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Esta edição especial se dedicada a interrogar as histórias, papéis e dinâmicas que 
informam a prática de colaborações artísticas em esferas culturais e sociais, entre artistas 
em países de língua inglesa ou dentro de contextos transnacionais. Como ato, colaborar 
frequentemente coloca em primeiro plano um espaço criativo que destaca valores 
comunais, de troca e exposição artística. Ao mesmo tempo, as colaborações artísticas são 
enredadas nas questões do processo, de políticas pessoais/públicas e as complexidades, 
tácitas ou explícitas, que cercam paradigmas de autoria e autonomia. Central para a 
teorização das colaborações artísticas encontra-se o crescente ceticismo em torno da 
figura do “Autor”: masculino, singular, com A maiúsculo. Jack Stillinger, em sua obra 
seminal Authorship and the Myth of Solitary Genius (1991), começa a questionar a 
predominância dessa figura, a despeito de ampla evidência do envolvimento de outras 
mentes em determinados processos criativos. Desde então, outros autores vêm 
empregando estudos de caso com pares (muitas vezes casais) e grupos de artistas 
atuando em todas os campos da arte, da filosofia e das ciências, de modo a explorar as 
dinâmicas que emergem do trabalho conjunto. 
 
O aspecto processual das colaborações artísticas torna-se visível aos estudiosos por 
diferentes meios: via troca de cartas entre as partes envolvidas e/ou seus amigos, 
anotações feitas diários pessoais, artísticos e de pesquisa, fotografias e vídeos de making-
of, entre outros. A necessidade do diálogo, para que um possa ser compreendido pelo 
outro, é uma das bases constitutivas das relações de trabalho colaborativos. Obviamente, 
as fontes documentais - testemunhas desses processos criativos - produzidas em 
processos de colaboração são muitas vezes mais abundantes do que as existentes nos 
processos criativos de indivíduos isolados. A comunicação entre colaboradores fortalece 
círculos de amigos, bem como as dos desafetos, organizados em suas respectivas redes 
de sociabilidade. 
 
Esta edição trans e multidisciplinar da Ilha do Destrerro aceita artigos críticos, 
preferencialmente em inglês (artigos em português não podem somar mais que 40% do 
total), acerca do tema das colaborações literárias, interarte e intermodais, envolvendo 
artistas e profissionais em contextos anglófonos ou em abordagens comparativas que 
incluam esse contexto. Especificamente, estamos interessadas em colaborações em pares 
ou em grupos, incluindo: 
 
• Escritores, especialmente quando há algum desequilíbrio de poder (escritores/escritoras, 
mentor/aprendiz, diferenças de geração/prestígio, etc.); 
• Escritores e ilustradores, designers de livros e outros artistas visuais; 



• Diretores de cinema e roteiristas, bem como outras pessoas envolvidas na produção de 
filmes ou TV; 
• dramaturgos, diretores artísticos, atores, cenógrafos, prático/artista/autor de teatro 
{termos desenvolvidos a partir do reconhecimento profissional do processo multi-autorial 
na produção teatral); 
• Escritores e tradutores; 
• Tradutores múltiplos (trabalhando em textos para diferentes idiomas ou em um único 
texto). 
 
Resenhas também serão consideradas para livros publicados entre 2015 e 2017, no 
âmbito desta edição de literatura. Os principais temas da revista são: literaturas em inglês - 
o estudo geopolítico de obras e autores de literaturas anglófonas à luz das teorias críticas 
contemporâneas; Interseções teóricas e culturais, com foco no estudo de literaturas, outras 
artes e mídas, bem como suas interrelações e/ou especificidades teóricas e culturais. 
 
Sobre a Ilha do Desterro: 
A Ilha foi avaliada como periódico A1 pela Capes no censo de 2015. É uma revista pioneira 
e uma das mais antigas revistas dedicadas aos Estudos de Inglês no Brasil, abrangendo 
linguística, linguística aplicada, tradução e literatura e estudos culturais em assuntos 
alternativos. Foi fundada em 1979 e é uma das 5 maiores revistas na área de Artes, Letras 
e Línguas no Brasil, e desde então tem alcançado reputação internacional. A Ilha é um 
Open Access Journal, indexado em muitas plataformas, incluindo o MLA International, 
ProQuest, SCOPUS e SciELO. 
 
Para obter informações sobre como formatar diretrizes para os autores e como enviar sua 
proposta on-line, consulte: https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro/about/submissions 
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