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RESUMO DO PLANO INICIAL 

 

 Em nosso projeto inicial, nos propusemos analisar as relações entre materialidade e 

constituição da autoria no livro S. de J.J. Abrams e Doug Dorst, tendo como base o quadro 

teórico da análise do discurso de tradição francesa, em específico os desdobramentos 

propostos por Dominique Maingueneau (2006) para o estudo do funcionamento discursivo de 

materiais literários, isto é, para estudo do literário como um regime de criação e produção, e o 

conceito de partilha do sensível nos termos de Jacques Rancière (2009). 

Para tanto, mobilizamos os conceitos de mídium e paratopia criadora com vistas a 

estudar os textos disponibilizados na obra – tanto seu romance quanto a história que se 

desenvolve “paralelamente” na marginália do livro. Levando em conta as três instâncias 

apontadas por Maingueneau como constitutivas da paratopia criadora (pessoa, inscritor e 

escritor) e a releitura da função-autor feita por Roger Chartier (2012), investigamos a 

problematização da autoria lavando em conta a materialidade inscricional. 

Temos, com o conceito de mídium, o entendimento de que os textos não são 

transmitidos depois de sua produção, pois a forma como o texto se institui materialmente é 

parte integrante de seu sentido – assim, a descrição desse objeto editorial em um site, que é 

parte importante do modo como ele se anuncia, se lança e, então, circula, também é abordada 

neste relatório, em seus aspectos multimodais e multimateriais relativos à condição de 

partícipe do sistema que dá identidade a esse livro (WOODMANSEE; JASZI, 2006). 

As perguntas “quem é leitor de que texto?” e “quem é personagem e quem é autor?” 

instituem ficcionalmente a interessante problemática da autoria, correlata à problemática da 

textualidade autoral, as quais ganham novos contornos nesse objeto no qual os dois primeiros 

autores desaparecem para dar lugar à narrativa de O Navio de Teseu, de V. M. Straka, um 

romancista misterioso, e seu tradutor, F. X. Caldeira – ficções que assumem a condução da 

narrativa e que se entrelaçam. 

Vimos na autoria uma questão a ser analisada em detalhe, com muita produtividade, 

coma noção de paratopia, condição de enunciação que é também seu produto, e é por meio da 

paratopia que uma obra pode existir – a obra deve construir em seu desenvolvimento a 

paratopia para a qual aponta. Diante disso, a problemática da autoria também se põe em 

relevo, e o conceito de paratopia criadora é mobilizado aqui com vistas a indicar o que se 
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pode entender como “um pertencimento impossível” à instituição literária: a autoria se 

estabelece de forma dinâmica entre três instâncias que formam uma unidade que existe apenas 

diante da atividade de criação; as relações entre o escritor e a sociedade, o escritor e sua obra, 

a obra e a sociedade podem ser situadas em seus diversos entrelaçamentos, que supõem, 

então, um conjunto de três instâncias constitutivas da autoria – pessoa, escritor e inscritor.  

Nos interessou também pensar os modos de leitura que são suscitados por esse 

entrelaçamento em S., que acaba por fazer o leitor levar a cabo as táticas e estratégias tal 

como as propõe Michel De Certeau em A Invenção do Cotidiano (1998), uma vez que, por 

abrigar mais do que uma história, o leitor deve se envolver com o projeto textual e focar sua 

atenção nas informações escritas à mão, dispostas pelas margens e nas notas de rodapé, afinal 

toda clareza pode ser enganosa até mesmo em textos que parecem transparentes – e que, 

variavelmente, requerem que o leitor extraia sentidos que não estão visíveis, mas perceptíveis 

– e, aqui, a ordem dos “papéis soltos” que também compõem a(s) narrativas(s) se altera, eles 

caem durante o manuseio do livro, o leitor os recoloca em diferentes posições, reencontra-os, 

perde alguns de vista (para uma descrição detalhada do material, cf. Relatório Parcial, p. 5-8). 

  

RESUMO DAS ATIVIDADES REGISTRADAS NO RELATÓRIO PARCIAL 

 

Nos primeiros seis meses desta iniciação à pesquisa, priorizamos o aprofundamento 

teórico, desenvolvido por meio de leituras da bibliografia, e as seguintes atividades: 

- aprofundamento teórico através da leitura parcial e fichamento da bibliografia básica e de 

bibliografia adicional, que segue em constante atualização; 

- constituição de parte do córpus através do levantamento de dados biográficos dos autores 

J.J. Abrams e Doug Dorst e de materiais extras da trama de S., disponíveis em diversos sites e 

plataformas; 

- primeiras análises do córpus, mobilizando o conceito de paratopia criadora com o intuito de 

entender o funcionamento da autoria no caso desta obra; 

- esboço da análise; 

- participação em eventos com apresentação de trabalho na modalidade pôster. 



5 
 

Nessa etapa tentamos estabelecer as características das três instâncias constituintes da 

autoria (escritor, inscritor e pessoa) nos autores e personagens/autores de S., considerando a 

paratopia criadora, proposta teórica de Dominique Maingueneau para o estudo da autoria (cf. 

Relatório Parcial, p. 15-33). 

 

RESUMO DAS ATIVIDADES DESTE RELATÓRIO FINAL 

11 de fevereiro de 2017 a 31 de agosto de 2017 

A segunda etapa do projeto de Iniciação Cientifica documenta-se neste Relatório Final, que 

registra as seguintes atividades, em continuidade ao que foi apresentado no Relatório Parcial: 

- análises; 

- participação no Grupo de Pesquisa COMUNICA – inscrições linguísticas na comunicação; 

- participação em evento com apresentação de trabalho na modalidade pôster; 

- considerações sobre os resultados. 

 

1. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

 Em nosso relatório parcial, fizemos o aprofundamento teórico (cf. Relatório Parcial, p. 

8-12) necessário para a análise do córpus e posterior estabelecimento das instâncias da 

paratopia criadora dos autores da obra (S.) que é nosso objeto de estudo. Faz-se necessário, no 

entanto, neste relatório, tecer ainda considerações sobre mídium, espaço canônico e espaço 

associado para além dos lineamentos apresentados anteriormente (cf. Relatório Parcial, p. 8-

9). 

 

Mídium 

 O conceito de mídium se refere a todas as mediações que possibilitam a concretização 

de uma ideia. Mídium não é simplesmente um meio, um instrumento usado para transmitir o 

discurso, ele incute aspectos neste discurso, nas suas textualizações, uma vez que um texto é 

inseparável de seu “modo de existência material: modo de suporte/transporte e de estocagem, 
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logo, de memorização” (MAINGUENEAU, 2002, p. 68) e qualquer mudança no mídium 

pode modificar “o conjunto de um gênero do discurso” (p. 72). 

 Maingueneau (2001, p. 83) propõe que “se quisermos tornar a emergência de uma 

obra pensável, sua relação com o mundo no qual ela surge, não é possível separá-la de seus 

modos de transmissão e de suas redes de comunicação”, o que indica que nenhuma obra se 

significa sozinha, a forma como essa obra se fundamenta materialmente é uma parte 

integrante do seu sentido, pois “as mediações materiais não vêm acrescentar-se ao texto como 

‘circunstância’ contingente, mas intervêm na própria constituição de sua ‘mensagem’” (p. 85). 

Faz isso com base nos desenvolvimentos teóricos da mediologia: 

 

O objetivo da midiologia1, através de uma logística das operações de 

pensamento, é ajudar a esclarecer essa questão lancinante, impossível 

de se decidir e decisiva, declinada aqui como “o poder das palavras”, 

acolá como “a eficácia simbólica”, ou ainda como o “papel das ideias 

na história”, dependendo se se é escritor, etnólogo ou moralista... Ela 

se pretenderia o estudo das mediações através das quais “uma ideia se 

torna força material” (DEBRAY apud MAINGUENEAU, 2001, p. 

85). 

 

Com base nisso, entendemos que falar em suporte material em literatura supõe 

também falar em escrita, tipografia e práticas de leitura. Assim, é importante lembrar que a 

literatura é amplamente vista como/associada a enunciados independentes, que são 

autossuficientes e têm a tendência de construir um sistema de referências intratextual, do 

contexto, no qual “leitor ou espectador não têm qualquer domínio sobre obras que foram 

produzidas num entorno completamente diferente do da sua recepção” (MAINGUENEAU, 

2001, p. 86) mas, longe de ser um meio neutro, “os livros são objetos cujas formas 

comandam, senão a imposição do sentido do texto que carregam, pelo menos os usos que 

podem revesti-los e as apropriações de que são suscetíveis” (p. 100)”. 

Nas obras que têm autonomia relativa com relação a suas fontes, o leitor é capaz de 

estabelecer sua forma de consumo e seu ritmo de apropriação: 

Como o texto pode a partir desse momento circular longe de sua fonte, 

encontrar públicos imprevisíveis sem por isso ser toda vez 

modificado, vai-se tender mais a concentrá-lo em si mesmo, a 

                                                           
1 A tradução brasileira, para evitar o objeto médium, considerado inconveniente em português, optou por mídium, 

mas, assim, ignorou diferença importante entre midiologia – estudos das mídias – e mediologia – estudo das 

mediações. Reproduzimos as citações ipsis litteris, mas em nosso texto próprio fazemos a correção, que nos 

parece um rigor recomendável num estudo sobre a força das materialidades na distribuição dos discursos. 
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estruturá-lo melhor. É possível dispensar um corpo de profissionais de 

memorização e da recitação. Em compensação, surgem outras 

comunidades, ligadas a outras instituições: os que arquivam, os que 

comentam, os que copiam, os que fazem circular... A estocagem 

permite igualmente o confronto de diversas obras, o estabelecimento 

de princípios de classificação (por temas, gêneros, autores...), a 

definição de um corpus, de um patrimônio de obras consideradas 

canônicas (MAINGUENEAU, 2001, p. 92). 

[...] 

A leitura não tem, portanto, nada de uma atividade intemporal. Está 

ligada às injunções midiológicas. Ler não tem o mesmo valor quando 

se desenrola um longo pergaminho (volumen) ou, a partir do século 

IV, se folheia um manuscrito em cadernos, um códex. A passagem do 

volumen ao códex teve consequências importantes, pois permitiu 

folhear o texto, estabelecer índices ou concordâncias, mas também 

facilitar uma leitura silenciosa (p. j99). 

 

A partir desses fundamentos, podemos comentar de forma mais detida a produção do 

espaço canônico e, na mesma mão, a definição do espaço associado, no item que se segue. 

 

Espaço canônico e espaço associado 

 

 O criador de uma obra pode negociar o acréscimo de seu texto em um ou outro estado 

do campo em que circulará, e no circuito de uma comunicação que lhe é característica, sempre 

através de um processo de regulação: “essa função de ‘regulação’ também tem relação com 

colocar em perspectiva um texto, seu perfil ao que poderíamos chamar de Opus, isto é, a 

trajetória de conjunto em que cada obra singular assume um lugar” (MAINGUENEAU, 2006, 

p. 143). Trata-se, conforme detalhamentos no Relatório Parcial, de uma gestão da autoria: 

 

Com efeito, ser escritor é também gerar a memória interna dos 

próprios textos e atividades passadas e reorientá-la em função de um 

futuro. Quanto mais se enriquece a Opus, tanto mais importante se 

torna essa função de regulação. 

Trata-se de duas dimensões inseparáveis: construir uma identidade 

criadora na cena do mundo (figuração) e conferir um estatuto às 

unidades que constituem a Opus (regulação) (p. 143). 

 

Consideramos, então, que a produção de um escritor associa dois espaços que não 

podem ser separados, mesmo que esses espaços não estejam no mesmo plano. Esses dois 
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espaços são o espaço canônico e o espaço associado – um “se alimenta” do outro, ainda que 

não tenham a mesma natureza. 

Espaço canônico é “o espaço saliente; ele repousa numa dupla fronteira: entre os 

actantes do mundo ficcional e o de autor, de um lado, e entre ‘inscritor’ e ‘escritor’ – ‘pessoa’, 

do outro. Ele não se reduz a um espaço em que mundos fictícios teriam um ‘eu’ 

referencialmente ao do autor” (MAINGUENEAU, 2006, p. 144) e o espaço associado pode 

variar de acordo com o espaço canônico (cf. Relatório Parcial, p. 9 para as noções de 

inscritor, escritor e pessoa), além disso, a fronteira entre um espaço e outro é indecidível 

porque é renegociada a cada posicionamento – “se o espaço canônico pretende separar o 

‘inscritor’, instância da cena de enunciação, da ‘pessoa’ e do ‘escritor’, o espaço associado 

implica uma indistinção das fronteiras que estruturam a instância enunciativa” (p. 146). Esse é 

o funcionamento do literário como discurso, como textualização que aponta para uma voz que 

o afiança: 

 

O discurso literário não é um território compacto que gera 

simplesmente algumas dificuldades locais de estabelecimento de 

fronteiras, mas um espaço radicalmente duplo. Funciona com base 

num duplo movimento de desconexão (no espaço canônico) e de 

conexão (no espaço associado) das instâncias subjetivas. [...] Esses 

dois movimentos são a um só tempo contraditórios e complementares, 

sendo a impossibilidade de estabilizar suas relações um dos motores 

da produção literária (MAINGUENEAU, 2006, p. 146-7). 

 

Então, como mídium se relaciona à circulação de uma obra desde antes de sua criação 

(mas não somente a isso) e o espaço canônico e o espaço associado de uma obra vivem numa 

relação de movimento constante, podemos dizer que ao serem gerados textos que constituem 

o espaço associado de uma obra, seus lugares de circulação serão também alterados, 

modificados de acordo com os outros textos – que também circulam em outros lugares. 

Disso depreendemos então que é, além de outros fatores, a partir da instabilidade nos 

movimentos de desconexão e conexão das/nas relações subjetivas (citadas anteriormente e 

principalmente na citação apresentada acima) que a produção literária é feita, e que, também, 

a produção de espaço associado para uma obra pode afetar sua circulação. 

A partir destes conceitos, podemos seguir para a análise complementar às observações 

apresentadas no relatório anterior, com foco nos espaços canônico e associado de/em S. e seus 
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demais materiais e personagens, que têm a característica de exponencializar e, portanto, 

evidenciar, os aspectos de figuração e regulação que presidem toda obra e são, assim 

constitutivos dela, conforme a abordagem aqui assumida.  

 

2. ANÁLISES 

 

2.1 Os leitores de/em S. 

 

Conforme a conhecida definição do historiador Michel De Certeau (1998), “ler é 

peregrinar” e o leitor é um viajante, circulando em terras alheias, um nômade que caça por 

conta própria em campos que não escreveu. Assim, a experiência oferecida por S. pode ser 

entendida como um campo minado até mesmo para o leitor acostumado a trilhar as mais 

diversas páginas, que, como o caçador astuto de De Certeau, não possui a terra, mas sabe 

como rastrear e mapear seus sinais. Para tanto, partimos dessa noção assim formulada: 

 

Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, herdeiros 

dos servos de antigamente agora trabalhando no solo da linguagem, 

cavadores de poços e construtores de casas, os leitores são viajantes; 

circulam nas terras alheias, nômades caçando por conta própria 

através dos campos que não escreveram, arrebatando os bens do Egito 

para usufruí-los. A escritura acumula, estoca, resiste ao tempo pelo 

estabelecimento de um lugar e multiplica sua produção pelo 

expansionismo da reprodução. A leitura não tem garantias contra o 

desgaste do tempo (a gente esquece e se esquece), ela não conserva ou 

conserva mal a sua posse, e cada um dos lugares por onde ela passa é 

a repetição do paraíso perdido (DE CERTEAU, 1990/2004, p. 269-

270). 

 

A leitura de S. pode ser feita de diversas formas (retomando o que apresentamos no 

Relatório Parcial [cf. p. 30-33]) – algumas delas: primeiro a leitura do romance, seguido da 

leitura das anotações pelas margens; a leitura do romance concomitantemente com a das 

margens, respeitando a ordem temporal das anotações e posteriormente a retomada de todo o 

romance para a finalização da leitura das notas; a leitura das notas, em um primeiro momento, 

seguido da leitura do romance – e nenhuma delas é a “certa” ou “errada”, uma vez que a 

escolha do leitor deve ser feita com base em suas preferências e facilidades. 
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Aqui fizemos a leitura do romance em paralelo com a das margens, voltando 

novamente a elas (uma e outra vez) depois que a narrativa de O Navio de Teseu acaba e a 

história de Eric e Jen, não. Falemos então da marginália. 

 

FIGURA 1 - Página de O Navio de Teseu com anotações na marginália 

 

São poucas as páginas que não possuem anotações – mesmo em páginas em branco, geralmente, há 

anotações. 

 

Chartier (2002, p. 94) documenta que “as anotações marginais foram assim 

compreendidas como um dos gestos e um dos momentos da técnica intelectual que governa as 

práticas de leitura e de escrita (...)”, assim, podemos entender as práticas dessa escrita feita 

por Eric e Jen, ambos do meio acadêmico e familiarizados com as práticas de pesquisa 

literária. Entretanto, para o leitor desses leitores, talvez fique a sensação de que nem todas as 

informações estejam sendo compartilhadas pelas conversas ao redor do romance, isso se deve 

ao fato, mencionado anteriormente, de que para se conseguir decifrar uma obra é preciso 

“jogar com o terreno que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha” (DE 

CERTEAU, 1998). E também, segundo as propostas teóricas de Maingueneau atinentes, 

alguns textos adquirem estatuto de textos hiperprotegidos, que devem ser decifrados pelo seu 

leitor – seu papel passa a ser, então, o de um desbravador, que deve descobrir as pistas e ligá-
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las. O texto em O Navio de Teseu precisa ser decifrado com um olhar diferente do comum, 

assim como sugere/indica o trecho mostrado abaixo. 

 

The story of Ship of Theseus and the story told by Eric and Jen in the 

marginalia seems at first glance to be tragically incomplete. We seem 

to be left with so many unanswered questions. But we are not – all the 

answers we seek are there in front of us. We just have to shift our 

focus onto the negative space2 (Mystimus em post em anabramsfan - 

Thoughts on everything JJ Abrams). 

 

Ao mesmo tempo em que as anotações nas margens são acréscimos ao que Straka 

escreveu, são também registros da história dessas duas pessoas, suas vidas estão marcadas nas 

páginas do romance que lhes é caro e também nas folhas soltas que o compõem, desde que 

foram inseridas em seus capítulos e é através desses registros que se conhecem. 

 

(...) para protegê-las de olhares e projéteis (...) (Straka) Por que você 

sublinhou isso? (Jen) NÃO SEI. DEVO TER GOSTADO MUITO DESSA FRASE EM 

ALGUM MOMENTO. (Eric) É interessante revisitar isso e ver tudo o que você 
reagiu? Como se este fosse um livro de recortes de todos os seus eus mais 

jovens. (É engraçado como eles podem parecer distantes.) (Jen) NÃO ACHO 

QUE ESTEJA DISTANTE DELES. TODOS ELES SÃO EU. APENAS NÃO ME LEMBRO DE 

TUDO A RESPEITO DELES. (Eric) Eu quero muita distância. Quanto mais longe 
eu ficar da garotinha que fazia tudo o que as pessoas mandavam, melhor.  

(Jen) ESTE TAMBÉM É UM LIVRO DE RECORTES DE NÓS DOIS. (Eric) Eu sei. 
Parece que tudo o que eu faço aqui está entrando para meu registro 

permanente. (Ok, não permanente – mas enquanto o livro existir.) (Jen) DE 

JEITO NENHUM EU VOU ME SEPARAR DESTE LIVRO. (Eric) Você se separa dele 

todos os dias. Alguns dias, 2 ou 3 vezes!  (Jen) ISSO NÃO CONTA. (Eric, p. 

76). 

(...) EU CONHEÇO A PESSOA QUE ESTÁ NAS MARGENS. SEI QUE VOCÊ PENSA 

MUITO SOBRE O QUE QUER E POR QUÊ – MAIS DO QUE ALGUMAS PESSOAS 

FIZERAM A VIDA TODA. SEI QUE VOCÊ GOSTA DE DESAFIOS E É MUITO BOA NISSO. E 

SEI QUE VOCÊ SE ESFORÇOU PARA ME ENTENDER MAIS DO QUE QUALQUER OUTRA 

PESSOA EM MUITO TEMPO. (Eric, p. 83). 

 

                                                           
2 Em tradução literal (nossa): “A história de O Navio de Teseu e a história contada por Eric e Jen na marginália 

parecem à primeira vista serem tragicamente incompletas. Parece que somos deixados com tantas perguntas 

incompletas. Mas não somos – todas as respostas que procuramos estão na nossa frente. Nós apenas temos que 

trocar o foco para o espaço negativo”. 
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É também o historiador Chartier (2002, p. 101-102) que menciona sobre o ensaio de 

Barthes de 1968 onde o leitor era “(...) visto como ‘este alguém que mantém reunidos num 

mesmo campo todos os traços que constituem o escrito’. A posição de leitura era assim 

compreendida como o espaço no qual o sentido plural, móbil, instável é reunido, em que o 

texto, seja ele qual for, adquire sua significação”, o que nos leva a pensar nas práticas de 

leitura que S. suscita: todas (se não todas, a maioria) as informações e sentidos que vão sendo 

reunidos são mediados por Eric e Jen, mesmo as informações (as “canônicas”) que estão fora 

do livro são ou feitas por eles, como o tumblr da Jen3 onde há o décimo capítulo do romance 

(o escrito por Straka) e o site Dossier of V.M. Straka - Eotvos Wheel4, que acredita-se ser 

mantido por Eric e/ou Jen, ou comentados por eles, como o site (que na verdade é um perfil 

no Pinterest5) que um dinamarquês (também um personagem, mas construído como sendo “do 

mundo real”) criou para reunir informações sobre os lugares nos quais o símbolo de S 

apareceu (no trecho da página 131, abaixo, Jen até mesmo anexa uma imagem encontrada no 

site do S na parede de uma caverna) e suas teorias sobre o significado do símbolo. 

 

Você acompanha todos os lugares onde o símbolo apareceu? Um cara na 

Dinamarca os rastreia no site dele  (Jen, p. 14). 

Então, o site do dinamarquês tem umas 50 teorias sobre o significado do 

símbolo  (Jen, p. 23). 

Falando sério, dá uma olhada no site do dinamarquês. É impressionante 

onde os S foram encontrados (Jen) MINHA INTUIÇÃO: TODOS OS VELHOS SÃO 

FRAUDES COMP. (Eric) Mesmo nas cavernas? Acha que alguém iria danificar 

uma descoberta arqueológica só para fazer algum tipo de jogo com Straka?  
(Jen) VOCÊ TEM UMA AVALIAÇÃO MELHOR QUE A MINHA SOBRE O RESPEITO DAS 

PESSOAS PELA ARTE. (Eric)Há uma caverna que acabaram de descobrir. Olhe 
as fotos. É fraco, mas não me diga que não vê... (Ah, e por falar nisso: esse 
fica bem perto de onde Filomela foi criada. Eu sou demais? Sim!) (Jen, p. 

131). 

                                                           
3 Disponível em: http://jenheyward.tumblr.com/. 
4 Disponível em: http://www.eotvoswheel.com/. 
5 Disponível em: https://br.pinterest.com/JuriMoll/. 
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FIGURA 2 – Fotografia encontrada na página 131 de O Navio de Teseu 

 

À primeira vista pode ser difícil identificar o S, mas está escrito em tinta branca no meio do arco na parede. 

 

Entretanto, tal fato não impede o leitor de se apropriar dos textos, que ele faça também 

suas próprias comparações e interpretações: 

 

A “abstração” legal ou estética do texto não tem importância para o 

processo de apropriação do leitor. Entender o fato exige, de um lado, a 

formação de leitores ou de espectadores como membros de diferentes 

“comunidades interpretativas” que partilham as mesmas habilidades, 

códigos, hábitos e práticas e, de outro lado, a caracterização dos 

efeitos produzidos nos textos por suas diferentes formas de publicação 

e de transmissão (CHARTIER, 2002, p. 59). 

 

 Também é importante considerar o livro como um material tangível, manuseável, com 

um trabalho quase artesanal – os papéis foram encartados manualmente na China6, as 

anotações escritas nas margens foram realmente escritas à mão uma a uma –, que faz de sua 

circulação um pouco mais restrita – em razão de seu preço7, principalmente. Mas que não 

foge do objetivo que Abrams tinha ao conceber a ideia: 

                                                           
6 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/romance-de-jj-abrams-doug-dorst-chega-ao-brasil-

18443194. 
7 Na Amazon.com.br o preço estava com desconto (em 3 de agosto de 2017), de R$99,90 por R$67,87, o que 

equivale a 7,24% do salário mínimo atual de R$937,00 (em seu preço de capa, equivale a 10,66% do salário 

mínimo). 
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The whole point of this project was to create this novel,” Abrams said. 

“This is a story about how a book is used as a means of 

communication and sort of a catalyst for a great investigation that is 

also a love affair. It is sort of a celebration of ‘the book,’ that physical, 

analog thing8 (Abrams em entrevista ao LATIMES). 

 

 Então é o retorno do material livro, do lugar onde mais do que mover os olhos sobre a 

página, pode-se manusear os papéis anexados ao romance (inseridos entre suas páginas), 

chamados de encartes no índice disponível no hotsite da editora Intrínseca9 (onde há também 

um índice com as páginas onde cada um deve estar): as cartas, os cartões-postais, o 

guardanapo, uma página de jornal... 

 

FIGURA 3 – Guardanapo encontrado entre as páginas 306 e 307 de O Navio de Teseu 

 

Este guardanapo contém o mapa dos túneis existentes na parte norte do campus onde Jen estuda (e onde Eric 

estudava antes de ser expulso) e é deixado entre as páginas em que eles conversam sobre como Eric consegue 

andar pela universidade em ser visto. 

 

                                                           
8 Em tradução literal: “‘O objetivo deste projeto foi de criar este romance’, disse Abrams. ‘Esta é uma história 

sobre como um livro é usado como forma de comunicação e um tipo de catalisador para uma grande 

investigação que também é um caso amoroso. É uma espécie de celebração ‘do livro’, a coisa física, análoga’”. 
9 Disponível em: http://www.intrinseca.com.br/jjabrams/. 
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Maingueneau (2006, p. 226) fala que ao publicar livro, o escritor tradicional “prolonga 

uma tecnologia antiga (embora os livros sejam produzidos por meio de tecnologias 

modernas); o livro caminha pouco a pouco para o artesanato, altamente valorizado por suas 

diferenças com relação aos produtos da cultura de massas”, e é justamente o que vemos em S., 

sua edição é diferenciada e suas diferenças em relação aos outros livros de grandes editoras, 

suas páginas envelhecidas – não pelo tempo, mas com tecnologia de ponta – são admiradas 

pelos leitores ávidos para não só ler, como postar fotos no Instagram e demais redes sociais. 

Voltando ao que foi dito nos parágrafos anteriores, S. pode ser lido de diversas formas 

e todas elas dependem fundamentalmente do modo como o leitor manipula o objeto editorial 

que tem em mãos: 

 

No escrito, por outro lado, ele deve proceder a uma leitura pessoal. 

[...] no escrito ele pode impor seu modo de consumo, seu ritmo de 

apropriação: ler com a rapidez que lhe convém, silenciosamente ou em 

voz alta, com atenção ou em diagonal, interromper-se quando quiser; 

a distância que assim se estabelece entre co-enunciador e texto escrito 

abre um espaço para um comentário crítico ou para análises: o leitor 

pode sondar o texto, comparar certas partes, de forma a elaborar 

interpretações (MAINGUENEAU, 2002, p. 79). 

 

Essa “liberdade”, entretanto, é dada por um contundente padrão no caso de S. . Como 

pode ser observado na imagem abaixo, logo na página de rosto do exemplar o leitor pode 

descobrir o primeiro padrão/sequência de comentários que será retomado nas páginas 

seguintes. 

 



16 
 

FIGURA 4 – Página de rosto de O Navio de Teseu 

 

Está é a primeira interação entre os dois, onde já podemos ver o tom receoso de Eric (que ele mantém 

por um certo tempo) com Jen. 

 

A leitura sugerida se inicia pelos comentários de Eric e Jennifer – o comentário no 

topo é um aviso de Eric e os que se seguem são o início da conversa entre os dois 

personagens/leitores/comentadores sobre a história. Os primeiros comentários são os escritos 

“a lápis” em letra bastão de Eric – e num primeiro momento não fazem parte da “conversa”, 

pois o leitor é levado a entender que já estavam ali quando Jen encontrou o livro, no entanto, a 
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personagem passa a responder e comentar esses comentários “antigos”, o que leva a um novo 

diálogo entre ela e o “dono do exemplar” que o leitor tem em mãos –, os próximos 

comentários a serem lidos são os escritos em caneta azul e letra cursiva de Jen, esses 

comentários são respondidos pelos escritos em caneta preta e letra bastão de Eric. Assim, na 

primeira leitura, o leitor deve, supõe-se, seguir a leitura destes comentários intercalando-a 

com a leitura do romance do autor Straka e das notas de rodapé da tradutora Caldeira.  

Cabe comentar aqui que o leitor está lendo uma tradução de S. (afinal, S. e O Navio de 

Teseu foram publicados inicialmente em inglês, The Ship of Theseus), mas não há nenhuma 

nota de tradução deste tradutor (as únicas notas de tradução são as de Caldeira) – nem os 

nomes desses tradutores para o português (a saber, Alexandre Martins e Alexandre Raposo) 

aparecem em qualquer lugar do livro e da caixa –, o que acaba por dar um efeito de que o 

leitor não está lendo uma tradução [do inglês], mas apenas a tradução feita por Caldeira do 

tcheco. 

 

FIGURA 5 – Fotografia entre as páginas 242 e 243 de O Navio de Teseu 

 

As fotografias antigas que “aparecem” no decorrer da conversa na margem geralmente demandam 

esforços de Eric e/ou Jen para consegui-las. 

 

Essa escrita em letra cursiva e letra bastão é uma forma de demarcação de autoria 

destas duas “pessoas”. Comentando sobre o texto impresso, Maingueneau (2002, p. 80) diz 
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que “a letra do copista individualiza o texto (seus erros, seus momentos de desatenção, de 

cansaço, os vestígios de suas origens geográficas, etc.)” e é justamente o que vemos aqui: uma 

particularização do texto a cada vez reforçada por cada novo tópico de conversa escrito nas 

margens por Eric e Jen. Aqui, porém, vale frisar: ficcionaliza esse “estado de copista”, isto é, 

são produzidos indícios do que poderiam ser os traços “impensados” individualizadores do 

texto. Aquilo que não estaria no projeto de escrita é, aqui, projetado. 

Quando os comentários em caneta azul e preta acabam (e possivelmente a narrativa de 

O Navio de Teseu também), é hora de o leitor voltar ao início do livro e aos comentários que 

“deixou para trás” – se é que deixou. Nesse momento, é provável que o leitor tenha começado 

a entender a narrativa de Eric e Jen e saiba se deve seguir os comentários escritos em caneta 

verde e letra bastão de Eric e caneta laranja e letra cursiva de Jen ou os comentários escritos 

em caneta roxa e letra cursiva de Jen e caneta vermelha e letra bastão de Eric. Após essas duas 

leituras, que também se associam a leituras dos demais papéis que compõem o exemplar 

(como cartões-postais e cartas), há mais um conjunto de comentários, dessa vez escritos em 

caneta preta tanto por Jen quanto por Eric e cuja única forma de diferenciação se dá pelo tipo 

de letra utilizado (embora algumas marcas de linguagem também possam ser associadas a um 

ou outro “comentarista”). 

Ao longo da leitura, é perceptível que as cores dos comentários dispostos pelas 

margens das páginas são marcações temporais do desenvolvimento da narrativa de Jen e Eric, 

considerando que, além da narrativa do romance, há também em S. as narrativas de Jen e Eric 

e Straka e Caldeira (que, de uma forma ou de outra, acabam sendo também romances). Por 

não estarem dispostas de forma cronológica, descobrir sua ordem é um quebra-cabeça que só 

pode ser montado a partir da leitura sequencial do primeiro padrão de cores. A leitura sem 

seguir “a sequência” implica em uma leitura incompleta, do ponto de vista do projeto total: se 

todos os comentários forem lidos ao mesmo tempo, perde-se o movimento progressivo das 

discussões e eventos que acontecem fora da história (e, às vezes, também fora da vista do 

leitor) e a ideia de que os dois, Eric e Jen, estão envolvidos profundamente com os mistérios 

de O Navio de Teseu perde a força, que é indicada uma e outra vez no decorrer dos escritos 

como em “Eu não notei isso na primeira vez” (Jen, p. 45) ou “EU RABISCO NESTE LIVRO DESDE OS 15 

ANOS” (Eric, p. 65) ou “Imagine se você soubesse sobre o macaco na época? EU TERIA ADORADO. NÃO ESTOU 

CERTO DE QUE SEI, AINDA ASSIM: É MUITO LEGAL COMO AS PALAVRAS PODEM PERMANECER AS MESMAS, MAS 

SEU SIGNIFICADO PODE MUDAR. Porque o leitor muda. EXATAMENTE.” (p. 434), uma vez que o leitor não 
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precisará fechar o livro e voltar para o começo ou percorrer todas as páginas uma e outra vez, 

prestando atenção aos trechos marcados no romance e às informações que são compartilhadas 

ao seu redor. 

É com o cumprimento da sequência de cores/anotações/comentários/conversas que é 

possível perceber o crescimento do senso de urgência (e possivelmente perigo) que perpassa 

toda a narrativa de Jen e Eric – o quanto ela fica preocupada com ele e consigo mesma, o 

porquê disso e o relacionamento amigável (e provavelmente também amoroso) que é forjado a 

partir dessas conversas nas margens. 

 

Com a escrita e, sobretudo, com a impressão, o texto explora cada vez 

mais o fato de ocupar um certo espaço material. Um enunciado que 

não é pronunciado por um locutor presente ou que não circula num 

ambiente restrito de pessoas que se conhecem deve conter tudo aquilo 

que é necessário para ser decifrado (MAINGUENEAU, 2002, p. 80). 

 

No caso da escrita em tela, se destacarmos, nesse objeto editorial, O Navio de Teseu de 

S., observamos que seu texto não tem “tudo aquilo que é necessário para ser decifrado” (p. 

80), uma vez que muitas das informações imprescindíveis para o entendimento das referências 

contidas na narrativa e principalmente nas notas de rodapé vêm de fora, através dos 

comentários, anexos e links na internet (mencionados nas margens, como o site do 

dinamarquês [comentado anteriormente] ou encontrados pelo leitor, como o tumblr da Jen ou 

o Eotvos Wheel, ou tantos outros sites criados por outros leitores) ainda mais “externos” ao 

livro. 
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             FIGURA 6 – Frente de cartão postal encontrado nas páginas 190-191 de O Navio de Teseu 

 

Os cartões-postais aparecem na história durante a viagem ao Brasil que Eric faz. 

 

           FIGURA 7 – Verso de cartão postal encontrado nas páginas 190-191 de O Navio de Teseu 

 

Os versos desses cartões trazem mensagens que aparentemente são supérfluas, porém estão basicamente 

em código e se “encaixam” no que os dois pesquisadores estavam procurando. 

 

Além dos comentários, os cartões-postais, fotos, cartas, páginas de jornais, telegramas 

e mapas desenhados em guardanapos também ajudam a marcar o progresso da história e se 
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relacionam tanto com Eric e Jen, pois é também através de seus comentários que é possível 

saber o que esses “anexos” são e ao que se relacionam, afinal O Navio de Teseu passa a ser 

tão deles quanto do autor, “ESTE TAMBÉM É UM LIVRO DE RECORTES DE NÓS DOIS” (p. 76), quanto com 

Straka, Caldeira e o romance de O Navio de Teseu, que geralmente são os temas a que eles se 

referem. A leitura desses “anexos” é feita também de acordo com o que se pode inferir como 

uma sequência temporal – a leitura de um cartão-postal, por exemplo, no momento errado 

pode trazer confusão ou desmanchar o mistério antes do momento. Mas não há uma instrução 

explícita sobre como lidar com esses “anexos” espalhados entre páginas de um modo que 

afeta uma dispersão aleatória. 

O mídium impõem trabalho: aponta para um certo tipo de leitor, que se sujeita às 

demandas das várias grafias, de suas menções aos anexos, mas que, não tendo de fato todas as 

instruções, vai se perder – e talvez se encontrar – ao longo da leitura/manuseio das 

materialidades envolvidas. 

 

2.1.1 Eric e Jen como leitores em O Navio de Teseu 

  

Nos pareceu pertinente considerarmos também que Eric e Jen como leitores de O 

Navio de Teseu são peças-chave para a existência de S. como um todo, uma vez que a 

trajetória de leitura destes dois “indivíduos” é a razão para que o outro leitor – nós? – possa 

ter acesso a mais do que apenas o texto do romance, às informações que não haveria onde 

procurar fora do universo de S., como as histórias sobre a identidade do autor do romance. O 

espaço associado que gere o espaço canônico no funcionamento das obras, como vimos 

acima, aqui está também dentro da obra, nela própria apontando para ela, simulando um 

interior/exterior que é a obra, afinal. 
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FIGURA 8 – Anotações de Jen e Eric sobre Straka 

 

Há várias teorias sobre a identidade de V.M.S. e sua autoria em O Navio de Teseu, Eric e Jen discutem bastante 

sobre o tema, como pode ser visto na primeira página do primeiro capítulo do romance. 

 

FIGURA 9 – Anotações de Eric e Jen sobre Hermes Bouchard 

 

É comum encontrarmos sublinhados, flechas, traços e demais símbolos enlaçando o texto do romance ao que é 

dito por um dos dois leitores (ou pelos dois). 

 

Essas “interferências”, essa “ocupação do espaço material” do livro ao longo da narrativa do 

romance, poderiam ser consideradas como materiais associados ao material canônico – 

abordaremos essa questão no próximo tópico. 
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2.2 O espaço canônico e o espaço associado em/de S. 

 

Com tudo o que foi dito até aqui, no modo como a materialidades desse objeto 

editorial aponta para seus autores e seus leitores, com os desdobramentos desses lugares entre 

ficcionais e não ficcionais, poderíamos considerar os espaços canônico e associado (cf. 

Relatório Parcial, p. 8) aqui de duas formas.  

A primeira seria considerar tudo o que está dentro da caixa S. como o material 

canônico – o exemplar contendo o romance, o romance, os comentários em suas margens, os 

diversos papéis que estão espalhados por suas páginas –, a “grande obra” sobre a qual 

comentários são feitos, cujos trechos retomados em outros textos, e tudo o que está disposto 

em sites espalhados pela internet – da editora, sobre o conteúdo, com acréscimos de conteúdo, 

etc. – como espaço associado.  

A outra seria considerar apenas o romance O Navio de Teseu como espaço canônico e 

tudo o mais que se relaciona (ou pode ser relacionado) com sua narrativa como associado – 

incluindo os comentários das margens do exemplar, os anexos, os sites, etc. Neste caso, como 

dissemos acima, o espaço associado seria também ficcional. 

Quando consideramos o romance de Straka (cf. Relatório Parcial, p. 17) como o 

material canônico – somente a história do personagem chamado S., ou seja, O Navio de Teseu 

–, consequentemente todos os outros elementos que compõem a caixa S. devem ser 

considerados como materiais associados – as notas de rodapé da tradutora Caldeira (cf. 

Relatório Parcial, p. 18), as conversas de Eric e Jen pelas margens e os diversos anexos que 

esses dois leitores acrescentam ao exemplar, além dos textos que estão fora da caixa como os 

materiais dispostos em blogs e podcasts dos personagens espalhados pela web (o que 

transmite uma ideia de veracidade tanto à existência de Eric e Jen quanto de Straka e Caldeira 

e dos outros indivíduos citados como atuantes na vida desses quatro) pela equipe de Abrams e 

Dorst – e  a partir disso temos uma cadeia de materiais associados que, ao olharmos mais 

detidamente, forma uma rede de materiais associados espalhados em diversas plataformas 

(Figuras 10, 11, 12, 13 e 14) que, por terem sido produzidos pelos dois autores “primeiros” 

(no caso, J.J. Abrams e Doug Dorst), e não terceiros a retomar a obra, acabam por ser 

materiais do espaço canônico. O borramento entre ficção e não ficção é gerido por esses 

autores ou, mais amplamente, por uma equipe gerida por esses autores, a ponto de nos 
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perguntarmos se eles mesmos são autores, pois assumem os ritos genéticos editoriais como 

coordenadores de produção. 

 

FIGURA 10 – Página inicial do site Dossier of V.M. Straka 

 

Como comentado anteriormente, acredita-se que o site Dorrier of V.M. Straka – Eotvos Wheel seja mantido por 

Eric e/ou Jen, nele foram postadas teorias sobre a identidade de Straka, fotos e demais informações que remetem 

a acontecimentos da vida do autor. 

 

FIGURA 11 – Página inicial de "For What's Worth...", tumblr de Jen 

 

Neste tumblr, Jen postou imagens do obituário de Straka e do décimo capítulo escrito pelo autor. 
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FIGURA 12 – Página inicial da Radio Straka 

 

Como disposto em seu site: Comissionado por JJ Abrams (Bad Robot), a rádio possui uma série com cinco 

transmissões remotas em homenagem a uma figura imponente da literatura e da cultura do século XX. 

Apresentando música desde as primeiras gravações em cilindros de cera até os tempos modernos, de todos os 

cantos do globo, do mar, do espaço e além. 

 

FIGURA 13 – Tweet10 do perfil da empresa Bad Robot, de J.J. Abrams, "anunciando" a Radio Straka 

 

A Bad Robot é uma empresa de J.J. Abrams especializada em prokdução cinematográfica e televisiva, 

foi com seu perfil no Twitter que várias informações sobre S. foram divulgadas. 

 

                                                           
10 Durante os meses de outubro e novembro de 2013, época do lançamento de S. nos Estados Unidos e sua 

consequente divulgação no país, o perfil da Bad Robot (empresa de produção para cinema e televisão fundada 

por J. J. Abrams) no Twitter publicou uma série de tweets sobre a Radio Straka (tais como os encontrados em 

https://twitter.com/bad_robot/status/394010568912162816, ou em 

https://twitter.com/bad_robot/status/394854880466071552, ou em 

https://twitter.com/bad_robot/status/394463556373995520 e em 

https://twitter.com/bad_robot/status/395203431305990144). 
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FIGURA 14 – Vídeo com suposta gravação da Confissão de Summersby, "personagem" de S. 

 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_L-THM1VxHE. 

 

Ou, ainda, que esse material associado feito “primeiro” gera outros materiais 

associados, ampliando a rede de forma a não apenas divulgar (caso do hotsite da editora 

Intrínseca, responsável pela publicação de S. no país) e comentar a obra (caso das resenhas 

publicadas em dezenas de blogues e sites), mas também traduzir o material primeiro ao 

português, traçar novas reflexões e possibilidades para a trama e procurar pistas dos mistérios 

escondidos nas notas de rodapé (Figuras 15, 16, 17 e 18), ampliando sua circulação. 
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FIGURA 15 – Página inicial do blog A Ilha de Obsidiana 

 

Este blog pertence a um brasileiro que se dedica a traduzir os materiais associados "primeiros" disponibilizados 

em inglês sobre S., entre eles há a tradução do artigo “Santorini Man: The Straka Connection(s)”, encontrado no 

site Eotvos Wheel, já mencionado. 

 

FIGURA 16 – Visão geral da primeira página do hotsite da editora Intrínseca destinado à divulgação de S. 
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No hotsite há links para compra, book trailer e um índice para saber em quais páginas devem estar os 

encartes/anexos. 

 

FIGURA 17 – Comunidade no reddit, Who Is Straka 

 

Nesta comunidade, tudo (desde que sobre o livro) pode ser discutido – ela está ativa ainda hoje. 

 

FIGURA 18 – Blog S.Files22 

 

Feito por fãs de Abrams, o S.Files22 teve a intenção de examinar as pistas deixadas pelo romance – não 

há postagens novas desde o final de 2014. 

 

O que entendemos aqui é que há um movimento do espaço associado gerando espaço 

associado que origina outros espaços associados, sempre revisitando o material primeiro – 

tanto os anexos do livro quanto os sites – e ampliando sua abrangência. No movimento 

constante de definição de espaço canônico e espaço associado – uma vez que espaço canônico 
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está em uma fronteira dupla “entre os actantes do mundo ficcional e o autor, de um lado, e 

entre ‘inscritor’ e ‘escritor’-‘pessoa’, do outro. Ele não se reduz a um espaço em que mundos 

ficcionais teriam um ‘eu’ referencialmente ao do autor” (MAINGUENEAU, 2006, p.144) –, 

percebemos que, como o espaço canônico, o associado é também um espaço de criação e 

distribuição, os materiais que seriam parte do espaço associado passam a ser canônicos por 

possuírem caráter e materialidades significantes. 

A partir disso, como havíamos comentado de forma breve no Relatório Parcial (p. 10), 

percebemos que os espaços canônico e associado se relacionam também com as instâncias da 

paratopia criadora (cf. Relatório Parcial, p. 20), uma vez que a paratopia é uma dinâmica de 

criação da obra literária – voltamos aqui ao que foi discutido no Relatório Parcial. 

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

 

Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa percebemos que todos os conceitos aqui 

estudados se relacionam no processo de criação literária – função-autor, paratopia criadora, 

mídium, espaços canônico e associado –, são todos conceitos que referem elementos que se 

correlacionam tanto antes e durante a criação de uma obra, quanto durante sua circulação, 

uma vez que, com o estudo da autoria dessa perspectiva, podemos entender que a criação de 

uma obra envolve as diversas “faces” do que configura um criador individualizado, e que são 

essas faces que também influenciam na forma como sua obra circula durante e após seu 

lançamento – e que gera conteúdos associados que sempre remetem à obra primeira. 

Compreendemos, assim, que há um sistema teórico que permite abordar o 

funcionamento da criação literária, num sistema explicativo em que os conceitos se alimentam 

uns aos outros (se alimentam e são alimentados uns pelos outros), como pôde ser observado 

ao longo das análises.  

Esse aporte teórico nos permite, então, dizer que S. é um “livro de recortes” de Eric, 

Jen, Straka e Caldeira, e o leitor – e nós (?) –, que vai juntando esses recortes de modo que 

formem uma imagem nova e completa, como num quebra-cabeça. Mas, mais do que um 

recorte da história desses personagens, é também um “livro de recortes” sobre a própria 

criação literária, tema que nos é tão caro e repleto de produtividade e que incita pesquisas 

futuras com este mesmo objeto – como, por exemplo, poderíamos considerar ainda outras 
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hipóteses sobre a formalização material de S., como a de Antônio Roden, o designer 

responsável por escrever manualmente todos os diálogos que estão nas margens, as cartas, os 

cartões-postais e demais anexos que compõem a obra, que chama11 o livro de “personagem”, 

ou como foram feitas as escolhas de tradução (ou versão ou transcriação [?]) em S., ou se a 

relação entre Straka e Caldeira foi de co-escrita ou escrita colaborativa, ou as semelhanças 

entre Eric e S, o personagem de O Navio de Teseu, ou as marcas de linguagem que 

distinguem Eric e Jen durante a escrita pelas margens... Essas são algumas entre tantas 

hipóteses de estudo que se abrem – algumas das quais pretendemos nos dedicar em trabalhos 

futuros. 

Cabe mencionar aqui também que esta pesquisa originou o artigo “A Paratopia 

Criadora em S. de J.J. Abrams e Doug Dorst: Um caso de autoria exponencial” (ANEXO I) 

em coautoria entre orientanda e orientadora, que foi enviado para revista científica do tema, 

Linguagem em (Dis)curso.  

 

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 Nestes meses de projeto houve a participação em alguns eventos como ouvinte com a 

apresentação de trabalho na modalidade pôster: 

 

- organização, como integrante do Grupo de Pesquisa Comunica, do III Fórum Nacional sobre 

a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos – Mediação Editorial, Letramentos 

e Mercado (https://forumnacionaldorevisor.wordpress.com/), nos dias 16 e 17 de março na 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em São Carlos (ANEXO II);  

- apresentação de pôster no III Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do 

Revisor de Textos, nos dias 16 e 17 de março na Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), em São Carlos (ANEXOS III e IV); 

- apresentação de pôster no 65º Seminário do GEL, de 04 a 07 de julho na Universidade 

Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (UNESP), em Assis (ANEXOS V, VI e VII). 

 

                                                           
11 Entrevista disponível em: <https://youtu.be/zulS6g7_X_Y>. 

https://forumnacionaldorevisor.wordpress.com/
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Participação em Grupo de Pesquisa 

 

Ao longo do desenvolvimento da Iniciação Científica houve a participação no Grupo 

de Pesquisa COMUNICA – inscrições linguísticas na comunicação. O grupo de estudos 

COMUNICA – inscrições linguísticas na comunicação, existe desde 2010 e deu origem, em 

setembro de 2012, ao Grupo de Pesquisa Comunica (CNPq). Entre minhas atribuições, além 

do desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica, estiveram a participação na comissão 

de acolhimento e monitoria durante a realização do 3º Fórum Nacional do Revisor, realizado 

nos dias 16 e 17 de março de 2017 nas dependências da Universidade Federal de São Carlos. 

 

5. SOBRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E OUTRAS ATIVIDADES 

 

 Durante o primeiro semestre de 2017, além das atividades realizadas para o presente 

projeto, foram cursadas as disciplinas obrigatórias da graduação em Letras: 

 

- (192422) Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa; 

- (64211) Formação da Literatura Brasileira; 

- (62545) Literatura Portuguesa: Romantismo e Realismo; 

- (60321) TCC Letras 1 – Trabalho de Conclusão de Curso 1. 
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ANEXOS 

 ANEXO I – Artigo enviado para revista 

A PARATOPIA CRIADORA EM S. DE J.J. ABRAMS E DOUG DORST: UM CASO 

DE AUTORIA EXPONENCIAL 

 

Resumo: Neste artigo focalizamos o problema da autoria em S., publicado no Brasil em 2015 

pela editora Intrínseca. Considerando-o um objeto editorial literário, mobilizamos a noção 

de paratopia criadora (MAINGUENEAU, 2006) para examinar a constituição do lugar de 

auto como parte de um regime (RANCIÈRE, 2017). O caso: dois autores desaparecem ao 

romper-se o lacre da caixa que reveste o códice, daí em diante, um autor-personagem e 

personagens-leitores-autores interagem num pertencimento paradoxal, complexificando os 

tempos das escritas, algumas subsequentes, outras simultâneas: temporalidades dadas pela 

dêixis discursiva e por uma série de objetos (mapas, bilhetes, recortes) entre as páginas do 

códice. Essa abordagem exige que se considerem aspectos da materialidade inscricional, 

convocados aqui sob a noção de mídium (DEBRAY, 2000), e aspectos da constituição do 

valor dessa materialidade, produzido na conjugação do espaço canônico com o espaço 

associado. Trata-se de assumir a perspectiva da mediação editorial para estudo da autoria 

como gestão. 

 

Palavras-chave: autoria, espaço associado, materialidades da literatura, mediação editorial, 

paratopia criadora. 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

A mediação editorial, embora apareça com frequência como elemento decisivo em 

muitas análises de texto, em diversas vertentes teóricas, não tem ainda uma sistemática 

metodológica consagrada. Neste artigo, focalizamos um objeto cuja própria formalização 

material propõe uma discussão sobre os expedientes editoriais constitutivos da criação e, 

assim, da produção de sentidos que lhe confere o caráter de obra (FLUSSER, 2012). Para 

tanto, no âmbito dos estudos discursivos, filiamo-nos aos trabalhos sobre os ritos genéticos 

editoriais com vistas a contribuir para uma reflexão da qual decorre uma metodologia 

analítica.  

Com apoio na proposta de Maingueneau (2006) para a abordagem dos ritos como 

procedimentos sistemáticos destinados a consagrar certas práticas, e da gênese, em termos 

discursivos, como convergências históricas que se condicionam e assim estabelecem uma 

orientação semântica, entendemos que nos ritos genéticos editoriais se trabalha para a 

instituição de um posicionamento num campo: a autoria.  

Em termos de condução analítica, trata-se de identificar, descrever e articular 

elementos que presidem à gestão da figura discursiva de autor, considerando que ela está 

impregnada de aspectos que apontam para a existência de um ser no mundo e, na mesma mão, 

de um mundo que se instaura à medida que se delineia esse ser – uma profissão, uma idade, 
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um estado civil, um tipo de família, os tropismos variam, indiciando uma vida. Esses indícios 

só aparecem porque há uma dimensão pública do trabalho de escrita – encarnado em suportes 

como livros, sites, performances, etc.; retomado em entrevistas, resenhas, fotos em redes 

sociais, etc.; chancelado por feiras, prêmios, casas editoras, editais, etc. E tais indícios só 

podem ser colhidos porque há o próprio trabalho de escrever, mais precisamente de inscrever 

o material linguístico em outros materiais –  como página, papel, massa de texto, tela, etc., o 

que implica recurso a fontários, cores, respiros, ícones, imagens, itemizações e toda uma 

seleção de expedientes da própria língua, escolhas que não são neutras, porque sempre ligadas 

a outras que definirão o que, afinal, se costuma chamar de estilo: 

 

A existência desses múltiplos recursos é a primeira e mais importante das 

condições de possibilidade do estilo. A segunda condição de possibilidade 

do estilo como fruto de escolha está, pois, prevista: é a existência de quem 

escolhe. Se o que escolhe não é concebido como alguém submetido 

irreversivelmente quer às constrições da gramática, quer às constrições da 

ordem social (como vimos em Labov), eis que está desenhado o quadro em 

que uma estilística pode ser efetivamente postulada sem que se torne um 

acréscimo e sem que seja definida por algum critério “psicológico”, como a 

atenção. (POSSENTI, 2001, p. 273). 

 

Trata-se de entender que os interlocutores não são “nem escravos nem senhores da 

língua. São trabalhadores” (p. 77). No caso dos objetos editoriais, esse trabalho se dá no 

cultivo de ritos que caracterizam um processo de criação e de edição, e que são mais ou 

menos publicizados, na medida em que se está produzindo objetos destinados à circulação 

pública – que, portanto, também os regula. É de interlocução que se trata. 

A autoria é, assim, na rede de interlocuções de que participa, um nó de diferentes 

instâncias de trabalho, que só constituem uma unidade – a figura de autor – por estarem em 

implicação dinâmica; e as dinâmicas que são disparadas nos processos editoriais, por 

definição, procuram garantir-lhe uma condição reconhecível, uma figuração. A autoria se 

funda, segundo esta perspectiva, no trabalho permanente de tessitura desse nó. 

 Entre os fundamentos dessa perspectiva, está a noção de que toda escrita é um gesto 

político, na medida em que constitui esteticamente uma comunidade de partilha: 

 

Pelo termo “constituição estética” deve-se entender aqui a partilha do 

sensível que dá forma à comunidade. Partilha significa duas coisas: a 

participação em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a 

distribuição dos quinhões. Uma partilha do sensível é, portanto, o modo 

como a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes 

exclusivas se determina no sensível. Antes de ser um sistema de formas 
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constitucionais ou de relações de poder, uma ordem política é uma certa 

divisão das ocupações, a qual se inscreve, por sua vez, em uma configuração 

do sensível: entre os modos de fazer, os modos de ser e os modos do dizer. 

(RANCIERE, 2017, p. 8) 
 

A escrita vista como gesto político impõe o entendimento de que há processo, 

movimento organizado por coerções diversas, funcionamento; a criação de um texto escrito é, 

então, a gestão desse funcionamento, a participação em um regime. E a mediação editorial se 

define, assim, como produtora da condição material de existência de um funcionamento a 

gerir: para administrar os modos de dizer (o material linguístico textualizado), administram-se 

os modos de fazer (que viabilizam a formalização material dos textos) e os modos de ser (que 

emergem dos textos em circulação e, ao mesmo tempo, sobre eles recaem, legitimando a 

matriz autoral). 

A seguir, descrevemos, sobre estas bases conceituais, o objeto editorial em estudo. Em 

todo caso, para prosseguir, importa sublinhar que as discussões sobre as materialidades 

referidas por “livro” são muitas, especialmente com a explosão de dispositivos digitais pós-

web 2.0 e, se por um lado se pode dizer que, “a  despeito de serem produtos diversos, que 

ensejam experiências de edição e de leitura também diferenciadas, os e-books ainda não 

encontraram um espaço definido e definitivo nas redes de edição” (RIBEIRO, 2012, p.334), 

por outro, muitos estudos recentes permitem afirmar que “a despeito de o ‘esquema 

construtivo’ do e-book ter mudado em relação ao impresso (ao menos quanto à natureza da 

tecnologia que o materializa), isso não interfere em sua configuração mais geral” (p. 339). A 

arquitetura de qualquer desses dispositivos pode ser entendida, então, como um sistema-livro 

(BARBIER, 2008): objetos feitos de elementos materiais – das matérias-primas ao 

processamento de sofisticados dispositivos –, administrados por diferentes atores sociais – 

com atribuição de funções e valores – e distribuídos – portanto avalizados – por instituições 

diversas. A esse sistema-livro formalmente materializado chamamos objeto editorial. Pode 

ser um códice ou não; pode ser um códice somado a outras formalizações. 

Dadas essas balizas, focalizamos S., que também é chamado no mercado editorial de 

quebra-cabeça literário, designação da própria editora, diga-se. Fruto da parceria criativa 

entre o cineasta J.J. Abrams e o romancista Doug Dorst, ambos estadunidenses, foi publicado 

em 2013 nos Estados Unidos, e sua versão traduzida para o português brasileiro foi lançada 

em 2015 pela editora Intrínseca. Segundo se lê em diversas entrevistas da dupla de criadores, 

a obra é uma carta de amor deles para o mundo da escrita (Thoughts On “S”, 2016).  
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A princípio, o objeto editorial S. é uma caixa preta com um lacre – emulação de um 

selo antigo com a letra “s” em estilo gótico –, na frente do qual figuram os nomes dos autores 

acima citados, com a reprodução de uma pintura de um navio antigo atrás; um grande “S” em 

fonte sugestiva de um texto medievo toma toda a extensão da sua capa, repetido na lombada. 

Quando o lacre é rompido, descobrimos que a caixa abriga um exemplar “de biblioteca”, 

antigo e gasto, de um romance intitulado O Navio de Teseu, última obra do escritor V.M. 

Straka, um homem enigmático cuja vida e identidade misteriosas geram discussões entre os 

especialistas em Literatura há anos. Nas páginas do exemplar de O Navio de Teseu 

encontramos anotações manuscritas, que são uma conversa entre dois leitores, Eric e Jennifer, 

que trocam informações e documentos comunicando-se pelo exemplar deixado num cantinho 

de uma biblioteca.... Esses são os ingredientes que instituem ficcionalmente a interessante 

problemática da autoria, que ganha sucessivos contornos: quem é leitor de que texto? Quem é 

personagem e quem é autor? 

Não discutiremos, nesta ocasião, sua classificação como literatura. Etiquetado 

editorialmente como texto literário e assim referido por círculos amplos de recepção, 

consideramos que se trata de uma obra partícipe do regime do discurso literário, um tipo de 

discurso constituinte em que a relação entre as materialidades inscricionais e a figura de autor 

é proeminente12. Maingueneau (2006) refere essa relação como regulação da figuração, e 

descreve o sistema regulatório em que operam três planos: espaço, campo e arquivo. O espaço 

é feito de objetos e práticas que levam os indivíduos a assumir lugares (de autor, de editor, de 

leitor, etc.); o campo delimita-se nas co-ocorrências dos posicionamentos estéticos, que são 

definidos, por exemplo, pelos gêneros do discurso mobilizados (portanto dos expedientes que 

os definem como práticas sociais); e o arquivo é a memória discursiva que, ao mesmo tempo, 

se põe como herança de toda nova criação e é incessantemente refeita, retrabalhada na sua 

relação com cada novidade. Assim, retomando tudo o que foi dito, entendemos que a figura 

autoral é feita de aspectos pessoais, sociais e linguísticos que se conjugam assimetricamente, 

conforme os espaços, campos e arquivos se articulam nas conjunturas históricas. 

                                                           
12 Não desenvolveremos esse tópico aqui, registramos, para esclarecimento em termos de regime discursivo, que 

se trata de levar em conta que o literário, assim como o discurso filosófico ou o religioso, enuncia-se como se 

nada houvesse para além de si: “Os discursos constituintes têm efetivamente um estatuto singular: são zonas de 

palavras entre outras e palavras que se pretendem marquise de todas as outras. Sendo discursos-limite, 

localizados num limite e tratando do limite, devem gerar textualmente os paradoxos que seu estatuto implica. 

Com eles, colocam-se, em toda sua acuidade, as questões relativas ao carisma, à Encarnação, à delegação do 

Absoluto: para não se autorizarem apenas por si mesmos, devem apresentar-se como ligados a uma Fonte 

legitimadora." (MAINGUENEAU, 2006, p. 34, grifos originais) 

 



40 
 

No objeto editorial literário S. o problema se põe assim: há dois autores que 

desaparecem por completo ao romper-se o lacre de uma caixa, um autor-personagem e 

personagens-leitores-autores interagem, então, num pertencimento paradoxal, provocando 

uma complexificação de tempos: os tempos das escritas, algumas subsequentes, outras 

simultâneas; algumas ficcionalmente distantes, outras ficcionalmente atuais, temporalidades 

dadas pela dêixis discursiva e por uma série de objetos (mapas, bilhetes, recortes de jornal, 

entre outros) encontrados entre as páginas do exemplar O Navio de Teseu. Essa abordagem 

exige que se considerem aspectos da materialidade inscricional, convocados aqui sob a noção 

de mídium (DEBRAY, 2000), e aspectos da constituição do valor dessa materialidade, dados 

na conjugação do espaço canônico com o espaço associado (MAINGUENEAU, 2006). 

 

2. MEDIAÇÃO EDITORIAL E AUTORIA 

 

2.1. Mídium, espaço canônico e espaço associado 

Conceitualmente, mídium se refere à dimensão mediológica, isto é, às modalidades de 

suporte e de transporte dos enunciados, considerando que não há, de fato, uma materialidade 

inerte e anterior à inscrição numa forma de circulação, tampouco anterior à inscrição do 

material sígnico: o signo está dado no mídium, uma confluência de matrizes de sociabilidade 

e vetores de sensibilidade (DEBRAY, 2000). 

As matrizes são, em termos discursivos, institucionalidades fiadoras de discursos, são 

o que a mediologia refere por organização materializada, o modo como a sociedade se 

organiza “encarnando” suas práticas e valores em sistemas de objetos. Os vetores, em termos 

discursivos, são dispositivos inscricionais com valor de gênero, são o que a mediologia refere 

por materialidade organizada, o modo como os objetos resultam de lógicas de uso e impõem 

lógicas de uso.  

Assim, o mídium imprime sentidos, condicionando os usos que podemos fazer dele, e 

o sentido de um enunciado é perpassado pelos materiais escolhidos para ser expresso. O 

mídium não é simplesmente um meio, um instrumento usado para transmitir o discurso, é seu 

“modo de existência material: modo de suporte/transporte e de estocagem, logo, de 

memorização” (MAINGUENEAU, 2002, p. 68). Se quisermos pensar na emergência de uma 

obra, não é possível, segundo essa abordagem, separar essa obra de suas formas de 

transmissão e de suas redes de comunicação, o que indica que nenhuma obra se significa 

sozinha, a forma como essa obra se fundamenta materialmente é parte integrante do seu 
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sentido, pois “as mediações materiais não vêm acrescentar-se ao texto como ‘circunstância’ 

contingente, mas intervêm na própria constituição de sua ‘mensagem’” (p. 85). 

Podemos, agora, acrescentar a isso a definição do espaço canônico e, na mesma mão, 

a definição de espaço associado, espaços que têm a ver com o fato de um texto autoral se 

consagrar como tal quando é retomado como tal. Afinal, o criador de uma obra pode negociar 

o acréscimo de seu texto em um ou outro estado do campo em que circulará, e no circuito de 

uma comunicação que lhe é característica, sempre através de um processo de regulação: “essa 

função de ‘regulação’ também tem relação com colocar em perspectiva um texto, seu perfil no 

que poderíamos chamar de Opus, isto é, a trajetória de conjunto em que cada obra singular 

assume um lugar” (MAINGUENEAU, 2006, p. 143). Sendo assim, ao espaço de produção 

autoral soma-se um espaço de referência a essa produção, que, então, justamente por isso, será 

um espaço canônico, ao qual se terão acrescentado materiais de um espaço associado: 

 

O “espaço associado” não é um espaço contingente que se somaria a 

partir de fora ao espaço canônico: os espaços canônico e associado 

alimentam-se um do outro, sem, contudo, possuir a mesma natureza. 

Esse duplo espaço se mostra a si mesmo no conjunto mais amplo de 

marcas deixadas pelo autor, o que inclui também os cadernos 

escolares, a correspondência amorosa, cartas dirigidas à 

administração, etc. (p. 144, grifos originais). 

 

No caso em tela, no modo como as materialidades constitutivas desse objeto editorial 

apontam para seus autores e seus leitores, com os desdobramentos desses lugares entre 

ficcionais e não ficcionais, poderíamos considerar os espaços canônico e associado de duas 

formas. A primeira designa tudo o que está dentro da caixa S. como o material definidor do 

espaço canônico – o exemplar contendo o romance, o romance, os comentários em suas 

margens, os diversos papéis que estão espalhados por suas páginas –, a “grande obra” sobre a 

qual comentários são feitos, cujos trechos são retomados em outros textos; e designa tudo o 

que está disposto em plataformas espalhadas pela internet – da editora, sobre o conteúdo, com 

acréscimos de conteúdo, etc. – como espaço associado. A outra seria considerar apenas o 

romance O Navio de Teseu como espaço canônico, afinal esse é o texto autoral em foco, e 

tudo o mais que se relaciona (ou pode ser relacionado) com sua narrativa pode ser 

considerado como composição do espaço associado – incluindo os comentários na marginália 

do exemplar, os anexos, os sites, etc. Neste caso, como dissemos acima, o espaço associado 

seria também ficcional. 
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Quando consideramos o romance de Straka como o espaço canônico – somente a 

história do personagem chamado S, ou seja, O Navio de Teseu –, todos os outros elementos 

que compõem a caixa S. devem ser considerados como materiais associados – as notas de 

rodapé da tradutora Caldeira, as conversas de Eric e Jen pelas margens e os diversos anexos 

que esses dois leitores acrescentam ao exemplar, além dos textos que estão fora da caixa, 

como os materiais mantidos pela equipe de Abrams e Dorst, dispostos em blogs e podcasts 

dos personagens, que lhes confere um efeito de veracidade, tanto à existência de Eric e Jen, 

quanto de Straka e Caldeira e dos outros indivíduos citados como atuantes na vida desses 

quatro. Mas se, ainda assim, observamos que há, nessa cadeia de retomadas materiais 

produzida pelos dois autores “primeiros” (J.J. Abrams e Doug Dorst), e não terceiros a 

retomar a obra, acabamos por entender também esses materiais como parte do espaço 

canônico, isto é, como material ficcional mais propriamente autoral. O borramento entre 

ficção e não ficção é gerido por esses autores ou, mais amplamente, por uma equipe gerida 

por esses autores, a ponto de nos perguntarmos se eles mesmos são “os” autores, pois 

assumem os ritos genéticos editoriais como coordenadores de produção.13 

Podemos entender que esse material associado feito “primeiro” instila outros materiais 

associados, esses, sim, retomadas de terceiros que ampliam a rede de forma a não apenas 

divulgar (caso do hotsite da editora Intrínseca, responsável pela publicação de S. no Brasil) e 

comentar a obra (caso das resenhas publicadas em dezenas de blogs e sites), mas também 

traduzir o material primeiro ao português, traçar novas reflexões e possibilidades para a trama 

e procurar pistas dos mistérios escondidos nas notas de rodapé, ampliando sua circulação. 

Vejam-se, por exemplo as figuras abaixo: 

 

                                                           
13 Existem vários conteúdos dispostos nas mais variadas plataformas, como o Fot What It’s Worth, tumblr da 
Jen (jenheyward.tumblr.com), o site Dossier of V.M. Straka (eotvoswheel.com), um perfil no Pinterest 
(br.pinterest.com/JuriMoll), a Radio Straka (nts.live/shows/radio-straka), o perfil no Twitter da Bad Robot, 
companhia de cinema de J.J. Abrams (twitter.com/bad_robot), etc. 
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Figura 1 – Página inicial do blog A Ilha de Obsidiana 

 

Este blog pertence a um brasileiro que se dedica a traduzir os materiais associados "primeiros" disponibilizados 

em inglês sobre S., entre eles há a tradução do artigo “Santorini Man: The Straka Connection(s)”, encontrado no 

site Eotvos Wheel. 

 

Figura 2 – Comunidade no reddit, Who Is Straka 

 

Nesta comunidade, tudo (desde que sobre o livro) pode ser discutido – ela está ativa ainda hoje. 

 

 

Figura 3 – Blog S.Files22 

 

Feito por fãs de Abrams, o S.Files22 teve a intenção de examinar as pistas deixadas pelo romance – não 

há postagens novas desde o final de 2014. 

 

O que entendemos aqui é que há um movimento do espaço associado ficcionalizado 

gerando espaço associado que origina outros espaços associados, sempre revisitando o 

material primeiro – tanto os anexos do livro quanto os sites – e ampliando sua abrangência. 
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No movimento constante de definição de espaço canônico e espaço associado, percebemos 

que, como o canônico, o associado é também um espaço de criação e distribuição, os 

materiais que seriam parte do espaço associado passam, muitas vezes, a ser canônicos por 

assumirem materialidades significantes que são parte da obra.  

Em síntese, todo objeto editorial se constitui de um espaço reconhecido como texto 

autoral, que é canonizado (nos termos teóricos aqui adotados) pelas formas de retomada que a 

ele se associam; portanto, espaços canônico e associado se constituem mutuamente. Se não, 

não há obra. Em S., isso é radicalmente experimentado, trata-se efetivamente de um sistema-

livro ou, por outra, de um livro que se põe publicamente como um sistema em dinâmica, 

convocando leitores a participar de seu refazimento. 

 

2.2. Paratopia criadora 

 

Tributária de discussões clássicas na análise do discurso, notadamente da noção de 

função-autor, há uma proposta de entendimento do funcionamento da autoria formulada por 

Dominique Maingueneau em seus estudos sobre discurso literário – a paratopia criadora. 

Tendo em vista a questão autoral em S., como a detalhamos acima, na descrição do objeto 

editorial, esse modelo teórico-metodológico nos parece muito produtivo para entender a 

potência expressiva dessa autoria, que é um jogo narrativo em si.  

 De partida, consideremos que “não é possível produzir enunciados reconhecidos 

como literários sem se colocar como escritor, sem se definir com relação às representações e 

aos comportamentos associados a essa condição” (MAINGUENEAU, 2001, p. 27), uma vez 

que este conceito indica um “pertencimento impossível” ao literário (à instituição literária) 

enquanto discurso constituinte (um discurso não tópico) que não pode se estabelecer 

permanentemente em nenhum lugar, grupo ou comportamento. A paratopia é um lugar 

paradoxal. Impõe um movimento de ir e vir do autor, que Maingueneau (2006, p. 92) ressalta 

ser “uma negociação entre o lugar e o não-lugar, um pertencimento parasitário que se 

alimenta de sua inclusão impossível”, onde a para-topia, a “localização paralela”, cuja 

condição é a integração a um processo criador, se alimenta do esforço do autor em se afastar 

ritualizada e metodicamente do mundo e também de seu esforço em sempre se inserir nele:  

 

Os “meios” literários são na verdade fronteiras. A existência social da 

literatura supõe ao mesmo tempo a impossibilidade de ela se fechar 

em si mesma e a de se confundir com a sociedade “comum”, a 

necessidade de jogar com esse meio-termo e em seu âmbito (p. 92). 
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 É nesse processo de criação que está a negociação entre escritor e sociedade, escritor e 

obra e obra e sociedade: 

 

Nem suporte nem quadro, a paratopia envolve o processo criador, que 

também a envolve: fazer uma obra é, num só movimento, produzi-la e 

construir por esse mesmo ato as condições que permitem produzir essa 

obra. Logo, não há “situação” paratópica exterior a um processo de 

criação: dada e elaborada, estruturante e estruturada, a paratopia é 

simultaneamente aquilo de que se precisa para ficar livre por meio da 

criação e aquilo que a criação aprofunda; é a um só tempo aquilo que 

cria a possibilidade de acesso a um lugar e aquilo que proíbe todo 

pertencimento. Intensamente presente e intensamente ausente desse 

mundo, vítima e agente de sua própria paratopia, o escritor não tem 

outra saída que a fuga para a frente, o movimento de elaboração da 

obra (p. 109, grifos originais). 

 

 Dessa maneira, a autoria se estabelece na dinâmica entre três instâncias que formam a 

unidade de uma figura autoral. As relações entre o escritor e a sociedade, o escritor e sua obra, 

a obra e a sociedade podem ser situadas em seus diversos entrelaçamentos com base na lógica 

que preside a formulação desse modelo, que se define, então, no entrelaçamento das 

instâncias pessoa, escritor e inscritor. 

 Em breves linhas, podemos dizer que tais instâncias se relacionam aos aspectos que 

formam um autor: a instância pessoa se refere a um indivíduo no mundo, dotado de estado 

civil, como um membro de uma família, de um grupo social; a instância escritor “designa o 

ator que define sua trajetória na instituição literária” (MAINGUENEAU, 2006, p. 136) e se 

refere ao modo de difusão, à circulação da obra, “que vai de mãos dadas com o modo de 

consumo do discurso, isto é, com o que se ‘faz’ dos textos, como eles são lidos” (p. 134), e a 

instância inscritor se refere ao sujeito da enunciação e engloba os ritos genéticos – que é 

exatamente esse “conjunto de atos realizados por um sujeito em vista de produzir um 

enunciado” (p.132) e inclui comportamentos não-escriturísticos, envolvendo, também, tudo o 

que um autor mobiliza para construir sua obra, inclusive os ritos propriamente editoriais. No 

caso do objeto editorial S., sua complexa formalização material, dada como um sistema, atesta 

a sofisticada relação dos ritos de edição com os de criação, a ponto de se tornarem 

indistinguíveis as fronteiras. 

 De todo modo, as instâncias não são sequenciais nem independentes, “não há em 

primeiro lugar ‘a pessoa’, passível de uma biografia, em seguida ‘o escritor’, ator do espaço 

literário, e depois ‘o inscritor’, sujeito da enunciação: cada uma dessas instâncias é 

atravessada pelas outras, não sendo nenhuma delas o fundamento ou pivô” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p. 136). É em sua relação tripla que a autoria se define, dado que 
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os autores criam as obras, mas elas e os próprios autores também são produzidos por práticas 

institucionalizadas complexas e, assim, a própria obra também constrói o autor. Então, 

 

(...) não se pode isolar ou reduzir nenhuma dessas instâncias às outras; 

sua separação é a condição do desencadeamento do processo de 

criação. Através do inscritor, é também a pessoa e o escritor que 

enunciam; através da pessoa, é também o inscritor e o escritor que 

vivem; através do escritor, é também a pessoa e o inscritor que traçam 

uma trajetória no espaço literário (p. 137). 

 

Posto isso, percebemos que os dados biográficos de Doug Dorst e J. J. Abrams, 

apresentados adiante, compõem tanto a instância pessoa quanto a instância escritor da autoria 

dos dois, mostrando, em especial, a trajetória de Abrams, a experiência de Dorst, a circulação 

de suas outras obras e seu pertencimento aos grupos sociais que compõem a instância escritor. 

Mas há, ainda, a autoria de V.M. Straka e, de certo modo, de F.X. Caldeira, respectivamente 

autor e tradutora de O Navio de Teseu, para os quais a instância inscritor se faz mais presente. 

Mas há ainda mais: os dados biográficos de Eric Husch e Jennifer Heyward, respectivamente 

pesquisador e estudante de literatura e leitores do romance que constroem parte inextricável 

da trama central. 

Antes de articularmos essas descrições, apresentamos uma representação gráfica do 

entrelaçamento das instâncias da paratopia: 

 

Pensa-se aqui numa estrutura de nó borromeu; os três anéis deste se 

entrelaçam de modo que, se se rompe um dos três, os dois outros se 

separam. É-se sempre tentado a reduzir o nó a um de seus anéis: a 

pessoa, para a história literária, seja ela sociologizante ou 

psicologizante; o escritor, para as pesquisas sobre as instituições 

literárias; o inscritor, para os adeptos da obra ou do texto em 

detrimento de tudo mais (MAINGUENEAU, 2006, p. 137). 

 

 

Figura 4 – Representação gráfica da paratopia criadora (produção nossa) 
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Numa síntese bastante ligeira, se poderia dizer que o gesto inscricional, isto é, a tomada 

de palavra ou a enunciação, se se quiser, dispara a conjugação dessas três instâncias: 

justamente porque há um texto ensejando vida pública, é que todo o aparato de constituição 

desse lugar de criação ganha uma vida potencial, que pulsará em dinâmicas conjunturais 

específicas e, portanto, nunca modelarmente. Há diferenças entre instâncias, cada autoria se 

configura conforme funciona cada uma dessas instâncias. 

 

2.2.1. Os autores de/em S. 

 

Da perspectiva que mobilizamos aqui, importa considerar indícios dispersos num dado 

campo a respeito de quem são os autores, do que eles fizeram em termos de criação, de quais 

são suas principais características como contadores de histórias, segundo quem os retoma e 

analisa. E aqui vem o ponto interessante de se analisar uma obra de autores contemporâneos 

que estão vivos e ainda produzindo os mais diversos conteúdos: o fato de, a cada mês ou ano, 

encontrarmos mais dados para considerar, porque eles seguem recaindo sobre as obras, que 

em certa medida se refazem.  

J.J. Abrams é conhecido por sua carreira no cinema e na televisão dos Estados Unidos. 

Filho de um casal de produtores de televisão, tem uma irmã que também é roteirista. Nasceu 

em 1966 em Nova Iorque. Formado pela Sarah Lawrence College, firmou-se também como 

roteirista, diretor e produtor de cinema e televisão, compositor e também, desde 1996, marido 

de Katie McGrath, executiva de Relações Públicas, com quem tem três filhos. Sua biografia 

nos portais de cinema (ver, por exemplo, Omelete e IMDb) conta que seu primeiro trabalho 

foi aos 16 anos com o roteiro escrito por Alvin Sargent para o afamado Gente como a Gente 

(1980), considerado modelo de seus próprios roteiros. Nesse período, escreveu músicas para o 

filme Nightbeast (1982). Mais tarde se juntou a Jill Mazursky para escrever um tratamento de 

roteiro comprado pela megaprodutora Touchstone Pictures, que se tornou a base do filme 

Milionário Num Instante (1990, Arthur Hiller). Em seguida, outros dois roteiros seus fizeram 

sucesso: Uma Segunda Chance (1991, Mike Nichols), em que também atuou e foi coprodutor, 

e Eternamente Jovem (1992, Steve Miner), em que foi produtor executivo. A partir disso, fez 

carreira na produção de filmes de grande circulação, como O Primeiro Amor de um Homem 

(1996, Matt Reeves), foi roteirista de Armagedom (1998, Michael Bay) e produziu sua 

primeira série de televisão, Felicity (1998-2002), que possibilitou suas primeiras experiências 

como diretor. Nos anos 2000, junto com Bryan Burk, criou sua própria produtora, onde 

desenvolveu a série Alias: Codinome Perigo (2001-2006), quando passou a ser reconhecido 
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na indústria cinematográfica e na televisiva como um roteirista capaz de criar histórias coesas 

com viradas bem escritas.  

O trabalho seguinte de sua produtora foi a aclamada série Lost (2004-2010). Neste 

projeto, J.J. escreveu e dirigiu o episódio piloto, o que lhe garantiu seu primeiro Emmy na 

categoria de Melhor Direção em Série Dramática e em Melhor Série Dramática. Passou, 

então, à direção de filmes de ação: seu primeiro trabalho foi Missão: Impossível 3 (2006), o 

filme mais caro da história feito por um diretor estreante; depois voltou a dirigir episódios de 

séries e produções para a televisão como Anatomy of Hope (2009), onde também foi produtor 

executivo, entrando em definitivo para o segmento dos grandes orçamentos com Star Trek 

(2009), filme que também produziu. 

Escreveu e dirigiu Super 8 (2011) em 2010, longa-metragem co-produzido por Steven 

Spilberg e Bryan Burk. Nos anos seguintes produziu filmes e séries como Missão: Impossível 

- Protocolo Fantasma (2011), Alcatraz (2012) e Agentes Secretos (2010). Voltou a dirigir 

longas em 2013 com Além da Escuridão - Star Trek, foi o responsável pela direção e 

produção de Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força (2015), pela produção de Star 

Trek: Sem Fronteiras (2016) e pela produção executiva da série televisiva Westworld (2016-) 

e do longa Star Wars: Os Últimos Jedi (2017). Com todo o seu trabalho ao longo dos anos, 

J.J. Abrams tem mais de 50 créditos como produtor e produtor executivo de séries e filmes, 

além de participar do Conselho Criativo da organização não-partidária anticorrupção 

Represent.Us. Uma trajetória que aponta tanto para as caraterísticas sistêmicas de S., um livro 

que se abre em diversas narrativas e dimensões materiais com implicações diversas, quanto 

para o engendramento de uma comunidade de leitores ampla co-participantes de redes que 

exigem, enfim, que se “entre no jogo”. 

Doug Dorst poderia ser como o misterioso Straka se sua foto não estivesse circulando 

pelos resultados do Google. Há pouca informação online, nos resultados de busca mais 

aparecem notícias sobre o lançamento de S. do que suas indicações a prêmios literários e 

demais títulos. O autor cresceu em Chappaqua, no estado de Nova York, fez graduação em 

Inglês e Ciências Políticas em Stanford, tem graduação em Direito pela UC-Berkeley e um 

Master of Fine Arts em Ficção pelo Iowa Writers 'Workshop (The Daily Beast, 2014) e, 

segundo a biografia disposta em seu site oficial, recebeu bolsas da Michener-Copernicus 

Society e do National Endowment for the Arts. Dorst mora em Austin, tendo se mudado de 

São Francisco com sua esposa para que ela pudesse obter o seu PhD na universidade de lá, e é 

professor associado de inglês na Universidade Estadual do Texas em San Marcos. Ele 



49 
 

também atua no conselho consultivo da Austin Bat Cave, um centro sem fins lucrativos que 

fomenta práticas de escrita entre crianças. 

Sem data de nascimento compartilhada em sua página de biografia, Dorst é autor de 

outros dois livros, Alive in Necropolis e The Surf Guru, o primeiro sendo o vencedor do 2009 

Emperor Norton Award e o segundo, uma coleção de histórias curtas publicada pela 

Riverhead Books. Ainda segundo seu site, sua primeira peça de teatro, Monster in the Dark, 

uma colaboração com a foolsFURY Theater Company, foi aclamada em São Francisco e 

Berkeley em 2008 – e ele venceu três vezes o Jeopardy!, um programa de perguntas 

tradicional da televisão estadunidense. Dorst é ganhador de outros prêmios como o New York 

Times Book Review Editor's Choice Award (2009) e sua peça de teatro ajudou a foolsFURY 

Theater Company a levar o San Francisco's Best Theater Company of the Year Award (2008). 

É interessante notar que, em termos de carreira, os dois autores são bastante diferentes, 

embora ambos bem-sucedidos. Abrams desde cedo se interessou pelo ramo cinematográfico e 

se engajou em grandes produções em funções de edição, como roteirista, como produtor etc., 

enquanto Dorst fez um caminho duplo e mais reservado, estudando inglês, questões políticas 

e Direito em universidades renomadas, pleiteando bolsas e concorrendo a prêmios de caráter 

literário. Quanto à produção de narrativas, os dois fizeram carreira em mídias diferentes, 

Abrams é muito experiente no cinema e em séries, enquanto o contato de Dorst com a 

televisão se deu por suas participações no programa de perguntas Jeopardy!, traço da 

instância pessoa que produz efeitos sobre a instância escritor, como o fato de ambos fazerem 

parte de conselhos em organizações apartidárias e sem fins lucrativos. Os pertencimentos 

midiáticos e suas filiações institucionais são bastante distintos, e tais diferenças, constituintes 

das autorias dos dois, acabam por se entrelaçar numa terceira autoria, a de S., mas também 

uma espécie encarnação autoral outra, resultado do trabalho de criação do espaço canônico, 

do qual emerge, com estilo próprio, a pena de Straka. Nesse grande jogo complexo e agitado 

como um filme de suspense contemporâneo, emerge um autor correlato a uma obra que se 

caracteriza por uma outra temporalidade, pelo pertencimento a um mundo em que o suspense 

se lineariza, não se espalha; se historiciza, não se fabula. 

V. M. Straka, conforme nos contam a contracapa do exemplar de S. e alguns sites 

sobre o assunto, é o misterioso autor de O Navio de Teseu e de dezenove outros romances. 

Tudo o que sabemos sobre ele foi encontrado em O Navio de Teseu, nas anotações nas 

páginas do livro e nos papéis avulsos entre suas páginas. 

 

Figura 5 – O Navio de Teseu e todos  os papeis avulsos 
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O nome de Straka é associado a crimes de sabotagem, espionagem, conspiração, 

subversão, roubo e assassinato. Suas histórias derrubaram governos, envergonharam 

industriais impiedosos e anteciparam a ascensão de regimes totalitários (ou assim o diz a 

tradutora F. X. Caldeira em seu prefácio de O Navio de Teseu). Ele nunca revelou seu rosto.  

Em notas de rodapé dispostas durante a narrativa de O Navio de Teseu, F.X. Caldeira 

afirma que ele inspirou o renomado escritor Ernest Hemingway, entretanto não há 

documentação para defender essa declaração, o que cria um efeito de que a palavra da 

tradutora é válida por ser ela quem é: conhecedora da obra e do autor. Sua morte é envolta em 

mistério, embora existam rumores de que ele fosse alvo da polícia secreta da França, da 

Noruega, dos EUA, da URSS e da Alemanha. Em 1946 dá-se a dramática história de Havana, 

onde Straka esperava por Caldeira para entregar pessoalmente o capítulo final de seu último 

livro (ONDT). Straka é morto antes que pudesse entregá-lo, e a história é tida como uma 

fabricação destinada a aumentar as vendas do romance – mesmo que o autor tenha 

desaparecido desde então. 

Straka, segundo as notas de Eric na marginália, instruindo Jen sobre o autor, também 

tinha fama de ser muito cioso de seu trabalho e não foi nada gentil com os que interpretaram 

“incorretamente” textos seus, como se evidencia na carta (um dos papeis avulsos dentro do 

exemplar de O Navio de Teseu) que enviou para um certo senhor Grahn, cineasta que adaptou 

um de seus livros: 

 

Figura 6 – Carta de Straka para Grahn 
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Straka gere o espaço associado a sua produção que, mesmo à revelia do autor, se 

canoniza ao virar filme. E ele gere também o espaço canônico com o mesmo cuidado, por 

exemplo, privilegiando a relação com um trabalho de tradução específico. A tradução faz 

parte da instância inscricional, na medida em que o trabalho com a língua é partilhado ainda 

no processo de criação, antes da circulação pública, nos ritos genéticos editoriais. F.X. 

Caldeira é essa voz que, ao prefaciar e anotar no rodapé, ganha espessura e dá espessura ao 

autor. Conta, por exemplo, que Straka gostava de ouvir Carmina Burana, uma interpretação 

musical de Carl Orff da clássica coleção de poemas, enquanto escrevia, rito genético não 

escriturístico que mais tarde também foi adotado pela tradutora – as entidades ficcionais de S. 

também têm seus ritos genéticos. Um espaço associado ficcional se desenvolve, para nós, 

leitores, como espaço canônico. A própria existência de um tradutor desse autor funciona 

como espaço associado – ficcional – que produz efeitos no texto ficcionalmente autoral e, 

portanto, no texto não-ficcionalmente autoral de que é um componente. 

 F. X. Caldeira conta em seu prefácio de O Navio de Teseu que era a pessoa 

responsável pela tradução das obras de Straka, e assim como acontece com o autor, tudo o que 

sabemos sobre Caldeira está nas margens das páginas do livro, como informação dada por um 

dos personagens-leitores, Eric, estudioso de Straka, e nos diversos papéis avulsos. Por essa 
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coleção de materiais associados ao texto de Straka, sabemos que Caldeira trabalhou com ele 

por mais de duas décadas como o único tradutor de treze de seus romances – começou quando 

chegou a Nova York entre 1924 e 1929, onde trabalhou com Straka e Lewis Looper. Straka e 

Caldeira mantiveram um relacionamento profissional de longa data conduzido inteiramente 

por correspondência (embora, às vezes, houvesse suspeitas por parte dos estudiosos literários 

de serem uma só pessoa). 

 Inicialmente, Jen e Eric, personagens de S. que leem O Navio de Teseu e tentam 

desvendar os mistérios sobre o autor, acreditam na suposição popular de que o “F” em “F.X. 

Calderia” fosse de “Francisco” ou “Filip” (o nome variava conforme a fonte). Entretanto, 

quando Jen investiga a lista de passageiros durante o tempo em que se sabia que Caldeira 

estava em Nova York (entre 1923 e 1929), nenhuma evidência de “Francisco” ou “Filip” 

Xabregas Caldeira foi encontrada, mas havia uma “Filomela” – identificada como uma 

tradutora que esteve a bordo do navio Imperia (e sabemos disso porque Jen escreve as 

informações nas margens do exemplar). Assim, descobrimos que F.X. é Filomela Xabregas 

Caldeira, uma tradutora profissional brasileira fluente em vários idiomas. 

Através das notas deixadas em O Navio de Teseu, descobrimos também que, depois do 

que aconteceu em Havana, Caldeira permaneceu em Nova York por dez anos, esperando que 

Straka estivesse vivo e fosse capaz de decodificar as pistas deixadas por ela em O Navio de 

Teseu e ir ao seu encontro. Sem nenhum sinal em uma década, Caldeira voltou ao Brasil. 

Depois de algum tempo, fingiu sua própria morte em Fiera Nova em 1964, com a ajuda de 

terceiros, e começou a viver com um novo nome: Ermelinda Pega. 

Em meados da década de 1970, Jean-Bernard Desjardins, um dos críticos que analisam 

os trabalhos de Straka, compondo a miríade de retomadas que canonizam a obra de Straka, 

localizou Caldeira e lhe entregou um envelope contendo o décimo capítulo faltante de O 

Navio de Teseu – envelope que ela nunca abriu. Morreu dormindo, depois de vários dias de 

despedidas e de deixar seus assuntos pessoais em ordem. Algo muito suspeito que, contado 

pelos dois estudantes que dialogam cautelosamente inscrevendo-se nas páginas de um livro, 

produz um efeito de verdade lastreado pelo presente que suas notas instauram em relação a 

esse passado que investigam. É impossível ler O Navio de Teseu sem ler suas conversas sobre 

O Navio de Teseu, seu autor, seus mistérios “associados”. 

 Nesses termos, Eric tem uma função autoral pungente: ele dispara, com suas anotações 

– que funcionam, a princípio, como uma garrafa jogada ao mar –, a possibilidade de uma 

interlocução que, no fim das contas, é o que confere interesse ao texto de Straka, o qual, por 
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sua vez, é só o disparador do texto de Eric, co-enunciado por Jen e que conduz os leitores a O 

Navio de Teseu.  

Seu nome completo é Nicodemus John Husch. É ele quem escreve pelas margens 

(com as letras bastão) do livro em diálogo com Jennifer Heyward – descobrimos com o tempo 

que ele tem escrito no exemplar de O Navio de Teseu da biblioteca de uma escola secundária 

desde os 15 anos. 

 

Figura 7 – As margens escritas 

 

 

Eric está sendo perseguido e deve resolver os mistérios sobre a identidade de Straka 

antes de seu velho professor, o Dr. Moody. Ele frequentou a Pollard State University 

(universidade em cuja biblioteca Jen encontrou o livro) como estudante de pós-graduação, 

mas apagaram seus dados como estudante da PSU como represália de Moody – e isso, como 

ele mesmo diz, apagou parte de si mesmo.  

Existem muitas conexões entre o personagem S (de O Navio de Teseu) e Eric – como 

o fato de ambos serem “negligenciados” ou invisíveis, as pessoas passam por eles e não os 

veem, ou não se importam com suas existências. Além disso, parte das experiências de vida 

de Eric são apagadas com o tempo, modificadas com camadas de outras memórias, enquanto 

a memória de S, parte de sua vida, está apagada quando o encontramos no início do romance. 

Como S, Eric assume outra identidade usando o cartão de identificação de Thomas Lyle 

Chadwick para entrar na biblioteca da universidade, enquanto S assume muitas identidades 

nos primeiros capítulos do romance, vestindo roupas de terceiros. Eric também menciona 

fazer uma Roda de Eötvös quando estava no ensino médio, um artefato utilizado para a 
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localização de coordenadas geográficas que, no romance, é utilizado para desvendar os 

códigos deixados nas notas de rodapé escritas por Caldeira para Straka, a fim de quebrar 

alguns dos códigos encontrados no romance. 

 Sua interlocutora na marginália e co-enunciadora na instauração do presente que leva 

os outros leitores a retomar a obra de Straka, é Jennifer, uma estudante de Literatura em seu 

último ano de graduação, que trabalha (ao menos quando encontra o exemplar rabiscado por 

Eric) na biblioteca da Pollard State University. É ela quem o ajuda a resolver o mistério de 

V.M. Straka. Trabalhando juntos, ela resolve seu próprio mistério sobre Eric e sobre si 

mesma. Ela menciona ter feito um curso sobre Ciências da Informação e Biblioteconomia 

durante a graduação, o que a ajudou a se tornar uma pesquisadora muito hábil. Está perto de 

se formar na faculdade, mas não tem planos futuros – exceto o de seu pai, que a está 

empurrando para um cargo na área de marketing. 

Ela parece querer se libertar de seu passado e, portanto, de seu nome “Jenny”, mas 

seus amigos não param de chamá-la pelo seu antigo apelido. Eric é a única pessoa que a 

chama de “Jen” – há também a versão de si mesma que ela chama de “Jenny-Em-Perigo” que 

surgiu após seu desaparecimento aos 7 anos, como explica em sua carta a Eric (também 

anexada entre os tais papeis avulsos). Ela conhece Eric depois que escreve em seu livro 

esquecido na biblioteca do campus onde trabalha – o que se transforma em uma 

correspondência diária entre os dois. No início, o relacionamento é sarcástico e espirituoso, 

com ela frequentemente referindo-se a Eric como arrogante, mas depois de um tempo, Jen 

começa a considerá-lo como um verdadeiro amigo e o sentimento parece evoluir para algo 

mais. No décimo capítulo, Jen e Eric estão morando juntos e parecem felizes e seguros – e 

ainda escrevem pelas margens, revisitando sua longa conversa. 

São personagens-leitores-autores na medida em que, estando no objeto editorial S. 

como leitores de O Navio de Teseu, penetram essa narrativa em busca de suas correlações 

com o autor Straka e, vivificando um passado que está e não está na narrativa sobre a 

personagem S, dão vida a seu presente que não cessa de se refazer: reescrevem a história 

vivida na história que vivem... São, em alguma medida, parte autoral dos conteúdos 

materialmente formalizados. 

 

2.2.2. A gestão da autoria em S. 

 

 Deve-se notar que, ao apresentarmos elementos biográficos e da circulação pública 

dos autores, não buscamos explicar seus trabalhos a partir de suas vivências, mas levar em 
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consideração, da perspectiva discursiva, que a demarcação (ou definição) de um lugar de fala 

institucionalizado pressupõe dados da história dessas pessoas que são mobilizados nessa 

institucionalização. A instância pessoa e a instância escritor se relacionam nas manobras sob 

essas coerções e se materializam em trabalhos inscricionais marcados também por elas. 

Baseados nisso, temos uma questão maior no caso em tela. Maingueneau (2006) 

afirma que “a denominação ‘pessoa’ refere-se ao indivíduo dotado de um estado civil, de uma 

vida privada”, sendo assim passível de uma biografia, e por termos mais quatro autores, ainda 

que ficcionalizados, possíveis em S., V.M. Straka, F.X. Caldeira, Eric Husch e Jennifer 

Heyward, devemos também procurar em suas figuras as instâncias de autoria. Dados como a 

data da morte, ser associado a crimes de sabotagem, espionagem, conspiração, subversão, 

roubo e assassinato, e seu gosto por Carmina Burana durante seu processo de escrita, se 

inserem na instância pessoa de Straka, assim como o fato de ser brasileira e amiga por 

correspondência de Straka se inserem na instância pessoa de Caldeir. Ou a leitura de obras de 

Straka desde a adolescência e ter começado a pós-graduação na PSU serem dados que se 

inserem na instância pessoa de Eric, e ser graduanda de Literatura e não ter uma boa relação 

com os pais formam a instância pessoa de Jen. Os dados biográficos que atravessam o que 

seria “o texto literário em si” são, ao mesmo tempo como espaço associado, um efeito de 

veridicção e, como espaço canônico, elementos centrais na fabulação de maior interesse: o 

cruzamento das temporalidades investigativas. 

Designando o ator que define sua trajetória na instituição literária, a instância escritor 

abrange outros aspectos de Abrams e Dorst: para o primeiro envolve os filmes e séries de 

sucesso que produziu, roteirizou e dirigiu, e a imagem de sucesso que tem na indústria em que 

trabalha; para o segundo, envolve os prêmios literários que suas obras ganharam e as 

antologias de que participou, a concessão que faz para acompanhar a esposa e que o leva ser 

professor numa dada instituição... Do mesmo modo, a fama de idiossincrático e influente, de 

extremamente cioso de seu trabalho, sua língua ferina com os críticos e os mistérios e 

polêmicas envolvendo Straka podem ser categorizados como constitutivos de sua instância 

escritor.  

Seja como for é importante notar que nos casos de Straka, como no caso de Caldeira, 

Jen e Eric, as instâncias existem ficcionalmente, estão dentro de S. (um romance com outro 

romance?), e a possibilidade de falarmos em autoria nestes casos se dá pela perspectiva aqui 

assumida, como uma forma de gestão, estamos considerando que se trata de um 

funcionamento que pode ser ficcional – Straka, por exemplo, é um personagem, mas como 
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personagem, é principalmente um autor – “o” autor em questão. Como foi dito, rompido o 

selo da caixa (que não se reconstitui mais), nenhum outro nome de autor está inscrito no 

objeto editorial a ser lido, manuseado, investigado. 

Quanto ao conjunto de atos realizados por um sujeito em vista de produzir um 

enunciado, o interesse da instância inscritor, comentamos aqui alguns dados de entrevistas 

com Dorst e Abrams, a começar com a entrevista para o The Daily Beast14, em que Dorst 

conta que “A coisa toda começou com a ideia de J.J. de contar uma história de amor que se 

desenvolve em notas escritas à mão nas margens de outro livro, no qual os dois personagens 

fazem trocas15”, e que também teve que deixar para trás seus antigos rituais de escrita para 

conseguir cumprir um cronograma com o tanto que havia para ser feito dentro de pouco 

tempo: “Com S. havia tanto trabalho a fazer em tão pouco tempo, que eu senti como se tivesse 

que abrir mão do ritual de vez: eu tinha que me treinar para escrever em qualquer lugar, a 

qualquer momento e sob qualquer circunstância – ou pelo menos acreditar que eu podia fazer 

isso”16.  

E também podemos encontrar fatos que se inserem nesta instância quando Caldeira, 

tradutora, fala de Straka: “(...) o mais ágil dos escritores, cujo domínio de variados idiomas e 

abordagens literárias era exibido livro a livro, até mesmo entre um capítulo e outro”, cuja obra 

“com frequência incluía segredos, conspirações e acontecimentos obscuros” (p. iv). O 

trabalho com referências e códigos que Caldeira faz nas notas de rodapé de O Navio de Teseu 

também se insere na instância inscritor, assim como as relações e referências que Eric e Jen 

vão apontando na marginália. Dorst e Abrams inscreveram o que cada um desses partícipes 

inscreve. 

Parece que, durante a leitura das duas (ou três?) histórias entrelaçadas, além da que se 

desenrola, sempre há um diálogo entre o que é escrito por Caldeira e os primeiros comentários 

de Eric, feitos (com a aparência) de lápis e letra bastão, que acrescenta informações, dialoga 

com outros livros, de Straka ou não, e questiona o uso de palavras. Discute estilo, no limite – 

um fundamento importante de todo o mistério a resolver.  

Maingueneau (2002, p. 79) diz que “a distância que assim se estabelece entre co-

enunciador e texto escrito abre espaço para um comentário crítico ou para análises: o leitor 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/26/how-i-write-doug-dorst.html>. 
15 Original da nossa tradução: “the whole thing started with J.J.’s idea of telling a love story that develops in 

handwritten notes in the margins of another book, which the two characters pass back and forth.”. 
16 Original da nossa tradução: “with S., there was so much work to do in so little time that I felt like I had to take 

that rejection of ritual further: I had to train myself to be able to write anywhere, at any time, and under any 

circumstances—or at least to believe that I could.” 
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pode sondar o texto, comparar certas partes, de forma a elaborar interpretações”, este é 

exatamente o movimento que acontece quando, por exemplo, Eric, esse leitor anterior a nós e 

simultâneo (só o vemos ler como leitores que somos de suas anotações), marca uma sentença 

do Prefácio que comenta sobre o interesse de o público querer saber mais sobre Straka como 

pessoa (quem era realmente, seu rosto) do que se ocupar com o estudo do que ele escreveu, e 

questiona: “Mas o foco no Escritor e não na Obra desonra ambos” (Caldeira, p. vii), seguido 

pelo questionamento: “POR QUÊ, QUANDO A Q. DA IDENTIDADE É ESSENCIAL NOS PRÓPRIOS LIVROS? 

(ESPECIALMENTE ONDT, SAPATOS ALADOS, CORIOLIS).” (Eric, p. vii). Aqui flagramos a tensão entre as 

instâncias, quando uma não pode se dissociar da outra na atribuição do valor de obra a um 

escrito. S. discute assim fortemente a instância autoral, no jogo material que faz: seu mídium 

impõe a reflexão sobre quem gere esse mídium. 

Podemos pensar, a título de esclarecimento final desses modos de fazer e de ser 

condicionantes dos modos de dizer, em representações gráficas do entrelaçamento das 

instâncias da paratopia distintas do modelo mostrado anteriormente. A representação da 

Figura 8 poderia ser de Straka, cuja circulação da obra está ligada principalmente ao seu estilo 

de escrita, mas também por seus conteúdos, de sua condição como autor e do fervor ao redor 

de sua identidade – por isso as instâncias escritor e inscritor são ligeiramente maiores do que a 

instância pessoa. Note-se que isso se constrói na sobreposição das informações: a que é dada 

por Eric, de que pouco se sabe sobre a identidade pessoal de Straka e a que temos, e a que é 

dada por ele na sua interlocução com Jennifer e com o próprio livro, que coleciona muitos 

dados biográficos. 

 

Figura 8 - Paratopia criadora em V.M. Straka 

 

Uma outra representação pode ser feita (Figura 9) para Abrams, considerando que se 

conhece sobretudo sua história de homem de sucesso. Assim, sua instância pessoa estaria 

sensivelmente maior do que as demais, ainda que elas também sejam responsáveis pela 
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grande circulação de suas obras. Sabe-se menos sobre seus ritos genéticos e seu estilo do que 

sobre suas conquistas e a repercussão do que faz. 

 

Figura 9 - Paratopia criadora em J.J. Abrams 

 

Podemos fazer a representação (Figura 10) das três instâncias segundo as informações 

que temos sobre Doug Dorst. Neste caso, sua instância inscritor seria ligeiramente mais 

relevante do que as instâncias de escritor e pessoa, por conta de seus rituais de escrita 

minuciosos colocados em primeiro plano, ainda que as três sejam bem parecidas entre si – 

afinal, o autor ganhou prêmios e é reconhecido como um autor de prestígio, além de ser 

famoso por ser vencedor do Jeopardy! por três vezes. 

 

Figura 10 - Paratopia criadora em Doug Dorst 

 

A partir da aplicação do gráfico-modelo às configurações que os dados sugerem, isto 

é, da utilização de uma lógica simples mas muito produtiva na organização descritiva da 

complexidade que produz o efeito autoral, podemos verificar o caráter móvel das três 

instâncias da autoria dentro de uma mesma obra, com seus autores fictícios ou não: 

 

A paratopia é o clinamen que torna possível o nó e que esse nó torna 

possível; não se trata de alguma separação “inaugural” que mais tarde 

se desfaria diante da obra, mas de uma diferença ativa, 
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incessantemente retrabalhada, renegociada, diferença que o discurso 

está fadado tanto a conjurar como a aprofundar (MAINGUENEAU, 

2006, p. 137). 
 

Dessa perspectiva, o autor se define por não deixar em standby nenhuma das 

instâncias que, em rebatimento recíproco, dão a unidade da figura que se constrói de si.  

Nenhum dos aspectos sociais, ritualísticos, pessoais que fazem dessa voz individualizada 

legitimadora de uma obra é efetivamente estável, estabilizado pela formalização material. Ela 

própria, aliás, enseja formas de recepção que mostram o quanto tudo está sempre sendo 

retrabalhado, renegociado. De outro modo, morre a obra e morre o autor. A autoria é, enfim, a 

gestão desses modos de ensejar, de conjurar, como diz Maingueneau, efeitos garantidores da 

pertença a uma Opus. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como foi dito, estas reflexões pretendem contribuir para um avanço nos estudos sobre 

autoria ao participar da sistematização de uma metodologia analítica que se define a partir da 

mediação editorial, diretamente ligada à condição material da produção e da distribuição dos 

dizeres. As noções que apresentamos, complementam-se e permitem apreender um 

funcionamento, um regime de trabalho, uma gênese que não cessa de se produzir como efeito 

de sentido. No caso analisado, temos um objeto editorial que põe em relevo isto: a mobilidade 

dos elementos, a fluidez dos componentes daquilo que aparece, para um público final, como 

consagrado e definitivo. No modo como isso se dá em S., podemos falar de uma autoria 

exponencial, uma autoria cuja variável definidora aponta para uma indeterminação enquanto 

aponta também para uma relevância potencial.  

A partir dessa categoria, podemos estudar fenômenos contemporâneos importantes 

como as autobiografias ficcionais (LEONEL; SEGATTO, 2012) e apagamentos de dados do 

expediente editorial, como é o caso, aqui, em que os tradutores para o português brasileiro não 

aparecem em lugar nenhum de S. e a existência de uma tradutora na trama produz um efeito 

de esquecimento de que todos esses materiais – inclusive os avulsos e anexos – traduziram-se 

do inglês: uma fabulação que precisa do apagamento do trabalho editorial efetivamente feito – 

do imenso trabalho, inclusive caligráfico! 

Como vetor de sensibilidade, todo objeto editorial pertence a uma matriz de 

sociabilidade que nele se celebra. S., dito em entrevista por um dos autores, é uma espécie de 

celebração do mundo tipográfico e analógico e, para essa celebração, convoca todo um 
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universo digital (com seus dispositivos e práticas) cuja lógica se impõe como forma de 

recepção do livro. Decerto um objeto paradigmático, que rende ainda muita investigação.  
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Creative Paratopia in S. by J.J. Abrams and Doug Dorst: A case of exponential authorship 

Abstract: In this article, we focus on the problem of authorship in S., published in Brazil in 

2015 by Intrínseca. Considering it a literary editorial object, we mobilized the notion of 

creative paratopia (MAINGUENEAU, 2006) to examine the constitution of the place of self as 

part of a regime (RANCIÈRE, 2017). The case: two authors disappear when the seal of the 
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box that covers the codex is broken, henceforth an author-character and characters-reader-

authors interact in a paradoxical belonging, complicating the times of the writings, some 

subsequent, others simultaneous: temporalities given by discursive deixis and a series of 

objects (maps, tickets, cutouts) between the pages of the codex. This approach requires to 

consider aspects of inscriptional materiality, called here under the notion of medium 

(DEBRAY, 2000), and aspects of the constitution of the amount of materiality produced in 

conjunction with the canonical space with the associated space. It is about taking the 

perspective of editorial mediation to study authorship as management. 

 

Keywords: authorship, associated space, literature materialities, editorial mediation, creative 

paratopia. 
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