
 
grupo de estudos do discurso literário e paratopia criadora 

Universidade Federal de São Carlos 
 

quintas-feiras, de 12 de janeiro a 23 de fevereiro de 2017, das 10h às 12h. 
Sala 186 do AT 8 (Área Sul, próximo ao PQ) 

 
Trata-se de um conjunto de 7 encontros pautados por leituras coletivas que ensejam a              
constituição de um grupo permanente de trabalho sobre autoria, como parte extensionista            
do Projeto "O literário na cibercultura: criação, edição e circulação na contemporaneidade".            
Justifica-se esta proposta no âmbito da extensão justamente por se tratar de leituras             
teóricas que subsidiam a reflexão sobre situações empíricas que têm gerado necessidades            
regulamentadoras complexas, suscitando reflexões sobre copyright, sistema Creative        
Commons e, mais amplamente,sobre atribuições profissionais que transitam entre a criação           
e a edição. Tema centenário, senão milenar, é retomado desde o advento da web 2.0 numa                
cultura de conexões e convergências que densifica a problemática. 
 
Certificados: Serão emitidos certificados de participação nas atividades do Grupo de           
Estudos para aqueles que participarem presencialmente de ao menos 5 (cinco) encontros.            
O certificado será enviado digitalmente e as presenças serão monitoradas por lista. 
 
12 de janeiro 
SALGADO, Luciana Salazar. Grupo de pesquisa "Comunica - Inscrições Linguísticas na 
Comunicação": um trabalho no limiar. In: Anais JIG, 2016. Disponível em 
<http://www.jig.ufscar.br/?wpfb_dl=33>  
 
19 de janeiro 
MAINGUENEAU, Dominique. As condições de uma Análise do Discurso Literário. In: 
______. Discurso Literário. 2ª edição. Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 
11-55. 
(Capítulos “Para além da filologia”, “Estruturalismo e nova crítica”, “A emergência do 
‘discurso’” e “A instituição discursiva”) 
 
26 de janeiro 
MAINGUENEAU, Dominique. Discursos Constituintes. In: ______. Discurso Literário. 2ª 
edição. Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 57-86. 
(Capítulos "O discurso literário como discurso constituinte" e "Quadro hermenêutico e 
máximas conversacionais") 
 
02 de fevereiro 
MAINGUENEAU, Dominique. Paratopia. In: ______. Discurso Literário. 2ª edição. Trad. 
Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 87- 148. 
(Capítulos "Um impossível lugar", "Uma paratopia criadora", "A embreagem paratópico", 
"Subjetivação, espaço canônico e espaço associado") 
 
 

http://www.jig.ufscar.br/?wpfb_dl=33


09 de fevereiro 
MAINGUENEAU, Dominique. O Posicionamento. In: ______. Discurso Literário. 2ª edição. 
Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 149- 208. 
(Capítulos "Posicionamento e 'vida literária'", "Posicionamento, arquivo e gêneros", "Um 
posicionamento na interlíngua", "A questão da 'língua literária'") 
 
 
16 de fevereiro 
MAINGUENEAU, Dominique. Mídium e Gêneros do Discurso. In: ______. Discurso 
Literário. 2ª edição. Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 209-246. 
(Capítulos "Problemas de mídium", "O quadro genérico") 
 
23 de fevereiro 
MAINGUENEAU, Dominique. A Cena de Enunciação; Conclusão. In: ______. Discurso 
Literário. 2ª edição. Trad. Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 2014. p. 247-324. 
(Capítulos "A cenografia", "o ethos", "A duplicidade enunciativa", "Dois sonetos", 
"Conclusão") 
 
Leituras a serem remanejadas 
 
MAINGUENEAU, Dominique. Autoralidade e Pseudonímia. Trad. Sírio Possenti. In: Revista 
da ABRALIN, v. 15, n. 2, p. 101-117,jul./dez. 2016. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/47886/28821> 
 
SALGADO, Luciana Salazar. A Transitividade das autorias nos processos editoriais. In: 
Revista da ABRALIN, v. 15, n. 2, p. 187-215, jul./dez. 2016. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/47890> 
 

http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/47886/28821
http://revistas.ufpr.br/abralin/article/view/47890

