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1. Introdução 

 

Na gestão anterior, a coordenação tinha dado ênfase à necessidade de abrir o GT a novos 

pesquisadores e assim ter uma representação mais efetiva das novas pesquisas em Crítica 

Genética no Brasil. Já na gestão 2006 - 2008, o objetivo foi diferente: reconheceu-se que era 

necessário, naquele momento, aprofundar os debates entre as diferentes teorias que servem de 

apoio para os estudos genéticos no país. Para isso, a gestão propôs um encontro em que fossem 

contemplados os estudos de processo nas mais diversas linguagens em que os pesquisadores 

mostraram estar trabalhando com bases teóricas semelhantes, como a semiótica peirceana, os 

estudos culturais, a abordagem sistêmica, a teoria da complexidade, dentre outras.  

Como produção conjunta das pesquisas em Crítica Genética desenvolvidas no biênio, a 

Revista Estudos da Universidade Federal da Bahia, publicará em 2010 um número dedicado aos 

Estudos de Processo, sob a minha coordenação e da professora Célia Telles, também desta 

universidade.  

Além disso, a gestão manteve atualizado o site: http://www.gtcriticagenetica.ufba.br/, do 

qual constam o nome dos pesquisadores do GT da Anpoll, as linhas de pesquisa por eles 

desenvolvidos e representadas nos trabalhos por eles apresentados no GT da Anpoll de 2008. 

 

Membros que mandaram resumos para Encontro Anpoll 2008 

 

 

Nomes 

 

 

Emails 

 

1. André da Costa Cabral cabral.andre@ig.com.br 

2. Claudia Consuelo Amigo Pino hadazul@usp.br 

3. Eduardo Calil eduardocalil@hotmail.com 

4. Elisabeth Baldwin prof.baldwin@yahoo.com.br 

5. Isabel Cristina Farias de Lima isabel.lima@ufrgs.br 

6. Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro ribeirolucia@hotmail.com 

7. Mara Lúcia Barbosa da Silva mlubs@ig.com.br 

8. Márcia Ivana de Lima e Silva marciaivanalimaesilva@yahoo.com.br 

9. Marie-Hélène Paret Passos paretm@terra.com.br 

10. Mônica Fernanda Rodrigues Gama gamamonica@yahoo.com.br 



11. Olivia Ribas de Farias ribasli@yahoo.com.br 

12. Samara Fernanda Almeida Oliveira de Lócio e Silva samaralocio@itelefonica.com.br 

13. Silvia Maria Guerra Anastácio smganastacio10@hotmail.com 

14. Verónica Galíndez Jorge vegarj@usp.br 

 

 

 

2. Membros do GT e respectivos resumos dos trabalhos propostos para o 

encontro do biênio 2006-2008 

 

 

1. André da Costa Cabral 

cabral.andre@ig.com.br 

 

Título: Cartas a Plínio Barreto de seu amigo Mário de Alencar 

Resumo: O acervo Correspondência Passiva de Plínio Barreto, pertencente ao Instituto de 

Estudos Brasileiros da USP, possui diversos documentos que permitem a realização de estudos 

sobre a vida literária da primeira metade do século XX, período em que Plínio Barreto atuou 

como crítico literário nos jornais O Estado de S. Paulo e Diário de S. Paulo. Nesta apresentação 

comentarei o trabalho de transcrição e anotação das 26 cartas enviadas pelo escritor Mário de 

Alencar ao jornalista Plínio Barreto. O estudo deste diálogo epistolar permite demonstrar um 

pouco do potencial do gênero e do acervo, pois é dentro desta correspondência que encontramos 

os embriões de outros conjuntos epistolares, como o de Jackson de Figueiredo, Tobias do Rego 

Monteiro entre outros. 

 

 

2. Claudia Consuelo Amigo Pino -USP 

 hadazul@usp.br 

 

Título: Tremores de letras: Glissant e a crítica genética 

Resumo: O escritor e pensador martinicano Édouard Glissant (1928-) apresenta uma vasta obra 

crítica na qual desenvolve em diversos momentos temas relativos à criação. Em trabalhos 

anteriores (parcialmente assimilados no livro "Escrever sobre escrever") tentei apresentar a 

relação entre as idéias de Glissant e as noções de cronologia, processo e escritura, próprias da 

crítica genética. Nesta apresentação pretendo desenvolver a relação de Glissant e a crítica 

genética a partir de outro viés, relativo à acumulação de documentos e ao uso de novas 

tecnologias de informação. Para isso, trabalharei especialmente as duas últimas obras "críticas" 

de Glissant; "Traité de tout-monde" (1997) e "La cohée du Lamentin" (2005). 

 

 

 



3. Eduardo Calil 

eduardocalil@hotmail.com 

 

Título: Onomatopéias em manuscritos escolares: formas de interferência, modos de 

subjetivação.   

Resumo: Pretendemos discutir a presença de onomatopéias em manuscritos escolares de alunas 

em processo de alfabetização. A partir de dois dossiês genéticos composto pelos manuscritos de 

Nara (61 manuscritos distribuídos em 3 cadernos) e de Isabel (65 manuscritos em 3 cadernos), 

ambas com 6 anos de idade e escritos em contexto familiar, analisaremos as formas de 

interferência desse recurso lingüístico característico das histórias em quadrinhos e o modo 

como elas foram produzindo rupturas e se estabilizando no material coletado entre os anos de 

1991 e 1992. Dentre as formas destacadas, priorizaremos alguns lugares em que elas tanto 

atuam metonimicamente, quanto metaforicamente, compondo efeitos imprevisíveis convocados 

pela articulação entre suas representações gráficas e os sentidos que delas ecoam. 

  

  

4. Elisabeth Baldwin - UFBA 

 prof.baldwin@yahoo.com.br 

 

Título: A propósito da "gênese das escritas" e "dos discursos" da festa em "A festa" de Jorge 

Amado. 

Resumo: Revisitar os conceitos de "gênese das escritas" e de "gênese dos discursos" parece-me 

oportuno para responder aos questionamentos propostos pela organização do Encontro. A 

partir da análise dos manuscritos do episódio "A Festa" da obra "O Sumiço da Santa, uma 

história de feitiçaria", de Jorge Amado, pretendo problematizar "as escritas" e "os discursos" da 

festa no atelier do escritor. 

      

5. Isabel Cristina Farias de Lima - UFRGS 

isabel.lima@ufrgs.br 

 

Título: A Crítica Genética e sua contribuição para os estudos literários 

Resumo: Aproximando o prototexto e a obra publicada de Breviário da terras do Brasil: uma 

aventura nos tempos da Inquisição, de Luiz Antonio de Assis Brasil, verificamos que a 

protopersonagem Vasco Antonio ou Moisés Israel teve uma trajetória significativa até tornar-se 

personagem na obra publicada. Cosiderando este recorte, pretendemos evidenciar a 

contribuição da Crítica Genética para os estudos literários. 

 

 

 

 

 



6. Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro 

ribeirolucia@hotmail.com 

 

Título: Imaginação e devaneios de Frédéric, personagem de L’Éducation sentimentale, de 

Flaubert.  

Resumo: Localizamos em roteiros de L’Éducation sentimentale indícios do que se expande, ao 

longo do processo de escrita de Flaubert, como imaginação de Frédéric, protagonista do 

romance. Identificamos, desde os roteiros, a abertura para uma noção de espaço vinculada à 

imaginação e à consciência do personagem. Flaubert descreve com imagens precisas cenas que 

produzem um efeito de movimento e ação semelhante ao que surge, anos depois, com o cinema. 

Nosso interesse se relaciona principalmente às descrições de sonhos e devaneios de Frédéric. 

Neste estudo, analisamos a desestabilização da voz narrativa e o deslocamento da narração para 

um espaço de subjetividade, espaço que reúne memória, pensamento, desejos e tudo o que o 

personagem imagina. 

 

7. Mara Lúcia Barbosa da Silva - UFRGS 

 mlubs@ig.com.br 

 

Título: A linguagem teatral em Zona Contaminada de Caio Fernando Abreu 

Resumo: A linguagem literária tem as suas especificidades em relação à não-literária. Por sua 

vez, a linguagem literária teatral também possui particularidades, já que se utiliza de outros 

tantos meios de expressão. Essa peculiaridade deve-se à natureza singular do ‘texto literário 

teatral’, que apenas adquire vida própria fora das páginas impressas, e que se destina, 

sobremaneira, a ‘leitores’ especiais: atores, figurinistas, cenógrafos, iluminadores, metteurs en 

scène, que o ‘traduzirão’ para o palco. Pretendemos, através da análise das versões datiloscritas 

de Zona Contaminada, discutir as possibilidades de constituição dessa linguagem. 

  

 

8. Marcia Ivana de Lima e Silva - UFRGS 

 marciaivanalimaesilva@yahoo.com.br 

  

Título: A Crítica Genética na era digital: o processo continua 

Resumo: No presente ensaio, pretendo pensar a Crítica Genética ante a era digital, no que diz 

respeito à opção atual da maior parte dos escritores de utilizarem o computador durante seu 

trabalho de escritura. Parto do histórico da Crítica Genética, disciplina aparentada da Filologia, 

para discutir como os geneticistas ainda têm material de estudo para além dos manuscritos: o 

processo de criação. 

 

 

 

 



9. Marie-Héléne Paret Passos - UFRGS 

paretm@terra.com.br 

 

Título: Crítica genética, tradução literária e atos de linguagem: o quê as palavras fazem? 

Resumo: Tentamos estabelecer uma interdisciplinaridade entre crítica genética e tradução 

literária a partir do estudo do prototexto do conto inédito de Caio Fernando Abreu: Anotações 

para uma estória de amor e de sua tradução para o francês. Perguntamo-nos: O quê um 

manuscrito faz e de que forma ele faz? Responder a essas perguntas constituiria parte do 

trabalho preparatório ao processo de tradução? J.L. Austin afirma: Quando dizer é fazer ; 

S.Fish: Quando ler é fazer. Isso levou Almuth Grésillon a esboçar: Écrire c´est faire. Analisando 

o fazer deste prototexto, tentaremos avaliar se e como a abordagem genética prévia poderá 

interferir no processo tradutório, e, se será possível dizer: Traduzir é fazer. 

 

10. Mônica Gama - USP 

gamamonica@yahoo.com.br 

 

Título: Solicitação e reconhecimento: a citação no processo de criação de Guimarães Rosa 

Resumo: Proponho nesta comunicação a reflexão sobre o papel da citação na escritura de 

Guimarães Rosa, pois seu conjunto de manuscritos aponta para um escritor que acumula 

incessantemente fragmentos de vozes, seja da cultura escrita (de textos filosóficos aos estudos 

geofísicos), seja da oralidade capturada pela anotação (variando também da fala do vaqueiro, ao 

cartaz publicitário do metrô de Paris). A hipótese é que esses manuscritos funcionam como um 

breviário, ou seja, um livro em constante leitura que encena um ato criador fundado na paixão 

da leitura. 

 

11. Olivia Ribas de Farias 

ribasli@yahoo.com.br 

 

Título: Recriação do poema O Corvo de Edgar Allan Poe para a animação de Os Simpsons 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de recriação do poema O Corvo do 

escritor americano Edgar Allan Poe (1809-1849) para o episódio No dia das Bruxas I (1990) da 

serie de animação Os Simpsons. Os materiais extras ou bônus oferecidos pelo DVD como os 

making ofs, os storyboards, os comentários explicativos e entrevistas dos diretores, o trabalho 

de montagem, dublagem e plano de exibição do referido episódio serão utilizados para a 

realização deste estudo. Pretende-se, também, ressaltar a importância da observação dos 

espaços de criação na área da animação e visualizar as implicações de criação como um processo 

cognitivo, intersemiótico e comunicativo.  

 

 

 

 



12. Samara Fernanda Almeida Oliveira de Lócio e Silva 

samaralocio@itelefonica.com.br 

 

Título: A imagem do sol: uma reflexão sobre o processo de criação de L´étranger de Camus 

Resumo: Vemos que a imagem do sol é importante nesta obra, ele ganha até mesmo status de 

personagem quando é indicado como o culpado de um crime. Nos ensaios de juventude e depois 

em La mort heureuse e em L’étranger, podemos ver uma intercambialidade onde nada parece se 

perder e tudo deixa indícios de se pertencer. Em L’envers et l’endroit e Noces, o sol ainda 

aparece ligado ao sentimento de prazer. Em La mort heureuse, essa imagem já prefigura o que 

ocorreria em L’étranger. A obra de Camus parece ser uma grande espiral, onde vemos temas e 

imagens recuperados para criações que ao final são diversas. A espiral aparece, pois Camus ao 

mesmo tempo em que repete, cria. Seu percurso de escritura não se faz em linha reta, suas 

idéias sempre retornam aos primeiros caminhos sem deixar de superá-los. 

 

13. Silvia Maria Guerra Anastácio – UFBA 

smganastacio10@hotmail.com 

 

Título: A criação de um áudio-livro em português baseada em contos de língua inglesa: da 

tradução à gravação. 

Resumo: Pretendo acompanhar o processo de tradução para o português de uma série de contos 

em língua inglesa, que serão gravados em um áudio-livro. Trata-se de uma proposta 

interdisciplinar, que tem parceria com a Escola de Teatro e com a Faculdade de Comunicação da 

UFBA. Os estudos descritivos da tradução nortearão o percurso tradutório, cujas rasuras ficarão 

registradas através da utilização de um software Translog, que gerar um hipertexto com as 

modificações realizadas. Estudos sobre Leitura Dramática, essenciais à produção da mídia oral, 

serão utilizados no processo de criação do áudio-livro. A pesquisa beneficiará não só portadores 

de deficiência visual, como todos os que se interessem por literatura.  

 

 14. Verônica Galíndez Jorge - USP 

 vegarj@usp.br 

 

Título: Foucault e a leitura de manuscritos 

Resumo: Pretendo desenvolver aqui a discussão a respeito das contribuições que a leitura da 

descontinuidade em Foucault pode trazer para a leitura que efetuamos dos manuscritos 

modernos em Crítica Genética. Há muito iniciei uma discussão a respeito dos problemas que a 

tentativa de restabelecimento cronológico impunha à leitura de manuscritos, complementada 

pela teorização de espaços escriturais em tese defendida em 2003. Gostaria, portanto, de 

ampliar essa discussão baseada na leitura de Foucault e nas discussões propostas a esse respeito 

em Escrever sobre Escrever (2007) de Claudia Amigo Pino e Roberto Zular. 

 

 



 

XXIII Encontro da Anpoll - Dias: 3 e 4 de Julho de 2008 

Local: Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Letras 

 

GT Crítica Genética - Local: Campus II – Faculdade de Letras e Centro de Aulas 

 

Tema: 

03 de Julho de 2008 

 

Mesa Redonda 

1º dia: 11:00 – 12:00 

 

Participantes: 

1. Mara Lúcia Barbosa da Silva - A linguagem teatral em Zona Contaminada de Caio Fernando 

Abreu 

2. Lúcia Amaral de Oliveira Ribeiro - Imaginação e devaneios de Frédéric, personagem de 

L’Éducation sentimentale, de Flaubert 

Debatedora: Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

40 minutos para debates 

  

Mesa Redonda 

14:00 – 15:00 

 

Participantes: 

5. Mônica Fernanda Rodrigues Gama - Solicitação e reconhecimento: a citação no processo de 

criação de Guimarães Rosa 

6. Elisabeth Baldwin - A propósito da "gênese das escritas" e "dos discursos" da festa em "A 

festa" de Jorge Amado 

Debatedora: Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

40 minutos de debates 

 

Mesa Redonda 

15:30 – 16:30  

 

Participantes: 

 

7. Eduardo Calil - Onomatopéias em manuscritos escolares: formas de interferência, modos de 

subjetivação. 

 

8. Samara Fernanda Almeida Oliveira de Lócio e Silva - A imagem do sol: uma reflexão sobre o 

processo de criação de L´étranger de Camus 



 

Debatedor: Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

40 minutos de debates 

 

04 de julho de 2008  

 

Mesa Redonda 

2º dia: 8:30 – 9:30 

 

Participantes:  

9. Isabel Cristina Farias de Lima - A Crítica Genética e sua Contribuição para os Estudos 

Literários 

10. Marie-Hélène Paret Passos - Crítica genética, tradução literária e atos de linguagem: o quê 

as palavras fazem? 

 

Debatedora: Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

40 minutos de debates 

 

Mesa Redonda  

11:00 – 12:00 

 

Participantes: 

11. Claudia Consuelo Amigo Pino - Tremores de letras: Glissant e a crítica genética 

12. Verónica Galíndez Jorge - Foucault e a leitura de manuscritos 

Debatedora: Márcia Ivana de Lima e Silva (UFRGS) 

40 minutos de debates  

 

 

3. Publicação de Livros 

 

1. ANASTÁCIO, S. M. G.; SILVA, Célia Nunes. As narrativas e o processo de recriação do 

sujeito. 2. ed. Salvador: EDUFBA, 2008. v. 1. 157 p. 

2. ANASTÁCIO, S. M. G.; SILVA, Célia Nunes. As narrativas e o processo de recriação do 

sujeito. 1. ed. Salvador: EDUFBA, 2007. v. 1. 157 p. 

3. ANASTÁCIO, S. M. G. A Criação de Orlando e sua Adaptação Fílmica: feminismo e 

poder em VIrginia Woolf e Sally Potter. 1. ed. Salvador: Edufba, 2006. v. 01. 184 p.  

4. CALIL, Eduardo (Org.). Trilhas da Escrita: autoria leitura e ensino. 1ª. ed. São Paulo: 

Cortez Editora, 2007.  207 p. 

5. LACERDA, Tessa Moura (Org.). Revista Manuscrita, nº 15. São Paulo: Humanistas, 2008. 

6. JORGE, Verónica Galíndez. Crítica Genética e Crítica Literária. Ciência e Cultura 

(SBPC), v. 59, p. 28-29, 2007. 



 

 

7. PENZ, R. (Org.); SILVA, M. I. L. E. (Org.); BALDI, A. (Org.). O Y da questão. 1. ed. Porto 

Alegre: Literalis, 2007. V. 1. 128 p. 

8. PINO, C. C. A. ; ZULAR, R. Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica 

genética.. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

9. PINO, C. C. A. (Org.). Criação em debate. São Paulo: Humanitas, 2007. 300 p. 

10. PINO, C. C. A. (Org.). Ciência e cultura. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), 2007. v. 59. 

11. GRÉSILLON, Almuth. Elementos de crítica genética. Trad. Patrícia Ramos Reulliard et al. 

Porto Alegre: EDUFRGS, 2007. 

 

Esclarecimentos: 

A mestranda da Pós Graduação de Letras e Linguística da UFBA, Olívia Ribas de Farias, enviou 

resumo, mas não pôde comparecer ao encontro. 

 

 O encontro do GT de Crítica Genética da Anpoll 2008 foi organizado por mim, Prof. Sílvía 

Anastácio, porém no dia do evento, por motivos particulares, não pude comparecer ao 

congresso, sendo os trabalhos conduzidos pela Prof. Márcia Ivana de Lima e Silva. 

 

 

Salvador, 20 de outubro de 2008. 

 

Prof. Dra. Sílvia Maria Guerra Anastácio 

Departamentos de Letras Germânicas da UFBA 

 


