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Resumo

Mariana Newlands Silveira. Bibliomania no sistema literário. PUC-Rio,
2006. 68p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Letras, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A proposta deste trabalho é levantar uma série de questionamentos e

curiosidades a respeito da relação homem-livro, primeiramente sob o ponto de

vista das teorias contemporâneas da literatura – da década de 60 em diante –

partindo para uma análise sob o ponto de vista histórico – a importância do

desenvolvimento da forma do livro, desde as primeiras tábuas de lei até a

brochura encadernada que conhecemos hoje – e, em seguida, do ponto de vista

estético e sensorial –  aspectos da materialidade do papel, da tipografia, da forma,

da capa, do peso, da diagramação. A análise destes fatores estabelece as bases

para um aprofundamento acerca da evolução das interações do sistema literário no

Brasil, da atuação de seus agentes e da interação entre eles, a sociedade e os

demais sistemas. A pesquisa se propõe a compreender de que maneira o

desenvolvimento material do objeto livro, ao longo dos séculos, propiciou e

acompanhou também a evolução da relação do homem com este objeto,

culminando com a produção literária pós-moderna, que se encaminha para fora

dos limites do suporte do livro, mobilizando sentidos e explorando recursos

gráficos e textuais que enriquecem e ampliam a experiência da leitura.

Palavras-chave

Sistema literário, história do livro, políticas do livro
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Abstract

Mariana Newlands Silveira. Bibliomania no sistema literário. PUC-Rio,
2006. 68p. Dissertação de Mestrado - Departamento de Letras, Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro.

My intention in this work is to raise a number of questions and to examine

curious aspects of the relationship between man and book. The analysis of these

points begins with the man-book relatioship from the perspective of the

contemporary literary theories – from the 1960’s on. Next comes the analysis of

the historical perspective – the importance of the evolution and development of

the shape of the book itself as an object, since the first stone and clay tablets to the

hardback brochure we know today; and from the aesthetical and sensorial point of

view – aspects of the material nature of the paper, of the typography, the shape,

the cover, the weight, the graphic design and layout work. The analysis of these

factors establish the basis to a thorough research about the evolution of the

interactions of the literary system in Brazil, the role played by its agents and the

interaction that occurs between their actions and those of the society and the

remaining systems. This work intends to investigate in which ways the

development of the physical aspects of the book throught the centuries has

mirrored and paralleled the evolution of the relationship between man and book.

The climax of such interaction can be sampled in the post modern literary

production, whose borders have been extended beyond the limits of the physical

object of the book, mobilizing man's senses and allowing the exploration of

graphic e text resources that expand the experience of reading.

Keywords

Literary System, History of the book, Book politics
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Dentre os instrumentos inventados pelo homem,
o mais importante é, sem dúvida, o livro.
Os demais são extensões de seu corpo.
O microscópio e o telescópio são extensões da visão;
o telefone, uma extensão da voz e,
finalmente, temos o arado e a espada,
ambos extensões do braço.
O livro, porém, é outra coisa.
O livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Jorge Luís Borges, O Livro
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