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Comunicações
Nas margens do texto
Adriana Carolina Hipólito de Assis (UFSC)

Conversa de fim de curso sempre surge uma dica para encontrar material 
crítico inovador . Descobrir ou redescobrir a roda é o que todos querem na 
academia . O acervo do poeta e crítico literário Haroldo de Campos serviu 
de ponte para se chegar a obra de Octavio Paz e à psicanálise lacaniana . A 
crítica genética surge como um contributo psicanalítico para a escuta da 
escrita das margens do texto de Haroldo de Campos . As anotações e os 
grifos deixados pelo poeta concreto sobre a obra paziana possibilitou um 
novo contorno sobre a tradução do enigmático Soneto em Ixs . O livro Sig-
nos em Rotação (1972) apresenta várias leituras, mas o capítulo dedicado 
ao Soneto em Ixs é um dos que mais contém anotações do poeta . Desse 
palimpsesto refaço o olhar da crítica como palavra que se desdobra, como 
origami constelar: livro de bordas que reconstrói o olhar do mito, do misté-
rio do ptyx e de Mallarmé e Sor Juana . As faltas do inconsciente são repre-
sentadas pela imagem de Nékuia . A descida aos infernos do mestre Nékuia 
– presente no canto XI da Odisseia - é também espaço de inconsciência, de 
vazio pulsional . Nékuia apresenta o mesmo movimento em formato de Ca-
racol - vórtice barroco – que possibilita uma tensão no diagrama do soneto 
proposto por Octavio Paz, traduzido por Haroldo de Campos . A imagem 
do caracol associa-se ao termo Katábasis - termo presente na Alegoria da 
Caverna -, que repropõe o paradoxo não pela descida ao inferno, mas pela 
saída da caverna, que, de certa forma, aproxima-se do gráfico caracol pro-
posto por Paz como saída ou expulsão da verdade inconsciente, da palavra 
conduzida para fora da caverna ou do caracol .
Palavras-chave: palimpsesto, falta, inconsciente, Octávio Paz, Haroldo de Campos

Edição Genética de uma tradução Imperial: 
o livro do Hitopadeça por D. Pedro II
Adriano Mafra (IFC)

Esta comunicação visa a demonstrar o processo que culminou na edição 
genética dos manuscritos tradutórios do monarca D . Pedro II da coletâ-
nea em sânscrito intitulada Hitopadeça . Da tradução do referido texto 
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para o português, foram 88 manuscritos que receberam o tratamento 
genético e que passaram a compor 45 fólios editados . A edição de ma-
nuscritos, na sua forma mais especificamente genética, consiste em pu-
blicar as camadas de escritura que correspondem à fase redacional do 
prototexto, observando para isso sua ordem cronológica . São priorizados 
neste trabalho os roteiros, esboços, planos, passagens a limpo, croquis, 
rascunhos, enfim, todos os indícios de um processo de produção . O ob-
jetivo da edição genética não está centrado na publicação de uma obra 
textual, mas consiste na edição do que se encontra aquém dela, justa-
mente o labor do escritor que é descartado no processo editorial de pu-
blicação . O método empregado para a edição do material selecionado foi 
a transcrição diplomática . O trabalho realizado se enquadra no que Biasi 
(2010) considera como uma edição horizontal, modalidade de edição que 
se ocupa dos rascunhos da obra não como portadores de um encade-
amento ou de um processo de escritura, mas como uma versão, isto é, 
uma estruturação redacional em que o autor trabalha em um manuscri-
to único . Busca-se conferir, a partir da edição genética dos manuscritos, 
uma maior visibilidade a este material inédito, traduzido do original em 
sânscrito, e que revela uma faceta pouco explorada de D . Pedro II, a de 
intelectual preocupado em criar uma identidade nacional, fortalecer a 
cultura e promover o progresso da nação
Palavras-chave: Edição genética; Hitopadeça; D . Pedro II

A narrativa de um livro: o desaparecimento 
de O sinal de Deus de Murilo Mendes
Aline Novais de Almeida (USP)

Pretendo nesta comunicação apresentar uma possível narrativa sobre o 
livro O sinal de Deus de Murilo Mendes (1901-1975) . Esta obra do poe-
ta juiz-forano configura-se como uma verdadeira incógnita na lavra do 
autor, pois, além do título ter permanecido inédito até o lançamento da 
importante reunião Poesia completa e prosa no ano de 1994 (Rio de Ja-
neiro: Nova Aguilar), a primeira edição que saiu em 1936 foi retirada, ime-
diatamente, das livrarias . O reaparecimento da obra, depois de 60 anos, 
reatualiza as polêmicas que envolvem a publicação, embora não explica 
o que de fato tenha promovido o recolhimento dos exemplares . Pouquís-
simos pesquisadores se debruçaram sobre o título que, ainda, guarda 
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uma característica bastante peculiar no universo literário brasileiro dos 
anos de 1930: todos os poemas que perfazem o volume são em prosa . É 
relevante ressaltar, porém, que Luciana Stegagno Picchio, editora italiana 
e amiga do poeta responsável pela reunião poética, informa ter utilizado 
no estabelecimento da edição de O sinal de Deus um exemplar anotado, 
preservado entre os papéis do poeta juiz-forano, mas não disponível para 
consulta . A despeito da interdição desse exemplar, há no arquivo de Má-
rio de Andrade, na Série Manuscritos de outros escritores, no IEB-USP, 
um manuscrito de O sinal de Deus disponível para pesquisa . Neste do-
cumento autógrafo, o autor tenta estruturar o projeto da obra o que, edi-
torialmente, denomina-se como boneco do livro . Ao cotejarmos a edição 
preparada por Picchio e o manuscrito preservado no IEB, evidencia-se 
a existência de dois poemas que foram suprimidos da versão publicada 
em 1994 . As peças “Carmen” e “Madalena” foram eliminadas, segundo 
a editora italiana, para respeitar a vontade do poeta mineiro . Nesta apre-
sentação, tenciona-se refletir sobre: 1) os motivos que levaram Murilo 
Mendes a excluir os dois poemas em prosa do conjunto; 2) por que um 
livro foi retirado do mercado editorial nos anos 1930 e se manteve, duran-
te muitas décadas, longe dos leitores?
Palavras-chave: Murilo Mendes, O sinal de Deus, poema em prosa, manuscrito

Acervo Thiago de Melo: relato de uma experiência 
de aquisição e incorporação institucional
Allison Leão (UEA)

Nesta comunicação, pretende-se relatar o processo de aquisição do acer-
vo pessoal do poeta Thiago de Melo, por parte da Universidade do Estado 
do Amazonas . Tal processo tem se desenvolvido desde fevereiro de 2015, 
quando o poeta propôs à universidade a compra do acervo, constituído 
por biblioteca (cerca de 3 .000 livros), coleção de arte (66 quadros), cole-
ção fotográfica (1 .067 fotos), correspondência (327 pastas) e manuscritos 
(12 cadernos) . O volume testemunha grande parte do percurso artístico, 
político e intelectual de um dos mais reconhecidos poetas brasileiros da 
segunda metade do século XX, nascido no Amazonas e hoje com 90 anos 
de idade . O material estava alocado na residência de Thiago de Melo, no 
distrito de Freguesia do Andirá, município de Barreirinha, no interior do 
estado do Amazonas . Desde a primeira proposição, uma pequena equipe 
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está envolvida nesse trabalho, que tem exigido desde o inventário ini-
cial até a retirada do acervo de seu local de origem e o transporte para 
Manaus, por via fluvial . Paralelamente, as instâncias administrativas da 
universidade têm se empenhado em finalizar o trâmite institucional para 
disponibilizar o acervo aos pesquisadores e estudantes (ou ao público de 
maneira geral), o que inclui a preparação do espaço e a discussão sobre 
os fins de utilização do material . Da parte desta comunicação, buscare-
mos, além de relatar esse processo (que temos coordenado), discutir al-
gumas possibilidades de uso público desse conjunto, o que nos levará a 
descrever os lotes que o constituem, destacando alguns itens . Além dis-
so, empreenderemos uma primeira interpretação acerca da constituição 
desse acervo, sua “construção” como testemunha da própria vida artísti-
ca e intelectual de Thiago de Melo, bem como das articulações possíveis 
entre as partes que formam esse conjunto .
Palavras-chave: arquivos literários; Thiago de Melo; poesia brasileira; Amazonas .

Uma experiência de pesquisa em arquivo: 
vestígios de três escritoras mineiras do séc. XX
Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG)

Esta comunicação se compõe de anotações e impressões sobre o pro-
cesso de pesquisa no Acervo de Escritores Mineiros, localizado na Biblio-
teca Central da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante 
meu estágio de pós-doutoramento, em 2015-2016 . O projeto proposto na 
ocasião foi o de investigar, na correspondência geral das três escritoras 
mineiras lá salvaguardadas (a saber, as poetas Henriqueta Lisboa e Laís 
Corrêa de Araújo, além da autora de literatura infantojuvenil Lúcia Ma-
chado de Almeida), vestígios de suas histórias editoriais, aquém e além 
propriamente de sua literatura . Sem os livros e os processos editoriais, 
não haveria literatura e nem escritoras, provavelmente, em uma era pré-
digital . No entanto, para além das questões que envolvem materialidades 
e tecnologias, como essas mulheres escaparam ou tentaram escapar do 
apagamento como escritoras e mesmo de seu anarquivamento? Ao longo 
de cerca de 8 meses, a imersão no Acervo de Escritores Mineiros deu en-
sejo a reflexões sobre as dinâmicas do próprio arquivo, em seus tempos 
e espaços; a leitura das cartas e sua anotação ou seu escaneamento; as 
anotações e as surpresas nos diálogos entre intelectuais e familiares das 
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escritoras; uma sistemática de busca em construção; o processo de sele-
ção da pesquisadora; assim como o processo de gestação de escritas que 
seriam resultados da investigação .
Palavras-chave: Escritoras; Literatura Brasileira Contemporânea; Correspondência; Lite-
ratura feminina

“La araucana” traduzida por Dom Pedro II: 
modos de circulação do processo de criação
Ana Maria B.C.Sackl (FURB)

Dom Pedro II criou um importante acervo de traduções em várias línguas . 
Dentre elas traduções do espanhol para o português de obras clássicas da 
literatura espanhola, esta pesquisa analisa o poema épico “La Araucana” 
de Don Alonso de Ercilla e Zuñiga (1558), nele descreve acontecimentos 
da guerra do Arauco que aconteceu na região da atual Patagônia chilena, 
território que no século XVI se encontrava ocupado pelos Araucanos, na-
tivos que ofereceram uma resistência acirrada aos conquistadores espa-
nhóis e na qual o autor, Don Alonso de Ercilla y Zuñiga (1554), participou  . 
O corpus investigado constitui-se de oito páginas de manuscritos realiza-
das pelo imperador . Analisa-se sua importância desde a perspectiva do 
polissistema da língua alvo, e os modos de circulação dos processos de 
criação constituídos pelos mencionados manuscritos achados no Institu-
to Histórico Geográfico Brasileiro (IGHB) do Rio de Janeiro, referenciados 
em fichas catalogadas a mão na instituição e outros materiais que cons-
tituem o dossiê genético, são eles: um exemplar do livro La Araucana, de 
Don Alonso de Ercilla y Zuñiga, Primeira Parte, publicada em Madrid em 
1597, propriedade da Biblioteca Nacional da coleção de livros raros com 
o carimbo da Biblioteca Imperial . Excertos do Diários de D . Pedro II pes-
quisados no Museu Imperial de Petrópolis nos quais observou-se uma 
atuação ativa e interessada como membro da Real Academia Espanhola, 
instituição que no panorama da cultura europeia sempre gozou de pres-
tigio e destaque político . A obra “Prometheo Acorrentado” (1907 .p .174) 
consultada na Biblioteca do Museu Imperial em Petrópolis entre as obras 
raras do acervo . Utilizaremos o embasamento teórico da Crítica Genética 
e da Teoria Descritiva da Tradução . 

Palavras-chave: tradução; dossiê genético; manuscritos de D . Pedro II . 
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Entre revistas e livros: a circulação
Andréa Soares Santos (CEFET-MG)

Uma das contribuições da teoria dos polissistemas de Itamar Even-Zohar 
é a de chamar a atenção para a importância de se investigar a posição 
que a literatura traduzida assume no sistema literário da língua-alvo, o 
que permite compreender melhor o próprio funcionamento desse siste-
ma . Na literatura brasileira, sobretudo a partir dos anos 90 do século 
XX, a prática de tradução por poetas nacionais é bastante intensa e os 
produtos dessa atividade se dão a ver tanto em publicações periódicas 
como em livros . A proposta deste trabalho é discutir as relações exis-
tentes entre esses dois circuitos de divulgação de poesia traduzida, o 
das revistas culturais e literárias - impressas e/ou eletrônicas - e o dos 
livros - sobretudo no que concerne a coleções especificamente voltadas 
para a publicação de poesia - no contexto brasileiro contemporâneo, com 
enfoque na primeira década deste século . Para tanto, serão considera-
dos, de um lado, depoimentos de poetas-tradutores que frequentam os 
dois circuitos e, de outro, o exame de publicações, levando-se em conta 
as diferenças e/ou semelhanças entre o público-alvo e alcance de cada 
um desses veículos, as escolhas de repertório efetuadas em cada caso e 
os perfis dos editores e/ou casas editoriais envolvidas em cada um dos 
circuitos . A partir do cruzamento dessas informações é possível inferir 
algumas das características específicas da produção e da circulação de 
poesia no Brasil neste início de século .
Palavras-chave: tradução de poesia; revistas cult

Estudo das cartas de Georg Büchner e de sua relação 
com os processos de criação em dramaturgia
Antônio Rogério Toscano (PUC-SP)

O trabalho procura compreender como a escritura de cartas pelo drama-
turgo alemão Georg Büchner poder ser considerada fonte relacional para 
o estabelecimento de uma produtiva crítica dos processos de criação do 
autor . Situadas em campo não-dramatúrgico ou artístico, tais cartas, es-
critas à família e amigos, contêm reflexões que devem ser tomados como 
materiais de trabalho para um estudo rigoroso do processo de criação 
de obras, também inacabadas, legadas no século XIX e que marcaram 
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profunda influência sobre a criação contemporânea de dramaturgia . A 
pesquisa busca também evidenciar como tais materiais tornam-se, hoje, 
fontes incontornáveis para a instauração de processos de montagem te-
atral de tais obras, especialmente em contextos pedagógicos - em que 
tais textos foram experimentados e se constituíram como bases para a 
criação cênica . Processos de criação conduzidos junto a aprendizes em 
escolas de teatro, tais como a Escola Livre de Teatro de Santo André, a Es-
cola de Arte Dramática e o curso de Artes do Corpo da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo, como “devoração da cobaia WoyZÉck - um 
experimento-máquina”, “Eu-Büchner”, “O Preceptor” e “Somos Muito 
Solitários”, são tomados como cenas pedagógico-teatrais contemporâ-
neos marcados pela articulação com vozes do autor emitidas em suas 
cartas, estudadas como materiais para a criação .
Palavras-chave: cartas processos; criação; dramaturgia; autoria

Os caminhos do manuscrito literário na criação 
do romance L’enfant bleu de Henry Bauchau
Caio Leal Messias (USP)

Tratarei em minha comunicação dos diversos caminhos percorridos pelo 
manuscrito literário na criação do romance l’Enfant Bleu de Henry Bau-
chau . Desde os ditados de Lionel, adolescente psicótico, cliente do psica-
nalista Henry Bauchau, até a retomada e ficcionalização dos documentos 
produzidos durante a análise, transformados pela reescritura do artista 
em ditados do personagem Orion . Serão lembrados também os ditados 
criados de forma livre pelo autor à maneira do paciente, buscando re-
tomar aspectos centrais de sua linguagem e reforçando seu caráter sui 
generis . Buscarei trazer para a comunicação o debate sobre a utilização 
da Arteterapia, presente na prática e na obra do escritor . Além de retomar 
algumas semelhanças entre as obras de Lionel e as de Orion, descritas 
ao longo do romance (retomando aqui, rapidamente, alguns pontos de 
uma bela pesquisa desenvolvida sobre essa questão pela pesquisado-
ra belga Anouck Cape) . Pretendo, nessa apresentação, explicar algumas 
hipóteses que tenho pensado sobre o papel de certa poesia de Bauchau 
no processo de criação do livro . A poesia remonta aos anos 1980, o livro 
foi escrito apenas nos anos 2000 . Tendo sido reescrita e publicada em 
coletâneas antes de ser retomada em prosa e verso no livro estudado . 
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Resumindo, buscarei retraçar o caminho desses três materiais: Os dita-
dos do paciente, retomados e ficcionalizados no livro e hoje arquivados 
no Fonds Henry Bauchau da Faculdade de Filosofia da Universidade Ca-
tólica de Louvain (estranho fim para documentos médicos, arquivados 
em um acervo literário); dos quadros e esculturas do paciente, retoma-
dos e ficcionalizados no romance como obras do personagem; da poesia 
de Bauchau, fio condutor secreto e guia de sentido après-coup de uma 
obra de ficção largamente inspirada de uma experiência vivida . Tratarei 
também das diversas reescrituras do romance (13 ao total – arquivadas 
na Biblioteca Real da Bélgica em Bruxelas), suas leituras públicas e das 
diversas pressões editoriais .
Palavras-chave: Henry Bauchau; L’enfant bleu; psicanálise; arteterapia; reescritura ficcional

Conservação e trabalho genético: o 
caso dos cadernos proustianos
Carla Cavalcanti e Silva (Unesp)

O presente trabalho tem como objetivo principal discutir e analisar ques-
tões acerca do Fundo Marcel Proust, na Biblioteca Nacional da França, 
notadamente seus cadernos de rascunho e de mise au net . Parte dos 
cadernos de rascunho, 62 cadernos, foram doados primeiramente pela 
sobrinha do autor, Suzy Mantes-Proust, em 1962 . Os treze últimos foram 
doados pelo colecionador Jacques Guérin em 1985, completando, desta 
forma, o que se conhece hoje como os 75 cadernos de rascunho do Fundo 
Marcel Proust, todos alocados na BnF . Numerados pela principal con-
servadora na época, Florence Callu, parte considerável desses documen-
tos sofreu alterações físicas devido à restauração necessária em alguns 
cadernos . Se isso possibilitou a conservação dos documentos, também 
interferiu de maneira bastante contundente na forma como os mesmos 
se apresentam ao geneticistas atualmente . Um caso que servirá para ilus-
trar a presente proposta de comunicação é o do caderno 52, documento 
sobre o qual venho me debruçando com o intuito de editá-lo no âmbito 
do projeto Brépols que tem por objetivo editar e publicar todos os cader-
nos de rascunho do escritor . O caderno 52, cujas folhas foram arrancadas 
e/ou cortadas por Proust para serem coladas nos cadernos I, II e III de 
mise au net, foi parcialmente restaurado e este procedimento acabou por 
dificultar a reconstituição virtual do documento, etapa obrigatória para 
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a edição . Além disso, as folhas que foram deslocadas para os cadernos 
de mise au net supracitados – documentos igualmente alterados, postos 
em volumes de grande formato pela BnF, também sofreram alteração em 
sua configuração marginal para caberem em tais volumes . Todas essas 
restaurações, tão necessárias para a conservação dos documentos, inter-
vém na forma como os manuscritos circulam, sobretudo nas mãos dos 
geneticistas responsáveis pelas edições de manuscritos . 
Palavras-chave: conservação; restauração; edição genética; circulação; manuscritos Proust

Os múltiplos papéis de um artista: por uma 
leitura do acervo Deolindo Checcucci
Carla Cecí (UFBA/FAPESB); Rosa Borges (UFBA)

A dramaturgia baiana produzida durante a Ditadura Militar passou por 
um período conturbado, com cortes e vetos aos textos teatrais . Nesse 
contexto, muitos artistas, através de suas produções, questionaram o 
sistema político vigente; entre eles, destacamos Deolindo Checcucci . A 
carreira de Checcucci foi iniciada em 1970, como diretor teatral, com a 
peça O futuro está nos ovos, a seguir, ele acumulou também as funções 
de dramaturgo, encenador, produtor, figurinista, cenógrafo e professor . 
Como autor, Checcucci se destacou tanto na produção de textos teatrais 
adultos quanto infantis . A Equipe Textos Teatrais Censurados (ETTC), co-
ordenada pela Profa . Dra . Rosa Borges, tem, nos últimos anos, desenvol-
vido o trabalho de edição e estudo de textos teatrais, em diálogo com os 
documentos a eles relacionados, com o objetivo de caracterizar essa pro-
dução dramatúrgica . Nessa direção, a organização de acervos pode atuar 
oferecendo acesso à literatura dramática baiana, ampliando os estudos 
acadêmicos e atualizando a memória cultural de uma sociedade . Assim, 
no lugar da Filologia, em diálogo com a Arquivística e a Informática, pre-
tende-se, neste trabalho, proceder à leitura dos documentos do Acervo 
Deolindo Checcucci (ADC) – Teatro infantil, desenvolvendo reflexões so-
bre os diferentes papéis assumidos por Checcucci durante as décadas de 
1970 e 1980 no cenário teatral baiano .
Palavras-chave: acervos; textos teatrais; filologia; arquivística; informática
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Cartas para Otello: o caminho criativo da 
peça de Shakespeare à ópera, através das 
correspondências trocadas entre Verdi e Boito
Carlos Eduardo Da Silva (UFSC)

O objeto do presente resumo são as informações reminiscentes do pro-
cesso criativo da ópera Otello, cuja música foi composta por Giuseppe 
Verdi e o libreto por Arrigo Boito, de 1879 até a estreia em 1887, segundo 
apropriação por ambos do texto dramático “Otelo, o Mouro de Veneza”, 
escrito por William Shakespeare aproximadamente em 1603 . Esse pro-
cesso teve algumas peculiaridades, não exatamente originais, a serem 
consideradas: tratou-se de uma criação a quatro mãos, onde o compo-
sitor musical interferiu no trabalho dramatúrgico do libretista e recebeu 
influências deste para a música, ou seja, um apropriou-se do trabalho do 
outro; tal relação, deu-se sobretudo através de cartas trocadas durante 
os anos em que estiveram criando; não era comum a valorização e manu-
tenção de registros, manuscritos ou outros documentos confiáveis para a 
reconstrução da gênese criativa, exceto pelas referidas missivas; por fim, 
o processo criativo em foco ocorreu em total segredo o que dificultou ain-
da mais a existência de rastros . Assim, a crítica genética precisa conside-
rar esses dados para demonstrar ciência de que um método mais ortodo-
xo encontrará dificuldades quiçá intransponíveis . Contudo, a abordagem 
desse processo criativo a partir, especialmente, dos conceitos de criação 
em rede e obra aberta, de Cecília Salles, pode indicar relações criativas 
que revelem, por exemplo, a razão da escolha das diferentes traduções 
cujos fragmentos melhor representavam os interesses dramatúrgicos dos 
criadores, as ações cênicas que mais deveriam ser acentuadas, a defini-
ção e ordenamento das cenas, isto é, a concepção que se desenhava . As-
sim, essa investigação não se detém nas diferenças formais estabelecidas 
entre o texto original e a ópera, mas busca, como trabalho de crítica ge-
nética, apresentar através da relação e tensão entre compositor-libretista 
o percurso criativo que produziram, enfim, o projeto poético dos artistas 
envolvidos disponível para o contínuo processo de apropriação artística 
que envolve as montagens cênicas .
Palavras-chave: ópera; crítica genética; criação em rede; obra aberta; apropriação
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A edição como recurso criativo na 
fotografia contemporânea
Cassiano Cordeiro Mendes (PUC SP)

Esta apresentação tem como objetivo uma análise dos processos de cria-
ção em fotografia com base na teoria crítica de processo desenvolvida 
por Cecilia de Almeida Salles a partir de arquivos de criação presentes 
em uma publicação de processos chamada Contacts (2015) . Propõe le-
vantar aspectos do pensamento criador diante a diversidade de procedi-
mentos que artistas e fotógrafos lidam, assim contribuir para a reflexão 
sobre criação fotográfica na contemporaneidade .
Palavras-chave: criação; fotografia; processos; complexidade

Os seminários de Roland Barthes: de como 
a comida destruiu a semiologia
Claudia Amigo Pino (USP)

O presente trabalho apresenta o resultado parcial de uma pesquisa em an-
damento a sobre os seminários (cursos de pós-graduação) que ele ofereceu 
na École de Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS), entre 1962 e 1977 . 
Para o estudo desses seminários, em sua maioria inédita, foi feito um estudo 
das anotações manuscritas de aula de Barthes, depositadas na Biblioteca 
Nacional da França, dos seus textos publicados que foram derivados dos se-
minários e de depoimentos de seus alunos . Nesta apresentação, devemos 
nos referir aos primeiros seminários, entre 1962 e 1964, dedicados à dis-
cussão teórica e aplicações práticas da semiologia . Nosso intuito é mostrar 
como uma aplicação prática (a ideia de criar uma “língua da comida”) levou 
Barthes a questionar toda a sua construção teórica em torno da semiologia e 
a enveredar por um caminho completamente diferente: a retórica . 
Palavras-chave: Roland Barthes, Seminários, Semiologia, Literatura e ensino

“É preciso ficar livre deste livro”: processos 
editoriais na correspondência de Murilo Rubião
Cleber Araújo Cabral (FALE/AEM/UFMG)

Este trabalho é parte resultante da pesquisa de pós-doutorado intitulada 
“Laboratório de artifícios: ficções do escritor e da escrita na correspon-
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dência de Murilo Rubião e Marques Rebelo” . Nela, intento produzir uma 
edição anotada (transcrição semidiplomática com notas) da referida cor-
respondência, além de investigar o processo editorial dos dois primeiros li-
vros de Rubião – O ex-mágico (1947) e A estrela vermelha (1953) . Para tanto, 
são mobilizadas correspondência ativa e passiva de Rubião com Marques 
Rebelo e também com Fernando Sabino e Otto Lara Resende – escritores 
que compõem e desempenham papel fundamental na rede social rubia-
na . Rebelo não só propiciou o ingresso dos contos rubianos no mundo do 
impresso brasileiro e estrangeiro, mas também atuou ativamente como in-
termediador de Rubião para viabilizar a edição de O ex-mágico junto a edi-
tores cariocas, capixabas e gaúchos . Já Lara Resende e Sabino, além de lei-
tores de originais, propiciaram o contato com as Edições Hipocampo, selo 
pelo qual é editada a plaqueta A estrela vermelha .Com tal proposta, busco 
tratar conjuntamente aspectos tanto da criação ficcional como da edição 
dos textos rubianos, a saber: as angústias do escrever ao publicar; a leitura 
compartilhada entre pares; o encaminhamento de originais a editores; as 
negociações sobre a publicação; as estratégias de divulgação de livros .
Palavras-chave: Murilo Rubião; correspondência; processo editorial; publicação de livros; 
redes de edição;

O Manuscrito Adelaide Ristori e o texto publicado da 
tradução de Dom Pedro II do episódio do conde Ugolino 
da Divina Comédia: qual representa a vontade do autor?
Daros, Romeu Porto (UFSC)

O imperador Dom Pedro II do Brasil, além de chefe de Estado, possuía 
um notável interesse pelas artes e pela literatura e era cônscio da impor-
tância destas para a consolidação política e cultural da nação no contexto 
pós-colonial de um país em formação . No mundo das letras demonstrava 
particular apreço pela obra de Dante Alighieri cujo estudo e a tradução 
foram tarefas que empreendeu desde cedo . Suas traduções da Divina 
Comédia foram publicadas em um livro de poesias e traduções do Impe-
rador, em 1889 . As versões ali publicadas, até então, são consideradas os 
textos finais destas . No entanto, no estudo que fiz dos manuscritos da tra-
dução do Monarca do episódio do conde Ugolino do canto XXXIII do “In-
ferno” da Divina Comédia juntei ao dossiê genético um manuscrito que 
ele havia enviado a atriz Adelaide Ristori, em 1869 . A análise comparativa 
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deste manuscrito com os demais autógrafos e com o texto publicado em 
1889 gerou dúvidas se este realmente representa a escritura final de Dom 
Pedro II . Diante disso, a presente comunicação, ao fazer um exame dos 
dados que este estudo aponta, objetiva, ao discuti-los, prospectar cami-
nhos para a busca de uma resposta para está questão . Os manuscritos do 
episódio do conde Ugolino se encontram no arquivo histórico do Museu 
Imperial, em Petrópolis, já o que foi enviado à atriz italiana se encontra 
arquivado no Museo Biblioteca dell’Attore, em Gênova . Tal situação de-
monstra a importância dos manuscritos e de sua circulação para facilitar 
e melhorar qualitativamente os resultados da pesquisa genético-literária . 
Palavras-chave: Dom Pedro II; Adelaide Ristori; manuscrito; tradução e processo de criação; 
Divina comédia .

Transições e expansões da arte no meio digital: 
novas reinterpretações além do tempo do artista
David Ruiz Torres (UFES)

As mediações tecnológicas realizadas na mostra “O encantado” dese-
nhos, pinturas e objetos de Attilio Colnago (2014) na cidade de Vitória 
(ES), possibilitaram a abordagem do processo criativo do artista eviden-
ciando o papel comunicativo da arte . Os trabalhos do artista capixaba 
Attilio Colnago se apresentam como uma visão poliédrica que combina 
elementos da memória pessoal do artista, assim como imagens icônicas 
da história da arte . As diferentes alusões ao mundo da infância, à sua 
ascendência italiana, à sua região natal no interior do Estado, ou a refe-
rências ao catolicismo permeiam os trabalhos do artista . Além disso, os 
grandes mestres da história da arte europeia se mostram em novos con-
textos, como uma iconografia atemporal, superando o momento e signifi-
cação da obra original . Uns desdobramentos que remanescem na mente 
durante o processo criativo, e que precisam de uma leitura comparti-
lhada entre o artista e o público . Considerando-se as possibilidades dos 
novos meios tecnológicos oferecidos na sociedade atual, as construções 
interativas dentro dos espaços de exposição constituem hoje o melhor 
veículo para transmitir uma mensagem de grande força expressiva como 
é o caso do trabalho do artista . Os conteúdos digitais disponibilizados 
mediante QR-codes na sala de exposição possibilitaram uma abordagem 
do processo criativo do artista e o desenvolvimento de um diálogo entre 
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a obra e o público além do tempo do artista . Assim, estabelecia-se uma 
nova dimensão da obra do artista na qual se multiplica exponencialmen-
te a mensagem intrínseca e comunicadora da arte mediante o uso das 
redes digitais . 
Palavras-chave: história da arte; meio digital; QR-codes; processo criativo

Acervo Nivalda Costa: circulação, leitura e estudo crítico
Débora de Souza (UFBA); Rosa Borges dos Santos (UFBA)

No lugar teórico da Filologia, em diálogo com outros campos do saber, 
conforme pressupostos metodológicos da Crítica textual, Crítica genética 
e Crítica sociológica, propõe-se tratar acerca do Acervo Nivalda Costa, 
um dos acervos digitais que compõe o fundo Textos Teatrais Censura-
dos, vinculado ao Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia . 
Os documentos que compõem o referido acervo são provenientes de 
diferentes instituições, sobretudo, da Coordenação Regional do Arquivo 
Nacional no Distrito Federal (Fundo Divisão de Censura de Diversões Pú-
blicas (DCDP), Série Teatro), do Núcleo de Acervo do Espaço Xisto Bahia, 
do Nós, por exemplo – Centro de Documentação e Memória do Teatro 
Vila Velha, da Sala de Documentação e Pesquisa do Teatro Castro Alves, 
da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, do Arquivo Pessoal de Nivalda 
Costa, dentre outros . Na esfera das críticas moderna e contemporânea, 
as fontes primárias e os próprios arquivos, lugares da circulação, configu-
ram um espaço propício para revisitações, reflexões e descentramentos, 
oferecendo-se como subsídio para diferentes pesquisas . No exercício de 
edição e de crítica filológica dos/e nos textos teatrais censurados, levando 
em conta os documentos da censura, do espetáculo e da imprensa da 
época, no que tange aos processos de transmissão, circulação e recep-
ção, toma-se o supracitado Acervo Nivalda Costa como relevante supor-
te de leitura e estudo crítico, visando divulgar a produção dramatúrgica 
baiana e (re)construir parte da história do teatro, considerando-se a ação 
dos órgãos de censura e os movimentos de resistência .
Palavras-chave: acervo; crítica textual; crítica genética .
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Partituras performáticas: aspectos da circulação 
no redesenho da performance contemporânea
Diego Restrepo Paris (UFES); Aparecido José Cirillo (UFES)

A performance como linguagem visual surgiu na esteira dos movimentos 
artísticos do anos de 1960 e 1970, configurando-se como uma das estra-
tégias de abertura para novas experiências culturais e estéticas . Embora, 
inicialmente, seja uma linguagem com forte conotação cênica, a perfor-
mance ultrapassou as fronteiras desse campo, tento sua materialidade 
plástica articulando diferentes linguagens tradicionais da arte, do teatro, 
da dança, da música, da escultura, etc ., tendo ainda, sua apresentação/
execução em espaços híbridos que se articulam entre os teatros, galerias 
e espaços urbanos . Por ser uma produção artística espaço-temporal, é 
uma modalidade de obra que existe na medida de seu acontecimento, 
ou seja, deixa de existir imediatamente ao seu processo de execução . 
Consideramos aqui que seu tempo é como as modalidades de presente 
de Santo Agostinho: ocorre na visão, na medida que diminui a espera 
(partitura em execução) e aumenta a memória (registros e lembranças); 
decorre dessa temporalidade edificante a importância dos meios de re-
gistro da ação para a percepção e reação futuras da performance, o que 
evidencia um campo de campo de mediação com a fotografia e o vídeo, 
o que gera outras possibilidades perceptivas da obra dadas não pela sua 
presença, mas pelo que ficou dela .Este artigo, decorrente de pesquisa 
financiada pela CAPES, pretende discutir como essa documentação da 
performance e mesmo as práticas subjetivas de divulgação, o “boca a 
boca”, são fundamentais no processo de circulação dessa práticas como 
linguagem na arte contemporânea, configurando-se como estratégias 
enunciativas que garantem a percepção da ação como obra; busca-se 
evidenciar ainda que esse modo de circulação interpessoal (boca a boca) 
pode ser matéria construtiva, tornando-se ou ampliando a performance e 
sua circulação como objeto estético . Partimos da hipótese de que objetos 
usados pela performance, associados ao ambiente e às pessoas do espa-
ço de execução da ação criam novas obras depois da obra; assim, com 
base na análise de alguns processo criativos de performers, investiga-se 
também como essas ações em si podem garantir o sucesso da ação como 
obra, configurando-se como uma espécie de happening interno criando 
obras dentro da obra, partituras dentro de partituras – o que garantiria 
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que mesmo em uma provável repetição da ação do performer, a obra 
resultante será uma nova obra, dada a mediação das ações interpessoais 
de reação ao projeto poético em curso . Consideramos que esses novos 
processos evidenciam-se como roteiros ou as partituras performáticas 
que podem circular antes da própria obra, um redesenho de si .
Palavras-chave: performance; arte contemporânea; happening; partituras performáticas .

As repercussões da performance
Diego Restrepo Paris (UFES); Aparecido Jose Cirilo (UFES)

A importância da circulação da performance na arte contemporânea 
transgride as fronteiras do campo mediando entre os teatros, galerias e 
espaços urbanos, também tem como campo a fotografia e o vídeo, do-
cumentação da performance e o boca a boca das pessoas que virem a 
performance . A obra pede ser vista fora de sua circulação vista como um 
happening onde só o boca a boca das pessoas pode ser responsável do 
sucesso da obra . Por outro lado, os objetos usados pela perfomance cria 
novas obras depois da obra . Os roteiros ou as partituras performáticas 
pedem circular antes da própria obra .
Palavras-chave: performance; arte contemporânea; happening; partituras performáticas

O que ficou da caneta? Anotações de Jorge 
Amado no roteiro do filme Tenda dos Milagres
Douglas Rodrigues de Sousa (UESPI)

Em 1975, Jorge Amado e Nelson Pereira dos Santos trabalharam na rotei-
rização do livro Tenda dos Milagres para o cinema . No escritório da Rua 
Alagoinhas, em Salvador, os artistas da cultura brasileira empreenderam 
o processo, a quatro mãos, de recriação dessa obra . O resultado são oi-
tenta e nove páginas datiloscritas preservadas na Fundação Casa de Jor-
ge Amado, do roteiro da película . Nas páginas datiloscritas encontramos 
marcações à caneta feitas por Jorge Amado inserindo sugestões, comen-
tários e juízos de colaboração sobre como seria melhor a adaptação do 
livro ao filme . As notas inseridas pelo autor no roteiro deixam marcas que 
dizem muito do processo de criação desse importante filme da cinema-
tografia brasileira, e também o modo como Jorge Amado pensava a arte, 
sobretudo a montagem cinematográfica, além de uma certa colaboração 
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– com indicações e comentários técnicos – à equipe de filmagem . Nossa 
investigação, neste trabalho, centra-se na análise das marcações, rasuras 
e registros feitos pelo romancista nas páginas datiloscritas do roteiro do 
filme Tenda dos Milagres . Se o processo de criação da obra de arte é pro-
cessual e contínuo nos resta a pergunta das rubricas feitas pelo baiano 
no texto, portanto o que ficou da caneta de Jorge Amado ao roteiro? 
Palavras-chave: Tenda dos Milagres; datiloscritos; roteiro; filme; Jorge Amado

Materialidades da criação e da circulação
Edson do Prado Pfutzenreuter (Unicamp); Daniela Pinheiro (Unicamp)

Esta apresentação busca refletir sobre o processo de criação levando em 
conta um aspecto que afeta os trabalhos fotográficos que exploram os 
processos históricos de fotografia, tais como o cianótipo e o dusting on . 
Trata-se de processos que têm uma materialidade própria permitindo a 
participação do artista em todas as etapas de criação: interferindo nos 
resultados das escolhas através da produção do negativo, preparação 
dos químicos, tempo de exposição e revelação . Por outro lado, na dinâ-
mica atual do circuito artístico, essas obras são colocadas em editais, 
festivais de fotografias, concursos, publicados em revistas ou na mídias 
sociais . Para isso as obras precisam ser digitalizados ou fotografados . As-
sim um trabalho cujo material final é extremamente variado precisa ser 
transformado em arquivo digital para poder circular em uma situação 
totalmente diferente daquela na qual os trabalhos são expostos . Uma vez 
que acreditamos que a obra não pode ser pensada fora de sua circula-
ção, propomos analisar casos específicos de uma fotógrafa que desen-
volve seu mestrado na área de processos fotográficos históricos e que 
assinará como co-autora .
Palavras-chave: criação;processos fotográficos históricos; circulação; digitalização

O processo de criação do organizador da Crônica da casa 
assassinada e suas figurações nos manuscritos ficcionais
Eduardo Marinho da Silva (USP)

Este trabalho se propõe a investigar do processo de criação e as figura-
ções do organizador presente no romance Crônica da casa assassinada, 
romance publicado em 1959 pelo escritor mineiro Lúcio Cardoso . No pla-



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

34

no ficcional de estruturação da obra este organizador é o responsável por 
resgatar e coletar diversos manuscritos deixados por dez narradores-per-
sonagens, rearranjando-os de forma a orquestrar as vozes narrativas que 
compõem o romance . Estes “manuscritos ficcionais” – expressão empre-
gada por Julio Castañon Guimarães, que realizou o estabelecimento do 
texto para a edição crítica do romance – são compostos por cartas, diá-
rios, depoimentos, memória e narrativas . Anônimo e sem voz, o organi-
zador deixa dois tipos de marcas nos manuscritos ficcionais: a supressão 
de partes, indicadas por pontilhados, e as notações que apontam para 
as condições materiais da obra (indicados como “escritos à margem . . .”) . 
Utilizando como metodologia analítica a crítica genética, esta comunica-
ção objetiva discutir dois pontos . 1) o processo de criação da figura deste 
organizador, a partir do cotejo do texto estabelecido com as variantes 
incorporadas à edição crítica (manuscritos autógrafos e datiloscritos do 
romance Crônica da casa assassinada); desenvolveremos a hipótese de 
que os movimentos escriturais apontam para um afastamento do autor 
do plano ficcional, cuja atuação se dá por um intermediário – o organiza-
dor . 2) as figurações deste organizador ao longo do romance, ou seja, os 
comentários que apontam para a materialidade dos manuscritos ficcio-
nais; buscaremos discutir os efeitos de sentido que os escritos à margem 
suscitam no leitor, e quais interpretações foram levantadas pela crítica 
literária para este procedimento empregado na composição do romance .
Palavras-chave: manuscrito ficcional; crítica genética; Crônica da casa assassinada; Lúcio 
Cardoso; processos de criação

A paratextualidade em Nicodemos 
Sena - indícios de criação
Eliane Auxiliadora Pereira (UFAM/IFAC); Iza Reis Gomes-Ortiz (UFAM/IFRO)

A partir das ideias de Gerard Genette, versararemos sobre as margens do 
texto de Nicodemo Sena, o contexto estrutural que contorna o texto em 
si . Genette define paratexto como “aquilo por meio de que um texto se 
torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais geral 
ao público . Mais do que um limite ou uma fronteira estanque, trata-se 
aqui de um limiar [ . . .] que oferece a cada um a possibilidade de entrar, ou 
de retroceder” (p . 9-10) . 
São os elementos que o rodeiam: a capa, o prefácio, a dedicatória, a epí-
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grafe, a orelha do livro, o título e subtítulos, o nome do autor, o sumário, 
a apresentação, o glossário . Elementos estes que configuram o texto, de 
certa forma, direcionam a leitura e podem processar índices de interpre-
tações em relação ao texto em si . Nicodemos Sena, um escritor paraense, 
escreve na perspectiva da Estética do sujeito, das relações humanas . E 
nos paratextos que rodeiam seu Romance A espera do nunca mais, en-
contramos indícios dessa estética . Através da Crítica Genética e apoiado 
nas ideias de Gerard Genette, discutiremos como os paratextos nos indi-
cam vestígios de um processo de criação .
Palavras-chave: Nicodemos Sena; paratextos; Gerard Genette; processo de criação

Criação e interação: a Revista do Brasil 
como espaço de circulação
Emerson Tin (FACAMP)

Muito já se escreveu sobre a atuação do escritor José Bento Monteiro Lo-
bato (1882-1948) como editor revolucionário, que teria trazido uma série de 
avanços para o acanhado mercado editorial brasileiro a partir do final da 
década de 1910, seja na produção dos livros, seja nos modos de sua distri-
buição e venda pelo país . No entanto, é importante lembrar que, antes de 
e simultaneamente a seu trabalho como editor, Lobato foi diretor de um 
importante periódico brasileiro, que movimentou a intelectualidade bra-
sileira da época . A presente comunicação tem como objetivo, nesse senti-
do, compreender a Revista do Brasil como espaço de circulação de ideias, 
analisando alguns exemplos da correspondência de Monteiro Lobato no 
período em que esteve à frente do periódico (1918-1924) . Monteiro Lobato, 
por meio de sua correspondência, não só arrebanhava colaboradores das 
mais diversas origens para a publicação – entre eles, Alberto Rangel (1871-
1945), Antonio Sales (1868-1940), Câmara Cascudo (1898-1986), João Ribei-
ro (1860-1934) –, mas também procurava fomentar a criação literária e a 
interação com esses escritores, convidando-os ainda a divulgar suas obras 
pela sua casa editora . Assim, a Revista do Brasil funcionava, inicialmente, 
como um cartão de visita ao seu diretor, permitindo-lhe o acesso aos mais 
diversos intelectuais de Norte a Sul do país, e como um passaporte, um 
salvo-conduto, garantindo-lhe a circulação, sempre por meio de sua cor-
respondência, entre esses mesmos intelectuais .
Palavras-chave: Monteiro Lobato; correspondência; Revista do Brasil
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Criação em circulação: produção e circulação 
de fanfictions nos últimos 15 anos
Fabíola do Socorro Figueiredo dos Reis (UNIFAP)

Reescrever de personagens de outros autores é uma das práticas de escri-
ta mais antigas, que pode tornar um texto adequado a um certo público 
ou a uma certa finalidade, dentre outros objetivos . André Lefevere (2007) 
sinaliza que reescritores são, nos últimos tempos, responsáveis por desen-
volverem trabalhos no cinema, televisão e música, e tornar obras clássicas 
mais conhecidas entre o público mais geral . Dentre os tipos de reescrita, 
a fanfiction é uma criação presente com frequência nas comunidades de 
fãs, que faz uso de enredos e personagens de outros autores em novas 
histórias, em que o próprio fã é o autor . Inicialmente distribuídas de mão 
em mão nas convenções de seriados e filmes, hoje as fanfictions podem ser 
encontrados em websites específicos para hospedar tais trabalhos (como o 
Fanfiction .Net ou o Spirit Fanfiction), em grupos de redes sociais (como Fa-
cebook e Orkut) ou aplicativos de comunicação (como WhatsApp), sempre 
circulando de forma a alcançar mais leitores e comentários . Este trabalho 
tem como objetivo apresentar as modificações nos últimos 15 anos na for-
ma de produção e recepção desse tipo de reescrita, um acompanhamento 
que foi realizado a nível internacional e nacional . 
Palavras-chave: reescrita; fanfiction; comunidades de fãs

Desafios presentes na abordagem da correspondência 
passiva de Mário de Andrade em francês: do 
manuscrito ao leitor contemporâneo de cartas
Fernanda Braz da Silva (UNIFESP)

Ler é um processo complexo, no qual o leitor se posiciona diante do texto, 
através de suas experiências anteriores e das práticas de leitura compar-
tilhadas pelos grupos no qual está inserido . No entanto, há uma situação 
em que o público geral não participa inicialmente desse processo, quan-
do se trata da leitura de correspondências privadas . Na epistolografia, 
o pacto entre destinatário e remetente não pode ser reconstituído por 
terceiros, para os quais a carta é, por excelência, um texto fragmentá-
rio e de vazios interpretativos . Essa peculiaridade do objeto epistolar é o 
que revela sua força e, ao mesmo tempo, o perigo para quem se dedica 
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a desbravá-lo . Desse modo, como devemos ler essa documentação sem 
transformá-la em uma ficção de si mesma? Importantes pesquisadores já 
revelaram a complexidade presente no trabalho de edição de correspon-
dências inéditas de Mário de Andrade – com brasileiros e com estrangei-
ros -, uma vez que cada conjunto epistolar se singulariza por dificuldades 
e características específicas . Nesta apresentação, interessam-nos dois 
aspectos: por um lado, apontar as questões envolvidas no tratamento, 
do manuscrito ao estabelecimento textual, da correspondência passiva 
de Mário de Andrade em francês com escritores, editores e críticos, no 
período de 1920 a 1945; e, por outro, problematizar as condições para a 
recepção junto ao leitor contemporâneo de cartas (público brasileiro), de 
uma correspondência em língua estrangeira . 
Palavras-chave: epistolografia; edição de correspondência; leitura; Mário de Andrade .

A biblioteca e a cópia: questões de autoria e de leitura
Fernanda Ferreira dos Santos (USP)

A presente comunicação tem como objetivo tratar da questão da biblio-
teca e da cópia em Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert . A ideia é 
observar como o uso da biblioteca, espaço definido por Michel Foucault 
como heterotópico, como potencialidade para a acumulação de discursos 
que podem ser utilizados, reproduzidos, e, especialmente, modificados e 
incorporados pelo autor para a criação de um objeto novo . Isso, por sua 
vez, move de uma maneira muito interessante o leitor, que pode mobilizar 
sua “enciclopédia”, segundo Humberto Eco, de leituras, mas que se espan-
ta também com essa mobilização ao ler o romance flaubertiano, que, em 
dada medida, aparece como uma acumulação de conhecimento por parte 
dos personagens, mas estranha e ilusória . Dessa forma, o que é identifica-
ção é paradoxal, é perturbador, porque aparenta ser uma encenação do 
ato de leitura ele mesmo por meio dos personagens e, indo além, por meio 
do próprio autor, um ato que se coloca como acumulativo, sedimentado, 
porém, ao mesmo tempo, deslocamento, potencialidade . Enfim, tratar-se
-ia de um ato multiplicador, de retirada do indivíduo de um lugar, colocan-
do-o fora do tempo e do espaço, ou seja, o uso do dado, do já escrito, da 
biblioteca, como um elemento da criação de um material que vai além da 
obra física, um elemento da criação de um momento que é a leitura .
Palavras-chave: Bouvard et Pécuchet; Flaubert; biblioteca; criação; leitura
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O circuito interno do fazer manual na prática artística
Flávia Vieira (UNICAMP); Edson de Prado Pfützenreuter (UNICAMP)

A comunicação enquadra-se no doutorado em curso no Instituto de Ar-
tes da UNICAMP que tem como objetivo o estudo dos processos do fazer 
manual na prática artística contemporânea, num entendimento do artista 
enquanto artífice . Será discutida a ideia de “circuito interno” que diz res-
peito aos os movimentos internos inerentes às colaborações do artista com 
técnicos/executantes/artesãos com os quais, por um lado, “aprende a fa-
zer” e para os quais, por outro lado, “delega o fazer” . Trata-se de uma “cir-
culação interna” que implica processos invisíveis que procuram resolver 
o objeto artístico do ponto de vista da sua materialidade e produção . Será 
feita a comparação entre a maneira de trabalhar dos artistas visuais Ale-
xandre da Cunha (1969, Rio de Janeiro) e Jonathan Trayte (1980, Londres), 
representando duas atitudes diferentes: um delega a maior parte da sua 
produção a outros executantes enquanto o outro aprendeu a fazer os seus 
trabalhos no contato com outros técnicos . Com isso, procura-se compreen-
der a “circulação interna” do objeto em construção e suas implicações no 
entendimento do “fazer artístico” enquanto “vivência manual”, bem como 
inferir novos sentidos estéticos, conceituais, sociais e políticos que se vão 
incorporando na obra durante essa circulação entre o atelier do artista e as 
oficinas do técnicos/executantes/artesãos . Além dos autores de crítica de 
processo criativo, o trabalho terá em Richard Sennett e em Tim Ingold sua 
base conceitual mais significativa . A proposta enquadra-se no eixo temáti-
co dos “lugares de circulação”, remetendo às movimentações internas no 
processo criativo, anteriores à exposição pública do objeto artístico que 
são decisivas para o seu desenvolvimento e compreensão .
Palavras-chave: processo criativo; processo artístico coletivo; materialidade; fazer manual .

Notas sobre um percurso sinuoso: a gênese 
do Apocalipse em Lúcio Cardoso
Frederico van Erven Cabala Oliveira (UFF)

Esta comunicação pretende se debruçar sobre o material de arquivo do 
planejado romance Apocalipse (1936-1951), de Lúcio Cardoso, compreen-
dendo tal peça literária enquanto elemento central do universo criativo do 
escritor . Nesse sentido, procura-se redimensionar o papel da obra inaca-
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bada na maturação da ficção do autor, analisando possíveis ecos entre A 
luz no subsolo (1936) e Crônica da casa assassinada (1959) . Estes livros são 
considerados pontos de destaque na obra do escritor mineiro e evidenciam 
um instigante paradoxo: embora estejam distantes em aproximadamente 
duas décadas, possuem afinidades estilísticas, temáticas e estéticas que 
são definidoras da prosa introspectiva característica de Lúcio Cardoso .O 
objeto deste estudo foi planejado para integrar um ciclo de romances do 
qual se publicou apenas o primeiro volume: A luz no subsolo . Tal ciclo se 
chamaria “A luta contra a morte” e, com o tempo, teve o seu nome modifi-
cado para Apocalipse . Um conjunto de prototextos localizados no arquivo 
do autor mineiro dão indícios de como Lúcio Cardoso se dedicou a esse 
plano no decorrer dos anos, com intervenções importantes no projeto en-
tre 1936, pouco após a publicação de A luz no subsolo, até 1951, ano da úl-
tima interferência do autor no material . A partir de 1952, sabe-se que Lúcio 
Cardoso inicia sua produção da Crônica e, em carta ao seu editor, em 1954, 
comenta que o antigo plano de Apocalipse foi a ideia inicial do romance . 
Assim, parece ter havido uma ideia subjacente importante para se compre-
ender uma possível coerência do projeto estético cardosiano . Tal elemento 
latente pode ser analisado à luz do material de arquivo de Apocalipse: é o 
que se propõe a apresentar com este trabalho .
Palavras-chave: Lúcio Cardoso; crítica genética; processo de criação; arquivos

Formas de circulação e processo criativo de  
“A sociedade do espetáculo” de Guy Debord
Gabriel Ferreira Zacarias (UNICAMP)

Nessa comunicação estudaremos o impacto das formas de circulação no 
processo criativo de A Sociedade do espetáculo, livro teórico escrito em 
1967 por Guy Debord, e adaptado para o cinema em 1973 pelo próprio au-
tor . A relação entre circulação e processo criativo será analisada em três 
momentos distintos . Primeiramente, com o auxílio das numerosas fichas 
de leitura do autor, hoje conservadas na Biblioteca Nacional da França, 
estudaremos a circulação entre o fichário e a obra escrita . Em seguida, 
abordaremos a passagem da obra escrita para obra cinematográfica, rea-
lizada pelo próprio autor cinco anos mais tarde . Contando sempre com o 
auxilio da documentação conservada no Fonds Guy Debord, que abriga 
também os documentos preparatórios à realização dos filmes de Guy De-
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bord, analisaremos como a circulação da primeira obra, o livro, informa 
o processo criativo da versão cinematográfica . Como último ponto, pro-
curaremos problematizar o impacto da incorporação do espólio de Guy 
Debord à Biblioteca Nacional da França – que suscitou viva polêmica em 
2009 – para compreensão atual de sua obra . 
Palavras-chave: Guy Debord; sociedade do espetáculo; processo criativo; teoria crítica; 
cinema

Não são “três cabeças no céu”: o ciberespaço 
e a circulação dos cartazes minimalista 
em tempos de redes sociais
Gabriel Lacerda Gama (UFES); Aparecido José Cirillo (UFES)

O cartaz de cinema, tal como nos acostumamos a ver, vem perdendo 
espaço nas salas de exibição . Os modelos tradicionais e impressos de 
pôsteres, que sempre despertaram a atenção de curiosos, pesquisado-
res, artistas, colecionadores e cinéfilos, se tornaram cada vez mais ra-
ros, uma vez que são sistematicamente substituídos por versões digitais 
exibidas em elegantes monitores espalhados pelos halls das principais 
redes multiplex, embora esses novos modos de apresentação ainda re-
sultam de uma estética conservadora que coloca sempre duas ou três 
cabeças dos atores, sobre um fundo genérico do cenário . Porém, perce-
bemos que este meio irreversível da digitalização abriu espaço para a 
atividade de artistas que lançam no ciberespaço outras diversas recria-
ções de cartazes de cinema que, se por um lado, dificilmente seriam uti-
lizadas como parte da uma estratégia publicitária tradicional, por outro, 
estabelecem novos modelos e processos criativos . Nos parece que eles 
subvertem os padrões estéticos dominantes e interrogam as soluções 
artísticas repetitivas adotadas para este tipo de peça gráfica, sobretudo 
no cinema hollywoodiano . Neste trabalho, exploraremos alguns aspec-
tos do processo criativo desse outro gênero específico nascido nas redes 
sociais: os minimal movie posters ou, cartazes minimalistas de cinema . 
Tratam-se de versões digitalmente ilustradas, demasiadamente sintéticas 
e que se destacam pela supressão deliberada de elementos visuais que 
distanciam esses pôsteres da sua natureza convencional subordinada à 
fotografia . Assim, pretendemos discutir algumas tendências e intencio-
nalidades do projeto poético dessas produções, mapeando a identidade 
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e as estratégia de circulação dos minimal posteres, cujo campo de ação 
está diretamente ligado aos modos e aos seus lugares de circulação e 
reprodução em ambiente virtual .
Palavras-chave: minimal poster; cinema; processo criativo; redes sociais; lugares de circulação

Antologia da Literatura Fantástica ou O livro 
é um corpo que contém mil fantasmas
Gustavo Primo (UFSCar)

Esta comunicação deriva do projeto de mestrado “A formalização ma-
terial do discurso literário: estudo de uma edição da Antologia da Lite-
ratura Fantástica, de Bioy Casares, Borges e Ocampo (2014)” (Fapesp: 
2017/02030-5) . Queremos pressupor que os sentidos do texto literário 
se fazem não só no que há de substância verbal, mas na relação com o 
objeto que encarna essa substância . Assim, tudo o que se pode detectar 
no livro impresso (seus aspectos gráficos, textuais e paratextuais) é ves-
tígio de um processo de mediação editorial do qual faz parte uma legião 
de atores, normas, técnicas, procedimentos . O livro impresso – o corpo 
–, que tipicamente dá materialidade ao texto literário, contém todos os 
traços – os fantasmas – de suas condições de produção e circulação, e 
muitos desses traços podem ser apreendidos pensando no que Maingue-
neau (2006) propõe sobre a cenografia discursiva do literário . Analisar 
essa cenografia, tendo como foco seu mídium (DEBRAY, 1991; MAIN-
GUENEAU, 2006), permite-nos identificar elementos formais do objeto 
que influenciam na significação da obra, refletindo um imaginário coleti-
vo sobre o que é o literário e como ele deve circular . A edição brasileira da 
Antologia da Literatura Fantástica, publicada pela editora Cosac Naify em 
2013, é um exemplo peculiar desse jogo de sentidos: um livro desenhado 
e concebido para se suspender do tempo e do espaço, ir para o não-lugar 
do fantástico, ao passo que, paradoxalmente, seus aspectos materiais o 
denunciam como um produto historicamente constituído num lugar: o 
mercado editorial brasileiro contemporâneo .
Palavras-chave: mediação editorial; materialidades da literatura; cenas de enunciação
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Crítica genética: manuscritos, cartas 
e jornais de Eloy Gallotti
Heitor Caramez Peixoto (UFSC)

Esta pesquisa, pretende investigar, os documentos manuscritos, datilo-
grafados, rascunhos, cartas, jornais, e materiais de arquivo, como fotos e 
vídeos, de Eloy Gallotti . Em 2009, o jornalista, Sérgio Rubin, escreveu em 
seu blog, “Eloy Gallotti . Nascido no Rio de Janeiro, fez história em Floria-
nópolis . Teve cursinho pré-vestibular, militou no movimento estudantil, 
foi repórter do jornal O Estado, foi dono de bar, e assessor parlamentar .” 
Além de jornalista e ativista político, foi também meu pai, tendo falecido 
quando tinha doze anos de idade, esse fato propoõe, um outro desafio, 
por que não estarei somente investigando um objeto de pesquisa, mas 
uma vivência pessoal . Chama-se, o material coletado, de dossiê genético . 
Parte desse conjunto, já está em processo de arquivamento, e análise, 
a segunda parte, será conhecida, no andamento da investigação, onde 
serão colhidos documentos e entrevistas com amigos e familiares . Atra-
vés da montagem desse material, iremos criar uma nova narrativa, co-
meçando o estudo genético propriamente dito . Os textos de Eloy foram 
deixados em sua incompletude, como a própria vida o faz, são pequenos 
exercícios poéticos e narrativos, são reflexões sobre política e a história 
do Brasil, cartas pessoais, onde na intimidade entre amigos, fala-se sobre 
dificuldades do dia-a-dia, e sobre um país que atravessava a ditadura . 
São nas possibilidades de articulações desses textos, que se insere o pes-
quisador, ao contruir a memória no presente . A intertextualidade gené-
tica, nos propõe análises . As relações para esta pesquisa, irão se servir 
de diferentes processos de criação e circulação, se servindo da poética, 
da crítica biográfica e autobiográfica, de um diário de campo escrito em 
paralelo em um blog, do processo documental escrito e cinematográfico, 
e da análise histórica . Para essa difícil tarefa, propomos a ideia do estudo 
genético, como labirinto, lugar para se perder, no qual o objeto perdido 
é a sua saída .
Palavras-chave: arquivo; memória; intertextualidade genética; montagem
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Traduções em português de “Poétique de la Relation”, 
de Édouard Glissant: duas estratégias em circulação
Henrique Amaral (USP)

Tendo como objeto o livro de ensaios “Poétique de la Relation”, do escri-
tor e filósofo martinicano Édouard Glissant, este trabalho busca discutir 
aspectos ligados às suas formas de circulação, notadamente nos espaços 
críticos e editoriais de língua portuguesa . Para tanto, partimos da obser-
vação de que, vindo a público pela primeira vez na França, em 1990, o 
volume reúne e desenvolve ensaios de naturezas diversas (filosofia, críti-
ca literária, entre outras), produzidos em contextos igualmente variados: 
alguns já circulavam sob a forma escrita em revistas especializadas ou 
anais de eventos acadêmicos, ao passo que outros haviam sido apresen-
tados oralmente, sua “exposição pública” funcionando como um “modo 
de rascunho do texto escrito a resultar dela”, nas palavras do autor . Em 
paralelo a isso, notamos que a publicação do volume atesta uma estrutu-
ração bastante coesa, com uma espécie de narrativa interna delineando 
a sequência das seções e capítulos . Em seguida, nossa comunicação se 
concentra em defender que tal modo de composição encontra ressonân-
cia nas traduções já existentes de “Poétique de la Relation” em portu-
guês . De fato, parece haver duas direções opostas nos espaços críticos e 
editoriais português e brasileiro: de um lado, a tradução integral do livro 
vem à luz em Portugal no ano de 2011, constituindo a primeira publicação 
de Glissant, nesse formato, no país europeu; de outro, no Brasil, embo-
ra já se verifique certa recepção desse autor, há apenas as traduções de 
três ensaios de “Poétique” (das quais uma tomou como base a versão 
prévia), por três tradutores distintos, todas tendo sido publicadas em re-
vistas universitárias . Por fim, discutimos como tais formas de circulação 
problematizam o próprio modo de composição da obra – coletânea de 
ensaios soltos ou projeto coeso –, fazendo reverberar potencialidades de 
sentido nela presentes .
Palavras-chave: ensaio; tradução; Édouard Glissant; poética
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Zine circula o graffiti no ES
Isabela Machado Breda (UFES); Jose Aparecido Cirillo (UFES)

Zine Circula graffiti no ES Fanzine é uma modalidade de revista de caráter 
mais experimental e de circulação mais restrita aos afeitos de um deter-
minado tema . Este artigo centra-se nos fanzines (Zines) como modo de 
circulação da produção e processo de artistas grafiteiros no Espírito San-
to . Dois grafiteiros da cidade da Serra - ES, componentes da crew Luz do 
Mundo - LDM, tinham a preocupação de guardar algumas da memórias 
do grafitti que acontecia no estado . Era uma maneira de assegurar que o 
caráter efêmero que o graffiti possui na paisagem da cidade, não apagasse 
sua relevância e crítica aos modos hegemônicos da arte urbana . Surgia aí 
a preocupação de guardar/fotografar/registrar essa produção, bem como 
a necessidade de um veículo de circulação dessas imagens que – por sua 
natureza – estava fixadas em paredes e muros de locais variados . Sua cir-
culação por imagens seria um modo não apenas de preservar a memória, 
mas também de se fazer perceber no cenário capixaba de graffiti e da arte . 
Nasciam assim as primeiras Zines de graffiti . Começaram a primeira Zine 
de graffiti em 2002, a Bombardeio Zine, feita de modo rudimentar, com 
ferramentas simples, scanner e câmera analógica . O ato criador das Zines, 
entre 2002 e 2009 dialoga com a motivação de divulgar, arquivando os 
trabalhos que foram inseridos em lugares que nem todos poderiam circu-
lar . São os registros de condutas dos grafiteiros, das produções artísticas 
nesse universo e que manifesta para comunidade o envolvimento grafita-
cional . Essa era uma maneira dos grafiteiros dessa cena, popularizar tudo 
que envolvia o graffiti: a linguagem, os processos, a estética, os grafiteiros, 
as influências e o movimento cultural onde estão inseridos . Este trabalho 
se vincula ao Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes - LEENA, com 
apoio do CNPq e complementa numa discussão ampla sobre o grafitti no 
Espírito Santo, a partir dos conceitos de arte pública .
Palavras-chave: arte pública; zine; graffiti; arte urbana; fanzine
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O processo criativo em Segredo de Estado, 
de Antonieta Dias de Moraes: marcas do 
militarismo e representações sociais
Ivanildes Regina de Menezes (UFSCar); Luzia Sigoli Fernandes Costa (UFSCar)

O presente trabalho procurou evidenciar traços do contexto militar bra-
sileiro na obra literária infanto-juvenil Segredo de Estado (1998), de An-
tonieta Dias de Moraes, com vistas a apreender modos de viver e pensar 
da sociedade imersa no violento período do regime ditatorial brasileiro, 
cuja memória deve ser constantemente retomada em defesa do aprimo-
ramento da democracia sob a qual nos encontramos, ainda que refle-
xos sombrios persistam em nossa sociedade ainda hoje, após mais de 
30 anos do término da ditadura civil-militar . A escritora brasileira An-
tonieta Dias de Moraes tematizou questões sociais na maioria de seus 
livros publicados primeiramente no exterior para só depois circularem 
pelo Brasil . Considerado clássico da literatura infanto-juvenil, Segredo de 
Estado conta-nos sobre a participação da turma de Tonico na Revolta 
Paulista de 1924, iniciada na cidade de São Paulo por parte de militares 
da média oficialidade das Tropas do Exército e Força Pública que exigiam 
do governo a justiça e o fim da corrupção quando com bravura e perspi-
cácia Tonico e seus amigos e amigas lhes darão valiosas contribuições . 
Com base, então, na constituição de um corpus heterogêneo integrado 
por manuscritos da obra, rascunhos, cópias, fragmentos, cartas, recortes 
de jornais e ilustrações, esta dissertação propõe-se investigar o processo 
criativo do livro Segredo de Estado a partir de metodologia que abarca 
a identificação inicial do corpus, a elaboração de um dossiê genético da 
obra e a análise dos registros deixados pela escritora e verificáveis nas 
diferentes peças que compõem o seu acervo pessoal . 
Palavras-chave: Antonieta Dias de Moraes; Ditadura civil-militar brasileira; crítica genética .

Arquivar para desarquivar: sobre a reunião dos 
contos inéditos de Mário Ypiranga Monteiro
Jamerson Eduardo Reis Silva (UEA)

A presente comunicação visa discutir a importância do arquivamento e 
desarquivamento de textos literários inéditos através da exposição do tra-
balho de reunião dos contos inéditos de um dos maiores intelectuais ama-
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zonenses do século XX, Mário Ypiranga Monteiro . Com um rol de publica-
ções de aproximadamente 200 títulos, que em sua maioria privilegiaram 
as questões amazônicas, Mário Ypiranga exerceu um papel importante nos 
estudos histórico-culturais da região, elevando-se ao posto de grande pes-
quisador da cultura amazônica . Suas incursões no território estético em 
prosa se deram, sobretudo, na juventude e em periódicos de circulação 
nacional e regional como: “Fru-Fru”, “O Malho” e “Victoria Regia” e jamais 
foram reunidas em um volume . A fim de contribuir para a compreensão 
do quadro geral de sua obra, bem como para a inclusão de sua produção 
estética no panorama da literatura do Amazonas, foi realizada uma extensa 
pesquisa nos acervos da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, do 
Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, do Centro Cultural Povos da 
Amazônia, da Biblioteca Nacional e em seu arquivo pessoal em busca de 
narrativas curtas escritas pelo autor . O resultado da pesquisa deu origem a 
um volume de 23 contos, que foram devidamente preparados, respeitando 
as anotações presentes nos datiloscritos, e aguardam publicação . O pro-
cesso de reunião nos permitiu contemplar a necessidade de arquivamento 
de textos literários esparsos que podem contribuir de forma significativa 
não só para a história cultural do país, como também para a compreen-
são dos próprios textos . É partindo dessa necessidade que trataremos 
de discutir, com o auxílio de Derrida em Mal de Arquivo: uma impressão 
freudiana (2001), o arquivamento pensado com fins no desarquivamento, a 
reunião de inéditos a fim de impedir que permaneçam assim, inacessíveis .
Palavras-chave: arquivos literários; Mário Ypiranga Monteiro; literatura amazonense; acervos

«Assim é a vida, mas eu não concordo»: nodos e 
redes no processo criativo de Fernando Pessoa
Jorge Uribe (USP)

Fernando Pessoa publicou um único livro em português, em 1934, um ano 
antes da morte . Esse livro, porém, é produto de um processo de escrita que 
se estendeu durante mais de 20 anos, marcado por publicações parciais 
em revistas literárias . Para o reconhecimento abrangente desse processo 
criativo, convergem, ainda, dezenas de documentos preparatórios, que fa-
zem parte do espólio do autor, cujos graus de filiação ao livro, enquanto 
produto definitivo, variam significativamente . Porque os “livros”, neste 
caso Mensagem, na sua pretendida autossuficiência material constituem 
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unidades em oposição aos processos que os fizeram possíveis, sendo es-
ses caracteristicamente inconclusivos, porosos nas suas fronteiras e instá-
veis na sua identidade, a obra de Fernando Pessoa é mais adequadamente 
descrita em analogia com os segundos: uma obra-arquivo, work in pro-
gress, e não uma obra-coleção de livros, éditos ou inéditos . Esta descrição 
promove o estudo de intersecções textuais na trama do desenvolvimento 
da obra como ato de escrita do qual o espólio é resto/ruina e também ce-
nário performático de leitura . Nesse contexto, um poema de Mensagem, 
uma nota diarística de 1913, e a poética de “O Guardador de Rebanhos”, 
participam numa legibilidade implicativa da obra .
Palavras-chave: arquivo; avant-texte; Pessoa; Gládio; Alberto Caeiro

Poética em deslizamento: uma leitura 
transversal dos desenhos de Hilda Hilst
Juliana Caldas (USP)

Nas marginálias de livros, nos cadernos de notas e nos papéis avulsos de 
Hilda Hilst encontram-se traços, desenhos e manchas de cores nos quais 
vislumbra-se também parte do universo ficcional da autora . Hilda Hilst, 
que achava “gostoso pintar”, nutria uma percepção plástica da vida, evi-
dente pelas cores que evoca em sua narrativa, e também privilegiava o 
sentido da visão como modo de conhecimento do mundo ao descrever as 
formas das “coisas” e das figuras geométricas como organizadoras do caos 
em que se via imersa . Buscando uma “certa geometria”, há em Hilda Hilst 
uma operação expressiva genuína que visa dar forma aos sentidos que, 
conforme Merleau-Ponty, “não está em nenhum lugar, nem nas coisas, que 
ainda não são sentido, nem nele mesmo, em sua vida informulada” . Ao 
emprestar seu corpo ao mundo, a autora o transforma em gesto expressi-
vo, ou seja, em desenhos e aquarelas esboçados nas marginálias dos seus 
textos que ajudam a desvelar também outros sentidos em sua obra ficcio-
nal . Assim, nesta comunicação pretendo realizar uma leitura transversal 
da obra Fluxo-floema a partir da análise conjunta dos desenhos hilstianos, 
no intuito de desvelar uma poética em deslizamento, ou seja, ver em seus 
desenhos traços, cores e formas que dialogam com sua escrita ficcional, 
com o intuito de entender qual substrato comum perpassa a poética dessa 
artista a despeito da linguagem em que se expressa . 
Palavras-chave: Hilda Hilst; transversalidade poética; desenhos; fluxo-floema; marginalias
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O processo de criação do projeto jornalístico da Piauí: 
a proposta do Slow Journalism e do fact-checking
Kassia Nobre dos Santos (PUC-SP)

O objetivo deste artigo é, a partir da discussão do jornalismo sob a pers-
pectiva de seus processos de produção, propor uma reflexão sobre os mo-
dos de ação dos jornalistas da revista piauí e da agência Lupa, procurando 
compreender os procedimentos por eles utilizados nas fases necessárias 
para a construção de uma notícia rigorosamente apurada nos padrões 
do “Slow Journalism” e dos modelos de fact-checking . Os apontamentos 
teóricos fundamentais para a análise serão a teoria crítica dos processos 
criativos (Salles, 2008; 2011; 2016) . O estudo do processo de criação busca 
a investigação das singularidades do percurso (dos sujeitos envolvidos ou 
da mídia), a partir de uma proposta de uma teoria geral da criação jor-
nalística (recorrências observadas no estudo das singularidades) . O artigo 
propõe que as práticas jornalistas do “projeto piauí” recuperam princípios 
clássicos do jornalismo, como a apuração extensiva e a checagem . Dessa 
forma, podem auxiliar no enfrentamento das notícias falsas, produto da 
pós-verdade . Assim, é oportuno pensar que o fenômeno da pós-verdade 
trouxe à tona a necessidade de novas formas de produção do jornalismo e 
rememorou a antiga crise que o campo vive diante da inclusão sem volta 
das novas tecnologias na comunicação . Agora também se vê diante da ne-
cessidade de rever seus modos de produção para enfrentar as chamadas 
“fake news” e ainda reportar a complexidade do mundo com veracidade .
Palavras-chave: processo de criação; pós-verdade; Revista Piauí; Agência Lupa

O método da jornalista Leda Nagle nas 
entrevistas do programa “Sem Censura”
Kiara Fialho (UFPB); Sandra Moura(UFPB)

Esta apresentação se propõe a desvendar o método de entrevista da jor-
nalista Leda Nagle, a partir dos documentos de processo utilizados para a 
produção do programa “Sem Censura”, no período de abril a maio de 2015, 
que foi comandado pela entrevistadora na TV Brasil . O objetivo do traba-
lho é analisar os rastros deixados pela jornalista e sua equipe de produção, 
através de roteiros, anotações, agendas e fichas de avaliação, também se-
rão considerados, para estudo, e-mails e comentários postos em circulação 
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pelos telespectadores nas redes sociais . Utilizaremos como base para fun-
damentação teórica os estudos de Cecília Salles (1998), sobre documentos 
de processo, descritos pela autora “como todo e qualquer registro do pro-
cesso criador” e Cremilda Medina (1996) que aborda a entrevista na pers-
pectiva dialógica . O estudo também se apoia em Fausto Neto(2009, 2006), 
no tocante às reflexões sobre a sociedade em “vias de midiatização”, em 
que as tecnologias - ao serem transformadas em meios de comunicação - 
provocam transformações que afetam a função mediadora do jornalismo . 
Mudanças essas que envolvem novos processos de produção e de circula-
ção, que se expandem para além do trabalho dos jornalistas .
Palavras-chave: crítica genética e jornalismo; método de entrevista; Sem Censura .

Operações genéticas no manuscrito Inusitado 
Peregrino, de William Palha Dias
Lanna Caroline Silva de Almeida (UFPI/ CAPES)

Esta apresentação tem o objetivo de analisar o processo de criação da 
obra Inusitado peregrino do escritor William Palha Dias . A análise do ma-
nuscrito contribui para a compreensão da escritura . O prototexto é com-
posto pelo manuscrito e pela obra publicada para fazer a comparação do 
material . A metodologia da pesquisa permite uma análise das rasuras en-
contradas no manuscrito, assim podemos observar que o autor faz uma 
segunda leitura, na qual o texto é visto minuciosamente . O estudo das 
rasuras corresponde na investigação dos acréscimos, supressões e des-
locamento das palavras no decorrer do trabalho do autor . A fundamen-
tação crítica baseia-se em Hay (2007), Pino et Zular (2007) e Willemart 
(1997;1999) . Observa-se que o autor fez diversas leituras para se chegar 
à obra acabada na busca de reorganizar o texto . O caminho criador feito 
pelo autor é analisado com a finalidade de estudar e formar, através dos 
rastros deixados pelo autor, os tipos de rasuras encontrados pelo gene-
ticista . Como resultado atesta-se que o autor fez um caminho instigante 
para a composição do manuscrito .
Palavras- chave: Manuscrito, William Palha Dias; rasuras
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Os arquivos do poeta Roberto Piva: 
entre o privado e o público
Leonardo David de Morais (CEFET-MG)

Poucos anos antes de sua morte, o poeta brasileiro Roberto Piva cedeu 
parte de seu arquivo pessoal – que incluía livros, manuscritos, datiloscritos, 
cartas, bilhetes, fotografias, jornais etc . – ao Instituto Moreira Salles . Após 
alguns meses de organização e catalogação, esse acervo parcial foi dispo-
nibilizado para a consulta em uma das unidades da instituição, situada 
na cidade do Rio de Janeiro . Com essa atitude, pode-se entender que Piva 
concretizou – segundo reflexões do pesquisador Reinaldo Marques sobre 
os arquivos literários – movimentos de “desterritorialização” e “reterrito-
rialização” desse corpus . Tal ato permitiu que elementos de seu arquivo 
pessoal pudessem ser acessados pelo público em geral, deslocando des-
sa maneira algo de seu patrimônio pessoal/intelectual, que se encontrava 
estritamente em dimensão privada, para uma esfera mais ampla, pública . 
Com a morte do poeta em julho de 2010, a outra parte do arquivo que ain-
da permanecia sob seu controle – administrado a partir de então por uma 
curadoria composta por amigos poetas/críticos do círculo íntimo do autor 
– começou a ter sua disponibilização arquitetada para viabilizar o acesso 
efetivo desse acervo a leitores e pesquisadores interessados . O projeto, a 
partir de então, captou recursos financeiros por meio de uma campanha 
de financiamento coletivo e permitiu, não sem sobressaltos, que os livros 
e demais elementos constituintes desse arquivo piviano pudessem ser 
mínima e satisfatoriamente acomodados . Sob as premissas “topológica” 
e “nomológica” – advindas das análises sobre a “economia do arquivo” 
engendradas pelo filósofo Jacques Derrida – este trabalho intenciona pro-
mover algumas reflexões que permitam colocar em uma perspectiva mais 
clara esse movimento ao qual o arquivo do poeta paulistano foi submetido .
Palavras-chave: arquivo; biblioteca; literatura; poesia; Roberto Piva

Calendário, cisão e tempo
Letícia Weiduschadt (UFMG)

O processo de criação é uma trama sem início datado, vivenciado entre 
o sujeito artista e sua obra, é constituído por uma sequência de gestos 
de escolha, abandono, confronto com materialidades e com certa cons-
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telação de experiências e experimentações . Transitando pelo processo 
de criação de trabalhos com a temática do calendário da mineira Rivane 
Neuenschwander, nota-se que o modo como o artista produz influencia 
suas obras e esses gestos repercutem em marcas que reverberam no obje-
to artístico . Considerando sua experimentação artística, percebemos que 
na arte contemporânea, as escolhas determinantes para a obra partem da 
maneira como se organiza o circuito artístico ao qual o artista pertence ou 
quer pertencer . Atualmente estar no mercado de arte significa vincular-se 
com uma demanda de produtividade que vem sistematicamente ditando o 
modo como os artistas estão produzindo . Conforme Boris Groys argumen-
ta, não é possível falar de uma autonomia da autoria do artista porque ele 
estaria envolvido em uma prática colaborativa, coletiva, institucionalizada 
e produtiva . Provocados por esta mescla nas formas de trabalho, o texto 
irá investigar como a arte contemporânea tem reverberado na ativação de 
equipes de trabalho, na qual o modo de produção da artista se aproxima 
do que Nicolas Bourriaud denomina como direção artística . Este mercado 
de arte há muito tempo vem ditando regras sobre a produção artística e es-
sas cisões criam vestígios nas obras e na construção de um artista contem-
porâneo como um criador de ideias . Para tanto, procedimentos artísticos 
e modos de lidar com a produção se aliam influenciando o tempo da pro-
dução da obra de arte e na sobrevivência das formas dos objetos artísticos . 
Palavras-chave: processo de criação; mercado de arte; direção artística e gestos .

Poemas do Grande Sertão: discutindo a “absoluta 
fidelidade” de Renato Castelo Branco
Lia Raquel Rodrigues de Sousa (UESPI); Márcia Edlene Mauriz Lima (UESPI)

Esta apresentação tem como objetivo apresentar a “absoluta fidelidade” 
da obra Poemas do grande Sertão, de Renato Castelo Branco, especifica-
mente dos poemas escolhidos para análise, ao clássico nacional Os Ser-
tões, de Euclides da Cunha . A reflexão sobre o processo de escrita dos 
poemas de Castelo Branco, bem como a discussão da fidelidade do autor 
ao clássico que os originou, foi desenvolvida através de uma metodolo-
gia teórica predominantemente bibliográfica e documental, buscando-se 
resolver uma questão pessoal e empírica . De cunho qualitativo e quanti-
tativo, os poemas analisados são descritos e comparados aos trechos da 
obra que os originou, nos quais cabem a metrificação e a rima . A análise 
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dos dados obtidos se deu indutivamente através da interpretação dos 
fenômenos e da atribuição de significados a estes . O corpus da análi-
se são os dois poemas escolhidos da obra publicada Poemas do grande 
Sertão de Renato Castelo, analisados sob os estudos e abordagens da 
Crítica Genética, as colocações de Salles (2004,2008), Willemart (1990, 
2000, 2005, 2009), Lima (2009) e contribuições da Teoria Literária com 
Compagnon (2010) . O estudo do corpus leva à verificação da “absoluta 
fidelidade” que tanto Renato Castelo Branco quanto Jorge Luis Borges 
dizem manter às obras que originaram suas produções .
Palavras-chave: Reescrita . Poemas . Absoluta fidelidade . Marcas genéticas . Renato Castelo 
Branco .

José Donoso: o diário
Liliana Patricia Marlés Valencia (USP)

O chileno José Donoso alude à configuração do seu arquivo como solu-
ção diante da ameaça de perecimento, de modo que a sua versão mais 
verdadeira, aquela que não entrou na ficção nem nas entrevistas, pudes-
se permanecer ali . Isso tem a ver com duas questões fundamentais na 
sua prática de autor . A primeira está relacionada com uma experiência 
da escrita que insinua o ato de perambular não como um movimento 
contingente, mas essencial . O que nos leva a pensar em uma “poética da 
despesa” para designar a forma em que o autor percebe as mudanças 
e perdas envolvidas em todo texto . Longe de procurar que as suas ano-
tações fossem a versão mais próxima ao resultado impresso, os diários 
são usados pelo escritor como método de construção das ficções, assim 
como de acesso ao conhecimento das personagens através de uma série 
de detalhes cuja aparição no texto pode simplesmente não acontecer . 
A segunda questão refere-se a reconhecer os cadernos de José Donoso 
como uma estratégia central no processo que ele empreendeu de sacra-
lização da escrita como parte constitutiva na construção da sua imagem . 
Ao chamar os seus cadernos de mi carne, o autor nomeia a obra como 
extensão do seu próprio corpo e transforma o estatuto dos dois: do corpo 
fisiológico e da obra escrita pelo que entrega a eles uma nova materiali-
dade com espaços e tempos novos .
Palavras-chave: diário; despesa; sacralização; corpo



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

53

Relação entre concepção da obra 
literária e métodos de criação
Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro (USP)

Tomando como ponto de partida o modo como se inserem no campo literá-
rio francês da segunda metade do século XIX Maxime Du Camp e Gustave 
Flaubert, pretendo nesta comunicação abordar questões que se relacionam 
à circulação de manuscritos e da obra desses dois autores . Du Camp esteve 
no Oriente entre 1844 e 1845 e depois com Flaubert entre 1849 e 1851 . Foi dire-
tor da Revue de Paris, onde foi publicada em 1856, em folhetim, Madame Bo-
vary . Em 1880, entrou para a Academia Francesa . Ao contrário de Flaubert, 
publicou relatos de suas viagens, obras sobre acontecimentos de natureza 
histórica e social da época e obras autobiográficas, onde se posiciona em 
relação aos fatos . Sua concepção de obra difere dos princípios de Flaubert 
de gratuidade e autonomia da arte . Du Camp tende ao enfoque didático e 
moral, mesmo em sua obra de ficção, como o romance Les Forces perdues, 
de 1867, onde aborda um tema próximo a L’Éducation sentimentale, de Flau-
bert, de 1869, o fracasso de um jovem, ou da geração de 1820 .
Nesta comunicação, vou comparar excertos de anotações dos dois autores 
da viagem que fizeram juntos para o Oriente . O objetivo é identificar traços 
de estilo nas anotações de Flaubert . Ele ocupa de maneira regular as pági-
nas de cadernos pequenos, com poucas rasuras, sem espaço para inserções 
nas margens e entre linhas . Esses textos, desvinculadas do projeto de uma 
obra, com esboços de frases, muitas vezes sem verbos e sem articulações, 
constituem um espaço de experimentações de estilo e de composição que 
apontam para a busca estética posterior na elaboração de seus romances, e 
o valor trabalho de sua literatura, materializado por seus inúmeros manus-
critos, cheios de rasuras, que marcam sua imagem de autor e denotam o 
embate na busca da palavra certa, do ritmo e da sonoridade da frase .
Palavras-chave: crítica genética; criação literária; literatura francesa do século XIX

Oralidade no manuscrito de Esaú e Jacob,  
de Machado de Assis
Luciana Antonini Schoeps (USP)

A presente comunicação tem como objetivo apresentar elementos iniciais 
de análise da presença da auditividade e da oralidade tanto no manuscrito 



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

54

do romance Esaú e Jacob de Machado de Assis, guardado na Academia 
Brasileira de Letras, como na primeira edição publicada em 1904, visan-
do notar de que maneira esse aspecto pode ou não ser relevante para a 
compreensão da tensão existente entre o oral e o escrito em sua prosa de 
ficção . Dessa forma, observarei elementos como a quebra com a lógica sin-
tático-argumentativa, a presença de anedotas e de suas características e 
certo ritmo frasal de sua escrita, presentes nas rasuras do manuscrito e na 
edição princeps, vislumbrados a partir das noções de auditividade, de Luiz 
Costa Lima, e de oralidade, de Henri Meschonnic, a fim de entender como 
os documentos de composição da obra que circulam nos arquivos com-
petem para reformulações da maneira pela qual se entende determinados 
aspectos da obra publicada, implicando em novas recepções críticas .
Palavras-chave: Machado de Assis; oralidade, auditividade

A correspondência de Proust editada e 
comentada por Kolb: do vestígio à vertigem
Luciana Persice Nogueira (UERJ)

Não é novidade que o conjunto das cartas de Marcel Proust foi laboriosa-
mente reunido, reproduzido e organizado ao longo de sessenta anos pelo 
pesquisador norte-americano Philip Kolb (1907-1992), e editado entre 1970 
e 1993, em colossais 21 volumes . Por meio de notas, Kolb alinhava, nessa 
obra, a cada uma das cartas, uma espessa malha de referências . Por um 
lado, numa empreitada mimética à de Proust (em suas traduções de títulos 
de Ruskin), cria, nessa trama de pé-de-página, uma “memória improvisa-
da” (PROUST 1904) para seu leitor, e desvenda, na opção pela ordenação 
cronológica das peças, uma verdadeira hermenêutica da produção epis-
tolar: na progressão cotidiana, o leitor acompanha um diário do proces-
so criativo do autor, por entre seus vários interlocutores e ideias, que ora 
serão seminais ao romance (e transportadas das cartas ao texto ficcional) 
ora lhes serão eco (em fenômeno inverso) . Nesse sentido, as cartas são 
verdadeiras lettres madeleines (FRAISSE 1998), cartas-vestígio desse “la-
boratório da obra em construção” (FRAISSE, entre outros) . Por outro lado, 
o trabalho de Kolb, ao acrescentar ao conjunto das cartas sua formidável 
marginália de rodapés, permite uma melhor compreensão da própria dinâ-
mica de circulação de ideias entre Proust e seus correspondentes, e de sua 
repercussão junto ao meio artístico e intelectual da época (pois as notas ci-
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tam artigos, discursos, eventos etc que lhes são correlatos); faz, assim, das 
cartas comentadas, como que lettres lanternes magiques, que projetam, 
ao redor de Proust, uma superposição vertiginosa de correspondências (no 
sentido baudelairiano) entre indivíduos, imagens, fatos e missivas; cartas-
vertigem, portanto, que mantêm, em círculo, ao redor do homem que as 
escreve, o fio das histórias, a ordem do dia e dos mundos .
Palavras-chave: correspondência; Marcel Proust; notas comentários; laboratório da pro-
dução; divulgação da produção

Rawet, editor
Luciano de Jesus Gonçalves (USP/IFTO)

Em 1965, depois de abandonar, brusca e peremptoriamente, uma equipe 
de arquitetos e engenheiros capitaneada por Oscar Niemeyer – responsá-
vel pela construção da Universidade de Haifa, em Israel – o escritor Samuel 
Rawet decide permanecer um período na França . O final da década de 1960 
marca o retorno do escritor ao Brasil e o encerramento simbólico de sua 
carreira como engenheiro calculista . Ao desembarcar em terras brasileiras, 
o artista traz consigo uma resolução: editar seus próprios livros, decisão 
que lhe custará, mais tarde, o apartamento em que vivia . Na comunicação, 
repasso os ensaios de Rawet com vistas a desenvolver a relação do literato 
com o processo de edição e, por conseguinte, circulação de suas obras a 
partir dos anos 1970 . Para realizar este objetivo, analiso, ainda, outros do-
cumentos, tais como publicações em jornais e revistas, um cartão postal 
enviado de Paris e um processo legal movido contra a Bloch Editores, impe-
trado em conjunto com os escritores Autran Dourado e Carlos Drummond 
de Andrade . De maneira preliminar, é possível apontar que o desejo de 
editar coaduna-se com as transformações que o projeto literário rawetiano 
passa a sofrer no período . Ou seja, controlar a edição de seus escritos, além 
de combater uma série de demandas técnicas e comerciais, significou, para 
Rawet, manter, de modo irrestrito, as suas experimentações em torno do 
fundo e da forma em suas composições escritas .
Palavras-chave: Samuel Rawet; ensaios; contos; edição
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A gênese da capa do livro Sambaíba, de Fontes Ibiapina
Lueldo Teixeira Bezerra (FMN); Raimunda Celestina Mendes da Silva (IESM/
UESPI)

Pesquisar o processo criativo da obra de arte é entrar em uma dimensão 
em que se estabelece um diálogo entre o pesquisador e o manuscrito . 
Esse diálogo revela o percurso que o autor realizou junto à obra para che-
gar à sua versão final . Partindo dessa metodologia crítica, esta pesquisa 
buscou compreender o processo de criação da capa do livro Sambaíba, 
do escritor João Nonon de Moura Fontes Ibiapina . Para compreender o 
movimento genético que o escritor operou na produção da capa estu-
dada, buscamos analisar e descrever a criação da capa partindo das li-
togravuras que o autor utilizou como rascunhos para só depois surgir a 
capa pronta . O estudo comprometeu-se em depreender a arte litográfica, 
bem como sua produção; descrever o processo de criação da capa da 
obra supracitada, estabelecendo uma comparação entre o documento 
de processo e a capa pronta, a fim de descrevê-lo e, por fim, interpretar 
a capa pelo olhar semiótico, quanto à disposição dos símbolos nela exis-
tentes . A metodologia foi de cunho descritivo, documental e bibliográfi-
co, seguindo os teóricos: Moraes (1997), Salles (2008), Grésillon (2007), 
De Biasi (2010), Pino e Zular (2007), Bergezetal (2006), Santaella (2012) e 
Lima (2014) . Seguidamente, foram realizadas visitas ao Núcleo de Estu-
dos em Memória e Acervo – NEMA, pertencente à Universidade Estadual 
do Piauí – UESPI, guardião do acervo do escritor . Pôde-se perceber que 
as litogravuras que antecederam a capa analisada foram feitas aos cuida-
dos de Murilo Rubim Couto, sob as orientações do escritor . Observou-se 
que a produção da capa envolveu dois tipos de trabalhos, a litografia e 
o offset, ambos deram o design final escolhido pelo escritor para a capa 
pronta . Após sua produção, o escritor preocupou-se em divulgar seu tra-
balho em um periódico, o Caderno de Letras Meridiano . Assim, compre-
endeu-se a produção da obra analisada até a sua circulação .
Palavras-chave: processo de criação; litogravura; Fontes Ibiapina; capa; Sambaíba
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A francofilia do imperador Dom Pedro II:  
um dossiê genético
Luiza Salgado Mazzola (UFSC)

A partir de um conjunto de manuscritos em francês deixados pelo Im-
perador do Brasil Dom Pedro II, o presente trabalho trata de organizar 
e catalogar os mesmos com o objetivo de reconstituir um panorama so-
cio-histórico pertinente à relação entre o Imperador do Brasil e os inte-
lectuais e literatos francógrafos durante o século XIX . O foco principal é 
tentar compreender de que maneira se deram as relações pessoais entre 
Dom Pedro II e alguns autores franceses, o acesso do Imperador a esses 
materiais e como essas relações literárias afetaram a circulação das obras 
analisadas e das traduções por ele realizadas . Para tanto, os fundamen-
tos teóricos de alguns expoentes da Crítica Genética atuarão como prin-
cípios norteadores desta pesquisa . Ao explorar o dossiê genético como 
uma materialização da francofilia do Imperador, pretendo contribuir para 
preencher uma lacuna existente nos estudos dessa importante e multi-
facetada figura do Império Brasileiro . O estudo, que constitui o tema de 
minha dissertação de mestrado, é desenvolvido dentro de um projeto 
mais amplo empreendido pelo Núcleo de Estudos de Processo Criativo 
(NUPROC) da Universidade Federal de Santa Catarina, que se debruça, 
entre outros materiais, sobre os manuscritos apócrifos de Dom Pedro II 
que fazem parte do acervo do Museu Imperial de Petrópolis (RJ), numa 
tentativa de trazer à luz um pedaço importante da História Brasileira .
Palavras-chave: Dom Pedro II; Manuscritos; Literatura Francesa; Francofilia .

A cena teatral documentada: identificação 
arquivística e processo de criação
Mabel Meira Mota (UFBA); Ivana Bittencourt dos Santos Severino (UFBA)

No âmbito do teatro, a produção do texto/documento advém do imbrica-
mento de diferentes sujeitos produtores cujas intervenções precisam ser 
consideradas tanto paraanálise genética quanto para o tratamento arqui-
vístico . No fundo do Bando de Teatro Olodum, depositado no Nós, Por 
Exemplo - Centro de Documentação e Memória, localizado no Teatro Vila 
Velha, em Salvador-BA,verifica-se a existência de dois percursos: o da es-
critura, próprio à esfera privada da produção do texto teatral; e o da leitura 
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do texto teatral, decorrente da encenação e recepção crítica deste . A partir 
do escopo teórico da Arquivística e da Crítica Genética, objetiva-se, aqui, 
apresentar os procedimentos metodológicos adotados para a organização 
do fundo, dando especial destaque aos processos de criação em evidência . 
Este trabalho é resultado da aplicação da Identificação, etapa fundamen-
tal da metodologia arquivística, advinda da ampliação do campo de ação da 
Diplomática para os documentos modernos. Através dessa etapa, a partir da 
qual foram compreendidas as circunstâncias de produção e os usos dos do-
cumentos do referido fundo, foi possível estabelecer seu arranjo e descrição, 
que resultou na elaboração do inventário das séries: produção artística, cli-
pagem, correspondência, material gráfico e diversos .
Palavras-chave: Acervos teatrais; identificação arquivística; processo de criação; crítica 
genética .

Arquivos pessoais, gênese e processo criativo: 
diálogos entre a crítica genética e a arquivística
Mabel Meira Mota (UFBA); Rosa Borges dos Santos (UFBA)

No âmbito da Arquivística, o termo gênese pode referir-se tanto à ade-
quada inserção do documento arquivístico no contexto de sua produção, 
isto é, ao estudo da relação indicial entre o documento e a atividade/fun-
ção/processo criativo que lhe dera origem, quanto ao próprio processo 
de constituição do fundo documental . No âmbito da Crítica Genética, gê-
nese refere-se ao estudo do processo de criação, considerando o trajeto 
percorrido pelo rascunho até o texto publicado . Ambas se inscrevem no 
rol de leituras possíveis sobre os movimentos do texto e do arquivo e rei-
teram a necessidade de reflexão em torno dos processos de criação e de 
suas implicações no arranjo documental proposto pelos arquivistas . Nos-
so esforço, portanto, concentra-se na proposição de interfaces de diálogo 
que pretendem discutir como as notas marginais autógrafas fazem parte 
de um universo próprio de leitura e escritura que questiona o estatuto do 
livro enquanto produto pronto e acabado e, ao mesmo tempo, como uni-
dade documental autônoma . Muitas vezes o texto publicado – em geral 
tido como produto final do processo criativo – é retomado pelo próprio 
autor, revelando como a marginalia duplica “a natureza documental do 
objeto livro” (LOPEZ, 2007) inserindo-o num entrelugar necessário ao 
estabelecimento de redes de significação entre a biblioteca e o arquivo, 
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pois a junção entre documentos de processos advindos do atelier do es-
critor e do livro publicado interessa a uma prática crítica dos arranjos 
documentais propostos para arquivos pessoais de escritores .
Palavras-chave: arquivos pessoais; processo de criação; critica genética; arquivística .

Do manual ao virtual: a disponibilização 
da intencionalidade artística nas obras 
públicas do Espírito Santo
Marcela Belo (UFES); Ciliani Celante (UFES/PMV)

O projeto “Arte Pública Capixaba” tem como eixo de investigação os 
diferentes tipos de obras construídas no Espírito Santo nos últimos 20 
anos a partir de seu processo de criação, de modo a identificar seu per-
tencimento à categoria riegleriana dos monumentos e/ou da Arte Pública 
dentro das atuais possibilidades e aplicabilidades conceituais . A meto-
dologia empregada tem como meta a coleta e análise de material refe-
rente a fontes documentais e materiais da produção estética de cunho 
erudito e/ou popular dispostas no espaço público em território espírito-
santense . Assim, esta apresentação pretende apresentar a proposta de 
disponibilização virtual das obras de arte pública no espaço urbano do 
ES, bem como do processo de criação das mesmas, de forma que o leitor 
possa fazer um roteiro dos vieses da ideologia imagética que permeia a 
construção de seu espaço de vivencia como transeunte das cidades . A 
disponibilização deste conteúdo se dará através do web site www .arte-
publicacapixaba .com .br (que atualmente está em fase final construção) . 
O web site contará com um acervo de obras categorizadas da seguinte 
maneira: Monumentos - monumentos históricos e artísticos que segun-
do Riegl (1987) são obras que possuem desde sua concepção uma fun-
ção memorizadora, no sentido de eternizar uma certa memória coletiva, 
certos atos ou acontecimentos, os quais chama de monumentos inten-
cionais, por seu valor de rememoração intencional; Anti-Monumentos - 
categoria não ortodoxa de monumentos, intervenções urbanas ou arte 
pública relacionada a uma estética do grotesco (Sodré e Paiva, 2002) ou 
do Kitsch (Moles, 1987; Calinescu, 1987; Muralismo – afrescos, azulejos 
ou mosaicos; e Outros (intervenções, grafites, vitrais, fontes, obeliscos 
e demais obras que não se encaixam nas divisões acima) . O site contará 
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ainda com uma sessão especial de artigos e outra de livros publicados 
acerca da idealização e construção e destas obras .
Palavras-chave: processo de criação; arte pública

Paisagens, cenas, deslocamento: cartas de escritores 
brasileiros viajantes e as questões do gênero epistolar
Marcelo dos Santos (UNIRIO)

Proponho apresentar a correspondência de alguns escritores brasileiros 
que viajaram e/ou se estabeleceram fora do Brasil a partir do final do sé-
culo XIX, especialmente as cartas de Aluísio Azevedo, Carlos Magalhães 
de Azeredo e Joaquim Nabuco . Com essa exposição, pretendo analisar a 
relação entre a cenografia autoral (conforme proposta pelo crítico francês 
José-Luiz Diaz), as paisagens imaginária e imaginada pelos escritores e a 
sensibilidade do sujeito em deslocamento, esta estilisticamente configu-
rada no gênero epistolar . Como desenvolvimento dessa reflexão, almejo 
discutir o nomadismo (cf . Brigitte Diaz em O gênero epistolar ou o pensa-
mento nômade, 2016) inerente ao gênero epistolar, deslocando a análise 
desse gênero, marcada, por vezes, pelo centramento na subjetividade, no 
si-mesmo, para uma produção ou “invenção de si” (cf . Nicolas Borriaud, 
Formas de vida, 2011) afinada a uma homonímia vinculada a cenografias 
autorais móveis, constantemente metamorfoseada, paradoxalmente he-
terogênea . Nesse sentido, a apresentação e análise das cartas dos escri-
tores mencionados, publicadas ou coletadas em arquivos institucionais, 
visa contribuir tanto para a divulgação do influxo internacional no espaço 
literário brasileiro, que se delineia de forma especial no início da Repúbli-
ca, quanto para a discussão de princípios norteadores do estudo da cor-
respondência literária . Analisando esse último aspecto, o deslocamento 
intrínseco a esse material impõe uma revisão do gênero epistolar a fim de 
compreendê-lo a partir de conceituações mais instáveis, como nomadis-
mo, formas de vida e teatralização ou cenografia do si-mesmo do autor .
Palavras-chave: Correspondência literária; Nomadismo; Formas de vida; Cenografia au-
toral; Espaço
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Conexões e interações do processo de criação 
no ensino de design do produto: modos de 
desenvolvimento do pensamento
Marcelo José Oliveira de Farias (PUC-SP)

Design é uma atividade de natureza criativa, projetual e estratégica, orien-
tada para oferecer a melhor adequação e interação do ser humano consigo, 
com o outro e com o mundo . Um campo de conhecimento multidisciplinar 
que integra tanto conhecimentos teóricos e práticos, quanto conceitos con-
cretos e abstratos, por meio do projeto, que envolve processos de observa-
ção, imaginação, análise, configuração e representação, com o propósito de 
desenvolver soluções técnicas e formais, a fim de viabilizar sua produção, 
comercialização e uso . O ensino do design, por sua vez, é o contexto onde 
se realiza a construção desse modo de pensar . Diante dessa premissa surge 
a inquietação e questão central que move e impulsiona essa pesquisa cien-
tífica no âmbito do programa de estudos pós-graduados em comunicação e 
semiótica: “Como projeto de design interage com as ações do aluno em suas 
estratégias processuais criativas em rede no âmbito do ensino?” . Portanto, o 
objeto empírico que emerge dessa dinâmica entre a variável e invariável da 
questão, são as interações e conexões entre o projeto de design com as ativi-
dades projetuais do aluno em suas estratégias processuais criativas em rede . 
Para desenvolver essa pesquisa definimos pelo estudo de caso-exploratório 
e etnográfico a partir da observação e análise de três cursos de graduação 
em design localizados na cidade de São Paulo: curso de design da Universi-
dade de São Paulo/USP, curso de design industrial do Centro Universitário 
Senac e curso de design da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por meio 
da observação em sala de aula, do registro dos documentos de processo de 
criação e entrevista com os professores das disciplinas de projeto ou afins . 
Tendo como objetivos: (a) Compreender as características próprias do pro-
jeto de design; (b) Compreender as características próprias das atividades 
projetuais no âmbito do ensino do design; (c) Compreender as caracterís-
ticas próprias das estratégias processuais criativas em rede do aluno de de-
sign; (d) Compreender os aspectos conceituais e práticos que emergem das 
interações do projeto de design com as atividades de projetuais do aluno em 
suas estratégias processuais criativas em rede no âmbito do ensino superior . 
Palavras-chave: ensino do design; projeto de design; processo de criação; articulações do 
pensamento; documentos de processo de criação



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

62

Um fotolivro genético: fotográficos 
documentos do processo fotográfico
Marcelo Juchem (UFRGS)

A fotografia está cada vez mais presente na vida de todos nós . Desde usos 
comerciais como a fotografia publicitária até a prática amadora com os 
atuais celulares a fotografia desperta interesse e recebe mais respeito em 
diferentes esferas sociais, inclusive como instrumento e objeto de pesqui-
sa acadêmica . Em partes debatida nas áreas da Comunicação, Arte e De-
sign, em outras especialidades a fotografia muitas vezes causa espanto, 
como na Letras . Embora as relações entre imagens e palavras já consi-
derem há muito a fotografia como objeto de estudo, na área da Crítica 
Genética a fotografia é vista na maioria das vezes como um documento 
de processo de diversas criações: literárias, teatrais etc . Porém, ao anali-
sar o processo de criação fotográfica identifiquei alguns documentos de 
processo que, visualizados em fotos, deixam mais claro certos percursos 
da atividade criativa do fotógrafo Tiago Santana ao desenvolver seu livro 
O Chão de Graciliano, em parceria com o jornalista Audálio Dantas, entre 
2002 e 2006 . Após entrevistas e análise do dossiê do fotógrafo, conserva-
do pelo mesmo em seus arquivos pessoais, foi possível segmentar o ato 
fotográfico em três etapas com respectivos documentos de processo, que 
em diversos momentos interagem flexibilizando tais etapas . Para contri-
buir com a divulgação deste estudo e da própria Crítica Genética como 
metodologia pertinente à reflexão sobre fotografia, proponho o fotolivro 
Fotográficos documentos do processo fotográfico com imagens que ilus-
tram alguns dos percursos criativos do fotógrafo . O fotolivro, enquanto 
mídia de divulgação, tem recebido cada vez atenção no Brasil e no mundo, 
o que pode ser observado pelas recentes e crescentes publicações de foto-
livros e mesmo coletâneas nacionais e internacionais . Esta mídia também 
é facilmente adaptável ao universo digital, o que aumenta potencialmente 
seu alcance, e também por isso merece a atenção de todos geneticistas . 
Palavras-chave: fotografia; fotolivro, Tiago Santana, crítica genética
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Dois ou três aspectos da marginália de Mário de 
Andrade na poesia do romantismo brasileiro
Marcelo Maraninchi - USP

A marginália de Mário de Andrade nos títulos de poesia do romantismo 
brasileiro traça a encruzilhada de projetos: o Dicionário musical, Zoofo-
nia, Na pancada do ganzá, Gramatiquinha da fala brasileira, O sequestro 
da dona ausente . O propósito da comunicação é articular a notícia que 
a marginália traz daqueles projetos à concepção psicológica de poesia 
que autoriza o autor de Macunaíma a assumir o lirismo romântico como 
expressão autêntica, mesmo que problemática, da matéria brasileira .
Palavras-chave: Mário de Andrade; marginália; poesia; romantismo

Mão sobre a mão do autor: problemas 
de autoria em manuscritos
Marcos Moreira da Silva (UnB)

A pesquisa em manuscritos nos insere de forma consciente ou não numa 
prática intertextual . O manuscrito por si só já é lido em função de um 
texto publicado ou a ser publicado . Se publicado, sua leitura nos confron-
tará com excessos e faltas em relação ao texto conhecido, ou ainda com 
correções que foram reprimidas ou mesmo destruídas pelo autor ou ou-
tras arquivadas de forma a passar dissimuladamente mensagens ao seu 
futuro leitor . Quando não publicado, o manuscrito ganha uma estranha 
ontologia que coloca em tensão com o seu pretenso autor . Ele é e não é 
um texto de autoria de quem o escreveu mas não o publicou . A literatura 
já utilizou essa estratégia, entre tantos outros exemplos, tanto em Na-
bokov (Lolita) quanto em Goethe (Sofrimentos do jovem Werther) . Mas 
o que fazer quando em arquivos inéditos descobrimos que o “inédito” já 
foi publicado sob outra autoria? A qual texto devemos o respeito de direi-
to de autor? Quais são os limites de citação do pesquisador de inéditos? 
Nosso trabalho pretende refletir sobre essas questões num estudo de um 
caso específico dos arquivos Derrida .
Palavras-chave: autoria; manuscrito; inédito; Derrida
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A queda do céu: a questão da autoria
Maria da Luz Pinheiro de Cristo (UFES/FAPES/CAPES)

A queda do céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, é o resultado do encon-
tro entre um xamã Yanomami e um antropólogo; ou o encontro de dois 
antropólogos; ou, ainda, o relato autobiográfico de Davi Kopenawa . Se-
gundo Bruce Albert, o texto é em primeira pessoa, a voz é de Kopenawa, 
no entanto, trata-se de um duplo “eu” . São anos de gravações de entre-
vistas, traduções e desvios . Além disso, Kopenawa é múltiplo porque fala 
em nome de um coletivo, seu povo, mas também é xamã, “outros” falam 
através dele . Que lugar de enunciação é esse? Esta comunicação objetiva, 
por meio dos paratextos dessa obra, se aproximar de algumas respostas . 
Palavras-chave: 

El paso a la imagen en el manuscrito. Circulación, 
archivo y traducción en el Álbum Puig
María Eugenia Rasic (IdHICS-UNLP-CONICET); Delfina Cabrera (IdHICS
-UNLP-CONICET)

Desde el año 2014, nuestro equipo de investigación sobre archivos de es-
critores contemporáneos y latinoamericanos (IdHICS-UNLP) se ha concen-
trado en un trabajo geneticista muy particular: el Álbum Puig . Se trata de 
un objeto-libro que se propone dar a conocer el proceso de institucionali-
zación del Archivo Manuel Puig, que consistió en el pasaje del archivo del 
ámbito privado (herederos del escritor) al público (libre acceso) y que que-
dó plasmado en la construcción del espacio virtual ARCAS (http://arcas .
fahce .unlp .edu .ar/arcas/portada) . Pero a su vez, el Álbum Puig fue creado 
desde sus comienzos para dar a mirar y leer una selección de zonas y recor-
ridos posibles del vasto archivo Puig (constituido, aproximadamente, por 
veinte mil documentos y tres mil casetes en VHS) . El armado de este libro 
–que formará parte de la colección Arte y Comunicación del sello editorial 
autogestivo Malisia– nos enfrentó a dos grandes preguntas . La primera se 
vincula con la comunidad de lectores que imaginamos para el Álbum, pues 
uno de nuestros objetivos fue que la circulación de los procesos creativos 
vinculados a la escritura de Puig se expandiera más allá de los espacios 
estrictamente académicos . La segunda, con una reflexión sobre los mo-
dos en que los canales de circulación afectaron la composición del Álbum, 
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tanto en su diagramación como en los desarrollos teóricos que rodean al 
objeto archivo . Así, considerando que el proyecto del Álbum se sustenta en 
las imágenes de archivo (no solamente en los manuscritos), quisiéramos 
también compartir nuestro análisis acerca de lo que implicó este inusual 
pasaje del texto en el manuscrito a la imagen en el manuscrito y presentar 
una de las zonas que articulan la publicación y que ofrece un nuevo modo 
de lectura del archivo: la zona de traducción . 
Palavras-chave: Archivo-Circulación-Traducción-Crítica Genética-Álbum Puig

“Prazer, eu sou o seu Espírito Santo” –
memória e ação política
Mariana Batista de Jesus (UFES); Aparecido José Cirillo (UFES)

A discussão da temática da violência contra a mulher no Brasil tem to-
mado cada vez espaço nos debates públicos devido aos alarmantes nú-
meros gerados por este tipo de violência . Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) o Brasil está na 5ª posição, entre 83 países no 
mundo, no ranking de homicídios de mulheres . Baseado nessa realidade, 
observa-se um novo e crescente movimento de mulheres artistas que, 
por meio do seu processo criativo e prática artística, buscam botar cada 
vez mais em pauta esse assunto através da arte urbana, mais especifica-
mente pelo graffiti e pelo picho . Desta forma, o objetivo desta apresen-
tação é analisar como as redes sociais, especificamente a plataforma do 
Facebook, se apresenta como ferramenta de memória dos processos de 
criação ao mesmo tempo que ferramenta de prática política na esfera 
pública sobre a questão da violência contra a mulher, por meio do estudo 
da página “Prazer, eu sou o seu Espírito Santo” da artista visual capixa-
ba Kika Carvalho, onde ela cataloga seu processo criativo (de colagens, 
picho, graffiti, stickers, entre outros) e promove reflexões sobre o tema . 
A página na rede social, apresentou-se não só como uma maneira de am-
pliar a visibilidade da sua produção, mas sim de ir além do caráter efême-
ro das suas intervenções assegurando que a sua prática e o seu discurso 
contestatório atingissem mais pessoas para além dos limites da cidade . 
Este trabalho se vincula ao Laboratório de Extensão e Pesquisa em Artes 
- LEENA, com apoio da CAPES e é complementar no novo âmbito de pes-
quisa sobre a atuação política de mulheres por meio das artes urbanas .
Palavras-chave: arte urbana; feminismo, graffiti
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A importância da circulação para a 
recriação da obra shakespeariana
Marieli de Jesus Pereira (UFBA)

Pensar a repercussão de uma obra como modo de reinseri-la no processo 
de criação constitui o cerne deste trabalho, que resulta de reflexões so-
bre um estudo do processo de recriação do texto dramático de William 
Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream (Sonho de uma noite de verão), 
encenado pelo Bando de Teatro Olodum, em 2006, na Bahia, Brasil, e por 
The Classical Theater of Harlem, em 2013, em Nova Iorque, Estados Uni-
dos . As versões produzidas pelas companhias teatrais brasileira e estadu-
nidense, a partir do referido texto de Shakespeare, foram construídas por 
meio da interposição de elementos que remetem à cultura afro-brasileira 
e afro-estadunidense . A partir dos documentos de processo, que incluem 
croquis, fotos, vídeos de ensaios e entrevistas com o elenco, os diretores, 
os figurinistas e os cenógrafos, os coreógrafos e os músicos considerou-
se analisar este dossiê a partir da perspectiva arqueológica e genealógica, 
além da genética . Assim, foi possível verificar que a construção dos espetá-
culos foi constituída por uma rede complexa de interações sócio-históricas 
e culturais proveniente de uma ampla circulação de saberes e suas inter-
pretações . Entende-se, assim, que essas montagens teatrais são ao mesmo 
tempo efeito e causa, obra final e elemento gerador, contribuindo, peremp-
toriamente, para o processo infinito e cíclico da criação artística . 
Palavras-chave: crítica genética; teatro; literatura; cultura africana na diáspora

O papel do projeto gráfico na produção de 
obras infantis premiadas: o diálogo entre 
escritor, ilustrador, designer e editor
Marta Passos Pinheiro (CEFET-MG/FAE-UFMG)

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de pós-doutorado, em desenvol-
vimento na Faculdade de Educação da UFMG, sobre o papel do projeto 
gráfico na construção de significação das narrativas ficcionais infantis 
premiadas . Para a investigação proposta, estão sendo analisadas três 
instâncias: as obras, sua produção e sua recepção pelo público infantil . 
Foram selecionados para análise livros que apresentam narrativas ficcio-
nais para o público infantil premiados nos últimos quatro anos (de 2013 
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a 2016) por duas importantes instituições legitimadoras da produção 
para crianças e jovens: a Câmara Brasileira do Livro (CBL), com o prêmio 
Jabuti, categoria “Infantil”, e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Ju-
venil (FNLIJ), com o prêmio “O melhor para Criança”, categoria “Crian-
ça” . Neste trabalho, apresentamos a parte da análise referente à segunda 
instância: a produção das obras . Sendo assim, por meio de entrevistas, 
investigamos o processo de construção do projeto gráfico, como elemen-
to integrante da narrativa, caracterizando sua autoria e analisando as de-
cisões tomadas pelos seguintes responsáveis pela produção e publicação 
da obra: escritor, ilustrador, designer e editor .
Palavras-chave: literatura infantil premiada; projeto gráfico; produção editorial

Museu de Arte Murilo Mendes: 
patrimônio de acervos sobre papel
Moema Rodrigues Brandão Mendes (CES/JF)

Esta reflexão tem por objetivo pensar sobre o papel que desempenha o 
Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) enquanto guardião de bibliote-
cas e manuscritos num momento em que a custódia, o tratamento, a pre-
servação e a conservação constituem ações necessárias à manutenção do 
patrimônio de acervos sobre papel . O MAMM é cadastrado no Sistema 
Brasileiro de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional (IPHAN) com a missão de desenvolver estudos e ações científico-
culturais relacionados ao acervo do poeta Murilo Mendes (1901-1975) e 
outros escritores mineiros . O setor de biblioteca e informação do referido 
Museu reúne um significativo acervo na área de literatura e artes o qual é 
constituído por aproximadamente 12 .000 volumes, incluindo obras raras, 
periódicos e obras de referência . A Biblioteca Murilo Mendes possui um 
Fundo Documental formado por 3000 mil livros, correspondências envia-
das por Murilo Mendes a 15 destinatários, além de fotos e recortes de jor-
nais . O museu contempla outras bibliotecas de intelectuais renomados 
no cenário cultural e artístico mineiro, que servem de complementação 
à biblioteca de Murilo Mendes, como a do artista plástico e professor 
João Guimarães Vieira (Guima) (1920-1996), a do engenheiro e professor 
Arthur Arcuri (1913-2010), a dos escritores Gilberto Alencar (1886-1061) e 
de sua filha Cosette Alencar (1918-1973) . A instituição também organiza, 
atualmente, as heranças literárias de Cleonice Rainho (1919-2012) e do 
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jornalista Dormevilly Nóbrega (1921-2003) . O MAMM é um espaço visi-
tado por estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores de 
várias áreas do conhecimento . Sua missão é contribuir para o ensino, a 
pesquisa e a extensão, além do compromisso de divulgar os acervos bi-
bliográfico, documental e de artes visuais alocados no seu espaço cultu-
ral, estabelecendo políticas de aquisição de acervos representativos da 
memória literária e artística de Juiz de Fora e região .
Palavras-chave: MAMM; acervos sobre papel; guarda; preservação .

O arquivo do editor: autores e processos 
editorias na criação literária
Mônica Gama (UFOP)

O arquivo de uma editora permite vermos diferentes momentos da cria-
ção literária: cartas, contratos, esboços, correções de provas, encomen-
das e versões de ilustrações, escolhas de críticos para atuarem na pu-
blicidade dos livros, comunicação com tradutores, entre outros . Nessa 
rede, vemos autores e editores assumindo posturas e construindo uma 
cenografia para seus livros – derradeiras escolhas relativas ao processo 
de criação . O acervo da editora brasileira mais importante da primeira 
metade do século XX, a Livraria José Olympio Editora, atualmente depo-
sitado na Biblioteca Nacional, proporciona um mergulho nesse processo 
que configura uma das etapas da criação mais importantes, a publicação . 
Nesta apresentação, focalizaremos as estratégias de autores e do editor 
José Olympio para o estabelecimento e a divulgação de obras . 
Palavras-chave: arquivo; Livraria José Olympio Editora; cenografia autoral; processo de 
criação editorial

Um sopro de vida: algumas considerações 
acerca do processo de criação e transmissão 
da obra de Clarice Lispector
Nathally Regina Monteiro Nunes Campos (UFF)

O presente trabalho pretende ser uma análise do processo de criação e de 
transmissão da obra Um sopro de vida de Clarice Lispector sob a perspec-
tiva dos estudos desenvolvidos pela Crítica Genética . Para tanto, discorre-
remos, inicialmente, sobre aspectos fundamentais da vida da autora para 
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uma melhor compreensão de sua escrita peculiar . Discutiremos a respeito 
das circunstâncias de produção da obra em questão e os reflexos de tais 
momentos neste que foi seu último livro . A posteriori, versaremos acerca 
de conceitos que apresentarão de forma mais abrangente e detalhada a 
Crítica Textual Moderna e suas aplicações neste trabalho . Concluiremos 
com a exposição das considerações concernentes às comparações realiza-
das entre o manuscrito original e algumas das edições impressas da obra .
Palavras-chave: Clarice Lispector; crítica genética; crítica textual moderna; criação; 
transmissão

Análise preliminar de um manuscrito de D. Pedro II: a 
tradução de uma fábula do francês para o português
Noêmia Guimarães Soares (UFSC)

Nesta comunicação, pretende-se apresentar uma análise preliminar do 
manuscrito de tradução do imperador D . Pedro II de uma fábula de Char-
les Naudin intitulada “Le loup philosophe” . Este manuscrito foi encon-
trado no arquivo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no Rio de Ja-
neiro, entidade que teve o imperador como patrono e da qual ele foi, por 
longos anos, membro ativo . Foi após pesquisas no Diário do Imperador 
(ALCÂNTARA, 1999) que se descobriu que D . Pedro II conheceu Charles 
Naudin, biólogo francês de renome, em 1887, durante uma de suas via-
gens à Europa, mais explicitamente a Antibes, no sul da França e que os 
dois intelectuais mantiveram uma relação de amizade que se prolongou 
até os anos de exílio do imperador na França . A tradução em manuscrito 
é basicamente interlinear, isto é, foi feita entre as linhas do texto fonte em 
francês, o qual foi impresso em um folheto . Até o momento, o texto fonte 
não foi encontrado publicado em livro, e nem mesmo a Biblioteca Na-
cional da França possui referências sobre o mesmo . Nesta fase inicial do 
trabalho, serão apresentadas pesquisas sobre o texto fonte, bem como 
uma primeira análise, com base em Passos (2011) e Romanelli (2006), do 
manuscrito do texto alvo traduzido pelo imperador contendo vestígios de 
seu processo tradutório . 
Palavras-chave: genética dos textos; manuscritos; D . Pedro II; processo tradutório
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Mapas da criação: a função do roteiro segundo o 
estudo de processo de alguns cineastas brasileiros
Patrícia Dourado (PUC-SP)

Alguns cineastas desenvolvem um pensamento próprio sobre o que é 
roteiro e qual sua função em meio ao processo de criação de um filme . 
Nesta comunicação, comentaremos algumas questões acerca do roteiro 
observadas no estudo de processo de alguns cineastas brasileiros e que 
colaboram para uma visão ampliada da própria ideia de roteiro, não o 
limitando a uma forma, formato ou modelo, mas o relacionando, princi-
palmente, a uma função, a uma espécie de mapa/guia da criação, e que 
em consequência disso passa por diversas alterações ao longo do pro-
cesso de criação do filme, sendo uma peça, muitas vezes, reescrita antes, 
durante e depois das filmagens . Este modo de pensar o roteiro é parte 
inerente dos contextos de produção e das relações entre os sujeitos en-
volvidos nos processos estudados aqui, e não o único, mas um caminho 
por onde refletir acerca do roteiro, especialmente, como ferramenta de 
experimentação . Procuramos assim olhar para o roteiro enquanto cons-
trução e escolhemos as abordagens da complexidade, da cultura e da 
semiose peirceana via a crítica de processos de Cecília A . Salles para em-
basar a reflexão . Estão entre os cineastas brasileiros cujos processos são 
discutidos aqui Anna Muylaert, Karim Ainouz, Eliane Caffé, Petra Costa, 
Cao Guimarães e Hilton Lacerda . 
Palavras-chave: cinema; processo de criação; roteiro; cinema brasileiro; experimentação 
contemporânea

De Otto Stupakoff ao IMS: a primeira 
seleção de um fotógrafo
Patricia Kiss Spineli (Unicamp); Edson do Prado Pfützenreuter (Unicamp)

Otto Stupakoff foi um renomado fotógrafo brasileiro que consolidou sua 
atuação fotográfica internacionalmente produzindo para importantes re-
vistas como Harpes’s Bazaar e Vogue . Apesar de obter maior reconheci-
mento profissional por sua fotografia de moda e retrato, Stupakoff foi um 
fotógrafo plural e deixou conjuntos menos conhecidos pelo público como: 
fotografias de viagens, família, nus e still life . Esse material fotográfico - ne-
gativos, diapositivos, folhas de contato e ampliações – foi transferido por 
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Otto Stupakoff ao Instituto Moreira Salles em 2008 . Antes do repasse, o 
fotógrafo organizou seu material na seguinte configuração: alguns nega-
tivos foram divididos em duas caixas pretas denominadas pelo IMS como 
Caixa 1 e Caixa 2 e em ambas as caixas o conteúdo é composto por negati-
vos acondicionados em porta-negativos; outros negativos estão em caixas 
numeradas, acondicionados em envelopes pardos; há ainda uma caixa à 
parte somente com o trabalho que Stupakoff fez no Camboja em 1994 . A 
partir da organização citada acima, nesta apresentaçãofocamos na descri-
ção e discussão sobre os negativos contidos nas Caixa 1 e Caixa 2, especial-
mente na Caixa 1 que diz respeito à primeira seleção de Stupakoff e onde 
o fotógrafo escreve: “Minha seleção negativos 1955-2005”, “Total negativos 
escolhidos como os mais importantes para serem scaneados em alta (1 có-
pia para o fotógrafo) e, os originais preservados: 148 35mm”, e ainda “Mi-
nha seleção negativos 1955 – 2005” . Entendemos que os materiais contidos 
nessas duas caixas podem ser vistos como documentos de processo que 
possibilitam o estudo e a análise do percurso criativo do fotógrafo . Além 
disso, pelo âmbito da escolha pessoal em como organizar e preferenciar 
sua obra antes de repassá-la a uma instituição de salvaguarda, o fotógrafo 
demonstra seu olhar frente a seu trabalho . A sistematização das caixas fei-
ta pelo próprio autor também possibilita a realização de inferências sobre 
o processo criativo desse fotógrafo .
Palavras-chave: Otto Stupakoff; Instituto Moreira Salles; fotografia; documento de pro-
cesso; processo de criação

Afinal, o que é o rascunho de uma carta?
Patrício Nunes Barreios (UEFS)

No acervo de Eulálio Motta (1907-1988), encontram-se centenas de rascu-
nhos de cartas para diversos destinatários: escritores, intelectuais, políti-
cos e familiares . Esses rascunhos estão preservadas em cadernos e folhas 
avulsas, contendo rasuras, cancelamentos e emendas que favorecem o es-
tudo genético . A partir do estudo dos rascunhos de duas cartas: um desti-
nado a Juracy Magalhães, que na ocasião era Governador da Bahia, e outro 
para Eudaldo Lima, busca-se entender o que representam os rascunhos 
das cartas, no bojo da produção intelectual e literária de Eulálio Motta . 
Questiona-se como se deve ler o rascunho de uma carta, já que ele não é a 
carta propriamente dita . Os dois exemplos abordados no presente estudo, 
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trazem situações diferentes . No primeiro caso, o rascunho da carta para 
Juracy Magalhães, Eulálio Motta transcreveu o trecho de uma carta enviada 
pelo governador e deixou claro que eles se correspondiam regularmente . 
No entanto, não foi encontrada nenhuma das cartas citadas por Eulálio 
Motta . Nesse caso, o rascunho da carta é o único testemunho da troca 
epistolar . O rascunho da carta para Edualdo Lima resultou na publicação 
de uma carta aberta no jornal O Lidador, possibilitando o cotejo dos dois 
textos . Portanto, a partir dos dois casos citados, propõe-se uma reflexão 
acerca dos rascunhos de cartas no âmbito da epistolografia brasileira .
Palavras-chave: Correspondência; Eulálio Motta; rascunhos

Eustáquio Neves - Sujeito fotográfico
Paula Martinelli (PUC-SP)

O brasileiro Eustáquio Neves está entre os fotógrafos contemporâneos 
que optam pela produção analógica e, assim, abrem mão da agilidade 
e da instantaneidade em favor da exploração experimental e do relacio-
namento peculiar – tátil e demorado – com suas obras . Os trabalhos de 
Neves são dotados de elementos que os posicionam em um lugar es-
pecial dentro do gênero, no relacionamento estreito entre os métodos 
fotográficos analógicos e as artes plásticas . Ao analisar os arquivos de 
criação relativos à produção de Neves, a pesquisa investiga como os pro-
cedimentos e os métodos fotográficos históricos trabalham para a mate-
rialização das memórias do autor, criando universos ficcionais com seus 
próprios tempos e espaços .A pesquisa lançará uma discussão teórica so-
bre a importância das obras do artista no entendimento das dimensões 
histórica e sócio-políticas da produção fotográfica . O objetivo é detectar 
as maneiras como os processos de criação de Neves evidenciam ques-
tões pertinentes acerca da fotografia e das artes visuais contemporâneas, 
problematizando a ontologia da imagem fotográfica e as relações entre 
tecnologia e inovação; arquivos e memória; realidade e ficção . Para isso, 
o projeto utiliza como base teórica as contribuições de Cecilia Almeida 
Salles sobre as redes de criação, ao lado de autores que colaboram para 
uma abordagem interdisciplinar: Vincent Colapietro, Edgar Morin, Geor-
ges Didi-Huberman, Jacques Rancière e Michel Foucault . 
Palavras-chave: Eustáquio Neves; fotografia experimental; redes de criação; memória; 
arquivo
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Anos 70 em revista: estratégias de criação 
e circulação do Jornal Dobrabil
Paula Renata Melo Moreira (CEFET-MG)

A censura durante a ditadura militar foi controversa, iniciando de ma-
neira desordenada até a repressão propriamente dita, balizada pelo fa-
migerado Ato Institucional nº 5 . Pesquisadores do período, como Sandra 
Reimão, asseveram que, ao contrário do que se pode pensar, dado o ce-
nário de exceção, a censura se deu muito mais por um viés moral do que 
notoriamente político . Nesse panorama, é importante pensar a existência 
do Jornal Dobrabil, de Glauco Mattoso . Circulando de 1977 a 1981, o bo-
letim satírico de Mattoso é, nas palavras do próprio autor, metáfora da 
coprofagia . Como se pensar, então, a sua livre circulação, se desconstrói 
em suas páginas desde a política até os ditos bons costumes? No auge 
da imprensa alternativa, também alcunhada de lixeratura, Mattoso con-
tava com poucos recursos para a produção e distribuição do material . 
Nesse sentido, suas estratégias artesanais de produção são até mesmo 
mais claudicantes do que as de grande parte da literatura mimeógrafo 
dos anos 70, posto que não foi articulada a nenhum grupo . Desde o título, 
passando por um sutil jogo com a verdade, em tudo há o simulacro da 
grande imprensa . Todavia, suas estratégias de distribuição são pensadas 
para atingir nomes influentes e, assim, a partir da construção de uma 
rede, faz frente à pequeníssima tiragem de 100 a 200 exemplares . Tais 
processos serão discutidos nesta comunicação .
Palavras-chave: periódicos; anos 70; censura; circulação; imprensa alternativa

Historiografia da crítica textual de autores brasileiros
Phablo Roberto Marchis Fachin (USP)

Esta comunicação apresenta o trabalho realizado por meio do projeto de 
pesquisa Historiografia da crítica textual de autores brasileiros, voltado para 
alunos da graduação da FFLCH-USP . É um projeto em andamento que en-
volve diferentes áreas, integradas entre si: Filologia e Crítica Textual, Lite-
ratura e História . Quando se trata de Filologia e Crítica Textual e Genética, 
a preocupação não se dá apenas com o conhecimento e a análise de tex-
tos literários . Além do aspecto essencialmente relacionado à Literatura, a 
sua realidade íntima e finalidade verdadeira, a sua natureza, significado, 
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alcance artístico, de certo modo, a sua alma;preocupa-se também com a 
sua realidade material (o aspecto, o suporte, o papel, os manuscritos, o 
estado do texto), e com a sua história (por quem, como, onde, quando, em 
que condições, como o texto se transformou e foi transmitido ao longo do 
tempo, a sua tradição) . Criado em 2015, o projeto em questão objetiva o 
desenvolvimento de competências acadêmicas indispensáveis para o es-
tudante de graduação em contato com o texto literário, o respeito à sua 
história de transmissão e à fidedignidade autoral . A relevância do estudo, 
por um lado, reside no fato de que ainda há muitas edições corrompidas 
de obras consagradas, com diferenças encontradas em edições da mesma 
obra de autores nacionais que levantam dúvidas em relação ao texto de 
que se valeram as editoras; por outro, no fato de que geralmente há uma 
passividade assustadora diante da edição de que se tem em mãos, geral-
mente não se questiona o caminho do texto, que edição é aquela, de que 
editora se trata, se é um edição simplificada, de bolso, se houve alterações 
por parte do editor, se há edições mais recentes com alterações autorais . 
A diversidade de uma mesma obra deveria provocar a pesquisa da fonte . 
Como resultado, além do contributo para o repertório acadêmico-científi-
co dos graduandos, espera-se contribuir tanto para os trabalhos na área da 
Filologia, uma vez que sistematiza-se o conjunto de estudos realizados no 
âmbito da Crítica Textual e Genético de autores brasileiros; quanto para a 
Literatura Brasileira, pois destaca-se a relevância do texto fidedigno para 
interpretações críticas nessa área . O material principal do estudo até o mo-
mento é composto por edições críticas de autores brasileiros publicados 
pela Coleção Archivos (Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lis-
pector, Lúcio Cardoso, Lima Barreto), pela edição de Os Sertões, de Eucli-
des da Cunha, e a série de edições realizada pela Comissão Machadiana .
Palavras-chave: Crítica textual, crítica genética, filologia, edições críticas

A questão da edição literária na correspondência 
publicada de Fernando Sabino
Rafael Fernandes Carvalho (CEFET-MG)

Em correspondência trocada ao longo século XX (especialmente nos anos 
1950, 60 e 70), o escritor mineiro Fernando Sabino conversa a respeito de 
diversos assuntos com alguns autores, entre eles Clarice Lispector e Otto 
Lara Resende: suas vidas pessoais, a vida em outros países, as amizades 
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em comum, atividades remuneradas, além da edição de livros de literatura . 
Este trabalho procura analisar a atuação de Sabino como editor emergente 
durante esses anos, com base em livros de correspondências publicados . 
O autor do consagrado livro O Encontro Marcado não apenas atuou como 
“agente” de seus pares (que, nessa época, residiam no exterior), como tam-
bém realizou um trabalho editorial com os originais que recebeu desses es-
critores, sugerindo diversas alterações nos textos, nos títulos, e, em última 
análise, nos futuros livros . Dessa forma, delineia-se o futuro editor, atividade 
que exercerá com enorme sucesso, fundando, alguns anos mais tarde, duas 
casas editoriais de importante atuação no plano editorial brasileiro . A carrei-
ra de importantes autores e autoras nacionais deflagrou-se e consolidou-se, 
o que contribuiu de maneira decisiva para o cenário da literatura brasileira 
naqueles anos . Este trabalho é parte de uma investigação maior sobre a atu-
ação de Fernando Sabino no mercado editorial brasileiro no século XX .
Palavras-chave: produção editorial; literatura brasileira contemporânea; Fernando Sabino; 
edição literária

Vida e literatura nas cartas de Da Costa e Silva a Alice
Raimunda Celestina Mendes da Silva (UESPI)

Esta comunicação tem como objeto de pesquisa duas cartas do poeta Da 
Costa e Silva à sua noiva Alice, datadas de 16 e 23 de janeiro de 1913,que se 
encontram expostas no Museu Odilon Nunes na cidade de Amarante-PI, 
cidade natal do poeta . Não se pode esquecer que a carta é um gênero que 
atrai a atenção do leitor, por revelar a intimidade do emissor . É um texto 
que seduz os pesquisadores não só pelas particularidades do gênero, mas 
também pelo caráter documental . É o que acontece com essas correspon-
dências entre o casal: dois jovens enamorados, sofrendo com a distância, 
a insegurança de Alice e o amor intenso do poeta . A importância dessa 
pesquisa está no fato de que se entende que essas missivas constituem um 
lugar que não só revela o amor e a paixão que os unia, mas a escrita aponta 
o ofício do escritor, através das revelações, das queixas e das atitudes ciu-
mentas, numa linguagem carregada de subjetividade, com o valor poético 
expresso na busca pela forma mais objetiva de revelar o inexprimível . Tra-
ta-se de uma pesquisa bibliográfica e para tal contar-se-á com o suporte de 
teóricos que tratam do fazer literário para uma análise do gênero epistolar, 
dos elementos literários, da função da literatura, do ponto de contato en-
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tre a carta e trechos dos poemas contidos nelas . Lejeune (2008), Eagleton 
(2006), Candido (1995), Nunes (1966), Moraes (2007) destacam-se no estu-
do, mas outros críticos literários terão suas ideias discutidas na pesquisa .
Palavras-chave: 

Revolução e medida: um diálogo entre 
Albert Camus e Dionys Mascolo
Raphael Luiz de Araujo (USP)

O homem revoltado (1951), de Albert Camus, conta a história da revolta 
moderna da Revolução Francesa aos anos 40, pontuando em pensadores 
como Saint-Just, Hegel, Marx, Nietzsche e em poetas como Baudelaire, 
Rimbaud e Lautréamont, momentos em que o ímpeto de insurreição – a 
sede por liberdade e justiça – leva o revoltado a separar-se de suas raízes, 
isto é, da reivindicação de uma dignidade comum a todos os indivídu-
os . A obra critica uma contradição no movimento da revolta em que o 
oprimido se ergue contra o opressor, mas numa nova reivindicação pela 
unidade culmina num niilismo assassino que seria plano de fundo para 
os extermínios em massa do século XX . Ao final do livro, na seção “O 
pensamento mediterrâneo”, o escritor propõe a noção pré-socrática de 
“medida” como um limite norteador para tal ímpeto, cujo objetivo seria 
impedir que a revolta negue a si mesma, tendo como um dos modelos de 
ação política ideal o sindicalismo . No entanto, fortemente criticado pela 
esquerda comunista do seu tempo, o livro gerou querelas com intelectu-
ais como André Breton e a ruptura com Jean-Paul Sartre, além de um dis-
tanciamento do escritor do campo da Rive Gauche francesa . Dentro de 
tal panorama, nesta apresentação, vamos enfocar o debate com o escritor 
Dyonis Mascolo, que também criticou a noção de medida, classificando-a 
como idealista, abstrata e alheias às demandas históricas em seu livro Le 
Communisme . Révolution et communication ou Dialectique des valeurs 
et besoins . Camus leu tal obra e tivemos a oportunidade de transcrever 
as suas notas de leitura inéditas, que se encontram nos seus arquivos em 
Aix-en-Provence . Com esse rastro da circulação da obra após sua publi-
cação buscamos, assim, promover um diálogo entre os dois intelectuais 
a fim de trazer elementos para a reflexão sobre os limites da ação revolu-
cionária e sobre o papel do escritor frente às lutas do seu tempo .
Palavras-chave: Albert Camus; Dionys Mascolo; revolta; medida; revolução
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Repensando os modos de circulação de 
uma obra de Athol Fugard no Brasil
Raquel Borges Dias (UFBa); Sílvia Maria Guerra Anastácio (UFBa)

Athol Fugard (1932-), dramaturgo, romancista e diretor sul-africano é 
mundialmente conhecido por seu engajamento em questões políticas e 
direitos humanos, tendo apoiado o movimento contra o Apartheid por 
mais de trinta anos . Autor de obras primas como “Master Harold”  . . . and 
the Boys (1982), The road to Mecca (1984) e Tsotsi: a novel (1980), uma 
das peças mais relevantes de Fugard é Statements after an arrest under 
the Immorality Act (1974), que demonstra a consciência social do autor 
frente ao contexto em que a África do Sul se encontrava na década de 
1970 (O’NEIL, 2004) . Essa obra foi traduzida para o português como De-
poimentos após o flagrante de uma infração à Lei da Imoralidade por pes-
quisadores de iniciação científica entre 2011 e 2012, tendo sido posterior-
mente gravada em audiolivro . Considerando-se o caráter inédito da obra 
em língua portuguesa, interessa-nos observar os lugares de circulação da 
obra no Brasil, dentro e fora do âmbito acadêmico; as formas de circula-
ção, uma vez que a obra foi (re)criada em meio digital com o objetivo de 
serem produzidas mídias digitais (audiolivro e arquivos acessíveis para 
deficientes visuais); pensando também a repercussão da obra tanto no 
contexto de chegada como na cultura de partida . 
Palavras-chave: circulação; processo de criação; tradução; Athol Fugard; Statements

Arquivos de criação em performance:  
o processo criativo como poética
Renata Alencar Eba (UFMG)

O artigo discute a organização em plano estético de documentos de 
processos, colocando arquivos de criação em situação de performance . 
Unfinished de S . Calle e The Folders de N . Solakov são ativadoras dessa 
discussão, cuja paisagem conceitual se funda, prioritariamente, na teoria 
do arquivo de Derrida e na imagem dialética de Benjamin, em diálogo 
com a crítica de processo .
Palavras-chave: arquivo; processo criativo; memória; imagem dialética
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“Deus me livre de dizer com isso que a sua 
indicação está errada”: correspondência 
Mário de Andrade e Graco Silveira
Ricardo Gaiotto de Moraes (PUC-Campinas)

A correspondência entre Mário de Andrade e Graco Silveira, estendeu-se 
de 1937 a 1941 . Este conjunto de cartas, iniciado por um convite do então 
diretor do Departamento de Cultura de São Paulo para que Graco parti-
cipasse apresentando uma comunicação no “I Congresso de Língua Na-
cional Cantada” (do qual veio realmente a participar), teve como assunto 
principal os estudos sobre as manifestações culturais dos moradores da 
região às margens do rio Etá, próximo a Itapetininga-SP . Silveira, lente da 
escola normal desta cidade e estudioso de filologia em espectro amplo, 
enviou a Mário de Andrade notação de uma cantiga da região e tentou 
organizar com o então diretor do Departamento uma viagem para que 
se gravassem os cantadores locais . Para além das cartas, a interlocução 
parece apresentar temas que se relacionam às preocupações dos dois 
autores para com a necessidade de se estabelecer sistematizações da 
língua nacional . Para Mário de Andrade, tais preocupações constituíram 
tema importante nos artigos de crítica literária que publicara no fim da 
década de 1930; para Graco Silveira, tais preocupações são relevantes 
nos artigos publicados em vários periódicos, como O Estado de S . Paulo . 
Esta comunicação visa apresentar a correspondência entre os dois auto-
res, atentando-se para tais interconexões .
Palavras-chave: correspondência, Mário de Andrade, Graco Silveira, folclore

Da pintura à escritura nos contos inéditos 
de Ricardo Guilherme Dicke
Rodrigo Simon de Moraes (Unicamp)

Nosso objetivo é apresentar pesquisa que vimos desenvolvendo sobre 
a produção contística do escritor Ricardo Guilherme Dicke . Nascido em 
Raizama, pequeno vilarejo da Chapada dos Guimarães, em 1936, Dicke 
foi admirado por autores como João Guimarães Rosa e Hilda Hilst – que 
declarou considerar o texto do matro-grossense mais bonito que o do 
próprio Rosa . Foi também agraciado com alguns dos mais importantes 
prêmios literários do Brasil entre o fim dos anos 1960 e início dos anos 
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1980 . Tal reconhecimento, no entanto, não fez com que sua obra fosse 
acolhida pela academia ou pelo mercado editorial . Passados quase dez 
anos de sua morte, apenas duas teses de doutorado se debruçaram so-
bre sua produção, ao passo que somente seis dos quinze títulos lançados 
em vida ou postumamente podem ser ainda encontrados – e apenas sob 
encomenda . Para além dos livros editados, Dicke também deixou consi-
derável volume de escritos inéditos . Tal material, no entanto, corre o risco 
de se perder para sempre . Assim, nosso trabalho tem como objetivo final 
recolher e elaborar uma edição comentada dos contos inéditos deixados 
pelo escritor . Nossa pesquisa será complementado por um ensaio – em 
diálogo com a crítica genética – em que a construção da poética dickeana 
é entendida a partir da relação que o escritor manteve com as artes plás-
ticas e com a filosofia, especialmente o pensamento de Maurice Merle-
au-Ponty . Pretendemos demonstrar que a incursão do autor pela pintura 
e sua relação com a fenomenologia moldaram suas reflexões estéticas, o 
que, por sua vez, estruturaram seu projeto poético .
Palavras-chave: Ricardo Guilherme Dicke; contos; literatura brasileira; literatura e artes 
plásticas

Um prefacio para L’Allegria de Giuseppe Ungaretti
Rubia Nara de Souza (UFSC)

Quando o renomado poeta de língua italiana, Giuseppe Ungaretti (1888-
1970) estabelece uma relação de trabalho e de amizade com Jean Lescure 
(1912-2005), também poeta e literato francês para realizar a tradução de 
cinco de suas coletâneas de poemas para a língua francesa, temos então 
um exemplo de trabalho de tradução entre poetas . Entretanto, esse traba-
lho de tradução se faz ainda mais oportuno quando temos à disposição 
documentos que despretensiosamente nos revelam os bastidores dessa 
empreitada poética . É graças à existência das cartas trocadas entre Unga-
retti e Lescure, da publicação do Diário do tradutor e dos manuscritos da 
coletânea denominada Les cinq livres (1954), que este estudo é possível, 
pois coloca em contato, para fins de análise, documentos de diferentes ti-
pos e cronologias que perseguem, insistem e revisam o mesmo tema: tra-
duzir poemas e colocá-los num só livro . Esse estudo procura identificar os 
processos de criação de uma tradução de poesia a quatro mãos que vai 
além dos fatores polêmicos de tradução de poesia, e que pretende, através 
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de informações específicas veiculadas nesses documentos de processo, 
desvendar e reconhecer quais processos de criação estão evidentes numa 
tradução colaborativa e mais especificamente, quais mecanismos são acio-
nados para elaborar os prefácios de uma coletânea de poemas traduzidos 
para a língua francesa, como é o caso de Les cinq livres (1954) .
Palavras-chave: Processos de criação, tradução, poesia, Ungaretti, Lescure .

A batalha do apocalipse e a internet: repensando as novas 
formas de produção e circulação do livro de fantasia.
Sabrina Ramos Gomes (CEFET/MG); Vívian Stefanne Soares Silva (CEFET/MG)

Neste trabalho discutiremos questões relativas à circulação dos livros de 
fantasia brasileiros na era da Internet por meio de um estudo de caso da 
obra A batalha do Apocalipse, de Eduardo Spohr . Considerando que a fan-
tasia é um gênero literário de desprestígio no Brasil, tanto pelo fato de não 
termos escritores de renome no gênero quanto por questões ligadas à nos-
sa tradição literária que privilegia histórias com cunho mais realista, propo-
mos pensar em como a Internet proporcionou aos fãs desse gênero conhe-
cer escritores brasileiros . Com base nas premissas levantadas por Jenkins 
acerca da cultura digital e das discussões de Schifrim e Thompson sobre 
mercado editorial, além dos conceitos de campo literário de Bourdier, 
discorreremos sobre os processos que envolvem desde a produção até a 
circulação do livro de literatura nacional fantástica, analisando de que ma-
neira a circulação pela Internet cria valor para essas obras antes relegadas a 
fanzines, blogs, e outros meios de nicho de circulação . Analisaremos ainda 
como o público participa de modo cada vez mais ativo desse desdobrar e 
como se dá o processo de manutenção de leitores, antes mesmo do lança-
mento da obra, ponderando sobre como os processos que perpassam um 
livro estão cada vez mais multifacetados, tendo em vista que o “ciclo tradi-
cional” vem sendo remoldado . Analisaremos, desta forma, o processo de 
publicação da obra A Batalha do Apocalipse (2007), de Eduardo Spohr, nos 
atendo, principalmente, ao papel da Internet como principal facilitadora no 
percurso entre autor, editor e público .
Palavras-chave: circulação, literatura nacional fantástica, A batalha do apocalipse
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A escrita que gera o áudio de  
O Homem Invisível, de H.G.Wells
Sandra Corrêa (UFBa); Sílvia Maria Guerra Anastácio (UFBa)

A novela de ficção científica The Invisible Man de H . G . Wells (1866 - 1946) 
publicada em1897, foi traduzido para o português pelo grupo PRO .SOM 
da Universidade Federal da Bahia e será recebido pelo público em geral 
em formato de texto traduzido e audiolivro . As três principais etapas de 
produção deste projeto gera um grande número de documentos de pro-
cesso ao quais apresentam funções específicas de cada etapa, mas sendo 
que todos os documentos gerados para o lançamento do audiolivro do O 
Homem Invisível são digitais, são conservados em serviços de armazena-
mento de arquivos em nuvens em todas as etapas do processo de criação: 
desde a tradução da obra, produção do roteiro, até o arquivo de áudio final . 
O armazenamento em nuvens promove um espaço amplo para o grande 
volume de arquivos criados em cada etapa do processo, possibilita trânsi-
to livre dos arquivos entre os autores colaboradores durante as etapas de 
construção da mídia e garante um vasto acervo de manuscritos digitais aos 
interessados no estudo da gênese de audiolivros como um todo ou interes-
sados no estudo de fases específicas do processo . Com interesse voltado 
para a etapa responsável pela transformação do texto escrito em texto so-
noro e a partir de um recorte do áudio de O Homem Invisível de H .G .Wells, 
propõe-se desvelar os elementos escritos significantes para a construção 
de um roteiro de áudio que proporcione uma trilha sonora de audiolivro .
Palavras-chave: processo de criação; áudio; audiolivros; H .G .Wells

Schiller e Dom Pedro II: edição genético-digital
Sergio Romanelli (UFSC); Sandro Carvalho (UFSC)

Este trabalho visa discutir primeiramente a interface entre as pesquisas 
em Crítica Genética (CG) e as Humanidades Digitais (HD); e, num segundo 
momento, mostrar um exemplo de edição genético-digital do prototexto da 
tradução da “Canção do Sino” de Schiller realizada pelo imperador Dom 
Pedro II . A interface entre esses dois âmbitos de pesquisa não se restringe 
à publicação de edições genéticas, mas também a todo o aparato digital 
utilizado nas fases de captura e análise das informações, bem como no 
estudo da gênese de obras de arte que já nascem nesse formato . O que 
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num estudo genético, até agora, tinha permanecido complicado era não 
somente reconstituir a partir de todos os documentos disponíveis o per-
curso de criação, mas tornar visível e acessível esse percurso aos pesqui-
sadores e leitores interessados nos mecanismos de criação de qualquer 
obra de arte . Lacuna que agora as edições genéticas digitais preenchem . 
Para a realização da edição aqui apresentada foram utilizados: o software 
para transcrição de documentos Transcribus e a linguagem XML . Com esta 
pesquisa esperamos haja um maior diálogo entre a CG e as HD, visto que o 
compartilhamento de soluções a problemas comuns resultariam em avan-
ços a ambas . O trabalho de edição genética digital no Brasil ainda é bastan-
te incipiente e espera-se que, com o trabalho feito com os manuscritos de 
Dom Pedro II, conduzido pelo NUPROC, possa-se estabelecer um modelo 
para fomentar publicações de edições genéticas digitais no país . 
Palavras-chave: crítica genética; humanidades digitais; Dom Pedro II; Schiller; edições 
genético-digitais

O processo de criação do roteiro Três vivas 
para o bebê para peça radiofônica
Sílvia Maria Guerra Anastácio (UFBA)

A peça radiofônica (SPERBER, 1980) surgiu na Alemanha na década de 20 e 
é um gênero que compreende um espectro de dimensões multisemióticas 
(GAMBIER, 2006) . Investigar o processo de criação (SALLES, 2008) de um 
roteiro (MACIEL, 2003), que convoque elementos dessa estética radiofôni-
ca para dar conta da transposição intermidiática (CLUVER, 2006) de uma 
cartilha impressa para uma mídia sonora é a questão central deste estudo . 
Assim, o objetivo deste trabalho é comentar a criação do roteiro da cartilha 
Três vivas para o bebê: Guia para mães e pais de crianças com microcefalia, 
visando à gravação de um audiolivro, que possa dar acessibilidade às infor-
mações necessárias a tantas famílias que estão enfrentando tal condição . 
Portanto, trata-se de um trabalho de importância social e a serviço da co-
munidade, utilizando-se de um gênero dramático em que a voz, as pausas, 
os efeitos sonoros e as músicas prendem a atenção do público-alvo . A gra-
vação e a edição da mídia sonora ocorrerão no Estúdio Pro .Som da UFBA 
e o Programa Pro .Tools é o utilizado pela equipe técnica para a criação da 
peça radiofônica . Este é um trabalho de autoria coletiva em que alunos bol-
sistas de Letras e de Teatro da UFBA, atuando conjuntamente, elaboraram 



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

83

um roteiro a partir da referida cartilha impressa . As etapas do processo fo-
ram gravadas em áudio ou em vídeo, com todo o dossiê genético montado 
para posterior análise pelos pesquisadores que, a partir desses registros, 
podem aprimorar conhecimentos sobre a escrita de roteiros .
Palavras-chave: processo de criação; roteiro; microcefalia; audiolivro

Autoritarismo e paranoia: um retorno ao manuscrito do 
conto “Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles
Sindia Lena Rocha de Siqueira (UEA)

O presente trabalho propõe uma leitura do conto “Seminário dos Ratos”, 
de Lygia Fagundes Telles, pautada na análise das modificações realizadas 
em um trecho do manuscrito da narrativa, o qual foi recentemente dispo-
nibilizado para consulta pela Biblioteca Nacional . Em tom irônico, o conto 
expõe as intempéries ocorridas no denominado “VII Seminário dos Ratos”, 
em que, ao seu fim, os organizadores, burocratas estatais, veem seus pla-
nos arruinados por um evento de ideais contrários, realizado pelos seres 
que a burocracia tencionava exterminar, os ratos, estes objetivando a per-
turbação a ordem . No decorrer da narrativa, é perceptível o constante es-
tado de alerta, visivelmente paranoico, no qual o burocrata idealizador do 
seminário se encontra, estado que se assemelha ao dos regimes totalitá-
rios do século XX, que se mantinham a postos para interromper qualquer 
oposição, buscando, desse modo, a manutenção da ordem . Tencionando 
analisar tais questões, voltamo-nos para o trecho do manuscrito, em que a 
ausência da palavra “golpe” para designar a Revolução de 64, o que foi al-
terado pela autora posteriormente, parece acentuar o estado esquizofrêni-
co do burocrata citado, visto que a ilusão de um governo legítimo reforça a 
ideia de um estado à mercê de ataques de uma oposição usurpadora . A lei-
tura que pretendemos realizar só é possível devido ao caráter múltiplo do 
manuscrito que, segundo Willemart (2002), deixa ver no rastro da escritura 
o caminho percorrido pela obra . De seu manuscrito à sua última publica-
ção (2009), “Seminário dos Ratos” nos revela, nas comparações entre suas 
versões, como acontece na alteração citada, uma natureza que emerge no 
plural, objeto rico para análises, as quais somente foram possíveis graças à 
circulação do manuscrito da obra .
Palavras-chave: autoritarismo; Lygia Fagundes Telles; manuscrito; paranoia; Seminário 
dos Ratos
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Estudo de processos audiovisuais: os documentos 
digitais e suas formas de registro e resgate
Sirlene Ribeiro Góes (UFBa)

O estudo do processo de criação de obras audiovisuais ainda encontra-se 
em estado inicial, mesmo que tais produtos circulem de modo abundante 
e despertem o interesse de diversos pesquisadores . O que observamos é 
que a complexidade de se obter documentos que registrem processos de 
tal natureza é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento desse 
tipo de estudo . Dessa forma, esta pesquisa objetiva apresentar e discutir 
diferentes formas de registro e análise de documentos processuais pro-
venientes de obras audiovisuais, contextualizando seus locais de guarda, 
formas de circulação e recursos para análise . Para tanto, traremos como 
exemplo o dossiê de criação da tradução-interpretação em janela de LI-
BRAS (espaço delimitado no vídeo onde as informações são interpreta-
das na Língua Brasileira de Sinais) do curta metragem Raccoon & Crawfish 
(2007) . Neste trabalho, contamos com o apoio da Crítica Genética para in-
vestigar o processo em questão, sendo este o campo teórico-metodológico 
utilizado para que se possa estudar a gênese do processo criativo em foco, 
utiliza-se, também, uma fortuna crítica sobre tradução audiovisual, tradu-
ção-interpretação em janela de LIBRAS, além de apresentar ferramentas 
computacionais que auxiliam no trabalho com registros digitais .
Palavras-chave: estudos de processo; audiovisual; janela de libras

O acervo fotográfico de “A casa de Marlene”
Suely Nascimento (UFPA)

A pesquisa que desenvolvo no Mestrado Acadêmico em Artes, intitulada 
“A casa de Marlene: uma poética”, vai apresentar o processo criativo que 
construí de 2011 a 2014, ao registrar a casa de minha mãe . Senti vontade 
de guardar em minha memória o jeito que ela ajeitava o nosso lar . A câ-
mera fotográfica estava sempre pronta . Quando via uma fotografia diante 
dos meus olhos, pegava a máquina e retratava o instante . Muitas vezes, em 
vários frames . Quando o cartão de memória ficava pleno de imagens, elas 
eram transferidas para o computador e recebiam um arquivo com dia, mês 
e ano, além da palavra casa . Em fevereiro deste ano, iniciei a organização 
desse acervo de fotografias . Em um pequeno caderno, escrevo o nome do 
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arquivo e sua localização em HD externo . E em um caderno maior, anoto 
os dados de cada uma das imagens, incluindo data, dia da semana, hora, 
compartimento da casa e descrição poética . Em seguida, vão para uma 
planilha no Excel . Em um próximo passo, os registros diários já organiza-
dos são impressos em folhas de contato, em papel fotográfico, no tamanho 
15cmx30cm, onde ficam dispostos 12 frames de 5cmx7cm, cada um com 
suas respectivas numerações . Atrás dos contatos, escrevo dia, mês, ano e 
nome do arquivo . Com esse trabalho, consigo observar as maneiras com 
que eu fotografei a casa e os muitos exercícios poéticos . Quando estiver 
finalizado, passarei para a fase de edição . A pesquisa, que vai ser materia-
lizada em um livro de artista, é baseada em autores como Cecília Almeida 
Salles, que escreveu “Crítica genética: fundamentos dos estudos genéticos 
sobre o processo de criação artística” e “Gesto inacabado: processo de 
criação artística” . Assim, será possível compartilhar o processo de criação 
construído nesse território afetivo e refletir sobre esses documentos que 
abrigam uma parte da minha história de vida .
Palavras-chave: memória; fotografia; processo criativo

Lugares híbridos: trânsitos entre o 
fanzine e o livro de artista
Tailze Melo Ferreira (PUC-MG)

Os fanzines são publicações que se comportam de um modo independente 
no cenário do mercado editorial . Nesse sentido, o autor de fanzine possui 
grande liberdade para pensar tanto o conteúdo, quanto o projeto gráfico de 
sua publicação . Geralmente, os criadores de fanzines pensam em publica-
ções que podem, facilmente, ser copiadas para circularam entre os leitores . 
Há, portanto, um desejo de reproduzir e enviar a outras pessoas que admi-
ram e, muitas vezes, colecionam esse tipo de publicação fora de estruturas 
comerciais de produção cultural . Várias são as motivações que levam as 
pessoas a fazerem fanzines . Uma delas está expressa na origem do nome 
- a condição de ser fã de determinado assunto - e querer se expressar, man-
ter contato e divulgar a ideia para outras pessoas que gostam muito do 
tema abordado . Alguns autores, optam pelo fanzine para divulgarem suas 
próprias produções artísticas, e usam esse tipo de produção artística por 
trazer a facilidade de produção, e o baixo custo de reprodução, permitindo 
fazer novas tiragens em menor volume, dependendo da demanda e neces-
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sidade . Outros ainda buscam se destacar em determinadas áreas, e utili-
zam o fanzine como meio para mostrar seu trabalho para outras pessoas 
e para editores dentro do mercado comercial de publicações . Finalmente, 
podemos ainda pensar que alguns autores de fanzines utilizam esse gênero 
como meio de desenvolver processos criativos autorais, bem como realiza-
rem experimentações estéticas singulares . Nesse sentido, alguns fanzines 
parecem remeter ao campo conceitual e estético dos chamados livros de 
artista . Pretendemos problematizar, justamente, esse entre-lugar ocupado 
por este tipo de produção e que, muitas vezes, podem ser tomadas como 
documentos de processo de um outro trabalho maior desenvolvido pelo 
artista . Para tal gesto reflexivo, analisaremos a série de “fanzines de artis-
ta” desenvolvidos pelo artista visual Junior Cruz como trabalho de conclu-
são de curso da especialização Processos Criativos em Palavra e Imagem, 
da PUC Minas, orientado pela propositora desta pesquisa . 
Palavras-chave: fanzines; livro de artista; processo criativo

O processo de criação da autora Ângela Lago
Tamires Henrique Lacerda Camerlingo (PUC-SP)

Este trabalho tem como tema central os mecanismos de tradução da tradi-
ção no contemporâneo . Em particular, objetiva examinar esse tema nos ar-
ranjos tradutórios da autora Ângela Lago na criação de suas obras sincréti-
cas . O problema proposto para este artigo é: quais os sentidos da criadora 
Ângela Lago investir na tradução da tradição em obras no contemporâneo? 
A hipótese a ser testada é que as histórias de Lago são constantemente 
construídas na tentativa de resgatar costumes, culturas e valores para dis-
seminá-los na sociedade de hoje . Desta forma, a autora poderia encontrar 
na utilização de recursos gráficos, textuais e visuais um modo inovador de 
refuncionalizar o conjunto de elementos da composição narrativa .
Palavras-chave: Ângela Lago; processo de criação; imagem; palavra; tradição

Processos Criativos de Chefs de 
cozinha: o caso de Ferran Adriá
Tatiana Lunardelli (PUCSP)

Este trabalho é produto de um fragmento de minha tese de doutorado 
que defenderei no final de 2017 na Pontificia Universidade Católica de 
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São Paulo, e tenta analisar o processo criativo de alguns chefs de cozinha . 
Assim, com documentos de processo em mãos, mais registros disponi-
bilizados em redes sociais e entrevistas realizadas, neste texto falarei do 
chef Ferran Adria . A pesquisa é uma proposta de leitura dos processos 
criativos, de como se dá esse percurso de criação, a partir do conceito de 
criação como rede em construção, como é apresentado por Cecília Salles, 
entendimento que tem como fundamentação teórica a semiótica de linha 
peirceana, o conceito de criação em diálogo com pensadores da cultu-
ra, como Edgar Morim, Iuri Lotman, e Domenico De Masi, e estudiosos 
de gastronomia como Massimo Montanari; a transformação dos signos 
durante o percurso e a rede de interações entre os sujeitos envolvidos, 
segundo o conceito de rede de Pierre Musso . O estudo partiu do acom-
panhamento durante alguns anos do trabalho do chef catalão, portanto 
quanto a metodologia será feita análise dos documentos de processo, ou 
seja, análise dos documentos produzidos pelo chef catalão durante os 
anos de existência do seu restaurante El Bulli, análise de algumas entre-
vistas concedidas pelo chef e observação do grande material fotográfico 
produzido pelo chef durante seu processo criativo .
Palavras-chave: processo de criação; gastronomia; alimento; crítica de processo; 
comunicação

Mon coeur mis à nu, de Charles Baudelaire, na 
França e no Brasil: construções crítico-editoriais 
e reverberações nas suas traduções
Thiago Mattos (USP/FAPESP)

Neste trabalho, parto do caso de Mon coeur mis à nu, projeto literário ina-
cabado de Charles Baudelaire, para pensar de que modo se relacionam, 
no caso de obras ditas inacabadas, a circulação editorial do “original” 
francês (se é mesmo possível falar em original num texto que só existe 
na condição de rascunho manuscrito) e suas traduções brasileiras . Para 
tanto, organizo a comunicação em duas partes: num primeiro momento, 
exponho a história dos manuscritos de Mon coeur mis à nu, bem como os 
diferentes modos de edição e publicação póstumas na França, de 1889 
até os dias atuais; num segundo momento, detenho-me nas quatro (re)
traduções brasileiras da obra, buscando mostrar reverberações e inova-
ções, via reescrita tradutória, em relação aos modos de ler Mon coeur mis 
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à nu . Pretendo mostrar, assim, como a circulação francesa e brasileira 
estão relacionadas num nível crítico e, por conseguinte, editorial: se as 
primeiras publicações francesas e traduções brasileiras significam Mon 
coeur mis à nu como um journal intime/diário íntimo, a partir dos anos 
1970, graças ao trabalho de críticos-editores como Marcel Ruff, Béatrice 
Didier e Claude Pichois, Mon coeur mis à nu passa a ser visto como pro-
jeto literário inacabado, o que produz desdobramentos para o modo de 
editá-lo e, como defendo e procurarei expor, traduzi-lo . O que antes era 
um texto autobiográfico, confessional e diarístico passa a circular como 
obra inacabada, manuscrito de um livro por vir, rascunho de uma escrita 
em processo . A materialidade do manuscrito, a ausência de uma ordem 
definitiva e o lugar que tal projeto literário ocupa na obra baudelariana 
passam a ser, nesse contexto, relevantes, redesenhando caminhos de cir-
culação de Mon coeur mis à nu no contexto crítico, editorial e tradutório .
Palavras-chave: Mon coeur mis à nu; Charles Baudelaire; tradução; editoração; circulação

A entrevista e a cena biográfica no arquivo
Túlio César Vieira Alves(UFMG)

Esta apresentação procura estabelecer conexões entre a entrevista en-
quanto gênero e seus desdobramentos no espaço biográfico . O arquivo 
do escritor é o ponto de partida da análise dos documentos reunidos no 
acervo da escritora mineira Henriqueta Lisboa entre os quais se encon-
tram entrevistas e depoimentos concedidos ao longo de sua trajetória 
como poeta, ensaísta e tradutora . Nesses textos, a cena da entrevista se 
articula sob duplo aspecto: a ótica da performance entre entrevistado e 
entrevistador e a articulação em torno do conceito de contemporâneo . As 
entrevistas de escritores colocam em diálogo os leitores e as personagens 
autorais na modernidade . Henriqueta Lisboa pertence ao seleto grupo de 
escritores que preparou o arquivamento da própria obra . Este impulso 
arquiviolítico, seguindo o pensamento de Jacques Derrida, aponta para 
a dupla configuração do arquivo, espaço de reunião, consignação, mas 
também de sua pulsão de destruição consubstanciada através do Mal 
de arquivo . As entrevistas e seus respectivos datiloscritos e manuscritos, 
reunidos no Acervo de Escritores Mineiros (AEM), oferecem ao leitor de 
Henriqueta Lisboa a oportunidade de imersão no universo performático 
da mídia especializada em literatura . As personagens biográficas com-
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põem a cena da entrevista encerrada no arquivo do escritor . Vida, arte, 
poesia . A literatura como mediadora da vida de escritores .
Palavras-chave: espaço biográfico; arquivo do escritor; entrevista; performance, contem-
porâneo .

A percepção discente sobre os problemas 
de transmissão de textos
Vanessa Martins do Monte (USP)

Para seguir o caminho da Filologia, é necessário estudar “a gênese e a 
escrita dos textos, a sua difusão e a transformação dos textos no decurso 
da sua transmissão, as características materiais e o modo de conservação 
dos suportes textuais, o modo de editar os textos com respeito máximo 
pela intenção manifesta do autor” (CASTRO, 1992, p .124) . Para seguir o 
caminho da Crítica Genética, “é necessário passar primeiramente pelo 
manuscrito, em seguida pela escritura, antes de reencontrar o texto ao 
final de uma abordagem nova” (HAY, 2002, p . 35) . Filologia e Crítica Tex-
tual, nesses sentidos e em suas interfaces, dependem da consciência de 
que para cada obra pode haver uma pluralidade textual riquíssima, que 
pode resultar de vários fatores: da própria ação autoral, da ação de ter-
ceiros ou ainda de fatores externos, como o tempo, o estado do material, 
etc . Por essa razão, nem sempre o exemplar que chega às mãos do lei-
tor reflete genuinamente o texto do autor . A diversidade na tradição de 
uma mesma obra ou qualquer dúvida a seu respeito deveria provocar a 
pesquisa da fonte: originais/manuscritos do autor, edição revisada pelo 
autor, alguma edição alterada por editores, acúmulo de modificações so-
brepostas ao longo do tempo . Trata-se, na realidade, de condição sine qua 
non para o enfrentamento de qualquer texto, principalmente no contexto 
acadêmico . Levando tal fato em consideração e valendo-nos do curso de 
Filologia Portuguesa ministrado para alunos do sexto semestre do curso 
de Letras da FFLCH-USP , procuramos identificar o nível de percepção 
dos alunos de graduação sobre a transmissão dos textos originais do au-
tor, modificações que o texto pode sofrer, suas consequências e possíveis 
critérios de busca literária para os trabalhos e monografias que realizam . 
Além disso, propõe-se uma discussão sobre como aplicar conhecimentos 
da Filologia e da Crítica Genética no desenvolvimento crítico discente . 
Palavras-chave: crítica genética; crítica textual; filologia; crítica discente
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As aulas de Benveniste: textualidade que circula
Verónica Galíndez (USP)

Textualidade circula? Mas se não é texto, como circula? A partir da aná-
lise da publicação e da tradução das Últimas aulas no Collège de France 
de Émile Benveniste, pretendo compreender melhor questões que mo-
bilizam a crítica genética há anos com relação à emergência da textua-
lidade em manuscritos póstumos . Esse volume, composto de anotações 
manuscritas para preparação de aulas e anotações de aula de alunos 
presentes, também contou com um trabalho de textualização construído 
por especialistas da obra, tendo como base os textos publicados em vida 
pelo linguista . Trata-se de corpus exemplar para análise dos processos de 
circulação dos manuscritos, mas também do trabalho crítico que visa a 
conferir textualidade a documentos opacos que não se dão a ler em sua 
materialidade intrínseca .
Palavras-chave: textualidade; manuscritos póstumos; Émile Benveniste

Da obra publicada à entrevista: construção 
de uma performance autoral
Viviane Araújo Alves da Costa Pereira (UFPR)

As entrevistas de escritores constituem habitualmente uma fonte interes-
sante de indícios para se pensar o processo de criação . É preciso atentar, 
no entanto, para o fato de o próprio gênero “entrevista” conformar um 
lugar de enunciação particular, com especificidades e, sobretudo, com 
objetivos que extrapolam uma ideia (ingênua) de transparência ou verda-
de . O autor que ali se coloca é, por si mesmo, uma performance de autor 
criada por e para aquela circunstância (Leonor Arfuch; Diana Klinger) . 
Procurando inverter a ordem dos fatores, pretende-se nesta comunica-
ção refletir sobre como o texto publicado, a obra e sua recepção, contri-
buem para a construção dessa performance autoral que se dá a ver nas 
entrevistas de escritores . Em uma época de exposição midiática, em que 
os escritores são reiteradamente convidados a comentar seus textos em 
programas de tv ou mesas redondas de festas literárias, pergunto o quan-
to desse projeto literário é engendrado pelo gênero, que implica uma re-
flexão a posteriori sobre a obra . Tomarei como texto publicado algumas 
entrevistas do escritor haitiano Dany Laferrière, das quais seus romances 
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seriam os manuscritos, índices de um processo de criação .
Palavras-chave: performance autoral; entrevistas; processo de criação; Dany Laferrière

Fahrenheit 451: a luta do conhecimento 
contra a censura literária
Vívian Stefanne Soares Silva (CEFET-MG)

Este trabalho analisa a produção cinematográfica intitulada Fahrenheit 
451 de François Truffaut em sua proposição de resistência a imposição e a 
censura ideológica . Faremos inicialmente uma contextualização da histó-
ria da leitura, discorrendo sobre a importância e o surgimento da escrita . 
Posteriormente resumiremos de forma breve o filme Fahrenheit 451, para 
então realizarmos uma análise, sob as bases teóricas dos autores que 
julgarmos necessários, a fim de concluirmos de que maneira a alienação 
intelectual e a censura interferem na vida, nas práticas de leitura e na 
história de uma sociedade . 
Palavras-chave: leitur; Fahrenheit 451; censura; alienação

Roberto Alencar: o trânsito do corpo na 
construção de comunicação e autoria.
Wagner Miranda Dias (PUC-SP)

Este trabalho investiga os percursos da composição artística do artista do 
corpo – teatro, dança e performance – Roberto Alencar, refletindo sobre 
seus processos criativos, de autoria e comunicação, observando os pro-
cedimentos que envolvem seu pensamento e sua prática na produção de 
sua cena, destacando as relações entre desenho, verbo e corpo . A inves-
tigação do trânsito entre linguagens inserido nos processos criativos é 
essencial para pensarmos criticamente sobre sistemas e redes comunica-
cionais contemporâneas, lançando olhares sobre a construção dos diver-
sos objetos comunicativos que atuam em hibridização, revelando dife-
rentes modos de ação e tessituras criativas . A fundamentação teórica se 
estrutura a partir dos estudos de Cecilia Almeida Salles, que investigam 
processos de criação no âmbito da complexidade dos sistemas; os auto-
res RoseLee Goldberg, Silvia Fernandes, Klaus Vianna e Flávio Desgran-
ges, serão utilizados no que se refere à reflexão histórica e social sobre 
o artista do corpo . Renato Cohen e Paul Zumthor serão convocados para 
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discutir questões sobre performance e linguagem; Christine Greiner, He-
lena Katz, Lucia Santaella, Norval Baitello, por conceitos sobre imagem e 
corpo; Vincente Colapietro por seus estudos sobre a semiótica Peirciana 
e a subjetividade . O referencial teórico propõe diálogos com pensadores 
fundamentais aos estudos do corpo e da cultura (Gilles Deleuze, Cons-
tantin Stanislavski, Patrick Pavis, Edgar Morin, Zigmunt Bauman, Rudolf 
Laban, Vsevolod Meyrhold, Jerzy Grotowski) . 
Palavras-chave: comunicação; processo de criação; autoria; corpo; desenho

A poética sensível de Janet Cardiff
Walter Costa Bacildo (Ufes); Aparecido José Cirillo (Ufes)

Esta apresentação aborda elementos que compõe o projeto poético da 
artista plástica canadense Janet Cardiff, que desenvolve trabalhos em 
parceria com seu marido, George Bures Miller . Desde 1995, seus traba-
lhos têm recebido reconhecimento em âmbito internacional, e desper-
tam a atenção do público nas redes sociais, produzindo um considerável 
número de posts e declarações, impulsionando a notoriedade dos seus 
trabalhos por outros meios não oficiais, como blogs, canais em sites, 
snaps dentre outros . Com base na investigação de suas obras e na análi-
se de elementos virtuais dispostos publicamente na web, evidenciamos 
os espaços de criação, de circulação e as interconexões entre seus tra-
balhos, a materialidade e o público/agentes da percepção e circulação 
da obra . Tentamos compreender alguns dos nós de interação que nos 
ajudam a demarcação do fio condutor na trajetória de suas percepções 
e memórias na paisagem contemporânea, quase sempre urbana no caso 
de Cardiff . Buscamos identificar os princípios direcionadores do proces-
so contínuo na construção de sua poética, que se conduz pelo envolvi-
mento com o som e a imagem . Apresentamos aspectos que elucidam o 
uso de sofisticados recursos tecnológicos como mediadores no proces-
so de apreensão do expectador na obra, e por vezes, objetivando tornar 
este expectador parte integrante da mesma . Seu projeto poético desloca 
o apreciador/público de sua postura tradicionalmente instituída, reposi-
cionando-o como elemento da obra, de cujo desejo continuo de ressig-
nificação da perspectiva espaço-temporal, reopera os objetos e finaliza-o 
enquanto obra . Cardiff ressignifica seu processo tecendo novos discursos 
e introduzindo argumentos que demonstram seu engajamento na cons-
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trução de um pensamento poético contextualizado, e assim reafirma o 
paradigma da contemporaneidade em suas produções . Faz do processo 
de fruição elemento constitutivo do ato criativo, em uma perspectiva de 
interativa . Assim, expomos alguns dos aspectos pertinentes ao processo 
de criação que possam nos conduzir a ampliar a compreensão sobre a 
poética de Janet Cardiff e sua relação com as novas instâncias de circula-
ção e repercussão produzidas pelas redes sociais .
Palavras-chave: Janet Cardiff; poética; processo de criação; arte; redes sociais .

Depoimentos de uma escrita: a reflexão 
autocrítica de Orides Fontela
Wanderley Corino Nunes Filho(USP)

Nesta comunicação pretendemos refletir sobre o processo de escrita de 
Orides Fontela . Para isso, utilizaremos como ferramenta de leitura as entre-
vistas concedidas pela poeta à luz da releitura de Roland Barthes proposta 
por Leyla Perrone-Moisés no que se refere aos dois objetivos da escritura . 
De acordo com o pensador francês, há na escritura uma espécie de força 
gravitacional que a faz voltar-se para si mesma, sem o prejuízo do fato de 
que tal auto-reflexividade coexista paradoxalmente com um gesto que se 
volta para o mundo, dado seu interesse em “dizer a história” . Conforme 
vemos em seus depoimentos, Orides demonstra extrema lucidez no que 
se refere aos caminhos tomados por sua produção . Sabe-se que, a priori, a 
poeta lança mão de forte abstração como um gesto de recusa a tudo que 
soasse demasiadamente pessoalizado, seja através da fuga do biográfico 
ou do recalque de uma poética feminina . Todavia, tal renúncia tornou-se a 
sua “armadilha”, uma vez que sua poesia passa a ser consagrada pela ca-
pacidade de construir versos um tanto quanto herméticos . Ciente de seus 
impasses, Orides Fontela aponta para a necessidade de renovação . Vale 
comentar que tais limitações não são apenas tópicos de suas entrevistas; 
há também a incorporação desta guinada problemática em seus dois úl-
timos livros, Rosácea (1986) e Teia (1996) . É interessante notar que nessa 
tentativa de abandonar o sublime, a poeta não abre mão de sua mitologia 
pessoal, insistindo assim no uso de seu repertório imagético . De acordo 
com a poeta, isso dá pela impossibilidade de mudar uma personalidade já 
formada . Ao fim de sua produção poética, vemos que sua consciência críti-
ca atinge um impasse extraliterário: a crise financeira que compromete sua 
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subsistência embora sua condição intelectual . É na esteira desse pensa-
mento que tentaremos compreender como os processos de criação poéti-
ca e análise crítica são empregados na escritura poética de Orides Fontela .
Palavras-chave: poesia brasileira contemporânea; Orides Fontela; entrevistas; lírica auto
-reflexiva; reflexão autocrítica

Autoficção por procuração: genealogia de um romance-
documento e seu impacto na leitura em Sujet Angot
Willian Vieira (USP)

Quando Christine Angot, uma das mais polêmicas autoras francesas atu-
ais, publicou Sujet Angot, em 1998, tanto a crítica quanto a academia con-
cluíram que a obra, rotulada como autoficção, era baseada numa carta de 
amor do ex-marido da autora, o homônimo Claude . Nesta comunicação, 
mostro os resultados da minha pesquisa realizada no IMEC (França), no 
Fonds Christine Angot . Analiso a carta, lá presente, e que de fato organiza 
a estrutura do romance, com dezenas de excertos transpostos ao roman-
ce (com suaves modificações de estilo e economia) e a comparo a outros 
textos: cadernos e notas esparsas, fruto de encontros/entrevistas da au-
tora com Claude, segundo a classificação dos documentos . Do amálgama 
desses textos e das citações de alguns livros, Angot teceu Sujet Angot . Da 
análise textual, conclui-se que o texto não apenas é fiel a tais documentos 
pré-existentes externos à obra, o que vai ao encontro da defesa de uma “li-
teratura pura” atrelada ao real que efetua Angot em outros discursos ana-
lisados (artigos, entrevistas, na mídia, nos próprios romances e até diante 
da justiça): além disso, é ao reorganizar frases extraídas de vários textos 
produzidos por Claude - ou seja, pelo tratamento formal dos discursos de 
verdade -, que Angot recria a voz do protagonista . Desse retrabalho, surge 
uma enunciação de tipo confessional, percebida na recepção do romance 
como sendo uma única (e autêntica) missiva em forma de diário . Assim, 
pode-se ler Sujet Angot como uma mostra clara do “método Angot” de ex-
tração de uma literatura de discursos da realidade, via o percurso genético 
dessa escritura . E depreende-se desse processo a concretização da práti-
ca autoficcional aliada à defesa conceitual que Angot faz dessa prática . O 
método, a prática, a escritura e a defesa do processo de escrita encontram 
abrigo na análise do percurso genético de seu processo criativo . 
Palavras-chave: autoficção; crítica genética; cadernos; romance
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Rodrigo Braga: um estudo de arquivos de 
processos e montagem de exposição
Wilson Renato Negrão(PUC-SP); Cecília de Almeida Salles (PUC-SP)

O objetivo desta pesquisa é buscar desenvolver um estudo de arquivos 
de processos de base semiótica na fotografia contemporânea, estudando 
o processo criativo do fotógrafo e artista Rodrigo Braga e através disto 
investigar os caminhos que aproximam a fotografia com a performance . 
A dissertação será desenvolvida, através de um levantamento da evolu-
ção da carreira e trabalhos emblemáticos do artista nas últimas décadas . 
Serão estudados, na sequência, os esboços, anotações e desenhos, ou 
seja, documentos de seu processo de criação . O resultado dessas análi-
ses levará a pesquisa ao conhecimento de alguns procedimentos proces-
suais que ajudará a entender a obra de Rodrigo Braga .Por se tratar de 
um artista novo, com a carreira ainda em evolução, onde a sua obra está 
em processo de desenvolvimento, a pesquisa tende a gerar descobertas 
que ainda são inéditas, inclusive ao artista . Os estudos serão elaborados 
focando em trabalhos realizados nas últimas décadas e também nos pro-
jetos desenvolvidos no decorrer da pesquisa .Através desses documentos 
de processo de produção serão mapeados os percursos de Rodrigo Braga 
no contexto artístico brasileiro e internacional e, assim, apresentar como 
se dá a relação de suas obras com a performance e a evolução de seus 
trabalhos pautada no processo de criação
Palavras-chave: Rodrigo Braga; estudo de arquivos de processo; fotografia, comunicação
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Mesa 1: Da criação à recepção
Peut-on parler de « mise en circulation » du texte ?
Daniel Ferrer (ITEM – ENS/CNRS)

Ce qu’on appelle la mise en circulation d’un texte (par analogie avec la 
mise en circulation d’une monnaie) correspond au passage de la sphère 
privée à la sphère publique, au moment où il quitte l’atelier de l’écrivain 
pour se confronter au public . Elle succède immédiatement au « bon à 
tirer » délivré par l’auteur, c’est-à-dire que paradoxalement, cette mise en 
ciculation correspond au moment où le texte est contractuellement figé . 
Or de fait le BAT et la mise en circulation n’arrêtent rien (le texte devient 
ce qu’en fait le lecteur, les éditeurs successifs, pirates ou autorisés, etc .), 
mais surtout il n’inaugure rien, car la circulation a déjà commencé depuis 
longtemps . Les écrivains créent en marchant, les manuscrits voyagent et 
sont envoyés par la poste ou par internet, les feuilles se déplacent dans 
le manuscrit, les mots bougent sur la page . L’aller-retour entre écrivain et 
lecteur a commencé dès les débuts de l’écriture . Enfin, contrairement à 
la monnaie, qui acquiert soudain une valeur prédéterminée le jour de sa 
mise en circulation, le texte fait non-seulement l’objet d’une évaluation 
fluctuante et continue tout au long de sa carrière, mais il est le résultat 
d’un travail axiologique complexe au cours de la genèse .

La creación de América Latina en circulación
Graciela Goldschluck (Universidad de la Plata)

Me parece importante partir de una localización para hablar de la circula-
ción, en este tiempo en que la tecnología permite a un tiempo el flujo de 
datos y su control, el desplazamiento de personas y su detención . Como 
sabemos, la creación en tanto actividad humana se relaciona íntimamen-
te no sólo con las tecnologías y sino principalmente con las políticas tec-
nológicas; baste recordar que para la creación literaria en esta parte del 
planeta, la traducción y la edición han sido tan determinantes que la exis-
tencia de algo llamado literatura latinoamericana pudo definirse como 
tal y crear cátedras en universidades europeas y norteamericanas a partir 
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del llamado boom que tuvo a traductores y editores en el centro de la es-
cena . Sin embargo, esta relación íntima y política no debería pensarse de 
manera causal ni externa . Nuestra disciplina nos muestra que es un error 
pensar en dos momentos consecutivos, donde en un primer momento 
estaría la creación para, en un segundo momento, ponerse en circulación . 
Por el contrario, nuestros archivos muestran que esos dos movimientos 
se hacen presentes en los manuscritos al mismo tiempo y con lógicas 
heterogéneas . No se trata de escribir pensando en la circulación, sino 
que las propias condiciones de comunicabiblidad forman parte del modo 
que adopta la creación literaria . Escribir a máquina para asegurarse de 
entender la propia letra, colocar un carbónico para que un amigo pueda 
leer aquello que de todos modos no se está seguro de querer publicar, 
fueron maneras que el siglo XX adoptó para hacer circular no los textos, 
sino los momentos de creación . Salvar un archivo o publicarlo en un blog, 
escribir un “comentario” en una plataforma tan pública como privada, 
son algunas maneras del siglo XXI . Los manuscritos, en fin, llegaron hasta 
nosotros una vez liberados de su función de instrumentos para la creaci-
ón, por lo que el gesto de conservación realizado por el propio autor su-
pone la primera condición para su circulación . Por otra parte, si la propia 
existencia de los manuscritos es su condición de comunicabilidad, si pen-
samos con Derrida que “Un écrivain c’est surtout quelqu’un qui écrit un 
testament: quoi qu’il écrive c’est, comme chose publique, et survivante, 
de l’ordre testamentaire” (Contat et Ferrer 1998: 208), no podemos me-
nos que asumir, como albaceas autoungidas de ese testamento, la tarea 
de hacerlo llegar a destino . Para poner las cosas en su lugar, debemos 
saber que las políticas de circulación determinan la propia existencia de 
los manuscritos de creación en tanto tales; vale decir, les otorga derecho 
de ciudadanía . En este sentido la crítica genética ha venido a asumir ese 
desafío como una política de lectura al descolocar el lugar en el que la 
filología histórica había ubicado al manuscrito . La declaración de prin-
cipios “Le brouillon n’est plus la préparation, mais l’autre du texte” (Le-
vaillant en Lois 2005: 89) suspende una disposición de lectura y establece 
otra, según la cual el manuscrito deja de estar confiscado por los editores 
de textos y, como cosa pública y sobreviviente, comienza a circular . Pro-
pongo en consecuencia un recorrido por las tecnologías de circulación de 
manuscritos que han dejado huellas en el archivo de escritura de Manuel 
Puig a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y por los modos en que 
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las tecnologías de fines del siglo XX y comienzos del XXI han intervenido 
en la conformación del archivo y sus políticas de circulación .

Les méthodes de la critique mondiale: 
circulations disciplinaires
Tiphaine Samoyault (Paris 3 Sorbonne nouvelle)

Présenter l’actualité de la réflexion française sur les méthodes de la critique 
mondiale invite à repérer de nouvelles articulations entre les disciplines et 
à voir comment les méthodes de certaines disciplines se sont modifiées 
dans la volonté de penser la circulation des œuvres à l’échelle mondiale . 
Cette réflexion est au cœur du croisement de trois disciplines au moins : 
la littérature, l’histoire et la philosophie, mais elle sera surtout travaillée 
au colloque à partir d’une nouvelle articulation de la relation entre littéra-
ture et histoire . Les références récentes sur lesquelles je m’appuierai se-
ront : L’Histoire mondiale de la France, dir . Patrick Boucheron (Seuil, 2017) 
L’histoire est une littérature contemporaine d’Ivan Jablonka (Seuil, 2015) et 
Laëtitia (Seuil, 2016) Miettes . Éléments pour une histoire infra-ordinaire de 
l’année 1980, de Philippe Artières, (Verticales, 2016) . Et, pour la littérature : 
La langue mondiale . Traduction et domination, de Pascale Casanova (Seuil, 
2015) et Claire Joubert, Critique de l’anglais, Poétique et politique d’une 
langue mondialisée (Lambert-Lucas, 2015) .

Mesa 2: Do diálogo à gênese
“Circuler, c’est vivre” : la création de Victor 
Hugo et les contraintes de l’exil
Jean-Marc Hovasse (ITEM – ENS/CNRS)

Quand Victor Hugo est exilé hors de France par Louis Napoléon Bo-
naparte, il est obligé de remettre en question tout le circuit habituel de 
sa production littéraire, qui permettait jusque-là à sa création de circuler 
à peu près librement . Ses pièces de théâtre sont interdites sur les scènes 
françaises, aucun éditeur n’accepte de publier ses nouveaux livres, son 
nom est banni de tous les journaux . De quelle manière ces contraintes 
ont-elles pesé sur la genèse des œuvres de l’exil ? Dans ses pays d’accueil 
successifs (la Belgique, puis les îles anglo-normandes qui dépendent de 
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la couronne d’Angleterre), Victor Hugo a été obligé d’inventer de nouve-
aux modes de création et de distribution qui passent notamment par une 
adaptation de son écriture et de sa stratégie, et par des combinaisons 
éditoriales inédites (avec Hetzel, le futur éditeur de Jules Verne, comme 
intermédiaire efficace) . La correspondance sous toutes ses formes (lettres 
individuelles, lettres collectives, lettres ouvertes . . .) joue naturellement un 
premier rôle dans ce dispositif . Paradoxalement, toutes les tentatives of-
ficielles pour bloquer la circulation de ses œuvres ont eu sur la puissance 
créatrice de Victor Hugo un effet galvanisant .

A gênese da poesia de Mário de Andrade em circulação 
epistolar: fluxos, vias interditadas, extravios
Marcos Antonio de Moraes (IEB/USP)

Explorando a vasta correspondência do escritor modernista Mário de 
Andrade (1893-1945) com diversos interlocutores, entre 1920 e 1945, esta 
comunicação pretende, em uma primeira visada, analisá-la como lugar 
do testemunho da criação de sua produção lírica . Nesse sentido, abor-
dam-se a configuração de ideários estéticos, circunstâncias da gênese, 
o delineamento de etapas de elaboração, fontes intertextuais, procedi-
mentos colaborativos, movimentos genéticos singulares . Em um segundo 
caminho, focaliza-se o compartilhamento de processos criativos da poe-
sia por meio de cartas sob o prisma das vicissitudes, entrando em pauta 
os curtos-circuitos nos diálogos, em termos de divergências artísticas ou 
ideológicas . A discussão também traz à tona a recepção jornalística dos 
versos do autor paulistano, quando avaliada, nas missivas, em termos 
de extravios de intenções autorais . Em perspectiva crítica mais ampla, a 
comunicação tenciona iluminar o complexo funcionamento da circulação 
epistolar no campo literário, especialmente no que tange à partilha da 
experiência da produção poética em progresso .

A correspondência de João Antônio 
à luz da crítica genética
Sílvia Maria Azevedo(UNESP/Assis)

Missivista contumaz, as cartas enviadas por João Antônio (1937-1996) 
à amiga e escritora Ilka Brunhilde Laurito (1925-2012) compõem o rico 
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acervo do escritor paulistano, depositado no Centro de Documentação 
e Apoio à Pesquisa (CEDAP) da UNESP de Assis . De 1º . de setembro de 
1959, quando remete a primeira carta à poetisa brasileira, até a última, 
em 13 de agosto de 1985, Ilka Laurito foi a interlocutora preferencial do 
jovem escritor . O fato de Ilka ser a destinatária com quem João Antônio 
trocaria suas mais íntimas confidências, tanto no nível pessoal quanto no 
que se refere à produção literária, não significa que escrevesse “ao cor-
rer da pena”, para falar como José de Alencar . Nas cartas, João Antônio 
revela o mesmo cuidado estilístico que manifesta na criação dos textos 
literários, a exemplo dos rascunhos de algumas cartas enviadas a Ilka 
Laurito, a fornecer rico material de reflexão em torno da correspondência 
do autor de Malagueta, Perus e Bacanaço a partir dos pressupostos da 
crítica genética .

Mesa 3: Da biblioteca aos cadernos
Guimarães Rosa residual
Eneida Maria de Souza (UFMG)

O Diário de guerra, escrito por Guimarães Rosa durante sua estada em 
Hamburgo, entre 1939 e 1942, em virtude de seu ineditismo, causado pela 
proibição da família em publicá-lo, transformou-se em objeto-fetiche e em 
objeto de desejo de muitos pesquisadores . Por se tratar de documento que 
registra não só um momento político de importância para o esclarecimen-
to de pontos obscuros da diplomacia brasileira, mas o relato pessoal de 
um dos mais canônicos escritores nacionais, a pesquisa se vê, ao mesmo 
tempo, ameaçada e desafiada a romper o silêncio imposto pelos herdeiros . 
Mas o que mais suscita a curiosidade entre especialistas de Rosa é a reivin-
dicação de autoridade e assinatura sobre o documento arquivado no Acer-
vo de Escritores Mineiros, ironicamente na sua natureza de cópia e não de 
original . O traço peculiar do manuscrito instaura o deslocamento necessá-
rio que o coloca na posição de objeto-fetiche, pelo desconhecimento do 
documento original . O conhecimento de textos ainda inéditos do escritor 
poderão, sem dúvida, confirmar o estreito vínculo da pesquisa com a cria-
ção literária, assim como da gênese textual com o traço biográfico .
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O dispositivo de leitura de Haroldo de 
Campos e os usos da biblioteca
Max Hidalgo Nácher (Universidad de Barcelona)

A biblioteca de Haroldo de Campos, conservada na Casa das Rosas de São 
Paulo, apresenta os rastros de uma prática de leito-escritura que é possível 
entender através da descrição material da biblioteca e do estudo de sua 
marginalia . A sua teoria da escrita como (re)escrita e a sua postulação de 
uma “história sincrônica” podem verificar-se na sua prática de leitura e 
anotação das obras, materializadas na sua biblioteca . Haroldo sublinha as 
obras com canetas colorida, marca-textos e lápis, e resume o argumento, 
geralmente com uma ou duas palavras, nas margens . Além disso, comenta 
pontualmente o texto e registra associações que remetem, com frequência, 
a outros textos, e tende a uma leitura intensiva que não tem problema em 
interromper-se, fragmentando as obras através da leitura . A consulta do 
Acervo confirma que nele toda leitura é (re)escrita . Haroldo lê escrevendo 
e reescrevendo . O seu gesto de apropriação passa por um certo uso da 
biblioteca e pela construção de uma galáxia intertextual . A apresentação 
propõe um estudo sistemático para construir uma imagem concreta da bi-
blioteca de Haroldo e da hierarquia móvel dos seus textos .

A circulação dos processos de criação na 
literatura, nas artes e nas ciências (texto móvel, 
condições iniciais e atrator no manuscrito)
Philippe Willemart (USP)

Parece claro que o manuscrito proustiano senão todos os manuscritos, 
exibe uma sensibilidade recorrente às condições iniciais sob a influência 
simultânea do « texto móvel » que age a cada rasura e de um atrator es-
pecífico . Após ter historiado o conceito de « texto móvel », interrogarei o 
caminho que leva à escritura ou as condições iniciais em Flaubert, Freud, 
Proust e o neurocientista Edelman para chegar ao contrapeso destas 
condições, o atrator estranho (Ruelle) que dará a dimensão fractal à nar-
rativa . Analisarei em seguida o percurso do atrator principal de Na busca 
do tempo perdido que latente no início, se fará explícito desde 1913 sobre 
as provas Bodmer e atrairá a personagem Albertine para se concentrar 
depois sobre o herói da obra quando constatará que todos os materiais da 
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obra literária […] estavam nele: era minha vida passada . O atrator estranho 
tinha reunido os dois tempos: o tempo reencontrado e o tempo perdido .

Mesa 4: Do processo de criação 
à criação do processo

MEJOR VIDA CORP. Quando a circulação é 
a matéria da obra pública, um breve estudo 
do processo criativo de Minerva Cuevas
Aparecido José Cirilo (UFES)

Minerva Cuevas é uma artista mexicana, nascida em março de 1975 . Ao 
longo dos anos de 2000, a artista construiu uma poética centrada em 
uma forte tendência de crítica social, em especial buscando estratégias 
de questionamento das grandes corporações multinacionais que domi-
nam a economia latino-americana . Essa crítica estético-social foi constru-
ída com um discurso poético particularmente interessante: ela criou uma 
corporação na internet, a Mejor Vida Corp ., de um lado uma e-empresa 
que disponibiliza produtos e serviços, mas também um site especific, no 
qual ela disponibiliza fraturas no sistema hegemônico das grandes em-
presas e instituições . A partir dos conceitos de site na arte contempo-
rânea, bem como das reflexões sobre arte pública e paisagem urbana, 
este artigo busca evidenciar como essa artista estabelece um elo com 
o usuário virtual da Mejor Vida Corp . (MVC) e convida-o a compartilhar 
uma ação crítico-social que fragiliza o próprio sistema . Nesse projeto po-
ético da artista, o e-usuário, agora também matéria no processo criativo 
de Cuevas, ao acessar e solicitar os produtos ou serviços da empresa, 
assume um contrato de burla do sistema e das instituições, uma ação de 
fratura econômica, social e estética que questiona os sistemas vigentes, 
tanto o social quanto o econômico e cultural . A circulação desses produ-
tos e serviços da MVC são matéria da obra da artista . A Mejor Vida Corp . 
não vende nada, ela oferta gratuitamente, por e-mail, códigos de barra, 
cartões de embarque do sistema metropolitano, carteirinhas de estudan-
te, produtos e serviços que acionados ou impressos pelo usuário podem 
ser utilizados no dia a dia do transporte coletivo, dos supermercados e ci-
nemas e museus . Quando acionado esse sistema estético - com o acesso 
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à MVC; seguido do cadastro como usuário; solicitado o produto; recebi-
do o arquivo digital; impresso o documento; e utilizado na paisagem da 
cidade -, institui-se a obra de Cuevas . Assim, a intervenção social de Cue-
vas opera em espaços diversos que vão desde o virtual (o sítio da MVC), 
até a paisagem urbana nas ruas e empresas, ou mesmo nos museus Um 
objeto artístico que somente se materializa na fruição, na circulação de 
toda uma estratégia subversiva de questionamento social que inicia-se 
na paisagem do mundo virtual e se efetiva na intervenção urbana, ou nas 
práticas da paisagem urbana .

Le paysage comme création « photo-plastique » : genèse 
de «Châle espagnol» œuvre de Jean-Michel Fauquet
Aurèle Crasson (ITEM – ENS/CNRS)

« Le châle espagnol ou comment la montagne a accouché d’un chien » 
est un film réalisé dans le but d’expérimenter la vidéo comme médium 
d’analyse génétique . La caméra s’est en effet imposée afin d’enregistrer 
les traces de la création d’une œuvre photographique de Jean-Michel Fau-
quet, « Le châle espagnol » . Elle a été placée dans l’atelier du photogra-
phe pour tenter de restituer la relation qui unit les objets ayant contribué 
à la réalisation d’une œuvre à la démarche du photographe « plasticien » . 
Jean-Michel Fauquet construit en effet les paysages de son enfance en les 
réinventant par la sculpture, le dessin, la peinture, la chambre photogra-
phique et le traitement des négatifs, des tirages et de leurs expositions . 
Le dispositif de captation a essayé de faire apparaitre ces traces inscrites 
dans les œuvres . En outre, il a permis de capter la parole de l’artiste en le 
poussant hors d’un discours attendu et notamment en cherchant à faire 
émerger le réseau de liens à l’œuvre dans le processus d’élaboration .

Four seasons, please! A pintura e o 
apagamento do mundo
Isabel Sabino (Universidade de Lisboa)

Antes, este título serviu-me para designar uma espécie de arrufo tenso 
com a realidade, em tempo de inassimiláveis mudanças climáticas e na 
reentrada adentro das quatro paredes cegas do meu estúdio actual ao 
qual, por ironia, chamo mesmo Four Seasons . Enquanto ali cresciam as 
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sombras de uma árvore invertida em reflexos de água, tratei de indagar 
sobre artistas contemporâneos e exposições à escala mundial com obras 
portadoras de inquietação parecida com a minha sobre o assunto, para 
melhor entender o meu próprio trabalho em curso . Agora, com as pintu-
ras entretanto mais adiantadas e parte delas já na China para exposições 
em breve, clarifica-se a trama tecida por passagens entre meios e referên-
cias diversas, o modo como se foi adensando a estrutura conceptual do 
pensamento e processo pictórico: Quatro estações, quatro fotos e quatro 
filmes para doze pinturas, os ditames de um almanaque popular portu-
guês centenário e, finalmente, o acaso de um programa de televisão so-
bre ópera . Parece tanto, talvez demais, ou será ainda pouco para pensar 
arealidade que fibrilha, ou o mundo que se apaga, enquanto se acendem 
as cores e a sedução da pintura e da sua narrativa?

Mesa 5: Dos cadernos aos modelos
Circulação expandida
Cecilia Almeida Salles (PUC/SP)

O congresso propõe uma reflexão sobre as três direções tomadas pela 
circulação dos documentos, no âmbito de seus lugares e formas, assim 
como as repercussões para as obras . Apresentarei uma discussão a partir 
da crítica de processo que venho desenvolvendo, ao longo do tempo, que 
tem como sustentação um conceito de criação como rede em construção . 
Tais reflexões se desenvolveram no âmbito do pensamento da complexi-
dade que enfrenta o desafio das dicotomias, a partir das interações ou 
nexos . Neste contexto serão postas em debate tanto a dicotomia docu-
mento e obra, como circulação privada e pública . No diálogo com a ex-
perimentação contemporânea em suas diferentes manifestações, serão 
discutidos casos, como o projeto Aisthesis, que apagam artisticamente 
tais fronteiras . 



13o Congresso Internacional APCG ~ Ouro Preto, 2017

105

Expanding the Regiebuch. Refigurations of the 
Director’s Notebook in Contemporary Theatre.
Luk Van den Dries (Universidade de Antuérpia)

This presentation will examine the impact of new media on contempo-
rary versions of the theatrical notebook or Regiebuch . The notebook is 
the preferred instrument of the director, or the theatrical ‘author’ that 
has developed along the playwright from the beginning of the twentieth 
century . The notebook is literally standing between the drama-text and 
the staging . It is the director’s sketchbook recording the design of a pro-
duction . Yet it is also a log of the rehearsal process . In the developments 
of the last century, often grouped together as the evolution towards a 
‘directors’ theatre’ (rather than a dramatists’ theatre), the importance of 
the Regiebuch has increased spectacularly . In the history of the modern 
stage, the text becomes less prominent or even disappears in favor of the 
visual and auditory imagination of the director . With the emergence of 
new media, such as digital recordings and computer-based applications 
for editing audio and video, the mediality of the Regiebuch is also chan-
ging . From its initial status as sketchbook and log it transforms into a kind 
of ‘storyboard’ . The hypothesis of the presentation is that the narrative 
structure, or rather the visual narrative on stage, is co-directed and de-
termined by the visual composition techniques used by theatre makers 
during the rehearsal process . In order to elaborate and test this theory, 
notebooks from a selection of contemporary directors will be discussed .
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