de convidados. Processo de aceso de novos membros 

efetivos (aprovados quatro membros no encontro intermediário de julho/2011) e de 

membros convidados, alunos de pós-graduação (aprovados dois pedidos de ingresso de 

alunos doutorados  no XXVII ENANPOLL). 

 

2. Elaboração do site do GT: www.interamericanas.hdfree.com.br 

  

 

 

http://www.interamericanas.hdfree.com.br/

