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O evento colocará em cena a discussão sobre os processos de criação e produção de diver-
sos artefatos editoriais, bem como as relações de negociação e disputa que confluem para 
a edição, distribuição e recepção, suas políticas de difusão e circulação.

Desse modo, atenderá demandas específicas de trabalho propostas pela graduação e pós-
graduação da instituição, ajudando na consolidação do campo de discussão, bem como 
no fortalecimento do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Campo Editorial (GIECE, do 
DELTEC). Atrairá, também, profissionais da área de edição interessados na discussão sobre 
este fazer, bem como dos cursos de Comunicação e História, cujas pesquisas se voltem 
para a produção e circulação de impressos, convergência de mídias editoriais, entre ou-
tros temas relacionados. Pretende-se criar um espaço multidisciplinar de discussão, tendo 
como base o produto editorial como ponto de confluência das ideias, debates e posiciona-
mentos intelectuais que encontram lugar na escrita.

Tendo em vista que livros, jornais e revistas, ou seja, o impresso e, mais recentemente, o 
digital, são tecnologias que promoveram e promovem uma revolução simbólica por meio 
de sua difusão, interessamo-nos pelos produtos editoriais e pelas relações múltiplas ne-
cessárias para concebê-los. Nesse sentido, vale a pena pensar, como quer Robert Darnton, 
nos intermediários esquecidos da história do livro, os editores, revisores, entre outros, 
entrelaçados em redes amplas ou circunscritas a nichos, cuja atividade promove uma re-
valoração daquilo que é publicado. Tais discussões são importantes em muitas medidas e 
nos dão a dimensão do quanto a busca pela posse da palavra autorizada evidencia dispu-
tas, formações de grupos, redes de sociabilidade, rivalidades, desvelamento de posturas 
intelectuais, escolhas políticas e silenciamentos das mais diversas ordens.

Inscrições de ouvintes

Os ouvintes que quiserem se inscrever para o Seminário “Escrita, negociação, circulação: 
produtos editoriais e atividade político-intelectual” devem enviar um e-mail para <giece-
cefet@gmail.com>, contendo: nome completo, endereço de e-mail, telefones, instituição 
a qual se filia e nível acadêmico.

É necessário comparecer a, pelo menos, 75% das atividades para obter certificado.

Descrição do Seminário Escrita, negociação, circulação GIECE
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ProgramaçãoGIECE
Dia 23/11 - quinta-feira 

13h –  Credenciamento e inscrição de ouvintes remanescentes 

Local: auditório do Campus I do CEFET-MG

13h30 – Abertura 

14h às 16h – Mesa-redonda – Produtos  editoriais  como  fonte  para  pesquisas  históri-
cas:  circulação  de  impressos  e  atividade político-intelectual 

Prof. Dr. Luiz Arnaut (GETHL/Fafich/UFMG):   
Jornais como fonte da campanha republicana (Brasil, 1870-1889)

Profa. Ms. Taciana Almeida Garrido de Resende (USP/IFMG):
Páginas de luta e de memória: 
a revista Claridade como fonte para a História de Cabo Verde

Prof. Ms. Allysson Lima (DGH – CEFET-MG):
Entre impressos e oralidade: a canção popular no curso da Revolução Francesa (1789-1794)

Local: auditório do Campus I do CEFET-MG 

16h às 16h30 – Pausa para café 

16h30 às 18h30 – Sessão de comunicações:

Sala 422

01 - Infografia: o binômio imagem e texto e seus desafios na formação de competên-
cias-leitoras no cotidiano escolar – Dilma Maria Campelo Rio Verde e Ana Maria Nápoles 
Villela (CEFET-MG)

02 - Linhas imaginárias: o enquadramento como conceito das histórias em quadrinhos à luz 
da semiótica – Isa Maria Marques de Oliveira (CEFET-MG)

03 - O Alienista: uma análise de duas capas – Luiza Pagani de Oliveira Martins (CEFET-MG)

04 - A produção do jornal experimental Editado – William Ferreira Matos (CEFET-MG)

Moderadora: Ana Maria Nápoles Villela

Sala 425

01 - Comunidade e identidade no filme Era um Hotel Cambridge de Eliane Caffé – Cristiane 
Lage de Matos (CEFET-MG)
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Programação GIECE
02 - Das redes para os livros – Poliana Moreira da Silva e Guilherme Trielli Ribeiro (UFMG)

03 - Edição de si: as narrativas de vida de editores independentes – Letícia Santana Gomes 
(CEFET-MG)

04 - Narrativa e autoria em fotolivros: por uma figura do editor-curador – Pedro Gomes Dias 
Brito (UFMG)

Moderadora: Letícia Santana Gomes

Sala 436

01 - Blogueiras negras: estratégias editoriais - Vanderlucia Aparecida da Costa e Silva 
(CEFET-MG)

02 - Quem vê capa, vê conteúdo: tendências na publicação de romances de escritoras ne-
gras – Cátia Cristina Bocaiuva Maringolo (UFMG/CEFET-MG)

03 - Por uma História Editorial da Poesia Afro-Brasileira – Fabiane Cristine Rodrigues e Luiz 
Henrique Silva de Oliveira (CEFET-MG)
Moderador: Luiz Henrique Silva de Oliveira

19h – Mesa-redonda: Edição e afrodescendência

Profa. Dra. Fernanda Felisberto (UFRRJ):
O autor negro e o campo editorial: produção e circulação

Vagner Amaro (Editor/Editora Malê):
Editora Malê em perspectiva

Mediação: Prof. Dr. Luiz Henrique Oliveira (CEFET-MG)
 
Local: auditório do Campus I do CEFET-MG

Dia 24/11 – sexta-feira 

10h – Palestra - Novos letrados e acesso à leitura: instâncias e objetos (século XX)

Profa. Dra. Ana Maria de Oliveira Galvão (FAE–UFMG) 

Mediação: Profa. Dra. Andréa Soares Santos (CEFET-MG)

Local: Sala 326 do Campus I do CEFET-MG

12h - Pausa para almoço 



ProgramaçãoGIECE
14h às 16h - Sessão de comunicações:

Sala 422

01 - Ao redor da arte no jornal: considerações sobre jogos de poder dentro e fora das re-
dações – Amanda Moreira de Almeida (CEFET-MG)

02 - Imprensa e cordialidade na zona da mata mineira: uma análise do jornal O Radical e O 
Rebate de Carangola, no século XIX – Jessica Lobato Ferreira (UFJF) e Luiz Henrique Silva 
de Oliveira (CEFET-MG)

03 - Revistas no tempo: uma análise do mercado editorial japonês de revistas de moda a 
partir das teorias de Bourdieu – Anna Carolina de Moura Dória (CEFET-MG)

04 - O formato revista na construção da autonomia no campo – Elaine Pereira de Souza 
(CEFET-MG)

Moderadora: Jéssica Lobato Ferreira

Sala 425

01 - O autor-editor: o caminho paralelo da poesia concreta – Marina Ribeiro Mattar (CEFET-
MG)

02 - Tradução & edição: Recepção da Poesia de Roberto Piva no Exterior – Leonardo David 
de Morais (CEFET-MG)

03 - Ulisses Carrión: edição como estratégia cultural – Iago Passos (UFMG)

04 - Tensões e atrações entre os discursos crítico e editorial acerca de O Caderno Rosa 
De Lori Lamby: Reflexos De Censura – Taynara do Nascimento Irias e Andréa Soares Santos 
(CEFET-MG)

Moderadora: Andréa Soares Santos

Sala 434

01 - Formar-se leitor a partir do vídeo: os booktubers, as editoras e uma educação para a 
leitura – Paula Renata Melo Moreira e Florence França Soutelo Marra (CEFET-MG)

02 - O uso da transmídia por editoras brasileiras – Camila Figueiredo (Ed. UFMG)

03 - As regras do jogo virtual – Política e legitimação no mercado de bens culturais digitais 
– Lucas Diego Gonçalves da Costa (FUMEC)

Moderadora: Paula Renata Melo Moreira



16h às 16h30 - Pausa para café

16h30 às 18h30 - Sessão de comunicações: 

Sala 422

01 - Editora Scriptum: um estudo de caso sobre uma pequena editora e suas contribuições 
para a literatura contemporânea – Ana Paula da Costa (CEFET-MG)

02 - A função social das editoras – Isabela Parada e Suria Scapin (Editora Pipoca)

03 - Faísca em rede: Uma análise do campo em torno da feira de publicações indepen-
dentes – Flávia Denise P. de Magalhães (CEFET-MG)

04 - Editora Patuá: a poesia da bibliodiversidade – Samara Mírian Coutinho (CEFET-MG)

Moderadora: Samara Mírian Coutinho

Sala 425

01 - Coleções de literatura latino-americana no Brasil: dois casos recentes – Sérgio Bandei-
ra Karam (UFRGS)

02 - Das primeiras letras ao futebol mulato: uma perspectiva historiográfico-editorial so-
bre os livros de futebol publicados no Brasil entre 1903 e 1938 – Giulia Piazzi (CEFET-MG)

03 - A publicação de ebooks por editoras universitárias brasileiras – Esdra Davi de Souza 
(Ed. UFMG)

Moderador: Sérgio Bandeira Karam

18h30 às 19h – Pausa para café

19h – Mesa-redonda - Campo editorial: impasses e perspectivas 

Profa. Dra. Ana Elisa Ribeiro (CEFET-MG):
Tecnologias do livro: formatos e configurações, hoje

Prof. Dr. Cleber Cabral (CEFET-MG):
A tarefa da edição – ou da edição como provocação à teoria literária

Prof. Dr. Luiz Henrique Oliveira (CEFET-MG):
Cadernos Negros, 40 anos: quilombo editorial independente

Mediação: Profa. Dra. Paula Renata Melo Moreira (CEFET-MG)

Local: auditório do Campus I do CEFET-MG Fo
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Apoio: Realização:


