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O objetivo deste projeto é apresentar a tradução inédita para o português do livro Caisses (P.O.L,

1998), do poeta francês Christophe Tarkos (1963-2004). A obra, que tem sessenta e quatro

poemas, é considerada a mais conhecida do poeta em vida. Christophe Tarkos, além de escrever,

performava e improvisava sua poesia publicamente. Em Caisses, os poemas em prosa exploram o

dispositivo poético da repetição e o efeito rítmico que ela produz. As traduções serão

acompanhadas de comentários e de um estudo teórico sobre a poética do autor, pautado em

função de três eixos principais, que evidenciam a singularidade do material de pesquisa.

O primeiro eixo de estudo é pâte-mot, que traduzo como amassapalavra, traço singular da poética

de Tarkos, base da pesquisa e de importância fundamental para os outros dois eixos. A intenção é

entender melhor a proposta de Tarkos com amassapalavra, tendo em conta as elaborações teóricas

de Saussure no campo da linguística: em que sentidos Tarkos se posiciona de maneira diferente

de Saussure e como amassapalavra dialoga com isso; quais as relações entre amassapalavra, os

corpos (do poeta, do leitor, da linguagem) e os textos de Caisses.

O segundo eixo é o estatuto do corpo, o corpoeta que sustenta amassapalavra. O intuito é

investigar o corpo na obra de Tarkos, isto é, verificar em que sentidos, na totalidade da obra, dar

corpo e voz aos textos através das leituras, performances e improvisações, é importante. Ao
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mesmo tempo, investigar como o corpo se traduz em texto no livro Caisses (vocabulário,

pulso/ritmo, mise en page, humor - que faz rir, ou seja, põe o corpo em movimento).

O terceiro eixo é o aspecto histórico-literário, procurando situar a obra de Tarkos nas questões e

discussões mais evidentes em poeisa e literatura no momento de sua escrita, tais como o

literalismo francês, a poesia facial e a poesia das coisas.
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Tradução comentada do livro Caisses, de Christophe TarkosTradução comentada do livro Caisses, de Christophe Tarkos

Coleta de DadosColeta de Dados

Que dados serão coletados ou criados?Que dados serão coletados ou criados?

A meta do projeto é traduzir para o português o livro Caisses, do poeta francês Christophe Tarkos,

ainda inédito no Brasil. O livro é composto por sessenta e quatro poemas. Em paralelo à tradução,

serão produzidas elaborações teóricas sobre a poética de Tarkos, bem como análises dos poemas e

comentários às traduções. Dessa forma, os dados coletados e os dados criados serão em formato de

texto.

Como os dados serão coletados ou criados?Como os dados serão coletados ou criados?

Os textos do corpus da tradução são os sessenta e quatro poemas do livro Caisses (P.O.L., 1998), de

Christophe Tarkos, publicado na França e disponível em língua francesa.

As reflexões teóricas sobre pâte-mot (amassapalavra), o estatuto do corpo na obra de Tarkos, o

literalismo francês, a poesia facial e a poesia das coisas serão produzidas a partir da leitura e consulta

à bibliografia específica sobre o assunto - francesa, canadense e brasileira - e à fortuna crítica do

poeta.

Documentação e MetadadosDocumentação e Metadados

Que documentação e metadados acompanharão os dados?Que documentação e metadados acompanharão os dados?

A documentação resultante deste projeto de pesquisa - dissertação de mestrado - ficará disponível no

repositório da Unicamp, em formato PDF.

Ética e Conformidade LegalÉtica e Conformidade Legal

Como você administrará qualquer questão ética?Como você administrará qualquer questão ética?

Tendo em vista que o corpus da tradução está em livro já publicado (na França), quaisquer questões

éticas relativas aos textos já terão sido geridas pelos editores.

Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP /
IPR)?IPR)?
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Para efeitos de pesquisa apenas, os direitos autorais não ficam ameaçados.

A publicação dos resultados, em forma de dissertação de mestrado, contemplará a totalidade da

pesquisa, sem, no entanto, a divulgação dos textos originais e traduzidos, limitando-se aos

comentários produzidos e às análises poéticas e teóricas.

Como há a inteção de publicar no Brasil o livro traduzido, durante o processo de pesquisa e com a

conclusão do trabalho, os direitos autorais serão negociados junto à P.O.L., editora do original

francês e detentora dos mesmos, pela editora brasileira responsável pela publicação por aqui (ainda à

definir).

Armazenamento e BackupArmazenamento e Backup

Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?

Durante a pesquisa, os dados serão armazenados em computador pessoal da investigadora principal e

terão backup tanto em HD externo como em plataforma de armazenamento em nuvem (Google

Drive).

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

O acesso aos dados será restrito à pesquisadora principal e ao orientador do projeto até a conclusão

da pesquisa.

Seleção e PreservaçãoSeleção e Preservação

Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ouQuais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou
preservados?preservados?

Todos os dados produzidos na pesquisa, na forma de reflexões teóricas, análises poéticas e

traduções, são importantes e têm valor a curto e longo prazo para pesquisas em campos diversos da

teoria e história literárias, especialmente no que concerne à poesia, à crítica e à literatura em geral,

inclusive comparada, estrangeira e nacional, bem como na área da linguística e da linguística

aplicada, especialmente para os estudos da tradução.

Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

Os dados da pesquisa ficarão disponíveis em repositórios institucionais, os quais poderão assegurar

sua preservação e disponibilidade de acesso a longo prazo.

Created using DMPTool. Last modified 06 May 2022 4 of 5



Compartilhamento de DadosCompartilhamento de Dados

Como você vai compartilhar os dados?Como você vai compartilhar os dados?

Os dados da pesquisa, na forma da dissertação de mestrado que resultará desta investigação, serão

disponibilizados no repositório institucional da UNICAMP (http://www.repositorio.unicamp.br/),

onde poderão ser acessados livremente, uma vez que o conteúdo do repositório é aberto à

comunidade. O compartilhamento será feito assim que a dissertação for enviada ao repositório, após

a conclusão da pesquisa. Os textos sujeitos a obtenção de direitos autorais e, portanto, não públicos,

já terão sido devidamente preservados. A partilha no repositório institucional da Unicamp põe os

dados da pesquisa à disposição de outros investigadores da área da Teoria e História Literária e afins,

cujo interesse contemple as particularidades deste trabalho.

Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

A única restrição é com relação aos poemas, para os quais é necessário adquirir os direitos autorais.

No entanto, o compartilhamento respeitará o direito de autor, sem prejuízo aos resultados da

pesquisa. Os dados coletados e produzidos serão divulgados na totalidade, sem os textos protegidos. 

Responsabilidades e RecursosResponsabilidades e Recursos

Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?

Os dados serão gerenciados pela pesquisadora principal.

Quais recursos você precisará para entregar seu plano?Quais recursos você precisará para entregar seu plano?

Não se aplica a este caso.

Created using DMPTool. Last modified 06 May 2022 5 of 5


	Plan Overview
	Tradução comentada do livro Caisses, de Christophe Tarkos
	Coleta de Dados
	Que dados serão coletados ou criados?
	Como os dados serão coletados ou criados?

	Documentação e Metadados
	Que documentação e metadados acompanharão os dados?

	Ética e Conformidade Legal
	Como você administrará qualquer questão ética?
	Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?

	Armazenamento e Backup
	Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
	Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?

	Seleção e Preservação
	Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
	Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?

	Compartilhamento de Dados
	Como você vai compartilhar os dados?
	Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?

	Responsabilidades e Recursos
	Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
	Quais recursos você precisará para entregar seu plano?



