
Intervenção: 

Literatura do Anônimo 

Coletivo Arquipélago 

 

 

Por uma literatura sem glamour. 

A intervenção Literatura do Anônimo, em primeiro momento, propõe uma desinibição de 

quem quer “proclamar” seu próprio texto. 

Mas, por baixo dessa casca de desinibição, há o conceito de limpar o fazer literário de sua 

sacralização costumeira e tão ligada ao sucesso midiático, nos dias de hoje. 

O que é a intervenção: 

Em cabines, ou estantes com extremidades cobertas, autores leem textos de sua própria 

autoria. O passante pode saber quem é através de uma plaquinha com o nome do autor ou 

não, o autor não sabe quem o está ouvindo. 

Vários escritores leem ao mesmo tempo, então, o espectador pode escolher ouvir um autor, 

zapear entre os autores, ou ouvir todos ao mesmo tempo. 

Todos ao mesmo tempo formam um novo “ruído”, pedaços de palavras e frases de um, 

misturadas ao de outro, formam uma literatura anônima, que tem uma dinâmica interna 

semelhante a um hipertexto ao mesmo tempo, que, pra sermos poéticos, podemos dizer que, 

se for realizada numa biblioteca, parece ser vozes dos livros. 

O que é necessário: 

Pretendemos fazer a intervenção na Biblioteca da UFES, ou na FAFI, então precisamos da 

autorização, porque temos que cobrir as extremidades das estantes. 

Além disso, vamos catar papelão e pintar com guache e outras tintas e pedir para que as 

pessoas escrevam seus textos e atuem nesse suporte como quiserem, no momento em que 

quiserem. 

Resumo: 

- Nome da Intervenção:  Literatura do Anônimo 

- Quem irá realizar: Coletivo Arquipélago 

- Onde será realizada: Biblioteca da Ufes ou FAFI 

- Material necessário: 

10 caixas de tinta guache (12 cores); 



Tesoura; 

Adesivos; 

15 folhas de estêncil; 

10 estojos de canetinhas hidrocor 12 cores; 

5 estojos de lápis de cor 12 cores; 

10 pincéis de tamanhos variados 

10 rolinhos 

- Preferência de data: quinta-feira 

- Preferência de horário: 17 horas 

 


