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Resumo:  
 
Memorial de Aires foi publicado em 1908 pela H. Garnier e seu manuscrito datado por 1907 está 
disponível no site da Academia Brasileira de Letras (ABL). A trajetória da escritura do manuscrito foi 
testemunhada em correspondências de Machado de Assis com seus amigos, entre as quais destacamos 
a carta de 7 de fevereiro de 1907 a Joaquim Nabuco: “Não sei se terei tempo de dar forma e termo 
ao livro que medito e esboço; se puder, será certamente o último. As forças compreenderão o 
conselho e acabarão de morrer caladas” (Assis 1944, 112). 
Machado de Assis repetidamente nas correspondências duvida das próprias forças para dar 
continuidade ao novo empreendimento que escrevia. Muito embora o manuscrito do romance 
traga em si uma organização quase tipográfica, já que assinalou trechos que receberiam 
tratamento especial na edição em livro, bem como procurou manter espaços bem definidos entre 
as partes textuais da obra. Além disso, Machado escreveu o romance alternando entre as linhas 
e utilizando apenas uma das faces da folha de papel almaço, garantindo espaço para a revisão e 
legibilidade textual. 
A respeito das rasuras encontradas no manuscrito de Memorial de Aires são na maior parte das 
vezes: substituições, supressões, sobreposição e acréscimo. Os instrumentos utilizados foram 
caneta e lápis. O manuscrito se encontra em bom estado de conservação, exceto pelo tom 
escurecido das folhas de papel almaço em razão da ação do tempo e pelo vestígio da aplicação 
de fita adesiva em uma das páginas. Ainda sobre a materialidade do manuscrito, há marcas em 
algumas das páginas de carimbo com o símbolo oficial da ABL e houve a aplicação em todas 
as páginas da marca d’água digital do referido símbolo no processo de digitalização para a 
disponibilização da obra no site, que só se tornou perceptível após confronto com outra versão 
do material digitalizado para a pesquisa em anos anteriores. Fato este que implica outra 
discussão, destacada por Cambraia (2005, 184-189), quanto à adoção de critérios mais rigorosos 
tanto na descrição quanto na disponibilização das obras literárias por meio dos sistemas 
informatizados que devem ao mesmo tempo garantir a democratização do acesso às fontes 
literárias e a sua identidade material. 
Em suma, a pesquisa ambiciona destacar as especificidades do processo de escritura de 
Memorial de Aires sob perspectiva crítico-genética, pois para realçar o processo genético da 
obra literária não ignoramos a primeira edição (1908) e a edição crítica elaborada pela Comissão 
Machado de Assis (1977), bem como as correspondências trocadas com o autor e as críticas 
nos jornais da época devido ao curto período de tempo entre o manuscrito e a edição em livro. 
Assim, destacaremos tanto os esforços do autor em deixar o manuscrito inteligível para oficina 
tipográfica, bem como pretendemos identificar e mensurar os tipos de rasuras e os momentos 
genéticos da escritura machadiana. Isto porque esperamos apreender por meio do manuscrito 
“[…] a ação invisível do espírito que se lê em seus traços, o movimento secreto da criação que 
se inscreve nas obras (HAY 2007, 91). 
Desta forma, pretendemos demonstrar os mecanismos operatórios do pensamento criativo de 
Machado de Assis, entre os quais se refere à escolha dos nomes das personagens do romance, 
que se alternavam entre  “Fidélia”, “D. Carmo” e   “D. Carmelilta” (que não foi aproveitado). 
A importância entre as substituições destes nomes vão além de simples correções, trata-se, no 



nosso julgamento, de um trabalho de composição do romance em devir. Dado a importância da 
figura e do nome “D. Carmo”, quase um anagrama da palavra amor, foi recorrentemente 
relacionada pelos convivas do autor como sendo uma homenagem a sua falecida esposa 
Carolina. 
 
 
Referências: 
 
Assis, Machado. 1907. Memorial de Aires. Rio de Janeiro: ABL. (Manuscrito digitalizado). 

Disponível em: <http://servbib.academia.org.br/arquivo/index.html>. Acesso em: ago. 
2018. 

______. ______. 1908. Rio de Janeiro: H. Garnier. 
 
_______. ______. 1977. 2ª ed. Rio de Janeiro; Brasília: Civilização Brasileira/INL. (Edições 

críticas de obras de Machado de Assis, v.10) 
______. 1944. Correspondências. São Paulo: W. M. Jackson Inc. 
Cambraia, César Nardelli. 2005. Introdução à Crítica Textual. São Paulo: Martins Fontes. 
Hay, Louis. 2007. A literatura dos escritores: questões de crítica genética. Trad. de Cleonice 

Paes Barreto Mourão. Revisão técnica de Consuelo Fortes Santiago. Belo Horizonte: 
UFMG. 

Sousa, José Galante. 1955. Bibliografia de Machado de Assis. Rio de Janeiro: INL. 
Silva, Maximiano de Carvalho e. 1994. Crítica Textual: conceito — objeto — finalidade. 

Confluência, 7: 57-63. Disponível em: <http://maximianocsilva.pro.br/doc7.htm>. Acesso 
em: 25 jun. 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORAÇÃO DE UM JOGO DIGITAL: INTERLOCUÇÕES ENTRE A CRÍTICA 
TEXTUAL, AS HUMANIDADES DIGITAIS E O LETRAMENTO LITERÁRIO 

 
Isabela Santos de Almeida (ILUFBA/PPGLitCult) 

 
Palavras-chave: Arthur de Salles, Jogos digitais, Crítica Textual, Letramento Literário. 
 
Resumo:  
 
A presente comunicação parte de um questionamento que sempre se coloca aos filólogos que 
atuam nos cursos de formação de professores: como a filologia pode contribuir com o Ensino? 
Ou, mais especificamente, como a edição de texto pode compor as aulas de Literatura? Sem 
pretender apresentar uma resposta conclusiva sobre os questionamentos, no presente trabalho, 
propomo-nos a discutir como o desenvolvimento de um jogo digital pode contribuir para 
elucidar tais questionamentos. 
Nas ondas digitais de Arthur de Salles é o nome de um protótipo de jogo digital que tem por 
objetivo estimular a leitura e a escrita literária de estudantes do ensino básico a partir da 
interação com a poesia marinha de Arthur de Salles (1879-1952). Partimos da edição dos 
Poemas do mar, feita por Carvalho (2002), da qual selecionamos O cão de Bordo (texto crítico 
e aparato). O jogo consiste na apresentação do referido poema, verso a verso, dotado de lacunas. 
A partir do contexto, o jogador pode escolher uma dentre as lições da tradição ou propor uma 
nova para compor o verso, conforme seu repertório linguístico e literário. Ao final, apresenta-
se a estrofe completa com as escolhas do jogador, que, na prática, elabora sua própria “edição” 
do texto, ou o reescreve a partir de sua perspectiva.  
Apesar de a atividade de completar lacunas parecer algo estruturalista, na proposta no jogo não 
há uma resposta correta, tampouco se espera que o estudante prefira a lição final que figura no 
texto crítico, ao contrário, o jogador é livre para experienciar o texto literário. A ideia é que se 
crie um ambiente que promova a interação entre jogador e texto, na qual assumir o papel de 
escritor seja o desafio proposto, visando o desenvolvimento do letramento literário (Cosson 
2006).  
Navegando pelas variantes autógrafas de Arthur de Salles, o jogador pode optar por registros 
ortográficos diferentes dos contemporâneos, intuitivamente explorar as nuances dos tempos e 
aspectos verbais, decidir-se entre um vocabulário mais ou menos erudito. O docente que media 
a atividade pode discutir tais aspectos, assim como as diferentes escolhas feitas pelos 
estudantes, problematizando as questões de língua, literatura e cultura, possibilitando o 
incremento do repertório linguístico e estético dos sujeitos (Silva e Fernandes 2015, 155). 
Nesse sentido, o recurso do jogo digital e sua potencialidade hipertextual permite evidenciar o 
texto literário como processo e não como produto resultante de uma inspiração autoral, abrindo-
se a possibilidade de se entender a produção de um texto literário como fruto de estudo, pesquisa 
e escolhas conscientes. Pode-se problematizar, também, as razões pelas quais certos poetas não 
figuram nos livros didáticos, assim como se discutir o compromisso dos filólogos em construir 
conhecimento acerca da produção literária local. 
 Nas ondas digitais de Arthur de Salles mostra-se como uma possibilidade de se explorar um 
campo ainda pouco discutido, o dos jogos digitais, colocando em diálogo o trabalho editorial e 
o letramento literário. A pesquisa ainda encontra-se em fase inicial e o grande desafio é a 
construção de uma interface atrativa para o público alvo. No contexto dos estudos 
transdisciplinares das Humanidades Digitais, faz-se, portanto, necessário ao filólogo imbricar-
se pelos saberes da informática para constituir interfaces adequadas à interação desses sujeitos 
com os produtos editorais, para além da preparação e disponibilização do texto.  
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Resumo: 
O projeto Estudos de manuscritos em sala de aula: desafios para a Filologia na 
contemporaneidade teve como objetivos (1) despertar nos alunos do Ensino Fundamental o 
interesse e o gosto pela leitura de textos manuscritos com vistas a ampliar seus conhecimentos 
históricos, sociais e linguísticos por meio do manuscrito, bem como sensibilizá-los para a 
preservação de acervos documentais; (2) realizar, em conjunto com discentes do Curso de 
Graduação em Letras, estudos nas áreas de Filologia, Edótica, Diplomática, Práticas em 
Paleografia e Edição de documentos, Linguística e Linguística Histórica visando a uma reflexão 
sobre suas futuras práticas educacionais; (3) realizar atividades de pesquisa, de forma 
interdisciplinar, com as disciplinas de Língua Portuguesa e História, no Ensino Fundamental. 
A justificativa para a realização da pesquisa fundamenta-se no fato de que, na Paraíba, são 
pouquíssimos os trabalhos desenvolvidos com documentos manuscritos originais, no entanto, 
há uma riqueza imensurável de manuscritos inéditos que tratam sobre os mais diversos assuntos, 
dentre esses, história e formação das localidades da Paraíba : vilas e cidades. Além disso, com 
esse estudo buscamos despertar o interesse e a valorização pela história da região, ao mesmo 
tempo em que buscamos sensibilizar os envolvidos no projeto – alunos da graduação em Letras, 
comunidade escolar, colaboradores atuantes no lócus da pesquisa – para a preservação dos 
documentos estudados, bem como para toda e qualquer fonte escrita que transmita 
conhecimento: manuscritos, jornais, revistas etc. Para subsidiar a pesquisa, contamos com os 
estudos realizados por Acioli (1994), Basseto (2011, 2001), Cambraia (2005), Carmo (2015), 
Castro (1986), Faraco (2016, 1991), Spina (1977), Teyssier (2004) e Tarallo (1990), dentre 
outros pesquisadores que se debruçaram sobre a história da Língua Portuguesa, os 
procedimentos metodológicos para análise e transcrição de documentos manuscritos. Este ano 
(2020), em função da COVID-19, foi necessário desenvolver todas as atividades por meio das 
plataformas digitais. Para os encontros síncronos abrimos salas pelo Google meet e para o envio 
dos fólios manuscritos encaminhamos via Watssap. Dessa forma, pudemos acompanhar a 
leitura e edição dos documentos auxiliando os alunos por meio de emissão de áudios. Esta 
pesquisa é de natureza qualitativa, pois os documentos que foram coletados junto aos acervos 
da cidade de Guarabira e adjacências foram lidos, transcritos e analisados do ponto de vista 
histórico e linguístico no que concerne ao processo de evolução e mudança pelos alunos do 9º 
ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de Guarabira. Com esta 
pesquisa, nosso intuito foi ensiná-los também a fazer edição semidiplomática justalinear sob 
critérios confiáveis de preservação do estado de língua em que esses documentos foram 
exarados visando, com isso, o conhecimento do processo de evolução e mudança da Língua 
Portuguesa escrita no Brasil. Além disso, esses alunos puderam fazer um levantamento 
paleográfico, pois a escrita dos documentos antigos é aparentemente caótica, visto que é eivada 
de ligaduras, interpolações, fronteiras entre palavras e abreviaturas, o que a torna quase ilegível. 
Acreditamos, ainda, que o corpus gerado para este estudo permitirá a realização de outras 
pesquisas sobre a cultura, história e formação das cidades da Paraíba.  
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