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Caros e caras colegas,

Com o início de fevereiro, trazemos também o terceiro boletim da Red Latinoamericana de
Cultura Gráfica do ano de 2022.

Gostaríamos de lembrá-los que a Bibliografia Latino-americana de Cultura Gráfica de 2021,
sua quarta edição, já está disponível no site da Red. Acesse aqui a edição 2021.

Lembramos também que a Red Latinoamericana de Cultura Gráfica encontra-se com a
chamada aberta, contínua e permanente, para mostras virtuais a serem hospedadas em seu
website.

Desejamos a todos uma boa semana e boa leitura!

Os editores,
Luise e Ángel
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EVENTOS | A REALIZAR-SE

1- [Palestra Temática] “Mercadotecnia Editorial”, Verónica Mendoza, 08 fev., 10h
(CDMX), canal do YouTube.
> El Laboratorio Editorial es un proyecto de la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial de la UNAM y el Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la
Industria Editorial (Editamos) de Caniem. El proyecto consiste en un ciclo de cursos en línea
dirigidos a la comunidad universitaria y la Red Nacional Altexto. Cada curso tendrá una
charla abierta al público desarrollada por un notable especialista del mundo editorial.
También habrá un ciclo de conferencias magistrales. Todas estas actividades son gratuitas. Va
el enlace de la convocatoria.
> La primera charla del Laboratorio Editorial será impartida por Verónica Mendoza y será el
martes 8 de febrero a las 10:00 horas. Estaremos con esta charla inaugurando formalmente el
Laboratorio Editorial. Es posible tener constancia.
> Transmissão através do YouTube neste link.
> Formulário de inscrição aqui.

https://www.publicaciones.unam.mx/servicios/es/laboratorio-editorial
https://youtu.be/v32FEi6KOLk
https://bit.ly/34kIXmY


2- [Palestra] “Dorothy and the Hot Metal Empire: Mergenthaler Linotype and the Rise
of Brooklyn as a Global Epicenter of Type Design”, [Dorothy e o Império do Metal
Quente: A Linotipo Mergenthaler e a ascensão do Brooklyn como um epicentro global
do Design Tipográfico] Thomas Mullaney, Committee for the Study of Books and Media
Princeton University, February 10, 2022 - 4:30pm to 6:00pm (GMT-5), Ambiente virtual
(Zoom).
> Mais informações aqui.
> Thomas S. Mullaney é professor de história chinesa na Universidade de Stanford e curador
da exposição internacional "Máquinas Radicais: Chineses na Era da Informação".
> Seu novo livro, The Chinese Typewriter, examina como a China desenvolve uma
infra-estrutura de informação moderna e não alfabética que engloba telegrafia, tipografia,
processamento de texto e computação.
> Para inscrever-se, visite o link.

3 - [Seminário] “Usos de lo impreso en América Latina”, Contexto, crítica literaria y
cultural en los primeros años de la época de la violencia en Colombia: el caso de
Lecturas Dominicales de El Tiempo (1945-1947) 14 fev. 17:00 horas (CDMX), Ambiente
virtual (Zoom)
> El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a su próxima
reunión este lunes 14 de febrero de 2022 a las 17:00 horas, vía Zoom.
> En esta ocasión Diana María Barrios González (Universidad de Antioquia) presentará el
texto: "Contexto, crítica literaria y cultural en los primeros años de la época de la violencia en
Colombia: el caso de Lecturas Dominicales de El Tiempo (1945-1947)" y comentará
Fernanda Espinosa (Doctora en Ciencias Sociales - UAM Cuajimalpa).
> Para solicitar el texto y la liga de Zoom escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com
> Organização: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-UNAM); Dra.
Regina Tapia (Archivo General Agrario/El Colegio Mexiquense); Dr. Sebastián Rivera Mir
(El Colegio Mexiquense)

https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib
https://princeton.zoom.us/meeting/register/tJModOqtrTsiGda6aMlg2UGNr1GYodM5Jsra
mailto:usosdeloimpreso@gmail.com


EVENTOS | JÁ REALIZADOS

4- [Vídeos] Registro do VI Encontro Luso-Brasileiro Conservação Restauração, 16 a
19/11/2021, Ambiente Virtual.



> Os Encontros Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração são eventos bianuais
organizados desde 2011 de forma intercalada por instituições brasileiras e portuguesas. Os
Encontros têm como objetivo aproximar profissionais e instituições dos dois países, visando
contribuir para um debate amplo sobre a preservação do patrimônio cultural, a formação e
atuação do profissional conservador-restaurador, o desenvolvimento das áreas da
conservação, conservação preventiva e restauração no campo científico, assim como
compartilhar resultados de investigações e fortalecer parcerias entre instituições e
profissionais.
> Em 2021 o VI Encontro Luso-Brasileiro de Conservação e Restauração conta com uma
programação de palestras, seminários temáticos, comunicação de trabalhos e várias atividades
simultâneas, como painéis de temas específicos, reuniões de associações profissionais,
lançamentos de livros,  apresentação de vídeos, dentre outras.
> O tema “Conexões” foi definido por sintetizar a proposta de um evento online com novas
perspectivas de comunicação, que nesta edição pretende fortalecer as relações já existentes
entre profissionais brasileiros e portugueses, ao mesmo tempo que propõe ampliar as
fronteiras e estabelecer uma aproximação com os profissionais dos países latino-americanos.
> Assista aos vídeos do encontro no canal do YouTube.
> Comissão organizadora: Prof. Dra. Silvana Bojanoski (Presidente) – UFPel; Prof. Dr. Luiz
Antônio Cruz Souza – UFMG; Prof. Dr. Roberto Heiden – UFPel; Prof. Dra. Karen Velleda
Caldas (Presidente) – UFPel; Prof. Dra. Daniele Baltz da Fonseca – UFPel; Prof. Dra.
Annelise Costa Montone – UFPel; Prof. Dra. Andréa Bachettini (Presidente) – UFPel

CHAMADAS

5- [Até 30 maio] Chamada aberta para o Dossiê “Os processos de internacionalização da
literatura no século XXI”, a ser publicada na Vinco - Revista de Estudos da Edição.
> A literatura costuma se revestir de uma aura de sacralidade que dificulta sua análise crítica.
Talvez a resistência a sua objetivação mostre uma oportunidade para refletir sobre aspectos
sociais eludidos em objetos mais tradicionais das Humanidades.
> Inscrito na tradição da sociologia da edição, da tradução e da circulação internacional de
ideias, de Pierre Bourdieu a John Thompson e Gisèle Sapiro, este dossiê busca contribuir à
reflexão sobre os processos sociais que envolvem a produção editorial a partir de sua
dimensão internacional. Os autores acima se dedicaram ao estudo dos processos de seleção,
marcação e recepção das obras, processos sustentados por atores e eventos específicos --
editores, tradutores, agentes literários, críticos literários, prêmios, feiras -- que se relacionam
entre si no circuito nacional e internacional da literatura. Essas duas dimensões, como explica
Gustavo Sorá, são indispensáveis para pensar a edição.
> Neste dossiê, nos centraremos na internacionalização da literatura e da produção do livro no
século XXI. Isso implica indagar em várias direções: a estrutura internacional do campo
editorial em relação com as zonas idiomáticas e com os espaços nacionais e regionais;
processos como a tradução, a conformação de redes intelectuais e a mediação editorial, que
selecionam e hierarquizam os produtos culturais em catálogos e coleções para sua inserção no
mercado; o papel dos agentes literários, dentre os numerosos agentes que intervêm na
consagração e nas transferências de textos e figuras autorais; a produção de políticas estatais e
não estatais, como subsídios à tradução, feiras, festivais e prêmios.

https://www.youtube.com/channel/UCtsxW1FrMi3dRdByFZcCJYQ


> Através de distintas abordagens teóricas, este dossiê tem como objetivo examinar os fluxos
internacionais da literatura e compreender as instâncias de mediação que tornam possível a
projeção das traduções e sua circulação no mercado transnacional. Isso implica compreender
a internacionalização da literatura e dos livros como fenômeno material de produção coletiva,
onde intervêm atores individuais, editoras e instituições governamentais e não
governamentais. Essas intervenções influenciam e modelam a articulação entre literatura e
política, situando, em muitos casos, a presença institucional como um dos modos pelos quais
se organizam as relações e os processos internacionalizados.
> A partir de tais considerações, convocamos à apresentação de artigos que contribuam à
análise dos processos que envolvem a internacionalização da literatura em função das
peculiaridades que apresentam os seguintes eixos temáticos:
> Projetos editoriais, coedições e coleções
> Eventos internacionais e feiras internacionais do livro
> Virtualização das práticas editoriais
> Mediadores e mediações editoriais: scouts, agentes literários/as, tradutores/as, editores/as
> Processos e artefatos de canonização
> Políticas e programas de subsídio à tradução
> Patrimônio e diplomacia cultural
> Reflexões metodológicas e conceituais sobre a internacionalização editorial.
> Proponentes: Profa. Dra. Daniela Szpilbarg (UBA/CONICET); Profa. Dra María Belén
Riveiro (UBA/CONICET); Prof. Dr. José de Souza Muniz Jr. (CEFET-MG)
> Mais informações no site da revista.

https://seer.dppg.cefetmg.br/index.php/VINCO/index


PUBLICAÇÕES

6- [Novidade Editorial, versão ebook] Las metáforas del periodismo, Adriana Amado.
Buenos Aires: Ediciones Ampersand, 2021.
> Contenido: Aunque el imaginario colectivo lo ubique en las antípodas, el periodismo se
encuentra muy cerca de la literatura: por el uso de la palabra, por el uso de las estructuras y,
sobre todo, por el uso de los recursos. De eso trata este libro de Adriana Amado, de las
metáforas que se usan en el periodismo, especularmente, para hablar del periodismo. A partir
de una indagación profunda y con una mirada original y una expresión definitivamente
amable, Amado nos introduce en este fenómeno universal que emplea figuras retóricas cada
vez que se refiere a sí mismo. Y es que, en un recorrido por las metáforas que el periodismo
cristalizara a lo largo de más de un siglo, Las metáforas del periodismo se cuestiona la
vigencia y las paradojas de una profesión que se ha convertido, con la irrupción de lo digital
en nuestro tiempo, en la vedette de los medios (valga la metáfora) y en tema de conversación
de la gente común. Un texto entretenido, lúcido y oportuno. Una luz diferente sobre un
asunto cotidiano.
> Disponível aqui.

https://www.edicionesampersand.com/product-page/las-met%C3%A1foras-del-periodismo


7- [Novidade editorial, versão ebook] Un resplandor inicial, Daniel Guebel. Buenos
Aires: Ediciones Ampersand, 2021.
> Contenido: Yo escribí para enseñarme a leer, anota Daniel Guebel en este libro donde revisa
uno por uno los que escribió hasta hoy. De Occidente a Oriente, del Quijote a Las mil y una
noches, la biblioteca personal es una clave para entender de qué está hecha su escritura, cómo
se llega a tener un estilo, una voz, un tono propio, una sintaxis, a dar con una peripecia
literaria. La ilusión de la luz también forma la trama que brilla en las palabras. Pero la
escritura y la lectura están cosidas por dentro, forman un argumento consistente que va detrás
de un resplandor, de una sensualidad que persigue una forma, un dejo de melancolía o de
incompletud, que guarda su sentido en el corazón de la obra.
>Disponível aqui.

https://www.edicionesampersand.com/product-page/un-cierto-resplandor-daniel-guebel


8- [Novidade Editorial] Espaces, formes et métissages de la collection éditoriale.
Europe/Amériques. XIXe-XXIe siècles. [Espaços, formas e cruzamentos do acervo
editorial.] La collection éditoriale comme réponse aux nouveaux enjeux de l’édition au
début du XXe siècle (Espagne, France, Royaume-Uni). Presses universitaires de Rennes,
2021.
> Por meio de sua abordagem transnacional e comparativa, este livro lança uma nova luz
sobre os processos de distribuição e recepção de coleções editoriais em toda a sua
diversidade. Ao analisar uma ampla gama de coleções (literárias, científicas, históricas,
políticas etc.), os autores questionam seu papel nos processos de transferência cultural, no
continente europeu e nas Américas, ao mesmo tempo em que destacam as evoluções do
mercado livreiro e as mudanças culturais que os acompanham.
> Mais informações aqui.

NOTÍCIAS

9- [Notícia] “Fracosó” rediseño de libros de texto, nunca llegaron a las aulas: expertos
La Silla Rota / MX / 23 jan. 2022 – https://bit.ly/3oky3VP
A pesar del evidente fracaso, la SEP va por un segundo rediseño de los materiales de
educación básica. A casi un año de que la Secretaria de Educación Pública (SEP) comenzó
con el rediseño de libros de textos gratuitos, los resultados son “escasísimos” ya que los que
se terminaron no llegaron a las aulas y especialistas alertaron que las autoridades están
haciendo las cosas al revés, pues debieron haber comenzado con la reforma curricular, que
aún sigue pendiente.

https://bit.ly/3F6fnyz
https://bit.ly/3oky3VP


10- [Notícia] Rafael López Castro, 50 años de ilustrar la cultura mexicana
El Universal / MX / 03 fev. 2022 – https://bit.ly/3J0kXoo
La editorial de la Universidad Veracruzana invita a la presentación del libro titulado "Suave
trazo. Rafael López Castro. Diseñador gráfico mexicano", que se llevará a cabo este viernes 4
de febrero en el Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, y que contará con la presencia
de López Castro, quien celebra 50 años de trayectoria artística con la cual ha alimentado el
bagaje visual de la cultura mexicana.
A Rafael López Castro lo acompañarán Alberto Tovalín Ahumada, coordinador editorial del
libro, y el diseñador Germán Montalvo, encargado del diseño gráfico editorial y la curaduría
de contenidos.

OUTROS

11- [Nota de falecimento] Professor Aníbal Bragança
Com imenso pesar e com a memória viva de sua presença, comunicamos o falecimento do
Professor Aníbal Bragança, uma das principais figuras dos estudos sobre o livro e a edição no
Brasil. Seu pensamento e sua obra continuarão, sem dúvida, a ser uma grande fonte de
conhecimento e inspiração.
https://bit.ly/3Hye9hF

https://bit.ly/3J0kXoo
https://bit.ly/3Hye9hF

