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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), pretendemos investigar 

a problematização da autoria. 

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 

possui 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, será abordada 

futuramente, em seus aspectos 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 onde 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. 

Vemos na autoria uma questão a ser analisada em detalhe, pois a paratopia, como 

condição de enunciação, é também seu produto e é por meio da paratopia que uma obra pode 

existir – a obra deve construir a paratopia em seu desenvolvimento. 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 pode entender como um pertencimento 
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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 com esse conceito, que supõe, então, um conjunto 

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

Nos interessa também pensar os modos de leitura que são suscitados por S., que acaba 

por fazer o leitor levar a cabo as táticas e estratégias que Michel De Certeau propõe 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 a 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 – e, aqui, a ordem desses papéis soltos se altera, eles 

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

alguns de vista. 

  

RESUMO DAS ATIVIDADES PARCIAIS 

1º. de setembro de 2016 a 10 de fevereiro de 2017 

 

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

teórico, desenvolvido por meio de leituras da bibliografia e às 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. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nosso objeto de estudo, S., nasceu da parceria criativa entre o cineasta J.J. Abrams e o 

romancista Doug Dorst (registra-se que o primeiro o concebeu e o segundo o escreveu). 

Publicado inicialmente em 2013 nos Estados Unidos, sua versão traduzida foi publicada neste 

país em 2015 pela editora Intrínseca. Segundo os autores, a obra é uma carta de amor deles 

para o mundo da escrita: S. é uma caixa preta, com um lacre – emulação de um selo antigo 

com a escrita desenhada da letra “s” – com os nomes dos autores na frente e a reprodução de 

uma pintura de um grande navio atrás e um grande “S” em fonte sugestiva de um texto 

medievo, escrito em toda a extensão da sua frente, repetido na lombada; quando o lacre é 

rompido, descobrimos que a caixa abriga um exemplar “de biblioteca”, antigo e gasto, de 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. Nas páginas do 

livro de autoria de Straka há anotações manuscritas, uma conversa entre dois leitores que não 

se conhecem, Eric e Jennifer, que trocam informações e documentos e fazem reflexões 

comunicando-se pelo exemplar deixado num cantinho de uma biblioteca... Estes são os 

ingredientes (quem é leitor de que texto? Quem é personagem e quem é autor?) que instituem 

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

autoral, que ganham novos contornos. 

 

Figura 1 - Fotografia das páginas 86 e 87 do nosso exemplar de S. 
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Figura 2 - Fotografia da página vii do prefácio do nosso exemplar de O Navio de Teseu 

 

A constituição do córpus desta pesquisa conjuga ao espaço canônico (o texto em foco 

– incluindo o conjunto de tudo o que está nas margens e folhas soltas) materiais que 

constituem o espaço associado, assim, foram somados resenhas, entrevistas, comentários em 

diversas plataformas, relatos e outros materiais que têm ajudado a explicar o funcionamento 

deste objeto editorial que se põe em circulação como literário. 

S. se diferencia de outros romances também por ter um caráter quase artesanal – os 

papéis do livro foram encartados manualmente –, para a edição brasileira o designer Antônio 

Roden escreveu à mão todas as conversas que estão nas margens das páginas. Ele escreveu 

linha por linha, criando caligrafias que evocassem “personalidades” para cada personagem. 

Também esta questão caligráfica se põe na produção dos sentidos contribuindo para a 

construção das personagens: a materialidade tem sua participação contundente no que é a 

textualidade em si. Nas páginas do livro, que são feitas também de “papéis avulsos”, vemos 

desdobrarem-se questões sobre materialidade, talvez devêssemos dizer materialidades em 

inextricável relação, ao pensarmos o livro como um objeto, nos termos de uma semiologia 

que nestas bases pensa essa problemática do valor sígnico dos objetos (MOLES; 

BAUDRILLARD, 1969). 
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Este objeto tem materialidades diretamente ligadas às funcionalidades que a circulação 

prevista – e a que efetivamente tem, nem sempre coincidente – se amalgamam. A noção de 

mídium prevê isso, entende-se, com ela que “a transmissão do texto não vem depois de sua 

produção; a maneira como o texto se institui materialmente é parte integrante de seu sentido” 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 212). No caso de S., as páginas amareladas, não pelo tempo, mas 

pela tecnologia, para que se tenha a impressão de um livro antigo, a impressão das conversas 

escritas à mão nas margens das páginas, etc. suscitam esta reflexão: o modo como um texto 

circula está diretamente implicado no objeto que ele configura. Nossa hipótese de trabalho 

aqui é que S. leva às últimas consequências sua condição de objeto editorial, pondo em relevo 

essa condição, problematizando a leitura ao solicitar um nível de interação do leitor que o 

sublinha como co-enunciador. 

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 pode entender como um 

“pertencimento impossível” à instituição literária: a autoria se estabelece de forma dinâmica 

entre três instâncias que formam uma unidade que apenas existe se houver uma atividade de 

criação e enunciação; 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 esse conceito, que 

supõe, então, um conjunto de três instâncias constitutivas da autoria – pessoa; escritor e 

inscritor. 

 

Figura 3 - Fotografia da caixa S. e do exemplar de O Navio de Teseu 
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Abordamos, neste trabalho, o objeto literário S., a partir da noção de paratopia, 

investigando a problematização do autor encontrada aqui: dois autores que desaparecem ao 

romper o lacre de uma caixa, um autor-personagem e personagens-leitores-autores que 

interagem nesse pertencimento paradoxal, provocando inclusive um complexificação de 

tempos: os tempos das escritas, algumas subsequentes, outras simultâneas; algumas 

ficcionalmente distantes, outras ficcionalmente atuais etc. 

 

2. APROFUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Mídium, espaço canônico e espaço associado 

 O conceito de mídium se refere à dimensão midiológica dos enunciados, se refere “às 

modalidades de suporte e de transporte dos enunciados” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 48). É 

modo em que o enunciado se manifesta materialmente, a escolha do suporte e seu modo de 

difusão ou transmissão, que não vem depois de sua produção pois “a maneira como ele se 

institui materialmente é parte integrante de seu sentido” (MAINGUENEAU, 2001, p. 84). O 

mídium imprime algum aspecto em seus conteúdos, comandando os usos que podemos fazer 

dele, assim o sentido de um enunciado de forma completa também é perpassado pelo material 

que é escolhido e utilizado para esse enunciado ser expresso. 

(...) para tornar pensável o surgimento de uma obra, sua relação com o 

mundo no qual surge, não podemos separá-la de seus modos de 

transmissão e de suas redes de comunicação (MAINGUENEAU, 

2006, p. 212) 

 

O suporte, isto é, a manifestação material dos discursos, é uma dimensão essencial do 

discurso, pois não é apenas o “meio” pelo qual um discurso é transmitido, mas a influência 

direta na própria construção dos enunciados, podendo modificar esses enunciados. Também é 

importante frisar que o mídium evolui na medida em que a sociedade vai se modificando e, da 

mesma forma, as tecnologias materiais o modernizam. Por isso, o fato de “a mutação 

tipográfica manifesta[r] na materialidade do texto uma transformação política e ideológica” 

(p. 223) nos é caro quando analisado o objeto literário S..  

Segundo Magineuneau (2006) “a produção de um autor associa dois espaços”, o 

espaço canônico e o associado. O espaço canônico e o espaço associado são dois espaços que 

não podem ser dissociados, mas que não estão no mesmo plano. 
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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). 

 

Assim, o espaço canônico 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” 

(ibidem, p.144). A fronteira entre espaço canônico e espaço associado é impossível de ser 

determinada porque é renegociada a cada posicionamento, “a natureza do espaço associado 

varia de acordo com o espaço canônico” (ibidem, p.144).  

(...) e pode referir por espaço canônico, um espaço de gestão dos 

materiais literários, de sua criação e distribuição, há um espaço 

associado, textos do autor que não são reconhecidos propriamente 

como material literário, e também textos sobre o autor e sobre sua 

obra, que assume materialidades significantes (SALGADO, 2016a, p. 

87-88). 

 Portanto, percebemos que estes espaços (canônico e associado) se relacionam também 

com as instâncias da paratopia criadora, nosso próximo tópico a ser tratado. 

 

Paratopia Criadora 

 Em uma obra como S., o conceito de paratopia criadora nos parece fundamental para 

se começar a entender a questão da autoria – pois “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 paratopia, cuja condição de existência 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. 
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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. 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 92) 

 

 Segundo Maingueneau (ibidem, p. 100), esta é “a ambiguidade da paratopia do 

escritor: é ao mesmo tempo o impuro e a fonte de todo valor, o pária e o gênio, nos termos da 

ambivalência do sacer latino, maldito e sagrado”. É neste 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 (ibidem, p. 109). 

 

 Assim, a autoria se estabelece de forma dinâmica entre três instâncias que formam 

uma unidade que apenas existe “mediante uma atividade de criação e de enunciação” 

(MAINGUENEAU, 2006, p. 109); 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 esse 

conceito, que supõe, então, um conjunto de três instâncias constitutivas da autoria – pessoa, 

escritor e inscritor. 

 De acordo com Maingueneua, suscintamente, tais instâncias se relacionam aos 

aspectos que formam o autor: a instância pessoa se refere ao autor como um indivíduo 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 o comportamento não-escriturístico do autor –, envolvendo assim 
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tudo o que o autor mobiliza para construir e na construção da obra e os ritos editoriais 

presentes nela. 

 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, pois os autores criam as obras, mas elas e os próprios 

autores também são produzidos, de certa forma, por práticas institucionalizadas complexas. 

(...) 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). 

 

 Assim, se torna impossível ficar satisfeito em falar apenas sobre o “sujeito 

enunciador”, quando os traços que o tornam autor se referem também ao lugar de onde veio, 

onde está, o que faz, no que acredita, em quais condições suas obras são publicadas, se sob 

pseudônimo, onde circulam, etc. 

Essa proposta de entendimento do funcionamento da autoria é tributária de discussões 

clássicas na análise do discurso, notadamente na noção de função-autor, que abordamos a 

seguir. 

 

Função-Autor 

 A fim de analisar a relação do texto com seu autor, a forma com que o texto aponta 

para esse indivíduo que lhe é exterior e anterior, Michel Foucault (2011) explica que o nome 

do autor não é um nome próprio como os outros nomes e apresenta o que ele chama de 

problemas com o uso do nome de um autor, para que assim ele pudesse colocar a autoria 

como uma função: 

(...) um nome de autor não é simplesmente um elemento em um 

discurso (que pode ser sujeito ou complemento, que pode ser 

substituído por um pronome etc.): ele exerce um certo papel em 

relação ao discurso: assegura uma função classificatória; tal nome 

permite reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, deles 

excluir alguns, opô-los a outros (ibidem, p. 273). 
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Assim, a função-autor é um conceito apresentado por Foucault durante sua 

conferência para a Societé Française de Philosophie em 1969, ela “(...) é característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos no interior de uma 

sociedade” (FOUCAULT, 2011, p. 274) e também “ela não se forma espontaneamente como 

a atribuição de um discurso a um indivíduo. É o resultado de uma operação complexa que 

constrói um certo ser de razão que se chama de autor” (p. 276). A função-autor sucede na 

divisão e também na distância entre autor e escritor real e locutor fictício, assim todos os 

discursos que detêm a função-autor contêm uma pluralidade de ego. O filósofo resume a 

função desta forma: 

(...) a função autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que 

contém, determina, articula o universo dos discursos; ela não se exerce 

uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em 

todas as épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida 

pela atribuição espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por 

uma série de operações específicas e complexas; ela não remete pura e 

simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente 

a vários egos, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de 

indivíduos podem vir a ocupar (p. 279-280). 

 

 Há, ainda, a questão de a função-autor, além de se tentar localizar no nível de um livro 

ou de um apanhado de textos que trazem uma assinatura definida, também comporta outras 

determinações ao se querer analisar conjuntos amplos como grandes obras ou disciplinas 

inteiras. 

Em sua releitura da genealogia da função-autor, na mesma Sociedade Francesa de 

Filosofia onde Foucault falou pela primeira vez sobre o assunto, Chartier (2012) volta a 

definir o conceito, explicando que ela: 

resulta, portanto, de operações específicas, complexas que relacionam 

a unidade e a coerência de alguns discursos a um dado sujeito. Do que 

deriva o duplo processo, de seleção e de exclusão, que estava no 

coração da reflexão de Foucault. Um processo que se ocupa primeiro 

dos enunciados, fazendo a triagem daqueles que são atribuíveis a esta 

função e daqueles que não o são (p. 8). 

 

 Por fim, função-autor é uma das especificações possíveis e/ou necessárias da função 

sujeito e permanece constante em sua forma, complexidade e também eu sua existência. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Este trabalho foi conduzido a partir de leitura e posterior fichamento dos textos do 

aporte teórico, principalmente dos livros O contexto da obra literária (2001), Discurso 

Literário (2006) e Gênese dos Discursos (2008), de Dominique Maingueneau, e Políticas da 

escrita (1995) e A partilha do sensível (2009), de Jacques Ranciére.  No que se refere à teoria 

sobre autoria e historiografia do livro foram realizadas leituras do capítulo “O que é um autor” 

do livro Ditos e Escritos vol III (2011), de Michel Foucault, dos livros Os desafios da escrita 

(2002) e O que é um autor – Revisão de uma genealogia (2012), de Roger Chartier, de 

capítulos de A Invenção do cotidiano (1998), de Michel De Certeau, de capítulos de História 

do Livro (2008), de Frédéric Barbier, do livro A forma do livro, de Jan Tschichold, e The 

Construction of authorship (2006), de Matha Woodmansee e Peter Jaszi. 

Em paralelo ao aprofundamento teórico, que é um processo constante-em-progresso, 

realizamos a leitura do córpus, composto pelo livro S., e buscamos demais materiais 

relacionados ao universo da obra disponíveis em diversas plataformas digitais e dados 

biográficos dos autores, já apresentados neste relatório e explicitados de maneira detida na 

sequência deste tópico. 

A produção literária, tal como pensada por Maingueneau, possui três planos: espaço, 

campo e arquivo. O espaço é “feito de objetos e práticas que levam os indivíduos a assumir 

lugares” (SALGADO, 2016b, p. 6), lugares de autor, leitor, etc.; o campo é onde ocorrem os 

confrontos dos posicionamentos estéticos que são definidos, por exemplo, pelos gêneros do 

discurso mobilizados; e o arquivo é “uma memória discursiva que ao mesmo tempo que se 

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

com cada novidade” (p. 7). Assim, a identidade autoral é feita de aspectos pessoais, sociais e 

de materiais linguísticos, retomando as três instâncias já mencionadas – pessoa, escritor e 

inscritor – que “se conjugam assimetricamente, conforme os espaços, campos e arquivos se 

articulam” (ibidem). 

Isto posto, consideramos que os dados biográficos de Doug Dorst e J. J. Abrams, 

apresentados no próximo item, 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 obras; também apresentamos dados biográficos que indicam seu 

pertencimento aos grupos sociais que compõem a instância escritor. Os dados que se seguem 
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são de V. M. Straka e F. X. Caldeira, respectivamente autor e tradutor de O Navio de Teseu, 

onde a instância inscritor se faz mais presente. E, por fim, dados biográficos de Eric Husch e 

Jennifer Heyward, respectivamente pesquisador e estudante de literatura e leitores do 

romance. 

A seguir está apresentada a representação gráfica do entrelaçamento das instâncias da 

paratopia, conforme proposta por Salgado (2010, 2016). Esta representação possivelmente 

será modificada a partir da análise de trechos da obra S. a fim de estudar as implicações entre 

materialidade e autoria, para assim descrever e, eventualmente, se praticável, categorizar a 

materialidade constitutiva deste objeto editorial. 

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, as autorias se configuram conforme 

funciona cada uma dessas instâncias (SALGADO, 2016b, p. 10). 

 

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). 

 

 Isto posto, representação das instâncias poderá ser modificada de acordo com as 

diferenças existentes entre cada instância de caso a caso, afinal uma autoria se configura de 

acordo com o funcionamento de cada uma das três instâncias. 
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4. ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE: RESULTADOS PARCIAIS 

 

Os autores de/em S.  

Para conhecer uma obra e seu contexto de criação da perspectiva que mobilizamos 

aqui, importa conhecer indícios de quem são seus autores, do que eles fizeram em termos de 

criação, de quais são suas principais características como contadores de histórias. 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 observar. Entretanto, entendemos que em S. a autoria não é totalmente de 

ninguém; não pode ser cabalmente atribuída a um único nome. 

 

J.J. Abrams 

J.J. Abrams é conhecido por sua carreira de sucesso no cinema e televisão norte-

americana. Ele é filho do casal de produtores de televisão Carol Abrams e Gerald W. Abrams, 

tem uma irmã, Tracy Abrams, que também é roteirista, e nasceu em 27 de junho de 1966 em 

Nova Iorque. Jeffrey Jacob Abrams, formado pela Sarah Lawrence College, é um roteirista, 

diretor e produtor de cinema e televisão, compositor e também o marido de Katie McGrath, 

executiva de Relações Públicas em uma empresa americana, desde 1996. Juntos, eles têm três 

filhos, Henry Abrams, August Abrams e Gracie Abrams.  

Sua biografia nos portais de cinema consultados (Omelete e IMDb) conta que seu 

primeiro trabalho na indústria do cinema foi aos seus 16 anos – nessa época, ele usava o 

roteiro escrito por Alvin Sargent para Gente como a Gente (1980) como modelo para seguir 

em seus próprios roteiros – quando escreveu músicas para o filme Nightbeast (1982). Mais 

tarde se juntou a Jill Mazursky para escrever um tratamento de roteiro comprado pela 

Touchstone Pictures – que se tornou a base do filme Milionário Num Instante (1990, Arthur 

Hiller), estrelado por James Belushi. Em seguida, outros dois roteiros seus fazem sucesso: 

Uma Segunda Chance (1991, Mike Nichols), onde também atuou e foi coprodutor, e 

Eternamente Jovem (1992, Steve Miner), onde foi produtor executivo. 

A partir disso, Abrams focou sua carreira na produção de filmes como O Primeiro 

Amor de um Homem (1996, Matt Reeves), foi o roteirista Armagedom (1998, Michael Bay), e 

produziu sua primeira série de televisão, Felicity (1998-2002), que possibilitou suas primeiras 
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experiências como diretor (em dois episódios, Todd Mulcahy: Part 1 e Todd Mulcahy: Part 

2). Nos anos 2000, junto com Bryan Burk, o norte-americano cria sua própria produtora, Bad 

Robot Productions, onde desenvolve a série Alias: Codinome Perigo (2001-2006) e também 

fica a cargo de sua produção executiva. Segundo o portal Omelete (www.omelete.uol.com.br), 

é com Alias que Abrams passa a ser reconhecido na indústria cinematográfica/televisiva como 

um roteirista capaz de criar histórias coesas e com viradas bem escritas. 

O próximo trabalho de sua produtora é Lost (2004-2010), série criada em conjunto 

com Jeffrey Lieber e Damon Lindelof. Neste projeto, J.J. escreve e dirige o episódio piloto, o 

que lhe garantiu o seu primeiro Emmy na categoria Melhor Direção em Série Dramática e 

Melhor Série Dramática. Já na segunda metade da década, ele inicia sua migração para a 

direção de filmes de ação. Seu primeiro trabalho como diretor de filmes de ação é Missão: 

Impossível 3 (2006), o mais caro filme da história feito por um diretor estreante; depois volta 

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 em que dividiu a produção com 

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 e foi o responsável pela direção e 

produção de Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força (2015), longa em que assumiu 

posteriormente o papel de roteirista com Lawrence Kasdan. Com todo o seu trabalho ao longo 

dos anos, J.J. Abrams possui mais de 42 créditos como produtor e produtor executivo de 

séries e filmes e também participa do Conselho Criativo da organização não-partidária 

anticorrupção Represent.Us. 

 

Doug Dorst 

Doug Dorst poderia ser o Straka do nosso mundo 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, mas isso é o que uma pesquisa superficial encontra. O autor cresceu em 

Chappaqua, no estado de Nova York, fez graduação em Inglês e Ciências Políticas em 

Stanford, possui graduação em Direito pela UC-Berkeley e um MFA em Ficção pelo Iowa 



17 
 

Writers 'Workshop (The Daily Beast, 2014), e segundo sua biografia em seu site oficial, 

recebeu bolsas da Michener-Copernicus Society e do National Endowment for the Arts. 

Dorstmora 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 também atua no conselho consultivo da 

Austin Bat Cave, um centro de escrita sem fins lucrativos para crianças. 

Sem data de nascimento compartilhada em sua página de biografia, Dorst é autor de 

histórias curtas e outros dois livros, Alive in Necropolis e The Surf Guru, o primeiro sendo 

ganhador do 2009 Emperor Norton Award e o segundo, uma coleção de histórias curtas, 

aparecendo em duas outras antologias. 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 norte-americana. Além do Emperor Norton Award, Dorst é 

ganhador de outros prêmios como o New York Times Book Review Editor's Choice Award e 

sua peça de teatro ajudou a foolsFURY Theater Company a levar o San Francisco's Best 

Theater Company of the Year Award. 

 

V. M. Straka 

Conforme nos conta o exemplar de S. e alguns sites sobre o assunto1, V. M. Straka 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 soltos em suas páginas. 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 diz F. X. Caldeira em seu prefácio em ONDT). Ele nunca revelou seu rosto. 

Durante toda a narrativa de O Navio de Teseu, seu tradutor, F.X. Caldeira, afirma que 

ele tenha inspirado o renomado escritor Ernest Hemingway, entretanto não há documentação 

para defender esta declaração. Sua morte em 1944 está envolta em mistério, embora existam 

rumores de que ele era alvo de policiais secretos da França, Noruega, EUA, URSS e 

Alemanha – o que poderia ter desempenhado um papel na sua morte. No entanto, a trágica e 

                                                           
1 Sites como Dossier of V.M. Straka e S. Files22, mais endereços de sites podem ser encontrados em Sites, ao 

final deste relatório. 
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dramática história de Havana, onde Straka convoca Caldeira para encontrá-lo na capital 

cubana, em 1946, para entregar o capítulo final de seu último livro, pessoalmente, mas é 

morto antes que pudesse entregá-lo, é confirmada como uma fabricação destinada a aumentar 

as vendas do romance. 

Straka também tinha fama de ser muito protetor com seu trabalho e não foi gentil com 

indivíduos “menos talentosos” que o interpretaram incorretamente, como é evidenciado pela 

carta (encontrada dentro do exemplar de O Navio de Teseu) que o autor enviou para um certo 

senhor Grahn, o cineasta que adaptou um de seus livros para o cinema. F.X. Caldeira conta 

que Straka gostava de ouvir Carmina Burana, uma interpretação musical de Carl Orff da 

clássica coleção de poemas, enquanto escrevia – prática que mais tarde ela também adotou. 

 

F. X. Caldeira 

 F. X. Caldeira conta em seu prefácio em O Navio de Teseu que era a pessoa 

responsável pela tradução das obras de Straka, assim como com o autor, tudo o que sabemos 

sobre Caldeira está nas margens das páginas do livro e nos diversos papéis avulsos que ele 

contém. Trabalhou com Straka por mais de duas décadas como o único tradutor de treze 

romances de Straka, começando quando Caldeira chegou a Nova York entre 1924 e 1929, 

onde trabalhou com Straka e Lewis Looper. Straka e Caldeira mantinham um relacionamento 

profissional de longa data conduzido inteiramente por meio de correspondência (embora, às 

vezes, houvesse suspeitas de serem uma só pessoa – e o mesmo). 

 Inicialmente, Jen e Eric, personagens de S. que leem O Navio de Teseu e tentam 

desvendar os mistérios do 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 a linha de tempo em que era conhecido 

que Caldeira estava em Nova York (entre 1923 e 1929), não foi encontrada evidência de um 

“Francisco” ou “Filip” Xabregas Caldeira, 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 na realidade 

Filomena Xebregas Caldeira, uma tradutora profissional brasileira que fala vários idiomas. 

Através das notas deixadas em O Navio de Teseu, descobrimos que após o que 

aconteceu em Havana, Caldeira permaneceu em Nova York por dez anos, esperando que 
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Straka estivesse vivo, capaz de decodificar O Navio de Teseu e ir ao seu encontro. Quando os 

dez anos passaram sem nenhum sinal de Straka, Caldeira voltou ao Brasil. Eventualmente, 

fingiu sua própria morte em Fiera Nova em 1964 com a ajuda do primo de Arturo 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, localiza Caldeira e entrega um envelope contendo o décimo capítulo 

faltante de O Navio de Teseu – capítulo que ela nunca abriu. Ela morre em 1964, dormindo, 

depois de vários dias de despedidas e de deixar seus assuntos em ordem (S. Wiki). 

 

Eric Husch 

 Seu nome completo é Nicodemus John Husch. É ele quem escreve pelas margens (as 

letras bastão) do livro 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. 

Eric está sendo perseguido e deve resolver o mistério antes de seu velho professor, o 

Dr. Moody. Ele frequentou a Pollard State University 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. Em um ponto após sua expulsão, Eric vai para o 

hospital sob os cuidados de um Dr. Brand. 

Existem muitas conexões entre o personagem S. (de O Navio de Teseu) e Eric – como 

o fato de ambos serem “negligenciados” ou invisíveis. 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 ínico 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 apenas nos primeiros capítulos do romance vestindo roupas de terceiros, incluindo 

a dos marinheiros e, em seguida, as roupas que lhe foram dadas por um dos operários da 

indústria de um homem, Vévoda. Eric também menciona fazer uma Roda de Eötvös, um 

artefato utilizado para a localização de coordenadas geográficas (longitude e latitude) que, no 

romance, é utilizado para desvendar os códigos deixados nas notas de rodapé escritas por 

Caldeixa para Straka, quando ele estava no ensino médio, a fim de quebrar alguns dos códigos 

encontrados no romance de Straka. 
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Jennifer Heyward 

 Jennifer é uma estudante de Literatura em seu último ano de graduação e trabalha na 

biblioteca da Pollard State University. É ela quem ajuda Eric Husch a resolver o mistério de 

V.M. Straka – Jen é indubitavelmente mais esperta do que Eric, apesar de Eric não perceber 

ou reconhecer isso completamente. Trabalhando juntos, ela resolve seu próprio mistério sobre 

Eric e ela mesma. Ela menciona ter feito um curso sobre ciência da biblioteconomia, o que a 

ajudou a se tornar uma pesquisadora muito hábil. Ela está perto de se formar na faculdade, 

mas não tem planos futuros – exceto o de seu pai, que a está empurrando para uma posição de 

marketing. 

Jen está lutando com seu próprio nome. 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. Ela acredita que 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. 

 Ela conhece Eric depois que ela 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 entre os dois é marcado por ser sarcástico e espirituoso, com ela 

frequentemente referindo-se a Eric como condescendente ou arrogante, mas depois de um 

tempo, Jen começa a considerá-lo como um verdadeiro amigo e o sentimento parece evoluir 

para algo mais. No capítulo 10, Jen e Eric estão morando juntos e parecem felizes e seguros. 

 

A paratopia criadora em S. 

 Conforme comentado anteriormente, o conceito de paratopia criadora pressupõe o 

entrelaçamento de três instâncias constituintes da autoria: pessoa, escritor e inscritor. Por 

conseguinte, a partir da noção teórica elaborada por Maingueneau (2006) empreenderemos as 

análises preliminares do córpus. Inicialmente, tentaremos delimitar as três instâncias que 

compõem a autoria dos autores por meio dos dados biográficos pesquisados e coletados. 

A instância pessoa abrange o que foi apresentado em “Os autores de/em S”, ou seja, 

tudo o que foi considerado como dado biográfico, como o fato de Abrams ser de uma família 

envolvida com o mundo cinematográfico, de ter seguido os passos do pai como produtor, de 
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ter começado sua carreira jovem, ou como o fato de Dorst ser graduado em Inglês, Ciências 

Políticas e Direito, de ter um MFA em Ficção, morar em Austin, ser professor de Inglês em 

uma universidade estadual, ser ganhador de um concurso de perguntas (por três vezes) da 

televisão, atuar no conselho consultivo de um centro de escrita sem fins lucrativos para 

crianças... Deve-se notar que ao apresentarmos a biografia dos autores não buscamos explicar 

seus trabalhos a partir de suas vivências, mas levar em consideração, a partir 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: o autor 

publicado (uma condição institucionalizada de acordo com seu período) e o roteirista 

contratado, assume a palavra num projeto de criação que terá circulação pública e 

interlocução social e se inscreve numa dinâmica interlocutiva a partir de certas condições, 

manobrando nas injunções que delimitam a autoria. Assim, a instância pessoa se relaciona 

com os indícios das manobras de um indivíduo nessas coerções. 

Baseados nisso, temos uma questão para ser tratada. 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 temos 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 Caldeira – 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. 

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. Do mesmo modo, a fama de idiossincrático e influente, de 

extremamente protetor de seu trabalho, sua língua ferina com os críticos e os mistérios e 

polêmicas envolvendo Straka podem ser categorizados como constitutivos de sua instância 
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escritor. Semelhantemente, a má fama de Eric espalhada por seu professor faz parte de sua 

instância escritor. 

É importante notar que nos casos de Straka, Caldeira, Jen e Eric, as instâncias existem 

ficcionalmente, são fabuladas por estarem dentro de S. (um romance com outro romance 

dentro), e a possibilidade de falarmos em autoria nestes casos se dá pela noção de autoria ser 

aplicada a uma forma de gestão, é um funcionamento que pode ser ficcional – Straka, por 

exemplo, é um personagem, mas principalmente é um autor. 

Quanto ao conjunto de atos realizados por um sujeito em vista de produzir um 

enunciado, o interesse da instância inscritor, podemos encontrar diversos fatos em entrevistas 

com Dorst e Abrams, a começar com a entrevista para o The Daily Beast2, onde Dorst conta 

que “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” 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: “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” (The Daily Beast). 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 do livro O Navio de Teseu também se insere na 

instância inscritor, assim como as relações e referências que Eric e Jen vão apontando na 

marginália. 

Nos parece que, além da segunda história 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. 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 pode sondar o texto, comparar certas partes, de forma a elaborar 

interpretações”, assim este é exatamente o movimento que acontece quando Eric, o leitor 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.thedailybeast.com/articles/2014/02/26/how-i-write-doug-dorst.html>. 
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anterior ao leitor deste momento (nós), 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 mais com o estudo do que ele escreveu, e depois a questiona: “Mas o 

foco no Escritor e não na Obra desonra ambos” (Caldeira, p. vii)3, seguido pelo 

questionamento: “POR QUÊ, QUANDO A Q. DA IDENTIDADE É ESSENCIAL NOS PRÓPRIOS LIVROS? (ESPECIALMENTE 

ONDT, SAPATOS ALADOS, CORIOLIS).” (Eric, p. vii). Aqui percebemos a tensão entre as instâncias, 

quando uma não pode se dissociar da outra, mas acaba tendo maior relevo em determinada 

condição. 

A partir daí, podemos pensar em representações gráficas do entrelaçamento das 

instâncias da paratopia distintas da mostrada anteriormente. Esta representação abaixo, então, 

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 maiores do que a instância 

pessoa. 

 

Uma outra representação pode-se ser feita, desta vez para Abrams, já que conhecemos 

sua história de sucesso. Assim, sua instância pessoa estaria ligeiramente maior do que as 

demais, ainda que elas também sejam responsáveis pela grande circulação de suas obras. 

                                                           
3 Para melhor organização das vozes na obra, os trechos do romance serão mencionados como “(Straka)”, os 

comentários de F.X. Caldeira serão mencionados como “(Caldeira)”, os de Eric Husch como “(Eric)”, os de 

Jennifer Heyward como “(Jen)”. As cores das frases serão mantidas como apresentadas no livro. 
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Da mesma forma, podemos fazer a representação das três instâncias segundo as 

informações que temos sobre Doug Dorst. Neste caso, sua instância inscritor seria 

ligeiramente maior do que as instâncias de escritor e pessoa, por conta de seus rituais de 

escrita, 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, como pessoa, famoso por ser vencedor 

do Jeopardy! por três vezes. 

 

As representações para Eric e Jen também poderiam ser parecidas. Sabemos pouco 

sobre a vida dos dois e suas produções são de cunho inicial, ainda desenvolvendo seus ritos de 

inscritor, ainda em processo de fazer de sua textualidade consistente, por isso sua 

representação seria parecida com a de Dorst, porém suas instâncias de pessoa e escritor não 

seriam tão similares. 
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A partir da aplicação do gráfico-modelo às configurações que os dados sugerem 

pudemos verificar o caráter mutável das três instâncias da autoria dentro de uma mesma obra, 

com seus autores (fictícios ou não), podendo em determinados momentos cada uma das três 

instâncias ficar em relevo para determinado autor, de acordo com as informações que temos 

de cada um deles, afinal: 

 

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, 

incessantemente retrabalhada, renegociada, diferença que o discurso 

está fadado tanto a conjurar como a aprofundar (MAINGUENEAU, 

2006, p. 137). 

 

As questões de autoria 

“Authorship does not exist to innocent eyes; they see only writing and texts”, com essa 

afirmação de Martha Woodmansee e Peter Jaszi (2006) abrindo a questão da autoria, 

tentaremos não termos olhos inocentes e analisaremos o que acontece no objeto literário que 

temos como córpus. O plot parece simples: M. V. Straka é o autor de O Navio de Teseu, 

romance examinado à exaustão pelo pesquisador de literatura, Eric. Nas páginas de seu antigo 

exemplar roubado de uma biblioteca de colégio, ele anota as pistas deixadas pelo escritor 

desaparecido e seu tradutor. Até que o livro cai nas mãos de Jen, uma estudante de Literatura 

perto do fim da graduação. É assim que dois desconhecidos iniciam uma conversa frenética 

nas margens do livro e se unem em busca das respostas aos mistérios envolvendo o autor e 

sua obra. 



26 
 

No entanto, de simples apenas a aparência. Comecemos, então, com Eric e Jen, os 

autores das marginália, que traduzem uma apropriação pela escrita do livro lido mesmo que o 

último não tenha pedido ou organizado (CHARTIER, 2002, p. 96) e leitores de Straka. Eric e 

Jen fazem movimentos de ir e vir no livro – o passar do tempo e das leituras é marcado pelas 

cores de canetas usadas nas anotações – tanto de forma que podemos ver/ler (quando 

comentam sobre um lugar que irão, por exemplo) quanto de forma implícita (quando contam 

sobre uma conversa que tiveram com outra pessoa em outro momento) que a barreira entre 

realidade e ficção fica turva. 

O escritor japonês Fukuzawa Yukichi, em discurso na escola Keio 

Gijuku em 1833, discutiu essa tensão entre as vidas artística e pessoal 

dos escritores, argumentando com bastante ênfase que elas devem ser 

mantidas absolutamente separadas. Não sei se Straka teria 

concordado, mas pode-se dizer que esse conflito está no cerne do livro 

que você lê agora. (Caldeira) Mais diversão furtiva de Filomena. 

Acho que eu teria gostado dela. (Jen) VOCÊ IRIA GOSTAR DELA. E ELA 

GOSTARIA DE VOCÊ. (Eric) Você contou a ela sobre mim? (Jen) CONTEI A 

ELA MUITA COISA SOBRE VOCÊ E O QUE ESTAMOS FAZENDO. E COMO ESTAMOS 

USANDO O LIVRO – ELA ADOROU ISSO. FICOU CONTANDO A TODO MUNDO E 

DIZENDO COMO A DEIXARA FELIZ. (Eric) Você contou a ela que nunca nos 

encontramos de verdade – uma situação em que ela poderia ter 

experiência? (Jen, p. 225). 

 

Apoiados em Maingueneau (2006, p. 104), podmeos dizer que “a metáfora da 

pragmática da confusão entre o mapa e o território assume aqui todo o seu valor: é impossível 

estabelecer a separação entre a ficção literária e o mundo representado”, assim, ao 

analisarmos S. acabamos por encontrar algumas questões. Quando rompemos o lacre, Abrams 

e Dorst desaparecem para dar lugar a V.M. Straka, F.X. Caldeira, Eric e Jen e somos 

mergulhados na possibilidade de esses personagens serem reais. Primeiramente vemos a 

história de O Navio de Teseu como ponto de partida. O mistério da identidade do personagem 

principal, S, e as desventuras em que vai caindo depois de cada decisão tomada erroneamente 

com base em seus instintos. Ao longo de ONDT temos as margens escritas por Eric e Jen, 

suas suposições sobre o autor, informações que servem de apoio à leitura e também seus 

problemas pessoais. Tudo nos leva a pensar que Straka, independente da pessoa que tenha 

sido, realmente viveu na mesma época que Hemingway e agora Eric e dezenas de outros 

pesquisadores estudam suas obras na academia – como acontece com autores como o próprio 

Hemingway e Shakespeare (que, apenas a título de registro, vez e outra surgem 

questionamentos sobre sua identidade). 
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A soberania estética da literatura, não é, portanto, o reino da ficção. É, 

ao contrário, um regime de indistinção tendencial entre a razão das 

ordenações descritivas e narrativas da ficção e as ordenações da 

descrição e interpretação dos fenômenos do mundo histórico e social 

(RANCIÈRE, 2009, p. 55). 

 

 Quando notas ou comentários (como os abaixo apresentados) aparecem no decorrer 

das páginas, um leitor desavisado, inconsciente das táticas que precisa colocar em uso durante 

a leitura, começa a relacionar outros autores e fatos históricos à trama, como um meio de 

validar a possiblidade que se abre nas anotações. 

Ernest Hemingway expressou sua admiração pelos livros de Straka em 

entrevista ao Le Monde em 1935. Sabe-se que depois Hemingway se 

tornou um dos mais duros críticos do autor. O que não se sabe é que a 

mudança radical de opinião de Hemingway se deu após ele ter 

suplicado por um encontro com Straka e o pedido ter sido recebido 

com indiferente silêncio. (Caldeira, p. vi) EVIDÊNCIAS? NÃO HÁ NADA NOS 

ARQUIVOS – NEM DE STRAKA NEM DE HEMINGWAY. (Eric, p. vi) 

 

A pergunta que Jen deixa para Eric em sua primeira “rodada” de escrita no livro – uma 

das perguntas que ele não responde – é então, uma espécie de ponto de partida para nós: 

“Mas em relação a FXC exagerando: onde você traça a linha divisória? Em que ponto o 

livro deixa de ser apenas de Straka e se torna deles?” (p. 3). Em que ponto o livro deixa de 

ser apenas de Abrams e Dorts e se torna desses personagens? Parece haver aqui uma 

incorporação do mundo do texto com o mundo do leitor, uma vez que Jen e Eric são os 

leitores de ONDT e também personagens de S. (porque a existência de um não exclui a 

existência do outro), similar ao que Chartier (2002, p. 50) comenta sobre os personagens de 

Dom Quixote: 

O fato de os protagonistas do Quixote serem também leitores ou 

comentadores do Quixote era para Borges (1952) uma das “magias 

parciais” do romance. Para ele, esse artifício literário constituiu uma 

das poderosas invenções graças à qual Cervantes fundiu o mundo do 

texto e o mundo do leitor: “Por qué nos inquieta que Don Quijote sea 

lector del Quijote y Hamlet espectador del Hamlet? Creo haber dado 

con la causa: tales inversiones sugieren que si los caracteres de una 

ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores y 

espectadores, podemos ser ficticios”. 

 

Esse movimento de “ampliação de possibilidades” da autoria é um movimento 

calculado pelos autores primeiros (Abrams e Dorst), uma vez que o leitor, mesmo que de 
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forma inconsciente, possui a necessidade de descobrir quem é o autor do texto que está lendo, 

quem é o responsável por aquelas palavras – assim, seria então Straka? – para que possa dar 

sentido ao texto, relacioná-lo a outros eventos, obras e pessoas do mesmo momento histórico, 

como Eric e Jen procuram fazer a todo momento: “Então – Uma nota de rodapé com “ex” e 

com alguma verdade nela: ela era de Lençóis. Muitos Caldeira e Xábregas lá. O 

engraçado é que as cavernas só foram descobertas há alguns anos” (Jen, p. 166). 

Mas os discursos "literários” não podem mais ser aceitos senão 

quando providos da função autor: a qualquer texto de poesia ou de 

ficção se perguntará de onde ele vem, quem o escreveu, em que data, 

em que circunstâncias ou a partir de que projeto. O sentido que lhe é 

dado, o status ou o valor que nele se reconhece dependem da maneira 

com que se responde a essas questões. E se, em consequência de um 

acidente ou de uma vontade explícita do autor, ele chega a nós no 

anonimato, a operação é imediatamente buscar o autor. O anonimato 

literário não é suportável para nós; só o aceitamos na qualidade de 

enigma. A função autor hoje em dia atua fortemente nas obras 

literárias. (FOUCAULT, 2011, p. 276) 

 

A questão da identidade é cara não apenas para nós, ao pensarmos na autoria aqui 

analisada, mas também em toda a trama – tanto VMS e FXC quanto Eric e Jen tem questões 

de identidade que vão ou não sendo resolvidas com o decorrer da trama. Para o leitor que está 

imerso na leitura do romance pode parecer estranho que haja um criador “de fora” do contexto 

Straka-Caldeira-Eric-Jen que, com sua experiência de escrita tenha combinado modelos e 

influências de escrita para que o estilo de Straka surgisse: 

 

I wanted Straka’s work to feel not-entirely-contemporary, and I 

wanted Ship of Theseus to have at least a bit of Central- or Eastern-

European flavor to it, but I tried to resist the direct influence of any 

one writer or school of writing. Hermann Broch’s The Sleepwalkers 

(or, more precisely, my deeply-flawed memory of its tone) may have 

given me a point from which to start. Other influences are just the 

ones that I’ve internalized over the years and that come out unbidden. 

(Doug Dorst em entrevista ao The Daily Beast, 2014) 

 

Mas é esse ato de compor que define o que é um escritor, de acordo com a releitura da 

função-autor feita por Chartier (2012 p. 58):  

inicialmente a palavra “autor”, e eu lembrava, ao passear na Buenos 

Aires de Borges, que ele assinalou esta diferença, talvez 

inconscientemente, entre o auctor, aquele que dá existência e que tem 
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o peso da autoridade, e o actor, aquele que, na língua medieval 

clássica, é o contemporâneo, o compilador, o glosador. A evolução 

terminológica é uma conquista progressiva da autoridade dos auctores 

pelos actores e, finalmente, a utilização sistemática do termo latim ou 

da palavra francesa acteurse estabelece, no final do século XIV e 

durante o século XV, para designar ao mesmo tempo os autores da 

tradição, da Antiguidade ou do período Cristão, e certo número de 

escritores de textos publicados em língua vulgar. A partir de 1530, 

esse termo moderno “autor” é substituído pelo termo “ator”, investido 

do que antigamente pertencia propriamente às auctoritates. A palavra 

escritor adquire não apenas o sentido daquele que copia, mas 

também daquele que compõe, e o termo invenção não define mais 

apenas aquilo que é decifração do que Deus criou, mas também 

aquilo que é criação humana original (grifo nosso). 

Pode-se dizer, inicialmente, que a escrita de hoje se libertou do tema 

da expressão: ela se basta a si mesma, e. por consequência, não está 

obrigada à forma da interioridade: ela se identifica com sua própria 

exterioridade desdobrada. O que quer dizer que ela é um jogo de 

signos comandado menos por seu conteúdo significado do que pela 

própria natureza do significante; e também que essa regularidade da 

escrita é sempre experimentada no sentido de seus limites; ela está 

sempre em vias de transgredir e de inverter a regularidade que ela 

aceita e com a qual se movimenta; a escrita se desenrola como um 

jogo que vai infalivelmente além de suas regras, e passa assim para 

fora. Na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto 

de escrever; não se trata da amarração de um sujeito em uma 

linguagem; trata-se da abertura de um espaço onde o sujeito que 

escreve não para de desaparecer (Foucault, 2011, p. 268). 

 

Aqui, o ato de criação está longe de ser um trabalho individual – tanto com Abrams e 

Dorst quanto com Straka e Caldeira e Eric e Jennifer, como pode ser notado nas citações que 

seguem –, é uma construção feita com várias mãos (em especial em ONDT onde Caldeira foi 

o responsável por escrever o último capítulo do romance, desde que Straka já estava morto na 

época), indo contra a visão da autoria como um criar solitário, um trabalho individualizado – 

que Jaszi (2006) comenta ser útil estudar como a figura do autor foi individualizada na cultura 

ocidental.  

I often send works-in-progress to friends who are writers (generally 

Iowa or Stegner folks) for their feedback, so in one sense the 

collaboration here was something familiar. But it was helpful also to 

have more structure (and time-pressure) in the process. Perhaps most 

importantly, J.J. is so energetic, so encouraging, so inclined to say 

Yes! And do more! Go further! Let’s see what happens! that it was 

surprisingly easy for me to seek out and pursue the challenges that 

presented themselves. There’s no question that I did better and more 

interesting work because of his and Lindsey’s encouragement. 

Honestly, I’m not sure I’d have had the fortitude to attempt something 
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so ambitious without it. (Doug Dorst em entrevista ao The Daily 

Beast) 

Vi o mundo pelos olhos de seus personagens; ouvi sua voz nas cartas e 

em nossas discussões nas margens de seus originais (...) (p. x) Tive a 

honra e o prazer de trabalhar com Straka por mais de duas décadas, 

traduzindo treze de seus romances (cada um para vários idiomas), mas 

embora nossa parceria fosse profunda e produtiva, florescera apenas 

por intermédio de correspondência; nunca, pelo que sei, nos 

encontramos cara a cara. (Caldeira, p. xi) 

Ok – há uma coisa chamada “Cifra de Substituição polialfabética” 

que ela pode ter usado. A cifra tem que ser combinada a outro 

texto (então o obit. De Baltimore?). Mas você precisa saber em que 

ponto do outro texto começar. (Jen) A NOTA 1 USA “IMPENETRÁVEL” – 

ASSIM COMO O OBIT. (“O IMPENETRÁVEL CORIOLIS E O MELOSO SAPATOS 

ALADOS”). COMEÇAR DAÍ? (Eric) Nós conseguimos: “Sum perdendo 

esperança. Favor entrar em contato.” (Jen) SUM? (Eric) Summersby? 

O que pode significar que ele não era Straka. (Jen) OU PELO MENOS 

ELA NÃO ACHAVA QUE ERA (Eric) Você ainda quer que Summersby seja 

Straka, não é? Pq foi você quem conseguiu aquela fita? (Jen) VOCÊ 

PROVAVELMENTE ESTÁ CERTA. MAS PARTE DISSO É POR SER O POSSÍVEL STRAKA 

CUJOS OUTROS LIVROS EU MAIS GOSTO. SÃO MUITO POPULARES, MAS EU OS 

ADORO. (Eric, p. 263) 

 

Este é tão-somente um esboço analítico da questão da autoria ao aproximarmos do 

córpus, prosseguiremos nas análises dessas questões, orientadas pela noção de paratopia 

criadora delineada anteriormente e apoiadas nos conceitos autoria e mídium. 

 

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 
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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 – 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. 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 ONDT acaba e a 

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

Chartier (2002, p. 94) conta 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 relativas, 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-las. 

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 space. (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 
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páginas do romance que lhes é caro e também nas folhas soltas que o compõem desde que 

foram inseridas em seus capítulos e são 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) 

 

É também Chartier (2002, p. 102) que relata que 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: todos 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 Jen) ou comentados por eles (como o site que 

um dinamarquês criou para reunir documentos e informações sobre Straka). 

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) 
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 Também é importante considerar o livro como um material pegável, manobrável, com 

um trabalho quase artesanal, que faz de sua circulação um pouco mais restrita – em razão de 

seu preço, principalmente. Mas que não foge do objetivo que Abrams tinha ao conceber a 

ideia: 

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 thing. (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 anexos, as cartas, o guardanapo... 

No século XXI, o escritor tradicional, que publica livros, 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 (MAINGUENEAU, 2006, p. 226). 

 

Na próxima fase do projeto, focaremos mais enfaticamente em identificar os aspectos 

de constituição de autoria no jogo entre documento e ficção e nos modos de leitura, para 

assim compreender como funcionam seus aspectos de interação exponencializados pela/na 

cultura digital além dos dispositivos digitais, isso quer dizer que daremos relevo às relações 

do mídium com essa gestão autoral. 

 

5. PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA 

 

 Até o momento, a pesquisa foi desenvolvida conforme o cronograma proposto no 

Projeto Inicial. Houve a necessidade de aprofundar a pesquisa sobre autoria e semiologia dos 

objetos editoriais. Houve também a necessidade de pesquisar os demais textos componentes 

do universo de S. e acompanhar as traduções feitas desses textos.  

Simultaneamente, foram realizadas diversas leituras teóricas e fichamentos e o 

levantamento de novos títulos, impulsionado pela necessidade/interesse de entender melhor o 

funcionamento da autoria e da semiologia dos objetos. 
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Na próxima fase do projeto, focaremos mais enfaticamente em identificar os aspectos 

de constituição de autoria no jogo entre documento e ficção e nos modos de leitura, para 

assim compreender como funcionam seus aspectos de interação exponencializados pela/na 

cultura digital além dos dispositivos digitais. 

 

Atividades/Mês 

 F M A M J J A S 

Leitura da bibliografia básica e específica         

Análise do córpus         

Participação em eventos com apresentação do projeto 

na modalidade pôster (*) 

        

Participação na organização do III Fórum Nacional 

sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor 

de Textos 

        

Elaboração do Relatório Final         

Entrega do Relatório Final (10/09/2017)         

* III Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de Textos; 21ª 

Jornada de Letras – UFSCar; eventualmente outros eventos que se formularem no período. 

 

6. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

 Nestes seis primeiros meses de projeto, houve a participação em alguns eventos como 

ouvinte com a apresentação de trabalho nas modalidades pôster e comunicação: 

 

- X Seminário de Pesquisa na Pós-Graduação em Linguística & V Seminário de Produção 

Linguística, realizado de 09 a 11 de novembro de 2016 na Universidade Federal de São 

Carlos/SP, com apresentação de pôster (ANEXOS I e II); 

- Minicurso Música e ensino de PLE: uma parceria que “dá samba”, ministrado por Profa. 

Ma. Fernanda Tonelli, em 16 de dezembro de 2016, por ocasião do VII Colóquio Ação e 

Reflexão em Português para Estrangeiros - CARPE, realizado em 16 e 17 de dezembro de 
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2016 na Universidade Federal de São Carlos; a participação foi na modalidade ouvinte 

(ANEXO III); 

- Minicurso Ensino de PLE e os materiais didáticos: um trabalho de sujeitos com textos, 

ministrado por Prof. Dr. André Stefferson Martins Stahlhauer, em 16 de dezembro de 2016, 

por ocasião do VII Colóquio Ação e Reflexão em Português para Estrangeiros - CARPE, 

realizado em 16 e 17 de dezembro de 2016 na Universidade Federal de São Carlos; a 

participação foi na modalidade ouvinte (ANEXO IV); 

- Comunicação Reflexões sobre a experiência no ensino de Português Língua Estrangeira 

para falante de Espanhol, no dia 16 de dezembro de 2016, por ocasião do VII Colóquio Ação 

e Reflexão em Português para Estrangeiros - CARPE, realizado em 16 e 17 de dezembro de 

2016 na Universidade Federal de São Carlos (ANEXO V). 

 

Participação em organização de evento 

 O III Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de 

Textos (https://forumnacionaldorevisor.wordpress.com/) acontecerá nos dias 16 e 17 de março 

de 2017 na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, campus São Carlos. Com o tema 

mediação editorial, letramentos e mercado, esta edição pretende ser um espaço de 

compartilhamento de experiências entre profissionais em atividade no mercado de trabalho 

externo à universidade, estudantes em formação e pesquisadores das problemáticas relativas à 

edição de textos. 

Todas as atividades (palestras, minicursos, etc.) do Fórum foram pensadas pelos 

integrantes do grupo de pesquisa Comunica – inscrições linguísticas na comunicação 

(grupopesquisacomunica.wordpress.com/), vinculado ao Departamento de Letras da UFSCar. 

Entre minhas atribuições, além do desenvolvimento do projeto de Iniciação Científica, 

também colaborei na organização do evento, ficando responsável pela organização dos 

resumos das comunicações e painéis, pelos envios desses resumos aos pareceristas, pelo envio 

dos e-mails com os pareceres dos resumos aos participantes e pelo envio de e-mails aos 

participantes da categoria ouvinte. Também faço parte da comissão de acolhimento, que 

estará à disposição dos convidados durante todo o evento (Cf. ANEXO VI) 
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7. SOBRE O DESEMPENHO ACADÊMICO E OUTRAS ATIVIDADES 

 

 Durante o segundo semestre de 2016, que será finalizado em meados de fevereiro de 

2017, além das atividades realizadas para o presente projeto, foram cursadas as disciplinas 

obrigatórias 9º período da graduação em Letras: 

 

- (192449) Estágio Supervisionado e Orientação para Prática Profissional em Língua 

Portuguesa 2; 

- (063843) Literatura Norte-Americana: Teatro; 

- (064335) Ensino de Português para Estrangeiros: Contextos e Práticas. 

  

Esta última é uma disciplina de orientação e prática no contexto de ensino de 

português como segunda língua/língua estrangeira ou língua de herança, onde os discentes 

atuam em salas com alunos estrangeiros com conhecimento limitado da língua portuguesa. 

Nesta disciplina houve a participação como ouvinte. 
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ANEXOS 

 ANEXO I 

  



41 
 

ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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