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Quinta-feira 28/06  

8h-10h30 
 

OS SEMINÁRIOS DE ROLAND BARTHES: ENTRE A ANTIGA E A NOVA 

RETÓRICA 

Claudia Amigo Pino 

Universidade de São Paulo 

camigopino@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é descrever os dois seminários que Roland Barthes dedicou aos estudos 

sobre retórica, entre 1964 e 1966, a partir das anotações manuscritas depositadas na Biblioteca 

Nacional da França, além da sua correspondência e textos publicados. No primeiro seminário 

(1964-1965), que se encontra quase inteiramente documentado nas anotações na BNF, Barthes 

faz um longo percurso pela Retórica antiga, no qual ele perfaz uma história da retórica desde 

suas origens e o funcionamento dos diferentes conceitos da retórica. No segundo seminário, de 

1965 a 1966, Barthes propõe debater como a retórica pode ser pensada na contemporaneidade, 

tanto na crítica e como na literatura. Com anotações bem mais esparsas, esse seminário foi 

composto sobretudo por apresentações de convidados de diferentes áreas, como linguistas, 

críticos literários e escritores. Para ter acesso aos conteúdos, é necessário consultar a 

correspondência de Barthes e as publicações daqueles que frequentaram o seminário, como 

Philippe Sollers, Julia Kristeva, Michel Butor, Oswald Ducrot e Gérard Genette, além do próprio 

Barthes. A relação entre todos esses documentos permite vislumbrar uma grande mudança no 

pensamento estruturalista, que não se restringe apenas à obra de Barthes, mas a toda uma geração 

de pensadores.  

Palavras-chave: Roland Barthes; Retórica; Anotações de aula. 

 

 

A CRIAÇÃO VERBIVOCOVISUAL DE AUGUSTO DE CAMPOS 

Raquel Bernardes Campos 

Doutoranda pela Universidade de Brasília 

raquelbernardes@gmail.com   

 

O presente trabalho busca examinar alguns arquivos do poeta Augusto de Campos, incluindo 

manuscritos e rascunhos dos poemas da série Poetamenos, para melhor compreendermos o seu 

processo de criação. Através do estudo de arquivos pessoais e não publicados, analisados pelo 

viés da Crítica Genética, podemos descobrir novas perspectivas quanto à sua obra e novos dados 

sobre o seu processo criativo. A palavra verbivocovisual – que aparece no Finnegans Wake, de 

James Joyce – foi uma das palavras-chave do surgimento da poesia concreta, pois ela engloba em 

si os três aspectos que os concretistas julgavam necessários a um poema: o verbal, o vocal e o 

visual. Assim, desde o início da composição de seus escritos, Augusto de Campos mantém a 

preocupação com a forma, com o som e com o texto simultaneamente. Os três aspectos 

mencionados fazem parte, não apenas da poesia e da teoria do concretismo, como também 

aparecem na criação poética de Augusto.  

Palavras-chave: manuscrito; Augusto de Campos; poesia concreta 

 



 

 
 

XXXIII ENANPOLL 

Encontro Nacional da ANPOLL 

 

A POESIA E A BIBLIOTECA 

Cristiane Rodrigues de Souza  

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul -Três Lagoas 

crika_rodrigues@hotmail.com 

 

A obra de Percy Bysshe Shelley, presente na biblioteca de Mário de Andrade, que guarda o 

volume SHELLEY, Percy Bysshe. The complete poetical works of Percy Bysshe Shelley, edited 

with textual notes by Thomas Hutchinson. London: Humphrey Milford, Oxford University Press, 

1917, assim como exemplares de Walt Whitman, presentes entre os livros do escritor modernista, 

são fontes da criação de “A meditação sobre o Tietê”, poema publicado em Lira paulistana. O 

acesso ao acervo do escritor modernista lança luz à análise do poema, já que a entrega do eu ao 

rio, num voltar-se para o próprio reflexo, misturado com o outro e com a paisagem, aproxima-se 

da definição romântica de poesia, entendida como o “encontro entre o eu, o mundo e as 

palavras”, como lembra Candido, sendo a paisagem o lugar em que se unem o eu que se objetiva 

e o mundo que se interioriza, como afirma Collot. Tendo isso em vista, o presente trabalho 

aproxima o estudo de volumes da biblioteca do escritor à sua produção poética, analisando, de 

forma detida, as partes do poema longo que retomam as obras do poeta inglês e do poeta 

americano. 

Palavras-chave: Biblioteca de escritores; poesia; Mário de Andrade. 

 

UMA CORRESPONDÊNCIA SENSÍVEL E AMIGA 

Moema Rodrigues Brandão Mendes 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF)..  

moemamendes@cesjf.br   

 

Fatores preponderantes constatam a importância da construção de um contemporâneo objeto 

teórico que é o arquivo literário e suas contribuições para que a memória seja resgatada e 

preservada. Organizar e disponibilizar em meio convencional e eletrônico os acervos literários 

eleitos para uma pesquisa, é uma importante ação de preservação que, hoje, abrange não apenas 

o documento/suporte, mas a função social da informação materialmente registrada neste suporte. 

Ressalta-se a necessidade de adotar medidas de defesa quanto à possibilidade do não 

desaparecimento gradativo dos acervos de papel o que, com certeza, contribuirá para a perda do 

processo de criação autoral e o fim da pesquisa em fontes primárias. Ocupar-se da, e trabalhar a 

documentação dos titulares dos fundos e tornar real a liberação de acesso ao público, muito 

contribuirá para a credibilidade das pesquisas neste setor. Partindo desta breve reflexão, a 

proposta é divulgar o Acervo Alencar que reúne a correspondência passiva do escritor Gilberto 

de Alencar, mineiro, cujo dossiê epistolográfico encontra-se no Fundo do titular sob a custódia 

do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) em Juiz de Fora, MG. Este argumento é uma ação 

do GT, Arquivos literários: memória, resgate e preservação, devidamente certificado pelo Cnpq. 

Os trabalhos orientados, nesta área, e, já entregues ao público têm demonstrado que se trata de 

um instrumento útil para os estudiosos das humanidades em geral.  

Palavras-chave: Arquivo Literário; Correspondência; Gilberto de Alencar. 
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Quinta-feira 28/06  

11h-13h 
 

O TRATAMENTO EDITORIAL DAS VARIAÇÕES TEXTUAIS: PARA UMA EDIÇÃO 

DA CRÔNICA “O HOMEM E AS VITRINES”, DE VASCONCELOS MAIA 

Edna Maria Viana Soares 

 Doutoranda em Crítica Textual – FLUL/PT 

andemvs@gmail.com 
 

O estudo do processo de escrita de Vasconcelos Maia (20 de março de 1923 – 14 de julho de 

1988) encontrou seus primeiros contornos em Soares (2010) quando foi constatada a prática pelo 

escritor da reformulação textual e mesmo da repetição de seus escritos. Vasconcelos Maia 

materializou seu pensamento em crônicas e contos, alguns deles circulando mundialmente. Esta 

alternância das dimensões expressivas é indiciária de um intenso processo criador e, ao mesmo 

tempo, tradutora do desvelo do escritor para com o seu pensamento e de rupturas com a tradição 

dominante. Autor de uma obra múltipla, Vasconcelos Maia republicou muitos de seus textos em 

situações bem peculiares neles procedendo alterações significativas. A crônica “O Homem e as 

vitrines”, publicada pela primeira vez no Jornal da Bahia, em 1958, após sofrer alterações, 

inclusive no título, foi publicada mais duas vezes nos livros o Primeiro Mistério (1960) e em 

Romance de Natal (1976). Este artigo pretende lançar luz sobre o modo como o escritor produzia 

seus textos, observando as variantes autorais e ainda sinalizar como as abordagens digitais 

surgem como mais promissoras para cotejar, editar e reorganizar automaticamente os 

testemunhos, explorando a natureza dinâmica da condição textual. 

Palavras-chave: Variantes autorais; Abordagens digitais; Vasconcelos Maia.  

 

FORTUNAS: FAZEM-SE E DESFAZEM-SE. O CRIME DA RUA DO SAPO 

 

Andréa Ferreira Carvalho Falconi 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora-CES/JF 

andreamestradocesjf@gmail.com/andrea@falconi.com 
 

Esta comunicação é parte de uma investigação que se encontra em fase de desenvolvimento, 

inserida na linha de pesquisa Literatura de Minas: o regional e o universal do Programa de Pós-

Graduação, Stricto sensu – Mestrado em Letras do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora 

(CES/JF). A proposta é elaborar uma edição princeps e diplomática a partir de um dossiê 

autógrafo inédito, do escritor mineiro Gilberto de Alencar, cuja documentação está custodiada 

pelo Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) em Juiz de Fora, MG. Definida pelo próprio 

autor, a novela, O crime da rua do Sapo apresenta uma trama narrativa que se passa na cidade 

mineira de Juiz de Fora. As teorias da Crítica genética e Crítica textual sustentarão a lida com os 

manuscritos e permitirão a elaboração da referida edição. A teoria da Memória sustentará o papel 

mnemônico exercido pela trama novelesca e a representação do papel do intelectual exercido por 

Alencar, abordagens que contribuem de maneira relevante para o resgate do cenário histórico-

literário-social da cidade de Juiz de Fora aditada no regional, no nacional e no universal. Esta 

busca é uma ação do Projeto de Pesquisa, Arquivos literários: memória, resgate e preservação, 

devidamente certificado pelo CNPq, sediado pelos centros de pesquisa CES/JF/MAMM/FCRB. 

Palavras-chave: Gilberto de Alencar; O crime da rua do Sapo; Edição princeps/diplomática. 
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ANDORINHAS, DE GODOFREDO RANGEL: CIRCULAÇÃO EM REVISTA E 

LIVRO 
Camila Russo de Almeida Spagnoli 

Universidade de São Paulo 

camilarusso@usp.br  

 

Entre o período de janeiro de 1917 a abril de 1924, o escritor mineiro Godofredo Rangel (1884-

1951) figura em diferentes números da Revista do Brasil. É neste periódico que alguns dos 

contos que integram a coletânea Andorinhas, publicada pela Monteiro Lobato & Cia. em 1924, 

receberam sua primeira versão impressa. A comunicação objetiva discutir, a partir do cotejo da 

versão publicada na Revista do Brasil e da edição princeps de Andorinhas, aspectos centrais do 

processo criativo do escritor, considerando, em principal, a trajetória dos textos na passagem das 

páginas do mensário para o livro. Recorre-se ainda à correspondência de Rangel com o também 

escritor, amigo e editor Monteiro Lobato (1882-1948), reunida em A barca de Gleyre (1944), 

recuperando o importante papel e constante incentivo de Lobato quanto à produção literária de 

Rangel. 

Palavras-chave: Godofredo Rangel; Revista do Brasil; Andorinhas.  

 

 

Sexta-feira 29/06  

8h-10h30 
 

A CONSERVAÇÃO DO FUNDO MARCEL PROUST NA BIBLIOTECA NACIONAL 

DA FRANÇA E SEUS OBSTÁCULOS PARA A EDIÇÃO DOS MANUSCRITOS  

 

Carla Cavalcanti e Silva  

UNESP/Campus Assis 

juliecamus@gmail.com  

O Fundo Marcel Proust, situado na Biblioteca Nacional da França (BnF), contém 75 cadernos de 

rascunho, além de 20 cadernos de montagem do romance, datilografias e provas. Parte desses 

documentos, 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, a totalidade dos documentos dispostos neste acervo. Numerados pela 

principal conservadora na época, Florence Callu, um número considerável desses documentos 

sofreu alterações físicas devido a sua restauração necessária. Se isso possibilitou a conservação 

dos documentos, também interferiu de maneira bastante contundente na forma como os mesmos 

se apresentam ao geneticistas atualmente. Outro procedimento adotado recentemente para 

garantir a conservação do fundo foi a quase total digitalização dos documentos proustianos. 

Embora isso tenha permitido maior circulação dos manuscritos na seara pública, já que estão 

todos disponibilizados no site da BnF para consulta geral, isso não reduziu os obstáculos 

enfrentados pelo Crítico Genético, notadamente em seu trabalho de edição genética. A presente 

comunicação visa apresentar, num primeiro momento, o fundo Marcel Proust, explicitando os 

procedimentos adotados pelos profissionais de acervo para a conservação dos documentos. Num 

segundo momento, busca-se discutir como essas intervenções nos manuscritos proustianos 

interferem diretamente no trabalho do Crítico Genético e como a Crítica Genética pode 

mailto:camilarusso@usp.br
mailto:juliecamus@gmail.com
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colaborar, por meio de seu aporte metodológico e analítico, para amenizar tais interferências 

inerentes ao trabalho de conservação.  

Palavras-chave: Fundo Proust; Conservação; Edição genética.  

 

UMBRAIS DO ARQUIVO: ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO (MEMÓRIA E 

HISTÓRIA DA TRAJETÓRIA DO ARQUIVO DE CAMILLO DE JESUS LIMA)  

Esmeralda Guimarães Meira 

Doutora em Memória: Linguagem e Sociedade – UESB 

Professora da Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

esmelmeira@yahoo.com.br 

 

Esta comunicação apresenta a trajetória do arquivo do escritor baiano Camillo de Jesus Lima 

(1912-1975) e o seu estado topo-nomológico atual, (DERRIDA, 2001), um arquivo em 

movimento ou como o classificaria (MARQUES, 2015), no trânsito do privado ao público, em 

um “espaço intervalar”. Sua trajetória foi marcada por situações de ocultamento, de risco, de 

vulnerabilidade, mas, acima de tudo, mantido pela vontade de preservação. O texto destaca a 

importância e valor dos documentos no conjunto arquivístico em que memória e história se 

imbricam em favor do conhecimento sobre o homem e a sociedade. Considera-se a noção de 

documento como fato relativo à contemporaneidade, não mais limitando-o ao texto em si, mas 

em sentido amplo (LE GOFF, 1990; NORA, 1993). Seja ele escrito, ilustrado, sonoro, imagético 

ou expresso de qualquer outra forma, vale considerar as circunstâncias em que são produzidos, 

pesquisados, analisados. Camillo de Jesus Lima possui formação autodidata, escreveu crônicas, 

contos, romances, mas foi sua obra poética que o tornou conhecido. Publicou sete livros de 

poemas de 1941 a 1973, vencendo o prêmio Raul de Leoni em 1942, pela Academia Carioca de 

Letras, com o livro Poemas. Foi crítico de rodapé do Jornal A Tarde (Salvador) e de O Combate 

(Vitória da Conquista) em meados do século XX, tornando-se respeitado pela intelectualidade do 

período e por escritores brasileiros que tiveram suas obras resenhadas por ele. Assumidamente 

um escritor social, por algum tempo engajado na luta socialista brasileira, Camillo de Jesus Lima 

fez de sua pena uma arma de combate. 

Palavras-chave: Acervos; Documentos; Camillo de Jesus Lima. 

 

O DISPERSÃO DO ARQUIVO: A FORMAÇÃO DE ACERVOS DE EDITORAS  

Mônica Gama 
Universidade Federal de Ouro Preto  

gamamonica@gmail.com.br    
O livro, entendido correntemente como obra final, é parte de um processo de construção de 
sentidos. O arquivo de uma editora permite vermos diferentes momentos da criação do 
livro: da correspondência entre autores e editores a manuscritos de correções de provas, 
das versões de ilustrações a escolhas de escritores e intelectuais para atuarem na 
publicidade dos livros, entre outros. Nesta comunicação, proponho a reflexão sobre o 
processo de institucionalização de acervos de editoras, sobretudo a partir do exemplo da 
Livraria José Olympio Editora, atualmente depositado na Fundação Biblioteca Nacional e na 
Fundação Casa de Rui Barbosa. A falta de cuidado na criação de arquivos de editoras no 
Brasil resulta na perda de muitos documentos de processo. O caso da Livraria José Olympio 

mailto:gamamonica@gmail.com.br
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Editora é muito relevante, pois, editora brasileira mais importante da primeira metade do 
século XX, foi dividida pelo próprio editor, José Olympio.  
 
Palavras-chave: arquivo; Livraria José Olympio Editora; processo de criação editorial. 

 

A POÉTICA DA RELAÇÃO EM A QUEDA DO CÉU 

 

Maria da Luz Pinheiro de Cristo 

Universidade Federal do Espírito Santo 

luzpinheiro9@yahoo.com.br 

 

A queda do céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, é o resultado do encontro entre um xamã 

Yanomami e um antropólogo; ou o encontro de dois antropólogos; ou, ainda, o relato 

autobiográfico de Davi Kopenawa. Segundo 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 entrevistas, 

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. O objetivo desta comunicação é 

acrescentar a este múltiplo diálogo os conceitos de Édouard Glissant. Penso principalmente em 

"relação" ou em "identidade relação", partilha de conhecimento e superação da ideia de 

compreensão do outro, considerando o direito à opacidade e não o enquadramento do outro 

dentro do meu sistema de compreensão. Todos estes elementos encenados no processo de 

tradução que, para este autor, significa fuga, ou, melhor ainda, renúncia. Dessa forma, pretende-

se contribuir para a compreensão do processo de criação da obra A queda do céu. 

 

Palavras-chave: poética da relação; a queda do céu; processo de criação. 

 
Sexta-feira 29/06  

11h-13h 
 

ARQUIVOS PESSOAIS E PROCESSOS DE CRIAÇÃO: DIÁLOGOS ENTRE A 

CRÍTICA GENÉTICA, A TEORIA LITERÁRIA E A ARQUIVÍSTICA  

Mabel Meira Mota 

Universidade Federal da Bahia 

mabelmmota@gmail.com 

 

No âmbito da Crítica Genética, gênese refere-se ao estudo do processo de criação, considerando 

o trajeto percorrido pelo rascunho até o texto publicado.  No âmbito da Arquivística, o termo 

gênese pode referir-se tanto à adequada inserção do documento arquivístico no contexto de sua 

produção, isto é, ao estudo da relação indicial entre o documento e a atividade/função/processo 

criativo que lhe dera origem, quanto ao próprio processo de constituição do fundo documental. 

Ambas se inscrevem no rol de leituras possíveis sobre os movimentos do texto e do arquivo e 

reiteram a necessidade de reflexão em torno dos processos de criação literários e de suas 

implicações no arranjo documental proposto pelos arquivistas. Nosso esforço, portanto, 

concentra-se na proposição de interfaces de diálogo entre a Crítica Genética, a Arquivística e a 

mailto:luzpinheiro9@yahoo.com.br
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Teoria Literária no sentido de propor uma nova prática para o arranjo de arquivos pessoais de 

escritores, que tornem possível evidenciar os afetos, as experiências e os processos criativos, que 

apontam para a instabilidade decorrente das múltiplas etapas de produção textual. Demonstra-se 

como os arquivos pessoais de escritores contribuem para a rasura de concepções de autor e obra, 

ao dar a ler o processo temporal de escritura que constrói o significado literário. Além disso, 

trata-se de uma nova forma de lidar com o empecilho dos limites impostos pelos princípios 

teóricos da Arquivística, que, adaptados a uma postura positivista, pautada na objetividade e na 

imparcialidade, por muito resistiu a tratar os arquivos pessoais no seu próprio território, o que 

acabou por resultar na aplicação da metodologia da área utilizada para o tratamento dos arquivos 

institucionais desconsiderando suas peculiaridades.  

 

 

Palavras-chave: Critica Genética; Teoria Literária; Arquivística. 

 

 

ROTEIRO E ARQUIVOS DE PROCESSO 

 

Patrícia Dourado 

Doutoranda em Comunicação e Semiótica na PUC-SP (bolsa CAPES) 

patriciadouradoo@hotmail.com 

 

 

Quais os lugares da criação para o estudo do roteiro? Só os roteiros verbais escritos? E como se 

dá o estudo de processo diante dos relatos de alguns realizadores cujos roteiros não se limitam à 

forma verbal escrita? São questionamentos que embasam esta pequena discussão acerca da 

construção do roteiro e da narrativa no cinema e os meios materiais por onde acessar esses 

estudos. Aproveitando as importantes discussões propostas pelo GT de crítica genética, 

desejamos pensar junto a elas o estudo genético do roteiro, também no âmbito das Letras, que 

pode ser, entre muitos caminhos possíveis, tomar o roteiro do ponto de vista de sua relação com 

os demais registros de processo do filme, mas sem retirar do roteiro sua função primeira – de 

imaginar e fazer imaginar filmes – com o uso de vários recursos, entre eles o texto verbal escrito, 

mas não só. Como seria então pensar o roteiro nessa relação e as diferentes formas de registro de 

processo que o acompanham? Como promover a conservação, o acesso e as discussões que tem 

por base o estudo desses materiais? Embasam essa reflexão os estudos de arquivo e a teoria de 

processo de Cecília A. Salles (2010; 2017), os estudos de Vincent Colapietro acerca dos locais 

da criação e da visão de continuidade do processo de criação (2016) e a pesquisa com arquivos 

de processo de roteiro de seis cineastas brasileiros em desenvolvimento no âmbito do doutorado 

em Comunicação e Semiótica na PUC-SP.  

 

Palavras-chave: roteiro; crítica genética; arquivos de processo. 
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EUGÈNE IONESCO EM TRADUÇÃO: O LUGAR DOS MANUSCRITOS  

 

Viviane Araújo Alves da Costa Pereira 

Universidade Federal do Paraná 

viviane.pereira.fr@gmail.com 

Eugène Ionesco, dramaturgo francês vinculado ao chamado Teatro do Absurdo, tem vasta 

produção teatral publicada integralmente pela Pléiade. Algumas peças foram traduzidas para o 

português, e cabe destacar o papel do ator e diretor Luís de Lima, principal responsável pela 

chegada da obra de Ionesco ao Brasil, pelas encenações de A cantora careca, A lição, As 

cadeiras e Rinoceronte, mas também pelas traduções que fizeram de Ionesco uma figura 

recorrente na cena brasileira até os dias atuais. Outras peças, como A agonia do rei e Amedée ou 

como se livrar dele também ganharam versão em português, mas, como é recorrente no gênero, 

várias dessas obras não tiveram seus textos publicados, tendo seu alcance restrito à encenação. 

Por outro lado, o escritor tem uma vasta produção crítica ainda não traduzida para o português. 

Nesse trabalho, apresento o projeto de tradução das peças comentadas por Eugène Ionesco no 

volume Notes et contre-notes (1962) e a relação que pretendo estabelecer entre a tradução das 

peças e os manuscritos dos textos críticos analisados em minha tese de doutorado. Dos textos 

publicados em jornais para a reunião em formato livro, é possível observar um movimento de 

realce ou apagamento do tom polêmico adotado pelo escritor; proponho observar como esse 

movimento pode incidir sobre a leitura e, particularmente, a leitura tradutória, das peças A 

cantora careca, A lição, As cadeiras e O rinoceronte.  

Palavras-chave: Manuscritos; Eugène Ionesco; Tradução.  

 

EM NOME DO NOME REAL: ANÁLISE DO JOGO LITERÁRIO, AUTOCENSURA E 

DEFESA DA AUTOFICÇÃO NOS ROMANCES DE CHRISTINE ANGOT  

 

Willian Vieira 

Universidade de São Paulo 

vieira.will@gmail.com 

Investiga-se aqui o papel do nome real de terceiros utilizados no jogo literário que enseja a 

autoficção de Christine Angot. Ao cotejar romances com correspondências (de ordem legal), 

notas e manuscritos a eles ligados, depostos no Fonds Christine Angot, no IMEC, França, efetua-

se uma análise sobre a importância que têm os nomes reais para a estratégia literária dessa 

literatura. A partir da análise da evolução dos nomes nos textos (via comparação de versões dos 

manuscritos impressos) e do que dizem a autora e a narradora, dentro e fora do romance, sobre 

tal uso, pensa-se uma ontologia possível do nome real no literário – em comparação, por 

exemplo, com Zola e a defesa do naturalismo. O nome é central para a ontologia da literatura em 

questão, não só sua estética. Pensa-se o papel que a supressão (legal) dos nomes por pressões do 

mercado editorial tem em relação a todo o processo literário. E se questiona, ainda, no nível da 

recepção, o efeito que tem o nome real identificável e sua defesa para a leitura do romance. Do 

valor estético que os nomes têm para as  obras, inclusive sua importância para o processo de uma 

escrita que defende o uso do real para o impacto da ficção sobre o leitor, parte-se para uma 

análise mais aberta da relação entre o nome real, a performance e a ética em questão no jogo 

literário - definição de ética esta que tem relação cabal com o discurso sobre essa literatura.  
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