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1. O PERITEXTO EDITORIAL
O peritexto editorial é tudo aquilo de responsabilidade direta e principal
da edição, isto é, o ato de um livro estar sendo editado ou reeditado. Toda essa
‘zona’ (denominação escolhida para identificar tudo àquilo que é paratexto) é
essencialmente espacial e material.
Os peritextos se dividem e subdividem no percurso de edição e é denominado
peritextos exterior, paratextos como a capa e seus anexos, a página de rosto,
escolha do formato, do papel, da composição tipográfica e etc.
 Formato
O formato é o peritexto de aspecto mais global da realização de um livro, no
percurso da historia esse aspecto mudou de sentido. Na origem, o formato era
a designação de como uma folha de papel deveria ser dobrada para chegar
aos fólios do livro (forma ao qual as páginas ou laudas eram dobradas e
encadernadas). Estes formatos influenciavam no grau de importância das
obras, por exemplo, o formato in-quatro era um esquema de duas dobras,
dando oito paginas por folha, ou seja, uma obra grande, que ficava reservada
às obras sérias, as religiosas, filosóficas ou as edições de prestigio. Com isto
as oras eram separadas em oposição, como ‘edição corrente’ e ‘edição de
bolso’, por assim dizer, menores e mais populares.
No sentido moderno, formato agrega menos valor á uma obra e já não tem a
ver com a maneira de dobrar, trata-se de uma variação acordada entre editores
ou coleções de uma editora. Além disso, a oposição entre ‘edição corrente’ e
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‘edição de bolso’ passa a se basear apenas em aspectos técnicos e
comerciais.
Atualmente o ‘formato de bolso’ não é necessariamente um formato (livro
menores, mais fáceis de carregar e etc.), mas um vasto conjunto de aspectos,
como a coleção (das mais populares ás mais elegantes) e a quem estes livros
são direcionados. O formato tem uma relevância econômica importante no
processo de edição.
“[...] ’edição de bolso’-isto é, simplesmente a reedição a preços baixos de obras
antigas ou recentes que passaram pelo teste comercial da ‘edição corrente’transformou- se num instrumento de “cultura”, em outras palavras, de
constituição e, naturalmente, de difusão, de um acervo relativamente
permanente de obras ipso facto consagradas como “clássicas.” (P.25)
 Coleção
As noções de coleção são estabelecidas pelas noções de selo editorial, isto é,
“a necessidade que têm os grandes editores de expressar e dominar a
diversificação de suas atividade.” (P.26) Fez com que as editoras criassem um
sistema de selos coloridos identificando o gênero. “A ausência de coleção é
sentida pelo público e expressa pelos meios de comunicação como uma
espécie de coleção implícita –coleção branca” (P.26)
Esse esquema de selos coloridos para as coleções (ou ausência deles) tem
duas principais funções, a primeira é no sentido de organização da própria
editora e a segunda é para indicar ao potencial leitor que tipo ou gênero de
obra esta diante de si. O problema dessa segunda inferência, é que muitas
vezes as escolhas dessas cores são mais genéricas, feitas por meio de uma
convenção, colocando um autor que acreditava ser ensaísta, como sociólogo
ou linguista.
“O lugar do selo é o peritexto editorial: a capa, a página de rosto e seus
anexos, que apresenta ao publico, e depois ao leitor, muitas outras indicações,
editoriais ou autorais.” (P.27)
 Capa e anexos
No entanto, essa noção de capa e anexos como ‘lugar de informação’ é
recente, pois na era clássica as encadernações de couro permitiam apenas o
título e algumas vezes o nome do autor. Fazendo com que a página de rosto se
tornasse o lugar essencial do paratexto.
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Atualmente uma capa pode explorar diversos recursos além do título e do
nome do autor. Convencionou-se como obrigatório o selo do editor, mas é
possível encontrarmos coisas como, nome do tradutor ou ilustrador,
dedicatórias, imagens específicas, referências ao editor ou a edição da obra,
questões de marketing entre outras.
O padrão das capas pode acontecer de acordo com as características do
editor, da coleção ou do grupo de coleções ao qual o livro pertencerá. “Uma
simples escolha de cor para o papel da capa pode indicar por si só, um tipo de
livro.” (P.28)
“A segunda e a quarta capa (internas) vêm geralmente em branco, mas esta
regra tem exceção: muitas vezes encontram-se nelas algumas indicações
redacionais.” (P.28) Principalmente a quarta capa que pode, de maneira geral,
conter quaisquer informações sobre a criação e os criadores da obra.
“A lombada, local exíguo, mas de evidente importância estratégica, traz na
maioria das vezes o nome do autor, o logotipo da editora e o título da obra.”
(P.29)
Como recurso de marketing e propaganda, as capas podem ter orelhas,
sobrecapa, cintas, estojos e marcadores que possuam informações que à
prestigiem. O conjunto desses elementos periféricos tem como objetivo
empurrar a capa para o interior do livro e transformá-la em uma espécie de
página de rosto.
A sobrecapa tem a função de chamar a atenção do leitor por meios mais
espetaculares do que em uma capa comum, são ilustrações chamativas,
menções de uma adaptação cinematográfica ou televisiva, entre outras. Ela
pode, no entanto, aparecer somente em uma reedição ou uma nova tiragem,
destacando o sucesso da obra. “A quarta página da sobrecapa, sua lombada,
ou uma e/ou outra de suas orelhas pode às vezes salientar esse ou aquele
elemento do paratexto capa.” (P.31)
A cinta normalmente é fechada com o intuito de impedir o folheio dos livros na
livraria, ela pode repetir em corpo maior o nome do autor, ou exibir uma
menção de prêmio literário.
“O traço material comum desses dois elementos, que permite considera- los
como anexos da capa, é seu caráter removível [...] convida o leitor a livrar- se
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deles tão logo cumpriu sua função cartaz (destaque meu, reforça a idéia de
marketing) e eventualmente de proteção” (P. 30)
“Em todos esses casos, e sobretudo nos dois últimos é evidente a função
paratextual: é a da epígrafe, que voltaremos a encontrar em seu lugar
canônico, mas de uma epígrafe, no caso, ao mesmo tempo fugidia e mais
monumental.” (P.31)
 Página de rosto e anexos
Quanto as páginas de rosto e anexos compreende- se que todas as primeiras e
segundas páginas, em geral não numeradas, são consideradas espaço do
paratexto editorial.
 As páginas 1 e 2 são chamadas de guardas e ficam sem texto impresso,
mas é onde normalmente se encontram as dedicatórias de exemplar.
 A página 3 é a do ‘anterrosto’ (olho) traz apenas o título.
 As páginas 4 e 6 recebem indicações editoriais, como título da coleção,
a menção das tiragens de luxo e a lista de obras do mesmo autor.
 A página 5 é a página de rosto propriamente dita, ela contém o título e
porventura o subtítulo, o nome do autor e o endereço do editor, podendo
conter ainda a epígrafe e a dedicatória.
 As últimas páginas contêm algumas das indicações supracitadas, como
o colofão, isto é, o registro de término do trabalho de impressão: nome
do impressor, data do término da impressão e número de série.
 Composição, tiragens
A composição do livro é o que da forma à ele, acontece por meio da
escolha do papel e dos caracteres de sua diagramação. Esse processo é
considerado um peritexto por ser exterior ao livro e feita no percurso de edição,
levando em consideração os aspectos como a coleção editorial ao qual o livro
ira pertencer. O que influência na escolha desses aspectos é o valor
econômico e simbólico que o livro terá, trata-se de uma ordem estética e de
qualidade do papel da impressão em compensação à longevidade do livro.
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2. O NOME DE AUTOR
O nome do autor, ou daquele que ocupa esse âmbito (autoria do livro) é,
hoje em dia, muito errático e muito circunscrito. Errático porque se dissemina,
com o título, em todo o epitexto (anúncios, colunas de jornal e etc.) e
circunscrito, porque seu lugar é normalmente limitado á pagina de rosto e à
capa (primeira capa, com menção eventual na lombada e na quarta capa).
Embora possa ser encontrado tanto na capa quanto na página de rosto, as
funções para essas inscrições são diferentes. A primeira é modesta, em geral
menor que o título, já a segunda tem dimensões muito variáveis conforme a
notoriedade do autor. “O princípio dessa variação na aparência é simples:
quanto mais o autor é conhecido, mais seu nome é exibido, mas essa
proposição exige, pelo menos, dois corretivos: primeiro, o autor pode ser
famoso por razões extraliterárias [...] depois, uma prática promocional de tipo
mágico.” (P.40)
 Lugar
“No peritexto, do nome autêntico ou fictício do autor, que nos parece hoje tão
necessário e tão “natural”, não foi sempre assim, a julgar pela prática clássica
do anonimato” (P.39) Acontece que manter ou retirar um nome de autor não é
uma função inocente, o nome pode cumprir e inferir papéis no contexto do livro.
A relação entre a forma de assinar do autor e a importância do texto varia de
acordo com o gênero. “Vêem-se pouquíssimos pseudônimos ou anôminos
entre as obras de tipo histórico ou documental, com maior razão ainda quando
a testemunha esta também implicada no relato.” (P.42)
É por meio deste fator, que existe o ‘pacto autobiográfico’, onde o nome do
autor não é um dado exterior e concorrente em relação ao texto e sim, um
elemento. É possível perceber as relações desse pacto, por exemplo, quanto o
autor em uma autobiografia disfarçada, da ao protagonista um nome diferente
do seu, o que lhe tira o teor de biografia, mas que os paratextos reafirmam de
maneira mais ampla.
Contudo o nome do autor pode revertir- se de três condições principais: ou o
autor assina com seu nome de registro civil, ou assina com nome falso,
emprestado ou inventado (pseudônimo), ou, não assina de forma alguma
(anonimato).
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 Onimato
O onimato acontece de diferentes formas; quando o nome do autor passa
errado na primeira edição, podendo ou não ser corrigido para as próximas; ou
quando um autor já famoso produz um livro cujo sucesso poderá dever-se
dessa celebridade prévia. Em ambos, os ‘nomes’ deixam de ser uma
identidade e se tornam uma ‘personalidade’ (algo em favor do livro). No entanto
os efeitos do onimato não estão ligados apenas ao aspecto circunscrito, por
exemplo, exprimir o sexo do autor a uma obra, pode influenciar na temática,
bem como a nacionalidade, perfil social e etc.
“Essa menção de ghost- writing é mencionada para lembrar que as menções
paratextuais são mais da ordem de responsabilidade jurídica do que de
paternidade factual.” (P.41)
 Anonimato
O anonimato é a ausência do nome do autor, pode acontecer por simples falta
dessa informação ou por conveniência. Na Idade Média, era comum que esta
informação se perdesse, por outro lado, não assinar uma obra era a forma do
autor se defender, já que poderia estar escrevendo teorias contrarias as da
época. Houve casos ainda, de autores que acreditavam desmerecer colocar
seus nomes em obras ‘plebéias’, nesse período o nome do autor era usado
geralmente em textos no teatro e na poesia heróica.
“Esse tipo de anonimato nada tinha, em geral, de um incógnito ferozmente
protegido: nada maioria das vezes, o publico conhecia, boca a boca, a
identidade do autor, e não se espantava ao não encontrar sua menção na
página de rosto. Outros eram um pouco mais defendidos, ao menos como
ficções oficiais, seja porque constituíam uma medida de precaução diante das
perseguições do poder ou da igreja, seja por que correspondiam a um capricho
obstinado do autor” (P.44)
Atualmente existem formas de anonimato que não se tratam nem da descrição
nem da modéstia do autor e sim de um golpe de marketing, quando coloca-se a
serviço de um livro o sucesso de algum anterior. (“Um exemplo é a fórmula:
“pelo autor de...” (P.45) “Philippe Lejeune diz, em algum lugar, que um autor só
se torna autor em sua segunda publicação, quando seu nome pode figurar não
só na frente de seu livro, mas também de uma lista de obras “do mesmo
autor”.” (P.46)
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Ainda assim os estudos bibliográficos e de primeiras edições desmentem hoje
a teoria de um sujeito anônimo, porém acontece ainda de as atribuições serem
apenas póstumas, pode suceder ainda de o destinador do nome de autor não
seja necessariamente o autor, sendo assim, o prefácio assume a função de dar
ao autor a oportunidade de assumir ou rejeitar a paternidade do texto.
 Pseudonimato
O pseudonimato é comumente utilizado por motivos e maneiras variadas e não
intervém no entendimento do texto de um autor que seja leigo ao fato. “O efeito
de um pseudônimo não é, em si, diferente do de qualquer nome, a não ser que,
o nome tenha sido escolhido para produzir esse efeito” (P.49)
O pseudônimo é um conjunto de praticas que levam a não aparição do nome
legal do autor na frente de um livro.
 A primeira consiste na ausência de todo e qualquer nome e é claramente
o anonimato.
 A segunda consiste na atribuição falaciosa de um texto por seu
verdadeiro autor, chamada de apócrifo.
 A terceira é uma variante da segunda, o apócrifo consentido, consiste
em um autor real que não quer ser identificado que consegue que outro
autor assine em seu lugar.
 A quarta é o inverso da segunda, consiste em atribuir a si mesmo
falaciosamente e, portanto assinar com o próprio nome a obra de outro
(plágio).
 A quinta é ao mesmo tempo uma variante da quarta e o inverso da
terceira, o plágio consentido.
 A sexta é também uma variante da segunda: a atribuição de uma obra
por seu autor real para um autor imaginário (autor suposto).
 A sétima é uma variante da sexta, é a atribuição de uma obra, por seu
autor real á um autor imaginário ao qual o autor tenta fazer real o
suposto.
Acontece ainda, de um mesmo autor ‘partir-se em dionimato’, isto é, coexistir
enquanto nome legal e pseudônimo. “Em uma interpretação grosseira as obras
assinadas com o nome legal seriam mais “confessadas”, mais “reconhecidas”
porque nelas o próprio autor se reconheceria muito mais, dignidade literária.
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Este critério, no entanto, não é tão confiável, pois um autor pode também por
razões sociais reconhecer obras serias e profissionais, e cobrir com seu
pseudônimo obras romanescas ou poéticas a que ele pessoalmente esta muito
mais “apegado”.” (P.51)
Há autores que se apegam aos pseudônimos e passam a escrever apenas
como tais, possuindo até mesmo mais de um. Os motivos são variados, talvez
por modéstia, precaução ou puro fascínio, além disso, cada autor pode adotar
uma diferente maneira de fazê-lo, como por exemplo, adotar nome de país,
tira-lo do próprio livro, mudar seu prenome, fazer anagramas entre outros.
Genette pondera que “O pseudônimo já é uma atividade poética, e algo como
uma obra. Se você sabe mudar de nome, sabe escrever.” (P.53)
“O gosto da máscara e do espelho, o exibicionismo desviado o histrionismo
controlado, tudo isso se junta no pseudônimo, no prazer da inversão e do
empréstimo, da metamorfose verbal, do fetichismo onomástico.” (P.53)
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3. OS TÍTULOS
O capítulo dedicado por Genette aos títulos divide-se em seções nas quais
diversos aspectos dos títulos são abordados, apresentando suas funções, definições e
diversas variações que estes podem manifestar.

Definições
Esta primeira parte do capítulo Genette inicia ressaltando a complexidade dos
títulos e a atenção que estes recebem em termos de esforço de análise, apresentando-os,
segundo elaborado por Leo H. Hoek, como “um objeto artificial, um artefato de
recepção ou de comentário, imposto arbitrariamente pelos leitores, pelo público, pelos
críticos, pelos livreiros, pelos bibliógrafos”(GENETTE, 2009, p. 55).
Genette faz também uma distinção entre título, subtítulo e título secundário,
adaptação das nomenclaturas trabalhadas antes por Duchet e Hoek. Além do título como
o conhecemos, o título secundário consiste em uma espécie de título alternativo, em
geral, marcado pelo uso de uma vírgula, uma conjunção ou um parágrafo, enquanto o
subtítulo consiste em uma indicação genérica do texto. Genette rebatiza o subtítulo,
assim, de indicação genérica e o título secundário de subtítulo.
É importante mencionar que somente o título é um elemento obrigatório, sendo
os outros dois apenas opcionais, existindo também possibilidades mais irregulares que
integram esses elementos ou os empregam de formas incomuns, problematização
abordada por Genette, já que interfere na identificação desses elementos e no efeito
paratextual que eles têm.
Genette problematiza também a relação do título com livros que constituem
parte de sequências, coleções ou outros agrupamentos de obras, em que se contrapõem a
unidade desse conjunto e a autonomia e especificidade de cada volume, de forma que o
título pode aumentar ou diminuir a distância entre eles.
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Lugar
Atualmente, os lugares mais comuns do título são a primeira capa, a lombada, a
página de rosto e o falso rosto, sendo que, por vezes, aparece também na quarta capa. O
título aparece também, em geral, no topo das páginas do livro, dividindo espaço, muitas
vezes, com os títulos dos capítulos, e na sobrecapa, quando esta faz parte da composição
do livro.
Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, entre manuscritos e impressos, o
título, assim como o nome do autor, não possuía um lugar reservado. Sendo que, muitas
vezes, aparecia integrado ao texto, no início ou ao final deste.
No formato comum atual, em que o título tem diversos lugares no volume de um
livro, essa multiplicidade de lugares pode ser explorada pelo editor. É importante
mencionar também que é quase indispensável a presença do título na lombada, já que
esta é a parte que mais comumente fica exposta nas livrarias e bibliotecas.

Momento
A princípio, o momento de aparecimento do título coincide com o aparecimento
da edição original. É importante considerar, porém, alguns casos.
O primeiro deles é a comum situação em que o texto recebe uma série de
diferentes títulos possíveis pelo autor ao longo do processo de escrita. Títulos que são
descartados, reelaborados ou substituídos diversas vezes. Nesse processo, pode haver,
também, interferência do editor, que intervém através de propostas ou imposições. É
possível também o processo inverso, em que o autor escolhe um título e é de acordo
com esse título que escreve seu texto.
Existem, ainda, as possibilidades de mudanças no título após a publicação, que
pode aparecer em novas edições, como resultado de mudanças no texto ou do sucesso
de adaptações que receberam novos títulos e mudanças póstumas. O público póstumo
do autor pode modificar o título original de uma obra, sendo mais comum as ocasiões
de escolha de novos títulos que sumarizam ou constituem formas encurtadas dos
originais.

Destinadores
O destinador seria, em geral, o autor e o editor, que assumem responsabilidade
jurídica e pragmática pelo título. Alguns casos que valem ser mencionados, porém, são
aqueles em que é divulgado que a escolha de título foi feita por algum membro do
11

círculo do autor – o que não retira deste último a responsabilidade pelo título – e os
casos de reintitulação póstuma.

Destinatários
O destinatário do título é o público e, aqui, é importante fazer uma diferenciação
entre público e leitores.

O público de um livro, segundo me parece, é uma entidade de direito
mais vasta do que a soma de seus leitores, porque engloba, às vezes
muito ativamente, pessoas que não leem necessariamente, ou não o
leem todo, mas que participam da difusão e, portanto, de sua
“recepção”. (GENETTE, 2009, p. 71-72)

Funções
Como elaborado por Charles Grivel, as principais funções do título são
identificar a obra, indicar seu conteúdo e valorizá-lo, sendo que, segundo Genette, nem
todas estão presentes ao mesmo tempo, assim como não se apresentam de forma
dependente uma da outra, e podem ter efeitos bastante subjetivos.
Uma das observações mais enfáticas de Genette é em relação à função indicativa
do título, pois “o título pode indicar, de seu texto, uma coisa diferente do conteúdo,
factual ou simbólico: pode também indicar sua forma, seja de maneira tradicional e
genérica [...], seja de maneira original que se pretende singular [...]” (GENETTE, 2009,
p.74).
Diferenciam-se, então, aqueles títulos que fazem referência ao conteúdo, assunto
do texto, ou subjetais nas nomenclaturas designadas por Hoek, ou, ainda, temáticos,
como Genette escolhe chamá-los, e aqueles títulos que fazem referência à forma, ao
texto enquanto objeto, ou objetais, mais uma vez como posto por Hoek, ou remáticos,
como Genette os nomeia. Sem deixar de fora os títulos mistos, que incluem elementos
temáticos e elementos remáticos, que serão retomados em breve.
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Designação
A designação é a função titular que nomeia o livro da melhor forma possível.
Aqui, Genette ressalta que, independentemente do nível de motivação por trás do título,
este é utilizado da mesma forma para identificação do livro.

Títulos temáticos
Títulos temáticos são os mais comuns e podem, sem perder sua natureza
temática, fazer referência a diferentes elementos do texto, de forma que se qualificam
assim títulos que designam o tema central do texto, objetos menos centrais, personagens
– protagonistas ou não –, bem como proposições metafóricas e antitéticas. Enfim, uma
série de diferentes relações podem se estabelecer entre o texto e seu título, sempre
abertas à interpretação.

Títulos remáticos
Ao contrário dos títulos temáticos, os remáticos foram mais comuns em
momentos passados, sendo recorrente que as obras recebessem títulos genéricos,
com numerosas coletâneas de Contos, Novelas, Ensaios, Pensamentos,
Máximas, Sermões, Orações Fúnebres, Diálogos, Entrevistas,
Miscelâneas, e obras mais unitárias batizadas de Histórias, Anais,
Memórias, Confissões, Lembranças, etc. (GENETTE, 2009, p. 81)

Constituem títulos remáticos também aqueles que indicam uma característica
formal da obra e aqueles que carregam uma indicação de que aquele volume é uma
sequência ou continuação.
Além desses dois tipos, existem os títulos mistos, isto é
que trazem, claramente, separados, um elemento remático (no mais
das vezes genérico) e um elemento temáticos: Tratado da Natureza
Humana, Ensaios sobre o Entendimentos Humano, Estudo de Mulher,
Retrato de Mulher, Introdução ao Estudo da Medicina Experimental,
Contribuição para a Economia Política, Olhares sobre o Mundo
Atual etc. Todos os títulos desse tipo começam por uma designação do
gênero e, portanto, do texto e continuam por uma designação do tema.
(GENETTE, 2009, p. 83)
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Conotações
Outro tipo de efeito que pode estar presente em um título é o conotativo. Efeitos
que “se referem à maneira pela qual o título, temático ou remático, exerce sua
denotação” (GENETTE, 2009, p. 84). Constituem, assim, estratégias diversas utilizadas
com o intuito de provocar determinados efeitos, como os títulos genéricos, longos e
narrativos, nomes completos de protagonistas, personagem-tipo, entre outros recursos
que podem, inclusive, constituir uma marca do autor.

Sedução
A função de sedução é aquela que busca incitar a compra ou leitura do texto.
Embora constante e de clara importância, é bastante subjetiva e, entre as observações de
Genette, uma importante de se mencionar é sobre títulos mais sedutores que seu texto.
Um título funciona em função do texto, assim como outros paratextos, e, caso contrário,
pode provocar a recusa por parte do possível leitor.

Indicações genéricas
Genette faz, ainda, algumas considerações sobre as indicações genéricas
presentes em certos títulos, como a sua frequência oscilou de acordo com épocas e
gêneros. É importante perceber como essa indicação pode ser “recebida pelo público
mais relutante como informação sobre uma intenção (considero esta obra um romance),
ou sobre uma decisão (decido impor a esta obra o estatuto de romance)” (GENETTE,
2009, p. 88).
São citados também alguns casos de incoerências, de mudança na indicação
entre edições ou mesmo dentro do mesmo volume.
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4. OS TÍTULOS
No capítulo denominado Os títulos, Gérard Genette apresenta através de pequenas
seções os elementos que ele considera essências para compressão da importância e dos
por menores da escolha de um titulo.
O primeiro segmento que aparece para o leitor é chamado de Definições, nesse trecho
Genette apresenta a proposta de Hoek (1973) da divisão entre título e subtítulo, assim
como a Duchet que propõe a divisão em três elementos, o “título”, o “segundo título” e
o “subtítulo”. Em segui o autor apresenta a seguinte divisão “título”, “subtítulo” e
“indicação genérica” acreditando ser essa divisão mais satisfatória.
Encontram-se hoje mais comumente estados defectivos como:
título + subtítulo (Madame Bovary, moeurs de province) ou título
+ indicação genérica (LaNausée, roman), sem contar os títulos
realmente simples, isto é reduzidos apenas ao elemento título, sem
subtítulo nem indicação genérica.” (GENETTE, p. 56)
A indicação genérica é apontada como ingrediente um pouco heterogêneo face aos
elementos batizados de título e subtítulo visto que eles são definidos de maneira formal
e a indicação genérica é definida de maneira funcional.
Em seguida o autor trás o segmento denominado Lugar, e logo nas primeiras linhas ele
deixa claro que assim como o nome do autor, o título durante séculos não teve nenhum
lugar reservado a ele. O surgimento do códex não melhorou tal situação visto que o
texto se apresentavam nas mesmas condições que na Antiguidade.
Genette indica o colfão como “o antepassado ou o embrião de nosso peritexto editorial”
(GENETTE,p.63), uma vez que a pagina de rosto só vai aparecer nos anos entre 1475 a
1780. E continuou dessa forma, durante muito tempo, até surgimento da capa impressa
lugar único de um título.
Atualmente o título tem quatro locais, quase obrigatórios e segundo o autor
sofrivelmente redundantes, são esses locais: a primeira capa, a lombada, a pagina de
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rosto e a página anterrosto. Além desses quatro lugares comuns, o título ainda pode
aparecer na quarta capa e/ou como título recorrente, ou seja, no alto das páginas.
O autor ainda ressalta que em livros encadernados em couro, por exemplo, o título
costuma ser omitido da capa e aparecer somente na lombada, e que portanto, depois da
página de rosto esse poderia ser o segundo lugar obrigatório.
No trecho Momentos, o autor deixa claro que o momento de aparição de um título não
suscita a priori nenhuma dificuldade. Genette explora bastante nesse trecho o processo
de escolha do título, no que diz respeito aos título provisórios, aos usos de apelidos de
uso intimo ou privado pelos autores em relação as suas obras e até mesmo aos processos
de redução dos títulos.
Vemos também como os títulos estão sujeitos a mudança durante o momento de escrita
e até mesmo depois de publicados os livros, e um exemplos dado pelo autor são as
adaptações cinematográficas de alguns romances influenciam em novas edições de tal
romance com um novo título em razão do sucesso do filme.
“É que o principal agente de mudança do título talvez não seja nem o autor, nem mesmo
o editor, mas o público, e mais precisamente o público póstumo, ainda e muito bem
denominado a posteridade.” ( GENETTE, p.68)
Outras formas de alteração do título:
 Esquecimento do subtítulo.
 Abreviação dos longos títulos-sumários.
 Data de publicação
Em Destinadores, o autor apresenta que o título compõe-se de uma mensagem (o título
em si), de um destinador e de um destinatário. Segundo ele o destinador não é
necessariamente o autor, dado que existem casos em que o título foi criado pelo editor
ou até mesmo por algum membro do circulo social do autor. Genette ainda ressalta que
a responsabilidade do título é sempre partilhada entre autor e editor.
Em Destinatários o autor levanta que esse segmento é composto pelo ‘publico’, em
seguida ele percorre um caminho que deixa claro que o público de um livro vai muito
além dos seus leitores, e que na verdade engloba o editor, sua equipe de imprensa, os
representantes, os críticos, os resenhistas e até mesmo aqueles que compram o livro e
não o leem e aqueles que não os leem em sua totalidade. “Assim definido, vê-se que o
público ultrapassa amplamente e muitas vezes ativamente a soma dos leitores.”
(GENETTE,p.72)
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Funções é o segmento que vai abordar as funções de um título, que são divididas da
seguinte forma:
1. Identificar a obra
2. Indicar seu conteúdo
3. Valorizá-lo
Dessas três funções apenas a primeira é obrigatória, as outras são facultativas e
suplementares, e elas não estão dispostas em uma ordem de dependência.
A função de designação é por vezes frágil visto que a relação de um titulo e um
‘conteúdo’ pode ser variável desde uma designação mais factual –direta- até as
relações mais simbólicas mais incertas, em relação a função de valorização (sedução) o
autor deixa claro o caráter subjetivo.
Sobre a relação entre titulo e conteúdo o autor faz a seguinte preposição:
“(...) os títulos que indicam, qualquer que seja a maneira, o
“conteúdo” do texto serão chamados, o mais simplesmente
possível, temáticos (...); os outros poderiam, sem grande prejuízo,
ser qualificados de formais, e muitas vezes de genéricos, (...)” (
GENETTE, p74).
Designação é o local onde o autor vai apresentar como o título é o “nome” de uma obra
e, portanto, serve para designá-lo com tanta precisão quanto possível.
Títulos temáticos é o segmento em que Genette vai explorar os títulos adotados com
base no conteúdo.
“Qualificarei, porém, de temáticos todos os títulos assim
lembrados, por uma sinédoque generalizadora que será, se
quisermos, uma homenagem à importância do tema no
“conteúdo” de uma obra, seja ela de ordem narrativa, dramática
ou discursiva.” ( GENETTE, p.77)
 Há títulos que designam sem rodeios e sem alusão o tema ou objeto central da
obra.
 Há títulos que se prendem a um objeto menos indiscutivelmente central, através
de sinédoque ou metonímia.
 Um terceiro tipo é o de ordem constitutivamente simbólica, é o tipo metafórico.
 Há títulos ainda que funcionam por antítese, frase ou ironia.
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“De maneira mais ampla e mais flexível, o subtítulo serve hoje muitas vezes para
indicar de maneira mais literal o tema evocado simbólica ou cripticamente pelo titulo.”
(GENETTE,p.80
Títulos remáticos segundo o autor dominam hoje a cena em grande escala, mas que o
uso clássico era totalmente diferente, se não inverso. Depois de apresentar os dois tipos
de títulos o autor trás chega um terceiro tipo, que ele denomina de título misto, que
segundo ele trazem claramente separados um elemento remático e um elemento
temático. “Todos os títulos desse tipo começam por uma designação do gênero e,
portanto, do texto e continuam por uma designação do tema.” (GENETTE,p.83).
Conotação, nesse trecho o autor destaca que até então o destaque de efeitos semânticos
esta centrado na função descritiva do título, mas que agora o foco se deslocaria para o
efeito que se pode qualificar de conotativos, pois refere-se a maneira pela qual o titulo
exerce sua denotação.
No segmento Sedução? , o autor diz não ser inspirado a escrever muitos comentários.
“Um livro mais sedutor do que seu título é melhor do que um título mais sedutor do que
sue livro.” (BARTH IN: GENETT, p.87).
Indicações Genéricas é segundo Genette
“(...) um anexo ao título, mais ou menos facultativo e mais ou
menos autônomo, conforme as épocas ou os gêneros, e por
definição remática, pois se destina a dar a conhecer o estatuto
genérico intencional da obra que segue.” ( GENETTE 88)
O autor finaliza esse capítulo que o caminho percorrido foi somente em relação aos
títulos gerais, aqueles que vemos na frente de um livro, mas que existem também os
títulos dentro dos livros, e que ele se aprofundara neles no decorrer do livro.
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5. O PRESS-RELEASE
1. O Press-release
1.1 Definição do dicionário Le Petit Robert: “encarte impresso que contém indicações sobre
uma obra e que é anexado aos exemplares destinados à crítica”.
1.2 Atualmente não se destinam apenas à crítica e não consistem num ”encarte”.
1.3 “ trata-se de um texto curto que descreve, à maneira de resumo ou de qualquer outro
meio, e de modo normalmente elogioso,a obra a que se refere” (GENETTE).
1.4 O release não dispensa a leitura integral da obra.
1.5 Priére d’insèrer : anterior ao release, característica do século XIX, destinado à imprensa em
geral (diretores de jornal), sendo portanto o prospecto.
1.6 “O press-release de redação autoral não é uma inovação do século XX” (GENETTE).
Destinava-se diretamente ao público.
1.7 No período entre-guerras eram impressos em número restrito e postos à disposição de
todos os compradores. Difícil conservação. Alto custo inclusão do encarte em todos os
exemplares.
1.8 Atualmente existem releases encartados, livros sem release nenhum e alguns com dois
releases diferentes (um encartado e outro impresso na capa).
1.9 Alguns releases insistem em seu estatuto quase prefacial; encarregados de explicar e
justificar o título, um “breve prefácio”.
1.10 O caráter transitório do release.
1.11 Release não é um resumo biográfico e/ou bibliográfico, nem um programa ou manifesto
de uma coleção.
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6. AS DEDICATÓRIAS
2. As dedicatórias
2.1 Função de prestar uma homenagem em relação à uma realidade material ou simbólica.
2.2 Teve origem na Roma antiga. Na era clássica era destinada aos ricos “protetores”.
2.3 Atualmente torna-se um enunciado autônomo. No passado era geralmente uma
homenagem remunerada.
2.4 Contextualização histórica das dedicatórias e exemplificação com obras notáveis.
2.5 “a epístola dedicatória clássica podia abrigar outras mensagens além do elogio, por
exemplo informações sobre as fontes e gêneros da obra, ou comentários sobre a sua forma e
significação, levando a função da dedicatória a invadir claramente a do prefácio” (GENETTE).
2.6 Dedicatória motivada (uma forma intermediária).
2.7 O lugar: “onde colocar a dedicatória?”.
2.8 O momento: “Quando se dedica?”.
2.9 Os dedicadores: “ Quem dedica?”.
2.10 Os dedicatários: “A quem se dedica?”.
2.10.1 A ambigüidade na destinação de uma dedicatória: destinatário e leitor
2.11 Dedicatória de obra e dedicatória exemplar: distinção entre obra e exemplar, o caráter
privado da relação e da instância de comunicação.
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7. O PRESS-RELEASE
“Sua definição clássica, que se encontra, por exemplo, no dicionário Petit Robert, é
limitada e descreve apenas uma de suas formas, característica da primeira metade do
século XX: ‘encarte impresso que contém indicações sobre uma obra e que é anexado
aos exemplares destinados à crítica.’”
Pg. 97
“Em outros termos, os que adotamos, trata-se de um texto curto (geralmente de meia a
uma página) que descreve, à maneira de resumo ou qualquer outro meio, e de modo
normalmente elogioso, a obra a que se refere – à qual é juntado, há mais de meio século,
de maneira ou outra.”
Pg. 97
“(...) a de que o release serve para ‘indicar’ à crítica, antes de qualquer leitura
eventualmente inútil, de que espécie de obra se trata e, portanto, para que espécie de
crítica convém dirigir a leitura – para o uso, em suma dos chefes de redação.”
Pg. 98
“Mas esses textos, compreende-se, não se destinavam (ainda) aos críticos. Destinavamse via imprensa, diretamente ao público, mais ou menos como fazem hoje os anúncios
de ‘lançamento’ que os jornais literários publicam, ou não, e que se inspiram, na
maioria das vezes, em nossos atuais releases de capa, condensando-os.”
Pg. 100
“Em seu novo romance, tratado com a virtuosidade que lhe é característica, o famoso
romancista x, a quem já devemos tantas obras-primas, dedicou-se a colocar em cena
apenas personagens bem definidos e que agiam numa atmosfera compreensível a todos,
adultos e crianças. A intriga se dá em torno do encontro, num ônibus, do herói da
história com um personagem muito enigmático que discute com o primeiro que aparece.
No episódio final, vemos esse misterioso indivíduo escutando com a maior atenção aos
conselhos de um amigo, mestre do dandismo. O conjunto cria uma atmosfera
envolvente que o romancista x burla com rara felicidade.”
Pg. 101
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“Por isso, os redatores de release continuaram durante esse período a escrever para a
‘crítica’ nos mesmos termos que se fizera antes para o ‘público’, afora a evolução
estilística.”
Pg. 101
“Dito isto, o mais simples, para preencher um release, seria assumir a história, a única
coisa que importa.”
Pg. 105

8. A DEDICATÓRIA
“A palavra DEDICATÓRIA designa duas práticas evidentemente aparentadas, mas que
é importante diferenciar. Ambas consistem em prestar uma homenagem numa obra a
uma pessoa, a um grupo real ou ideal, ou a alguma entidade de outro tipo. No entanto,
uma diz respeito à realidade material de um exemplar singular, a quem consagra em
princípio a doação ou a venda efetiva; a outra diz respeito à realidade ideal da própria
obra, cuja posse (e portanto cessão, gratuita ou não) só pode ser evidentemente
simbólica.”
Pg. 109
“O que tende a desaparecer, no início do século XIX, são, portanto, dois traços ao
mesmo tempo, evidentemente ligados entre si: a função social mais direta (econômica)
da dedicatória e sua forma desenvolvida de epístola religiosa.”
Pg. 114
“Onde colocar a dedicatória? O lugar canônico da dedicatória de obra, a partir do final
do século XVI é, evidentemente, no começo do livro e, com mais exatidão, atualmente
na primeira página ímpar depois da página de rosto.”
Pg. 116
“(...) o momento canônico do aparecimento da dedicatória é evidentemente a edição
original.”
Pg. 117
“Quem dedica? A bem dizer, pode-se entender essa pergunta pelo menos em dois
sentidos: O primeiro, exterior à obra, é de ordem histórica e talvez genérica, digamos
amplamente tipológica e distribucional(...) alguns autores praticam mais do que outros a
dedicatória de obra.
(...) A outra questão pode parecer desnecessária, mesmo assim a formulo: num livro,
quem assume a dedicatória? (...) A resposta parece decerto evidente: o dedicador é
sempre o autor. Resposta errada: certas traduções são dedicadas pelo tradutor.
Pg. 119
22

Paratextos Editoriais – Gérard Genette
Aluna: Sofía Barelli
Disciplina: Estudos Temáticos do Bacheralado em Edição: paratextos editoriais

9. AS EPÍGRAFES
Definição
A epígrafe é uma citação colocada em exergo, em destaque, geralmente no início da obra ou mais perto
de texto (depois da dedicatória).
Já que a epígrafe é uma citação, segue-se quase necessariamente que consiste num texto. Mas, no fim de
contas, pode-se citar –reproduzir- com função de epígrafe produções não-verbais, como um desenho o uma
partitura.

Histórico
A primeira epígrafe seria a de Caractères (1688): “Admonere voluimus, non mordere; prodesse, non laedere;
consulere moribus hominum, non officere”. É uma citação de Erasmo.
A pratica de epigrafe difunde-se no transcorrer do século XVIII no início de algumas grandes obras
(geralmente latinas). Trata-se de uma prática um pouco tardia, portanto, que substitui aos poucos a da
epístola dedicatória clássica, e que parece em seus primórdios um pouco mais característica das obras de
ideias do que da poesia ou do romance. Aparentemente, é através do romance “gótico”, gênero ao mesmo
tempo popular (por sua temática) e erudito (por seus ornamentos), que ela é introduzida maciçamente na
prosa narrativa. Essa moda inglesa da epígrafe romanesca passa para a França no início de século XIX, via
Nodier e outros adeptos do gênero noir, “frenético” ou fantasioso.

Lugar, momento
O local comum da epígrafe de obra é o mais próximo de texto, geralmente na primeira página par após a
dedicatória, mas antes do prefácio. Outro lugar possível, como a dedicatória, é o fim do livro: última linha do
texto, separada por um espaço branco. É obvio que essa mudança de lugar pode acarretar uma mudança de
função: com relação ao leitor, a epígrafe no início está no aguardo de sua relação com o texto; mas a epígrafe
no fim, depois da leitura do texto, tem em princípio uma significação mais conclusiva (de palavra final).
As epígrafes de capítulos, ou de partes, ou de obras singulares reunidas em coletâneas, localizam-se
regularmente ainda no início da seção.
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Epigrafados
Epigrafado  autor, real o pulativo, da epígrafe.
Epigrafador  quem escolhe e propõe a dita citação.
Epigrafário  destinatário da epígrafe
Na maioria das vezes, a epígrafe é alógrafa, isto é, atribuída a um autor que não é o da obra. Se essa
atribuição é verídica, a epígrafe é autentica; mas a atribuição pode ser falsa de muitas maneiras:
 Porque o epigrafador forjou a citação para atribuí-la, com ou sem verossimilhança, a um autor real ou
imaginário;
 Porque pode ainda ser autêntica mas inexata  epigrafador cita erroneamente de memória o deseja adaptar
melhor a citação a seu contexto.
Os modos habituais de apresentar uma epígrafe são muito variáveis. No entanto, parece que o mais frequente
consiste em nomear o autor sem precisar a referência. A epígrafe pode ser impressa entre aspas, em itálico ou
em romano, o nome do epigrafado pode vir entre parêntesis, em minúsculas, etc. com todas as combinações
possíveis dessas variáveis.
A alternativa teórica à epígrafe alógrafa é, evidentemente, a epígrafe autografa, atribuída de maneira
explícita ao próprio epigrafador, isto é, ao autor do livro. No mais das vezes, a autoepígrafe é disfarçada com
mais discrição, seja como epígrafe apócrifa ou fictícia, seja como epígrafe anônima. Então a verdadeira
alternativa à epígrafe alógrafa é, portanto, a epígrafe anônima, isto é não-atribuída. O anonimato cobre
citações de fato muito diversas, que a notoriedade pública ou a erudição paciente podem eventualmente
rastrear e identificar. O simples leitor, quando não é ajudado por alguma nota editorial, permanece, o mais
das vezes, na incerteza desejada pelo epigrafador e entregue a suas conjecturas, ou a sua indiferença.

Epigrafadores
Trata-se no caso, mais uma vez, de uma questão de direito e não de fato. Se uma epígrafe foi encontrada ou
escolhida para o autor por uma terceira pessoa, nem por isso alguém deve atribuir-lhe a responsabilidade por
ela: o epigrafador é neste caso o autor do livro, que aceitou a sugestão e que a assume plenamente. Mas, no
entanto, o epigrafador não é sempre o autor, porque no caso, como na dedicatória, convém reservar numa
narrativa homodiegética, pelo menos a possibilidade de uma epígrafe proposta pelo herói-narrador.

Epigrafários
A determinação do epigrafador determina mais ou menos a do epigrafário. Quando o destinador é autor do
livro, é natural que o destinatário seja, para ele, o leitor virtual e, na prática, cada leitor real. Se uma epigrafe
fosse claramente atribuída ao narrador, seu destinatário seria não menos claramente o narratário, isto é,
ainda o leitor, porque o ato tipicamente literário de assumir a escolha e a proposição de uma epígrafe
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constituiria automaticamente o narrador em autor, um autor que estaria sempre em busca e à espera de
leitor. Em suma, o destinatário da epígrafe é sempre o da obra, que nem sempre é seu receptor de fato.

Funções
A função mais direta não é certamente a mais antiga: todos os exemplos datam do século XX. É uma função
de comentário¸ às vezes decisiva, de esclarecimento, portanto, e como tal de justificativa, não do texto mas
do título. Um efeito mais raro é aquele, inverso, em que o título modifica o sentido da epígrafe.
A segunda função possível consiste num comentário do texto, cujo significado ela precisa ou ressalta
indiretamente. É na maioria das vezes enigmático, de um significado que somente se esclarecerá, ou
confirmará, com a plena leitura do texto. Essa atribuição de pertinência fica a cargo de leitor, cuja capacidade
hermenêutica é não raro colocada à prova. Muitas vezes, a pertinência semântica da epígrafe é de algum
modo aleatório e podemos suspeitar, sem a menor má vontade, de que alguns autores colocam algumas ao
acaso, persuadidos com razão de que toda e qualquer comparação faz sentido.
A terceira função é a mais oblíqua. Numa epígrafe, o essencial muitíssimas vezes não é o que ela diz, mas a
identidade de seu autor e o efeito de garantia indireta que sua presença determina à margem de um texto.
Por isso, a coisa importante num grande número de epígrafes é apenas o nome do autor citado.
O efeito oblíquo mais poderoso da epígrafe deve-se talvez a sua simples presença, qualquer que seja ela: é o
efeito-epígrafe. A presença ou a ausência de epígrafe assinala por si só, afora pequena margem de erro, a
época, o gênero ou a tendência de um escrito. A epigrafe é por si só um sinal de cultura, uma palavra-passe
para a intelectualidade. Ela já é um pouco a sagração do escritor, que por meio dela escolheu seus pares e,
portanto, seu lugar no Panteão.

10.

A INSTÂNCIA PREFACIAL

Definição
Prefácio é toda espécie de texto liminar, autoral ou alógrafo, que consiste num discurso produzido a
propósito do texto que segue ou que antecede.
A introdução tem uma ligação mais sistemática, menos histórica, menos circunstancial com a lógica do livro.
Mas, no entanto os prefácios multiplicam-se de edição para edição e levam em conta uma historicidade mais
empírica. Os textos podem conter diversos discursos liminares: prefácio e posfácio, ou dois prefácios com
estatutos de enunciação diferentes: um alógrafo, o outro autoral, ou um autoral e o outro atribuído a um
personagem narrador. Ao contrário do título e do nome de autor, hoje praticamente indispensáveis, o
prefácio, certamente nunca é obrigatório.
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Um texto liminar não é obrigatoriamente qualificado: o que chamamos por comodidade “prefácio” não
contém outra marca senão a repetição do título, e muitos prefácios modernos distinguem-se apenas pelo
emprego de algarismo romanos nos números de página e/ou, com mais frequência atualmente pelo uso do
itálico. A um prefácio pode-se também dar um título, não genérico, mas temático. É também importante
lembrar que muitas dedicatórias extensas podem desempenhar o papel de prefácio.

Pré-história
É todo o período que vai de Homero a Rabelais, e durante o qual, por razoes materiais evidentes, a função
prefacial é assumida pelas primeiras linhas ou pelas primeiras páginas do texto. Como todos os outros
elementos do paratexto, o prefácio separado do texto pelos meios de apresentação que hoje conhecemos é
uma prática ligada à existência do livro, isto é, do texto impresso. Após de uma fase de pré-historia, a maioria
dos temas e dos procedimentos do prefácio existem desde meados do século XVI.
Os primeiros versos da Ilíada ou da Odisseia ilustram desse modo uma pratica do prefácio integrado:
invocação à musa, anúncio do assunto e determinação do ponto de partida narrativo. A transmissão oral
pelos rapsodos também continha essas espécies de preâmbulos, e talvez outro elementos de apresentação
que não chegaram até nós. A eloquência trágica tinha o seu, chamado ritualmente exordio, que, entre outros
lugares-comuns, continha os tipicamente prefaciais: dificuldade do assunto, anúncio das intenções e do
desenvolvimento do discurso.
No teatro é constitutivamente muito diferente, visto que consideramos hoje como tal um texto que não era
destinado à representação, e que se encontra apenas no início de uma edição, na maioria das vezes (pelo
menos na era clássica) posterior à encenação. O termo prólogo, que no teatro antigo designa tudo o que, na
própria peça, antecede a entrada do coro, não deve induzir a erro: sua função é de exposição na maioria dos
casos sob a forma de cena dialogada, às vezes como monólogo de personagem.
A epopeia e o romance medievais parecem praticar, indiferentemente, o prólogo integrado e o começo ex
abrupto (mais abrupto no caso do que o de epopeia antiga, que sempre continha pelo menos uma invocação
à musa e uma indicação do assunto. Os historiadores medievais também parecem hesitar entre o prólogo
integrado e o começo abrupto.
Já em plena era do livro impresso, proclama da maneira mais brilhante e mais representativa o advento do
prefácio moderno: os prólogos de Rabelais. Não é que sejam cronologicamente os primeiros prefácios
separados da história do livro, mas também seu valor inaugural é evidentemente simbólico.

Forma
Os prefácios integrados da era pré-gutenberguiana eram seções de texto com função prefacial. Mas, desde
que o prefácio se emancipa para ascender a um estatuto textual relativamente autônomo as questões como
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sua localização, sua data de aparecimento, seu estatuto formal, a determinação do seu destinador e a do seu
destinatário vão começar a surgir como problemas.
O estatuto formal mais frequente é o de um discurso em prosa, que pode contrastar, por seus traços
discursivos, com o modo narrativo ou dramático do texto, e, por sua forma prosaica, com a forma poética do
texto. Mas certos prefácios podem, excepcionalmente, assumir a forma dramática de um diálogo, ou mesmo
de uma pequena peça de teatro.

Lugar
A escolha entre os dois locais, preliminar ou pos-liminar, evidentemente não é neutra. Quem diz lugar diz
possibilidade, no tempo, e em particular de uma edição para outra, de troca de lugar, que acarreta às vezes
uma mudança de estatuto. Apenas observamos por ora que muitos autores consideram a localização terminal
mais discreta e mais modesta. De resto, muitas obras contêm os dois.

Momento


O caso mais frequente é o do prefácio original.



O segundo momento típico é o prefácio posterior; sua ocasião canônica é a segunda edição, que pode

seguir muito perto a original, mas que muitas vezes oferece uma ocasião pragmática muito especifica. Mas
certas edições originais podem ser posteriores à primeira aparição pública de um texto: é o caso das peças de
teatro encenadas antes de serem impressas; de romances primeiro pré-publicados em folhetins; das
coletâneas de ensaios, de poemas, de novelas, cujos elementos apareceram primeiro em periódicos. Em
todos esses casos, a edição original pode ser, paradoxalmente, a ocasião de um prefácio tipicamente
posterior.


O terceiro momento pertinente é o do prefácio tardio, seja para a reedição tardia de uma obra isolada,

seja para edição original tardia de uma obra que tenha ficado inédita por muito tempo, seja para a conclusão
tardia de uma obra de publicação escalonada, seja para uma coletânea tardia de obras completas ou
escolhidas. Os prefácios tardios são geralmente o lugar de uma reflexão mais “madura”.
Os escalonamentos possíveis nos momentos de aparecimento do prefácio podem acarretar problemas de
duração, pois um prefácio produzido para uma edição pode desaparecer, definitivamente ou não, em outra
posterior, se o autor julgar que já desempenhou sua função: desaparecimento simples, o substituição. Mas
alguns autores só preferem acrescentar um novo prefácio sem suprimir o antigo.

Destinadores
A determinação do destinador do prefácio é um objeto delicado, primeiro porque os tipos de prefaciadores,
reais ou outros, são numerosos, em seguida porque algumas situações assim criadas são complexas, ou
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mesmo ambíguas ou indefiníveis. O aparato prefacial de uma obra pode variar de uma edição para a outra e
também que um mesmo texto pode conter, na mesma edição dois o mais prefácios devidos ou atribuídos a
destinadores diferentes.
O autor suposto de um prefácio pode ser o autor do texto (prefácio autoral ou autógrafo); pode ser uma das
personagens da ação (prefácio de ator); pode ser de uma outra pessoa (prefácio alógrafo). Um prefácio pode
ser atribuído a uma pessoa real ou fictícia; se a atribuição a uma pessoa real for confirmada por outra, e se
possível por todos os outros indícios paratextuais, chamar-se à autêntico; se um prefácio é falsamente
atribuído a uma pessoa real chamar-se à apócrifo; se a pessoa investida dessa atribuição for fictícia esse
prefácio chamar-se à fictício.
Temos também o tipo de prefácio assuntivo. Trata-se de um prefácio autoral autêntico em que o autor real
reivindica ou, mais simplesmente, assume a responsabilidade do texto. Mas existe mais de um tipo de
prefácio autoral, igualmente autêntico em seu estatuto de atribuição, visto que seu autor declarado é o autor
real do texto, porém muito mais ficcional em seu discurso, porque o autor real afirma nele não ser o autor do
texto. Nega a paternidade do texto que introduz. Esse segundo tipo de prefácio autoral autêntico é um
prefácio denegativo.

Destinatários
A determinação do destinatário de prefácio é muito más simples do que a do destinador porque o
destinatário do prefácio é o leitor do texto. O leitor de prefácio já é necessariamente dono do livro. O
prefácio, em sua própria mensagem, postula de seu leitor uma leitura iminente, ou mesmo (posfácio) anterior
à do texto, sem a qual seus comentários preparatórios ou retrospectivos seriam em grande parte desprovidos
de sentido e naturalmente de utilidade.
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11.

AS FUNÇÕES DO PREFÁCIO ORIGINAL
Fichamento bibliográfico

GENETTE, Gérard. As funções do prefácio original. In:______. Paratextos
Editoriais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
[...] todos os prefácios não “fazem” a mesma coisa – em outras palavras, as funções
prefaciais diferem conforme os tipos de prefácio (p. 175)
[...] a data, a localização, o destinador de um prefácio geralmente se prestam a uma
determinação simples e certa, ao passo que seu funcionamento é muitas vezes caso de
interpretação, e muitas funções podem aqui e ali deslocar-se de um tipo para outro. (p.
175)
[...] cada prefácio cumpre no mais das vezes diversas funções sucessivas ou simultâneas, e
ninguém se espante ao ver algumas delas invocadas diversas vezes por diversas razões.
(p. 176)
O prefácio original tem por função principal garantir ao texto uma boa leitura. Essa
fórmula simplista é mais complexa do que pode parecer, porque compreende duas
ações [...] 1. obter uma leitura e 2. conseguir que essa leitura seja boa. Esses dois
objetivos [...] estão ligados, evidentemente, ao caráter autoral desse tipo de prefácio
[...], a seu caráter original [...] e a sua localização preliminar e, portanto, monitória: eis
por que e eis como você deve ler esse livro. (p. 176)
Valorizar o texto sem (parecer) valorizar seu autor implica alguns sacrifícios dolorosos
para o amor-próprio, mas geralmente rentáveis. Evita-se, por exemplo, insistir no que
poderia parecer uma exibição do talento do autor. [...] De modo geral, a palavra talento
é tabu. A palavra gênio também, é claro. (p. 177)
Como, portanto, valorizar a obra sem parecer implicar seu autor? A resposta é evidente,
mesmo que abale um pouco nosso credo crítico moderno, de que tudo está em tudo e de
que a forma é o fundo: deve-se valorizar o assunto. (p. 177)
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Um tema de valorização própria, por uma razão evidente, dos prefácios de coletâneas
(de poemas, de novelas, de ensaios) consiste em mostrar a unidade, formal ou na
maioria das vezes temática, daquilo que corre o risco a priori de aparecer como um
amontoado artificial e contingente, determinado acima de tudo pela necessidade muito
natural e pelo desejo legítimo de esvaziar uma gaveta. (p. 179)
Sem dúvida, a coletânea de ensaios ou de estudos é o gênero que exige com mais força
o prefácio unificador, porque é muitas vezes o mais marcado pela diversidade de seus
objetos e ao mesmo tempo o mais desejoso, por uma espécie de ponto de honra teórico,
de negá-lo ou de compensá-lo. (p. 181)
[...] as valorizações do tratamento são raras ou discretas. O único mérito que um autor
pode atribuir-se por meio do prefácio, provavelmente porque depende mais da
consciência do que do talento, é o de veracidade ou, pelo menos, de sinceridade, isto é,
de esforço no sentido da veracidade. (p. 184)
Quando o autor quer valorizar seu mérito, talento ou gênio, prefere geralmente, não sem
razão, confiar essa tarefa a outra pessoa, por meio de prefácio alógrafo, às vezes
bastante suspeito. (p. 185)
Em face da importância de seu tema, às vezes exagerada além de toda medida, o
orador queixava-se de sua incapacidade de tratá-lo com todo o talento necessário,
contando aparentemente com o público para estabelecer uma justa medida. Mas essa
era, sobretudo, a maneira mais segura de prevenir as críticas, isto é, de neutralizá-las,
ou mesmo de impedi-las tomando a dianteira. Essa função paradoxalmente
valorizadora é expressa por Lichtenberg, à sua maneira, com uma única palavra: “Um
prefácio poderia ser intitulado: para-raios”. (p. 185)
Por mais tortuosa e paradoxal que possa então ter-se mostrado, essa retórica de
valorização, pela dissociação que supõe entre o assunto (sempre louvável) e seu
tratamento (sempre indigno), praticamente não e mais usada hoje em dia [...] Daí um
relativo desaparecimento, desde o século XIX, das funções de valorização [...] em
proveito das funções de informação e de orientação da leitura. (p. 186)
Quando um autor explica com cortesia como se deve ler seu livro, você já não tem tanta
condição para responder, seja ainda in petto, que você não o lerá. (p. 186)
Orientar a leitura, tentar conseguir uma boa leitura, não passa apenas por instruções
diretas. Consiste igualmente, e talvez em primeiro lugar, em colocar o leitor –
definitivamente suposto – de posse de informações que o autor julga necessárias a essa
boa leitura. E os próprios conselhos têm todo o interesse de apresentar-se sob o aspecto
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de informações: informações, por exemplo – no caso em que isso lhe possa interessar –
sobre a maneira pela qual o autor quer ser lido. (p. 186)
O prefácio original pode informar o leitor sobre a origem da obra, sobre as
circunstâncias de sua redação, sobre as etapas de sua gênese. (p. 187)
Um aspecto particular [...] dessa informação genética é a indicação das fontes. É
característica das obras de ficção de tema histórico ou lendário, já que a “pura” ficção é,
em princípio, desprovida de fontes, e que as obras propriamente históricas as indicam
no próprio texto ou em suas notas. (p. 188)
Orientar o leitor é também e antes de tudo situá-lo e, portanto, determina-lo. Nem
sempre é prudente acumular coisas demais sem critério, e os autores têm muitas vezes
um ideia bastante precisa do tipo de leitor que querem, ou sabe que pode tocar; mas
também daquele que querem evitar. (p. 189)
Essas determinações de público, ou mais exatamente de leitores, não devem,
necessariamente, ser sempre tomadas ao pé da letra: às vezes elas visam outras
indiretamente, esperando, com isso, tocar um nervo exposto. (p. 189)
O comentário do título pode ser uma defesa contra as críticas sofridas ou antecipadas.
(p. 190)
Uma função reservada quase inevitavelmente para as obras de ficção, e sobretudo de
ficção romanesca, consiste [...] declaração de ficcionalidade. São inumeráveis as obras
clássicas cujo prefácio contém uma precaução contra qualquer tentação a procurar, nas
pessoas e nas situações, chaves ou, como se dizia então com mais boa vontade,
“aplicações. (p. 192)
Às vezes, um autor, por uma razão ou por outra, publica uma obra que, em sua mente,
faz parte de um conjunto in progress e somente encontrará sua plena, e mesmo
verdadeira significação no contexto futuro ainda insuspeitado do público. Situação
tipicamente balzaquiana que é o prefácio original provisório, encarregado unicamente
de advertir o leitor dessa situação de espera e de lhe dar alguma ideia da sequência. (p.
194)
Essas injuções a esperar o todo para julgar o fragmento comportam um risco manifesto:
afastar o público de uma leitura imediata e induzi-lo a esperar efetivamente a publicação
completa para fazer uma compra, como se diz, agrupada. (p. 195)
A mais importante, talvez, das funções do prefácio original consiste numa interpretação
do texto pelo autor, ou, se se preferir, numa declaração de intenção. (p. 196)
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[...] a prática autoral é geralmente menos sutil ou menos equívoca: consiste em impor ao
leitor uma teoria natural definida pela intenção do autor, apresentada como a chave
interpretativa mais segura e, desse ponto de vista, o prefácio constitui realmente um dos
instrumentos do controle autoral. (p. 197)
O prefácio manifesto pode [...] militar a favor de uma causa mais ampla do que a de um
gênero literário. O de Mademoiselle de Maupin é uma crítica à hipocrisia moral, ao
utilitarismo progressista, à imprensa, e uma profissão de fé em favor da “arte pela arte”.
(p. 202)
Cabe também notar [...] a significativa frequência da manifestação, em muito
prefácios, de uma espécie de reserva, sincera ou fingida, diante de semelhante
obrigação, frequentemente lembrada pelo editor, e que o autor sente ser um dever
difícil de cumprir, ou resultar um texto cansativo para o leitor, mesmo quando o
autor, como é sem duvida o que acontece com Fielding, Scott ou Nodier, se lhe
entregou, ao contrário, com um praer manifesto, mas que reputa perverso. (p. 204)
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12.

OUTROS PREFÁCIOS, OUTRAS FUNÇÕES

FICHAMENTO

Referência: GENETTE, Gérard. Outros prefácios, outras funções. In: Paratextos editoriais.
Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009.

Posfácios
O prefácio tem um inconveniente. Nele “o autor propõe ao leitor o comentário antecipado de um
texto que este ainda não conhece”. (p. 211)
Em um posfácio, “o autor poderia epilogar, quando ambas as partes têm conhecimento de
causa”. (p. 211)

Falsos posfácios: prefácios não impressos, posfácios posteriores. (p. 211)
Há poucos exemplos de posfácios na literatura. “O posfácio original é uma raridade”. (p. 212)
Função do prefácio: “reter e guiar o leitor explicando-lhe por que e como se deve ler o texto”.
(p. 212)
Função do posfácio: “por sua localização e seu tipo de discurso, o posfácio pode pretender
exercer apenas uma função curativa ou corretiva”. (p. 212)
Prefácio posterior: “corrigir os estragos devidamente constatados pelas reações do público e da
crítica”. (p. 212)
Prefácios posteriores
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“A recuperação posterior de uma ausência ou de uma falta no prefácio original toma
inevitavelmente a forma de uma resposta às primeiras reações do primeiro público, e da crítica.”
(p. 213)
Função principal do prefácio ou posfácio posterior: “a resposta aos críticos”. (p. 214)
Vários subterfúgios: “não me estou defendendo da crítica, que é livre, mas insisto em corrigir
alguns enganos”, “aceito a crítica, porém faço notar que meus censores se contradizem entre si”,
“aquilo que me censuram já se encontra nos melhores dos Antigos”, “os críticos acabaram
comigo, porém tenho o público a meu favor”. (p. 215)
“As críticas às quais os dramaturgos clássicos respondiam abrigando-se sob o guarda-chuva do
sucesso eram geralmente de ordem estética, ou mesmo técnica”. “Mas é uma outra história
refutar uma crítica de ordem ideológica: moral, religiosa ou política. Um autor atacado nesse
terreno não pode defender-se invocando o argumento do sucesso.” (p. 216)
“É essa defesa moral, religiosa ou política que vamos encontrar na maioria dos prefácios
posteriores, dos séculos XVIII e XIX.” (p. 217)

Sobre essa postura defensiva dos escritores diante da crítica, buscando mais a absolvição do que
a exposição de seus pensamentos: “o repertório do prefácio posterior é uma leitura
desalentadora, e é muito reconfortante observar nele uma tendência ao desaparecimento”. (p.
219)

Prefácios tardios
“O prefácio tardio (...), pode, tanto quanto o posterior, cumprir funções de recuperação, que
foram deixadas vazias por uma ausência ou falta anteriores”. (p. 219)
Função própria: “de ordem autobiográfica”. (p. 220)
“Os mais tardios, isto é, os mais distantes, são quase sempre os mais interessantes”. (p. 220)
“Uma segunda função típica do prefácio tardio, ainda que já a tenhamos encontrado em alguns
prefácios originais: a história da gênese do texto e a indicação de suas fontes”. (p. 222)
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“Um escritor maduro ou idoso, no momento de publicar suas Obras completas, vê num prefácio
tardio a oportunidade de exprimir-se, a boa distância, sobre determinada obra passada (...). Não
se pensa mais em responder com raiva aos críticos, mas julgar-se a si mesmo, sem ardor nem
paixão.” (p. 224)
Borges, no prefácio de Inquisiciones (1925), “escrevia que o prefácio é o lugar da obra em que o
autor é ‘menos autor’. Isso talvez deva ser entendido como o menos criador, mas inversamente
o mais comunicador.” (p. 230)

Prefácios alógrafos
“Primeiros exemplos aparentemente, pelo menos na França, remontam apenas ao século XVI,
isto é, à época em que o próprio prefácio autoral separa-se do corpo do texto”. (p. 232)
“Alógrafos originais (para uma primeira edição), posteriores (para uma reedição em vida ou
para uma tradução) e tardios – estes geralmente póstumos”. (p. 233)
“A valorização do texto aqui se torna recomendação e a informação torna-se apresentação”. (p.
233)

Funções informativas: informação sobre a gênese da obra (sobretudo em prefácios póstumos),
informações biográficas (circunstâncias da vida do autor), “situar o texto apresentado no
conjunto da obra de seu autor”. (p. 234-235)
Função de recomendação: “a presença desse tipo de prefácio já é, por si só, uma
recomendação”. (p. 236)

Em um prefácio original, geralmente é convidado um escritor mais consagrado. Em uma
tradução, convida-se um escritor de renome no país tradutor. Em uma reedição póstuma,
convida-se um autor contemporâneo. (p. 236)
“A dimensão crítica e teórica do prefácio alógrafo o arrasta inevitavelmente para a fronteira que
separa (ou, melhor, para a ausência de fronteira que não separa nitidamente) o paratexto do
metatexto e, de modo mais concreto, o prefácio do ensaio crítico”. (p. 238)
Às vezes o prefaciador “aproveita as circunstâncias para ir um pouco além do objeto em questão
em prol de uma causa mais ampla, ou, eventualmente, de todo diferente. A obra prefaciada
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torna-se, então, simples pretexto para um manifesto, para uma confidência, para um acerto de
contas, para uma divagação”. (p. 239)
“O papel do prefaciador consiste em enunciar aquilo que o autor não pode dizer, por pudor, por
modéstia, discrição etc. (...) Um autor pode falar da ciência de seu tempo (...), mas não tem o
poder de se situar nela declarativamente, historicamente, não pode avaliar-se”. (p. 242)

Prefácios actorais
O prefácio actoral é “uma espécie de comentário de segundo grau, no qual o autor diria se
concorda com seu crítico sobre o sentido que este encontra em seu texto”. (p. 243)

Prefácios ficcionais
“Sua ficcionalidade incide essencialmente sobre questões de atribuição”. (p. 245)
“Para efetuar uma ficção, (...) é preciso constituir essa ficção, com muitos detalhes
ficcionalmente convincentes (...), o meio mais eficaz parece ser simular um prefácio sério, com
todo o aparato de discursos, mensagens, isto é, funções que isso comporta”. (p. 245)

Autorais degenerativos
“O prefácio autoral degenerativo, que contém atribuição fictícia apenas do texto, apresenta-se,
por essa razão, como um prefácio alógrafo e, mais exatamente, na maioria dos casos, como uma
simples nota editorial”. (p. 246)
“Sua primeira função consiste, pois, em expor, isto é, contar as circunstâncias em que o
pseudoeditor entrou na posse do texto”. (p. 246)
“A segunda função, de uma ficcionalidade menos romanesca e de tipo propriamente editorial,
consiste na indicação das correções feitas, ou não, no texto: tradução e simplificação do estilo
(...), supressão de detalhes indecentes (...)”. (p. 248)

Autorais fictícios
O prefácio autoral fictício são “dedicatórias ou epístolas-dedicatória com função prefacial”. (p.
250)
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Alógrafos fictícios
“Esforço de supor um autor fictício e se quer acrescentar a seu texto um prefácio fictício”. (p.
253)

Actorais fictícios

Exemplo do Brás Cubas.

Espelhos

Tipos de prefácio e suas características:
- autoral assertivo: “ligado à preocupação, no autor, de impor sua intenção ao leitor”
- alógrafo: ligado a “práticas de proteção e patrocínio”
- ficcional: ligado à “encenação da própria prática ficcional”
(p. 257)
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13.

OS INTERTÍTULOS E AS NOTAS

FICHAMENTO
Os intertítulos, praticamente são accessíveis apenas a estes, ou pelo menos
ao público já restrito dos que apenas folheiam o livro e dos leitores de índices; e muitos
desses intertítulos têm sentido apenas para um destinatário já envolvido na leitura do
texto.
Um texto perfeitamente unitário isto é, não-dividido, pode conter
intertítulos, alguns textos aparentemente são divididos demais, quero dizer, muito
cortados para que cada uma de suas seções tenha um intertítulos próprio: é o caso das
coletâneas de fragmentos, aforismos, pensamentos e outras máximas quando o autor.
O caso do teatro apresenta mais nuanças, porque as divisões tradicionais, mudas na
representação, contém na edição uma espécie de intitulação mínima, ou puramente temática, por
número de atos, de cenas e\ou de quadros.
Em Brecht, encontramos, por exemplo, títulos nas partes de círculo de Giz,
de Puntila, de A

Mae coragem, na opera de Quadro Vinténs, em Mahagonny, em

Galileo Galilei, geralmente destinados serem exibidos em cartaz, no decorrer da
representação, para informação dos espectadores estas presença poderia estar
relacionada com o caráter claramente narrativo certas indicações de lugar e de tempo,
que são bastante regulares no início de uma ato ou cena, podem passar na tradição como
espécies de intertítulos.
Mas esses poucos casos de intitulação permanecem excepcionais. Há
genros em que a divisão do texto é, de certo modo, mecânica e acompanhada de
menções que não se pode considerar

como títulos e que impedem sua presença: o

romance epistolar, em que cada carta leva a indicação do destinador, do destinatário,
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eventualmente da data e do lugar onde foi escrita, o diário, autentico ou fictício, cuja
escanção é um princípio feita por datas e por nomes de lugar.
A presença de intertítulos é possível, mas não obrigatória, em obras
unitárias divididas em partes, capítulos etc., e nas coletâneas de novelas, nas quais sua
ausência poderia propiciar uma confusão dando a crer que se trata de uma narrativa
continua. A distinção entre títulos gerais e intertítulos parciais é menos absoluta do que
dei a entender, título para o livro, intertítulos para as secções de livro, o critério
material é frágil, ou instável: mas o da unidade da obra, certamente menos ingênuo, é
também bastante delicado: foi certamente a época alexandrina que realizou muito bem,
nessa continuidade ou descontinuidade narrativa, uma divisão mais mecânica em vinte e
quatro cantos, cada um dos quais era marcado apenas com uma letra do alfabeto grego,
equivalente no caso a nossos números atuais. Uma segunda tradição, ou terceira,
esforçou-se, então, por preservar as intertitulações temáticas primitivas, atribuindo
assim-assim a cada canto um ou vários títulos que correspondiam ao essencial de sua
ação. Nas narrativas em primeira pessoa (homodiegéticas), esses intertítulos
fraseológicos podem, com muito mais frequência do que os títulos gerais, levantar a
questão da identidade de seu enunciador. Quando são regidos na terceira pessoa essa
escolha, contrastando com a do próprio texto narrativo, atribui evidentemente sua
enunciação ao autor. Características da enunciação (inter) titular: em certos estados de
relações entre texto e paratexto, a escolha de um regime gramatical para a redação de
intertítulos pode contribuir para determinar (ou indeterminar) o estatuto genérico de
uma obra. A unidade temática da coletânea pode ser marcada mais ou menos
fortemente, porém o efeito de sequência ou de progressão é habitualmente muito fraco e
a ordem é em geral arbitraria.
A idade média não ter parece ter inovado neste nem nos outros gêneros: o
renascimento e o classicismo não terão de fazer muita força para reatar com a prática
antiga: numeram suas peças com o risco de completar como em certas edições de
Petrarca, o número com texto de algumas linhas que lembram os resumos de Bocaccio,
e que não se pode considerar um título.
Várias das fronteiras, ou faltas de fronteiras, que cercam o campo, eminente
tradicional, do paratexto. Estreitamente relativas a determinado detalhe de determinado
texto que não têm, por assim dizer, nenhuma significação autônoma: daí a dificuldade
de apreendê-las.
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Em muitos casos, o discurso do prefácio e o de notas está numa relação
muito estreita de continuidade e de homogeneidade. O nome mais antigo remonta a
idade Média, quando o texto, colocado no meio da página, era normalmente cercado de
notas ou, às vezes, até recheado de esclarecimentos escritos em letras menores, é ao do
século XVI que aparecem, mais curtas e anexadas a segmentos mais determinados do
texto, as notas marginais, no sáculo XVIII que uso dominante as transfere para o pé da
página, o rodapé.
O uso científico comporta normalmente um aparato de referência em dois
níveis, nos quais as notas de rodapé remetem sumariamente, a partir de um nome ou de
uma data, a uma bibliografia final. Pode-se também reservar para o texto a bela pagina
do direito e colocar as notas em frente na página da esquerda: nada impede, por outro
lado, que as notas de rodapé, quando são longas, se estendam por várias páginas. Nada
impede, tampouco as anotações em diferentes níveis, notas sobre notas. Capítulos ou de
volume e, com muita frequência, em edição eruditas, notas do autor no pé da página e
notas do editor no final do volume as notas no texto por meio de um determinado
procedimento (algarismo letra, asterisco) e indexar cada uma delas por uma chamada
idêntica ou por uma menção referente ao texto.
A nota alógrafa é quase inevitavelmente uma noite editorial, porque de
notas excede em muito o que um autor pode esperar (e desejar) da complacência de um
simples terceiro. Franja do paratexto, consiste num comentário exterior, na maioria das
vazes póstumo, que não implica de nenhum modo a responsabilidade do autor. A
tendência mais marcante é para um enriquecimento espetacular do aspecto genético: o
maior número possível de prototextos, respondendo à curiosidade crescente do público
culto pela fábrica do texto e pela exumação de versões abandonadas pelo autor. A
edição critica contribui assim paradoxalmente é, evidentemente, uma da nota alógrafa,
mas uma variedade muito particular, porque se não contém propriamente falando
nenhum caráter autoral a não ser a sanção indireta de ter sido geralmente pedida em
princípio e aceitar no detalhe pelo autor reveste-se de um tipo de autoridade muito
perturbador: os exemplos não são muitos mas as quarenta e cinco notas acrescentadas
por Malraux ao estudo de Gaétan picon, malraux par lui-meme , no mais das vezes,
relação estreita com texto de picon. Quando por acaso ele assinala sua concordância ou
sua discordância, e mais geralmente quando de expressa, falando de Balzac, sobre sua
própria estética romanesca, Malraux fornece ao estudo de picon um comentário de
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segundo grau que decorre, se quiser do simples metatexto (alógrafo, pois Malraux não é
Picon), mas de um metatexto bastante intimidante.
A nota autoral denegativa, ou pseudoeditorial, como nos prefácios de
mesmo tipo, a autor apresenta-se aqui como responsável no detalhe pelo
estabelecimento e pela organização do texto que diz ter encontrado ou recebido para
cuidar, as supressões ou restituições que assumem, esclarecem as alusões dão as
referências das citações, garantem com remissões e avisos a coerência do texto, numa
atitude que é evidentemente uma simulação de comentário alógrafo. A nota autoral
fictícia não apresenta qualquer particularidade funcional, porque o autor dissimulado
contenta-se em atribuir a seus testas-de-ferro um aparato documental exatamente
semelhante aquele que assume em outro momento como autor ela nos reduz, tirando
fora a identidade do enunciador, a função pseudoeditorial denegativa.

41

Fichamento: Paratextos Editoriais
Werterley Germano da Cruz
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
Texto de: Gérard Genette
14.

OS INTERTÍTULOS

-

Intertítulos ( ou títulos internos);

-

São compreensíveis, geralmente, aos leitores dos livros, não aos que
simplesmente o folheiam; Possuem e são, em grande parte, referências
internas ao corpo do texto, como apelido de personagens e/ou
acontecimentos marcantes a narrativa;

-

Intertítulos são seções do livro, ou seja, um texto perfeitamente unitário
não pode conter intertítulos;

● Condições de ausência
● Condições de presença: O intertítulo se faz necessário,talvez, em obras
unitárias divididas em partes, como as coletâneas, a fim de criar uma
ideia de pertencimento àquele grupo de livros.
-

“A distinção entre títulos (gerais) e intertítulos (parciais) é menos
absoluta do que dei a entender, a menos que nos deixemos levar
cegamente apenas pelo critério bibliológico: título para livro, intertítulos
para as seções de livro.Digo cegamente por ser este critério
eminentemente variável [..]” (p.261) Pois,existem títulos que viram
seções em uma coleção e existem intertítulos que viram obras
independente;

-

“existem obras sem intertítulos [..] lembremos do indício de que a
ausência pode ser, aqui como em outro lugar, tão significativa
quanto a presença..” (p.262)

● Ficção narrativa: a ascensão dos números
-

“ A divisão mecânica de números parece aos poucos sobrepor-se à
intitulação temática. Vai servir de modelo, durante séculos, para toda a
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tradição épica clássica e,bem mais além, para toda a tradição
romanesca séria.” (p.263)
-

“A grande tradição clássica das divisões numeradas, e portanto
fundamentalmente remáticas pois indicam apenas um lugar relativo
(pelo número) e um tipo de divisão (Livro, parte, capítulo etc) [...] (p.264)

-

Surge a questão do pensamento quanto a unidade arquitetônica da obra;

-

Há, ainda, o desenvolvimento progressivo, se assim podemos chamar
sem dar a ideia de algo mais relevante que o outro, do meio numérico
aos nominais (2 ou 3 palavras);

-

Capítulos mudos: apenas os número

-

As reedições entram como uma questão importante a se refletir, pois
pode tanto manter quanto modificar os intertítulos, isso se define pela
demanda do contexto social e também por uma não arbitrariedade das
decisões do conselho editorial de tais reedições;

-

Um dos fatores influentes nessas decisões são: Economia e Capita X
Reedições. Como a escolha por fazer um livro mais econômico e ou
mais detalhista quanto às críticas e contextualização à obra;

-

Contemporaneidade muda: sem intertítulos e sem números;

-

A presença de um simples branco entre capítulos ou asterisco na página
surgem a diferenciação de capítulos, sendo também intertitulares.

● História
-

“A prática dos historiadores, durante toda a Antiguidade clássica, parece
ter sido sóbria quanto a dos poemas épicos, ou, melhor, de seus
‘editores’ tardios” (p.271)

-

Surgimentos das Intitulação descritiva com títulos-resumo em estilo
indireto, com frases iniciadas por “Como…” e “De…”

-

Evolução levando a intitulações mais curtas

● Textos didáticos
-

A Idade Média, precursora de vários dos acontecimentos intertítulares,
inaugura as intertitulação temática;

-

Inspiradas na apresentação de artigos científicos surgem intertítulos de
classificação e subdivisão lógica, como 1.1.1 ; 1.1.2 etc.
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● Coletâneas
-

“ Numa coletânea de poemas curtos, a autonomia de cada peça é
geralmente muito maior do que a das partes que constituem uma
epopeia, um romance, uma obra histórica ou filosófica. A unidade
temática da coletânea pode ser marcada mais ou menos fortemente,
porém o efeito de sequência ou de progressão é habitualmente muito
fraco, e a ordem é em geral arbitrária. Cada poema é, por si, uma obra
fechada, podendo legitimamente reclamar seu próprio título. Entretanto,
a intitulação dos poemas curtos é, com algumas exceções individuais ou
gerais, um fato sensível mais recente do que a dos capítulos.” (p.274)

-

Poemas sem título: já que o poema é em si sua auto intitulação, advinda
junto a seu sentido completo e a não necessária relação direta aos
demais poemas que compõem uma coletânea;

-

“Tudo se reduz praticamente a oposição, constantemente encontrada,
entre a intitulação remática, ou puramente designativa, que consiste em
apenas numerar as divisões, ou mesmo deixá-las inteiramente mudas, e
a intitulação temática - loquaz ou discreta, que passou grosso modo, a
partir do inicio do século XIX, do loquaz o discreto.” (p.277)

● Índices, títulos correntes
-

“É a oportunidade de terminar por onde devia ter começado: o lugar dos
intertítulos. Virtualmente, é pelo menos um lugar triplo: no início da
seção, é claro [...] Mas também, como anúncio ou rememoração, em
títulos corrente e nos índices.” (p.277)

-

Índices são, essencialmente, o canal da rememoração dentro da obra.
Um local além da consulta, apenas, mas também a serve.

15.

AS NOTAS
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“[..] a nota é um elemento um tanto elusivo e fugidio do paratexto. Alguns tipos
de nota, como a autoral posterior ou tardia, cumprem muito bem sua função
paratextual, de comentário defensivo ou autocrítico.” (p.301)

● Definição, lugar, momento
-

“Uma nota é um enunciado de tamanho variável (basta uma palavra)
relativo a um segmento mais ou menos determinado de um texto, e
disposto seja em frente seja como referência a esse segmento.” (p.281)

-

Glosa - Nota

-

Nota sobre notas

-

Não há o impedimento de coexistências de várias notas em um mesmo
livro: notas curtas em pé de página, mais detalhadas em final de
capítulo ou de volume, notas do autor no pé da página e notas do
editor no final do volume

-

“Como o prefácio, a nota pode aparecer a qualquer momento da vida do
texto, por menos que a edição lhe ofereça a ocasião.” (p.283)

-

Relevância quanto a identificação e anexação das notas

-

Questões de reedições surgem aqui, também, quanto a possibilidade de
notas desaparecerem em reedições ou surgirem novas notas.

● Destinadores, destinatários
-

“O quadro de destinadores possíveis em nota é o mesmo dos
destinadores possíveis de prefácio” (p.284)

-

Notas autorais assuntivas

-

Notas autorais denegativas

-

Alógrafas autenticas

-

Actorais autenticas

-

Alógrafas fictíciais

-

“O destinatário da nota é certamente, em princípio, o leitor do texto,
excluída qualquer outra pessoa.” (p.285) havendo o risco de não fazer
sentido aos não leitores do livro.

-

“[...] mais ainda do que o prefácio, as notas podem ser, em termos de
estatuto, de leitura facultativa e endereçar-se, por conseguinte, apenas a
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alguns leitores: aqueles a quem possa interessar determinada
consideração complementar ou digressiva, cujo caráter acessório
justifica exatamente a colocação em nota.” (p.285)
● Textos discursivos, notas originais
-

“em notas encontram-se definições ou explicações de termos usados no
texto, às vezes a indicação de um sentido específico ou figurado.”
(p.286)

-

Questão do rearranjo e contextualização de notas traduzidas;

-

“a função essencial da nota autoral é de complemento, por vezes de
digressão, raramente de comentário: nada, como se notou várias vezes,
que pudesse sem um certo absurdo ser integrado ao próprio texto - e
sabe-se, aliás, que muitos autores preferem, por recusa de parecerem
pedantes, abster-se do uso de notas ou reduzi-las a um aparato mínimo
de referências.” (p.288)

-

Notas são cursos de desvio à linearidade do texto, dando suas
construções complexas ao mesmo;

-

Notas originais fazem parte do texto tanto quanto qualquer outro
elemento, independente de ser um desvio local ou uma bifurcação.

● Posteriores
-

“o prefácio original apresenta e comenta o texto, que as notas prolongam
e modulam; o prefácio posterior ou tardio comenta globalmente o texto,
e as notas de mesma data prolongam e detalham esse prefácio
comentando os detalhes do texto [...]” (p.289)

● Tardias
-

“ a função mais marcante das notas tardias é de retorno, meio crítico,
meio emocionado, sobre si mesmo.” (p.290)

● Textos de ficção
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-

“aplica-se ainda na maioria das vezes a textos cuja fuccionalidade é
muito ‘impura’, muito marcada por referência histórica ou, às vezes, por
reflexões filosóficas: romances ou poemas cujas notas versam,
basicamente, sobre os aspectos não-ficcionais da narrativa.” (p.292)

-

“É mais difícil encontrar notas autorais em textos de poesia ‘pura’, sem
fundamento ou pano de fundo histórico.” (p.293)

-

Nota x Pureza do texto em seu gênero: “Quanto mais um romance se
liberta de seu pano de fundo histórico, mais a nota autoral pode parecer
despropositada ou transgressiva, um tiro referencial no contexto
ficcional.” (p.294)

● Alógrafas
-

Nota editorial

-

“Pelo único fato de ser alógrafa, a nota editorial nos leva para uma outra
franja do paratexto, pois consiste num comentário exterior, na maioria
das

vezes

póstumo,

que

não

implica

de

nenhum

modo

a

responsabilidade do autor.” (pag.296)
● Actorais
-

Nota Autêntica

-

“uma variedade da nota alógrafa, mas uma variedade muito particular,
porque, se não contém propriamente falando nenhum caráter autoral - a
não ser a sanção indireta de ter sido geralmente pedida em princípio e
aceita no detalhe pelo autor - reveste-se de um tipo de autoridade muito
perturbador: aquela, não do autor, mas de seu objeto, que é, com
frequência, um autor.”(p.299)

-

Nota autoral denegativa (pseudoeditorial): o autor apresenta-se como
editor;

-

Nota autoral fictícia não apresenta qualquer particularidade funcional,
tirando fora a identidade do enunciador.

Fichamento Paratextos Editoriais: Intertítulos e Notas
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16.

OS INTERTÍTULOS

Os intertítulos são acessíveis ao público já restrito dos que apenas folheiam o livro e dos
leitores de índices; e muitos desses intertítulos têm sentido apenas para um destinatário.
É o título de uma seção do livro: partes, capítulos, parágrafos de um texto unitário, ou poemas,
novelas, ensaios constitutivos de uma coletânea.
Um texto perfeitamente unitário, isto é, não dividido, não pode conter intertítulos, por
exemplo as epopeias, pelo menos no estado em que chegaram até nós e alguns romances
modernos.
Alguns textos aparentemente são divididos demais, muito cortados para que cada uma de suas
seções tenha um intetítulo próprio, por exemplo as coletâneas de fragmentos, aforismos,
pensamentos e outras máximas quando o autor não julgou necessário agrupá-los.
O teatro apresenta mais nuanças, porque as divisões tradicionais, mudas na representação,
contêm na edição uma espécie de intitulação mínima, ou puramente remática, por número de
atos, de cenas e ou de quadros. Em Brecht, encontramos, por exemplo, títulos nas partes de
Círculo de Giz, de Puntila, de A Mãe, e espécies de resumos em Mãe coragem, na Ópera de
Quatro Vinténs, em Mahagonny, em Galileo Galilei, geralmente destinados a serem exibidos
em cartaz, no decorrer da representação, para informação dos espectadores. Esta presença
poderia estar relacionada com o caráter claramente narrativo (“épico”).
Certas indicações de lugar e de tempo, que são bastante regulares no início de um ato ou cena,
podem passar na tradição como espécies de intertítulos. Mas em poucos casos de intitulação
permanecem excepcionais. Há gêneros em que a divisão do texto é, de certo modo, mecânica
e acompanhada de menções que não se pode considerar como títulos e que impedem sua
presença: o romance epistolar, em que cada carta leva na indicação do destinador, do
destinatário, eventualmente da data e do lugar onde foi escrita; o diário, autêntico ou fictício,
cuja escansão é em princípio feita por datas e por nomes de lugar.
A presença de intertítulos é possível, mas não obrigatória, em obras unitárias divididas em
partes, capítulos etc., e nas coletâneas. Raramente é obrigatória, a não ser talvez nas
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coletâneas de novelas, nas quais sua ausência poderia propiciar uma confusão dando a crer
que se trata de uma narrativa contínua.
A distinção entre títulos (gerais) e intertítulos (parciais) é menos absoluta do que dei a
entender: título para livro, intertítulos para as seções de livro. O critério material é frágil, ou
instável; mas o da unidade da obra, certamente menos ingênuo, é também bastante delicado.

Ficção narrativa
Foi certamente a época alexandrina que realizou muito bem, nessa continuidade ou
descontinuidade narrativa, uma divisão mais mecânica em vinte e quatro cantos, cada um dos
quais era marcado apenas com uma letra do alfabeto grego, equivalente no caso a nossos
números atuais. Uma segunda tradição, ou terceira, esforçou-se, então, por preservar as
intitulações temáticas primitivas, atribuindo assim-assim a cada canto um ou vários títulos que
correspondiam ao essencial de sua ação.
Narrativas em primeira pessoa, intetítulos fraseológicos podem, com muito mais freqüência do
que os títulos gerais, levantar a questão da identidade de seu enunciador. Quando em terceira
pessoa, essa escolha, contrastando com a do próprio texto narrativo, atribui evidentemente
sua enunciação ao autor.
Características da enunciação (inter) titular: em certos estados de relação entre texto e
paratexto, a escolha de um regime gramatical para a redação de intertítulos pode contribuir
para determinar (ou indeterminar) o estatuto genérico de uma obra.
No século XIX a norma clássica dos intertítulos e títulos na ficção narrativa em forma de
resumos ou sumários vão desaparecer quase completamente, tornando-se na norma da
intertitulação romanesca, com o tipo de divisões mudas que são os capítulos que trazem
apenas um número.

História
Edições tardias (final do século XV, XVI) dos cronistas da Idade Média que inauguram a
intitulação descritiva com títulos-resumo em estilo indireto, frases completivas iniciadas por
“Como...” ou complementos começados por “De...”.
Os clássicos mostram sobriedade: divisão em anos, capítulos numerados. Mas biógrafos
modernos cedem amiúde à tentação de títulos fortemente simbólicos.

Textos didáticos
Respeitam a regra da sobriedade. Mais uma vez a Idade Média inaugura a intertitulação
temática, da qual à Suma Teológica oferece um bom exemplo, com seus capítulos em “De...” e
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seu parágrafos em “Utrum...”, cujo tipo será encontrado em obras posteriores como as de
Maquiavel, Descartes, Montesquieu etc., com exceções.
Toda uma geração outorgou-se assim o fremir de um rigor ostentatório e de uma ilusória
cientificidade.

Coletâneas
A unidade temática da coletânea pode ser marcada mais ou menos fortemente, porém o
efeito de sequência ou de progressão é habitualmente muito fraco, e a ordem é em geral
arbitrária.
A Idade Média não parece ter inovado neste nem nos outros gêneros. O Renascimento e o
classicismo não terão de fazer muita força para reatar com a prática antiga. Numera suas
peças, com o risco de completar, como em certas edições de Petrarca, o número com um texto
de algumas linhas que lembram os resumos de Bocaccio, e que não se pode considerar um
título.
A grande ruptura, nesse caso, é obra do romantismo, desde os poemas de juventude de
Hölderlin (“O Loureiro”, “Hino à Liberdade”, “A Grécia”).
Na França, aparentemente, são as Méditations de Lamartine que estabelecem, por mais de um
século, o modelo da intitulação lírica: “O isolamento”, “O homem”, “A noite”...

Índices, títulos correntes
É o lugar dos intertítulos. Os títulos correntes quando no alto da página, lembram o título geral
da obra, mas tratam em geral uma indicação cômoda para a leitura e consulta, mas pode
ocorrer que o título corrente ultrapasse essa função e desempenhe seu próprio papel,
intitulando indiretamente um capítulo em princípio sem título, detalhando a intitulação página
por página, ou fazendo a companhia ao intertítulo oficial de seu capítulo.
O índice nem sempre é o levantamento fiel do aparato intertitular. Ele pode traí-lo por
redução, como em certas edições econômicas ou negligentes nas quais os capítulos
numerados sem títulos simplesmente não fazem parte de um índice; ou por ampliação,
atribuindo títulos a capítulos.
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17.

AS NOTAS

Muitas vezes estão estreitamente relativas a determinado detalhe de determinado texto que
não têm por assim dizer nenhuma significação autônoma, por isso a dificuldade em apreendêlas.
Definição, lugar, momento
É um enunciado de tamanho variável relativo a um segmento mais ou menos determinado de
um texto.
Pode expor em frente como referência a esse segmento. O local parece-me ser o traço formal
que melhor distingue a Nota do Prefácio, mas deixa transparecer um parentesco de função
entre eles. Em muitos casos, o discurso do prefácio e do aparato de notas está numa relação
muito estreita de continuidade e de homogeneidade.
O nome mais antigo de glosa remonta a Idade Média, quando o texto, colocado no meio da
página, era normalmente cercado de notas ou, às vezes, até recheado de esclarecimentos
escritos em letras menores. Ao longo do século XVI apareceram mais curtas e anexadas a
segmentos mais determinados do texto, as notas marginais. No século XVIII que o uso
dominante as transfere para o pé da página, o rodapé.
O uso “científico” comporta normalmente em aparato de referência em dois níveis, nos quais
as notas de rodapé remetem sumariamente, a partir de um nome ou de uma data, a uma
bibliografia final. Pode-se também reservar para o texto a “bela página” da direita e colocar as
notas em frente na página da esquerda.
Nada impede, por outro lado, que as notas de rodapé, quando são longas, se estendam por
várias páginas. Nada impede tampouco as anotações em diferentes níveis, notas sobre notas.
Nada impede, por fim, que coexistam num mesmo livro, vários sistemas: notas curtas em pé
de página, mais detalhadas em final de capítulo ou de volume e, com muita frequência, em
edições eruditas, notas do autor no pé da página e notas do editor no final do volume.
As notas no texto podem ter uma chamada idêntica, mas as marginais colocadas em frente do
segmento em questão dispensam facilmente tal indexação. As notas com chamadas podem se
estender além da palavra ou da frase onde está o sinal.
Pode aparecer a qualquer momento da vida do texto assim como o prefácio e podem
desaparecer de uma edição para outra.
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Destinadores, destinatários
Possíveis destinadores são também os mesmos do prefácio.
Destinatários é certamente, em princípio, o leitor do texto, excluída qualquer outra pessoa.
Além funcionar como prefácio, as notas podem ser, em termos de estatuto, de leitura
facultativa e endereçar-se, por conseguinte, apenas a alguns leitores, àqueles interessados em
determinada consideração. Menções de incertezas ou de complexidade negligenciadas no texto,
como escrúpulos que possivelmente não iriam interessar ao leitor comum, mas que o autor
insiste em assinalar em nota para uso de eruditos mais exigentes.
A função essencial da nota autoral e de complemento, por vezes, de digressão, raramente de
comentário.
A principal vantagem da nota é, com efeito, disponibilizar no discurso efeitos pontuais de
nuança, de surdina, ou como se diz ainda na música, de registro, que contribuem para reduzir
sua famosa e, às vezes, enfadonha linearidade.
Notas autorais assuntivas
Notas autorais denegativas
Alógrafas autênticas
Actotais autênticas

Posteriores
Exercem função de comentário do texto, e por isso, reportam-se claramente ao paratexto.

Tardias
Um pouco mais canônica e produtiva. Podem limitar-se a informações biográficas e genéricas.
Sua função mais marcante é de retorno, meio crítico, meio emocionado, sobre si mesmo.

Textos de ficção
Possui caráter discursivo, uma ruptura de regime enunciativo que torna totalmente legítima
sua atribuição ao paratexto. Aplica-se ainda na maioria das vezes a textos cuja ficcionalidade é
muito impura, muito marcada por referência histórica ou, às vezes por reflexão filosófica:
romances ou poemas cujas notas versam, basicamente, sobre os aspectos não-ficcionais da
narrativa.
É mais difícil encontra notas atorais em textos de poesia “pura”, sem fundamento ou pano de
fundo histórico. Praticamente não conheço de notas autorais no teatro.
A “nota” de Tartuffe, que é evidentemente um comentário, não menos dada, entre parênteses
entre dois versos, como uma indicação de encenação, portanto, não é realmente uma nota.
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Alógrafa
É quase inevitavelmente uma nota editorial, porque a adjunção de notas excede em muito o
que um autor pode esperar da complacência de um simples terceiro. Ela é franja do paratexto,
pois consiste num comentário exterior, na maioria das vezes póstumo, que não implica de
nenhum modo a responsabilidade do autor.
A tendência mais marcantepara um enriquecimento espetacular do aspecto genético: o maior
número possível de protextos, respondendo à curiosidade crescente do público culto pela
“fábrica” do texto e pela exumação de versões abandonadas pelo ator. A edição crítica
contribui assim paradoxalmente.

Actoral
É53 evidentemente uma variedade da nota alógrafa, mas uma variedade muito particular,
porque, se não contém propriamente falando nenhum caráter autoral – a não ser a sanção
indireta de ter sido geralmente pedida em princípio e aceita no detalhe pelo autor – reveste-se
de um tipo de autoridade muito perturbador: aquela anão do autor, mas de seu objeto, que é,
com frequência, um autor.
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18.

OS INTERTÍTULOS

“Os intertítulos, ou títulos internos e, como tais, existem o mesmo tipo de observações, cuja repetição
sistemática evitarei, mas que às vezes vamos reencontrar aqui ou ali. Por serem internos ao texto,
exigem outras considerações, que vou repisar com mais força.” (p.259)
“A primeira e mais evidente é que, ao contrário do título geral, que endereçado ao conjunto do
público e pode circular muito além do círculo de leitores, os intertítulos praticamente são acessíveis
apenas a estes, ou pelo menos ao público já restrito dos que apenas folheiam o livro e dos leitores de
índices; e muitos desses intertítulos têm sentido apenas para um destinatário já envolvido na leitura
do texto [...]” (p.259)
“A segunda e mais importante provém do fato que, ao contrário do título geral, que se tornou um
elemento indispensável, senão à existência material do texto, pelo menos à existência social do livro,
os intertítulos não são de modo algum uma condição absoluta do texto. Na eventualidade de sua
presença, existem graus diversos, que vão do impossível ao indispensável e que aqui é conveniente
percorrer rapidamente. “ (p.259)

Caso de ausência
“Os intertítulos é o título de uma seção do livro: partes, capítulos, parágrafos de um texto unitário, ou
poemas, novelas, ensaios constitutivos de uma coletânea. Desse fato decorre, evidentemente, que um
texto perfeitamente unitário, [...] não dividido, não pode conter intertítulo.” (p. 259 – 260)
“[...] há tipos de textos ligados a um regime essencialmente oral, que programam ou do qual derivam,
e nos quais o próprio procedimento oral tornaria a presença de intertítulos difícil de expressar:
discursos, diálogos, peças de teatro. O caso do teatro apresenta mais nuanças, porque as divisões
tradicionais, mudas nas apresentação, contêm na edição uma espécie de intitulação mínima, ou
puramente remática, por números de atos, de cenas e/ou de quadros. [...]” (p. 260)
“[...] há gêneros em que a divisão do texto é, de certo modo, mecânica e acompanhada de menções
que não se pode considerar como títulos e que impedem sua presença: o romance epistolar, em que
cada carta leva a indicação do destinador, do destinatário, eventualmente da data e do lugar onde foi
escrita; o diário, autêntico ou fictício, cuja escansão é em princípio feita por datas e por nomes de
lugar. [...]” (p. 261)

54

Graus de presença
“ A presença de intertítulos é possível, mas não obrigatória, em obras unitárias divididas em partes,
capítulos etc., e nas coletâneas. Raramente é obrigatória, a não ser talvez nas coletâneas de novelas,
nas quais sua ausência poderia propiciar uma confusão dando a crer que se trata de uma narrativa
contínua. [...]” (p. 261)
Ficção narrativa
“[...] A grande tradição clássica das divisões numeradas, e portanto fundamentalmente remáticas pois
indicam apenas um lugar relativo (pelo número) e um tipo de divisão ( Livro, parte, capítulo etc.),
contrapõe-se outra tradição mais recente e mais popular, de iniciativa aparentemente medieval, que
recorre a uma intitulação temática (ou mista, com elipse do elemento remático), talvez uma paródia
dos textos sérios dos historiadores e dos filósofos ou teólogos. São os intertítulos descritivos em
forma de proposições completivas: “Como...”, “Onde se vê...”, “Que conta...”, “De...” (subentendido:
“Capítulos...”) [...]” (p. 264)
“[...] Esse tipo de intertítulos tinha diante de si um destino quase tão rico quanto o tipo clássico, mas
quase sempre no registro irônico das narrativas populares e “ cômicas” [...]” (p. 264)
[...] Nas narrativas em primeira pessoa (homodiegéticas), esses intertítulos fraseológicos podem, com
muito mais frequência do que os títulos gerais, levantar a questão da identidade de seu enunciador.
Quando são redigidos na terceira pessoa (“Do nascimento de Gil Blas e de sua educação”), essa
escolha, contrastando com a do próprio texto narrativo atribui evidentemente sua enunciação ao autor
[...]”. (p. 265)
“[...] enunciação (inter)titular: em certos estados de relação entre texto e paratexto, a escolha de um
regime gramatical para a redação de intertítulos pode contribuir para determinar (ou indeterminar) o
estatuto genérico de uma obra. [...]” (p. 267)
“[...] Por incertos que sejam devido à deriva genética, à negligência editorial e à publicação póstuma,
sabemos que Proust considerava-os de fato como intertítulos, e que seria seu desejo coloca-los no
início das seções que intitulam – ou pelo menos, por concessão ao editor, em resumos de Índices com
referência à paginação. [...]” (p. 267)
“[...] Vimos que a norma clássica do intertítulos na ficção narrativa dividia-se em duas atitudes muito
contrastante e de conotações gerais muito acentuadas: a simples numeração das partes e dos capítulos
para a ficção séria, e a imposição de intertítulos desenvolvidos para a ficção cômica ou popular. Essa
oposição clássica será substituída por uma nova, no início do século XIX, quando a prática dos
intertítulos (e dos títulos) narrativos em forma de resumos ou sumários vai desaparecer quase
completamente (os exemplos mais recentes que mencionei representam claramente exceções
arcaizantes) em favor de um tipo de intertítulos mais sóbrios, ou pelo menos mais curtos, puramente
nominais, reduzidos em sua maioria a duas ou três palavras, ou mesmo a uma só. [...]” (p. 268)
“[...] romances de capítulos mudos (entende-se a expressão a partir de agora como capítulos que
trazem apenas um número) [...]” (cap. 269)
“[...] Esse tipo tornar-se-á, nos séculos XIX e XX, a norma de intertitulação romanesca, sempre em
concorrência com o tipo de divisões mudas. [...]” (p. 269)
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“[...] A época contemporânea não modificou muito a prática das divisões, nem a oposição entre
intertítulos temáticos e capítulos numerados. A principal inovação é certamente a introdução de
divisões totalmente mudas, sem intertítulos nem números: seja com uma simples mudança de página
[...]” (p. 271)

História
“A prática dos historiadores, durante toda a Antiguidade clássica, parece ter sido tão sóbria quanto a
dos poetas épicos, ou, melhor, de seus “editores” tardios. [...]” (p. 272)
“[...] Aparentemente, são as edições tardias (final do século XV, VXI) dos cronistas da Idade Média
que inauguram a intitulação descritiva com títulos-resumo em estilo indireto, frases completivas
iniciadas por “Como...” ou complementos começados “De...”.[...]” (p. 272)
“[...] A biografia, liberada bem mais tarde das restrições do modelo histórico, merece uma menção
particular. Os clássicos mostram sobriedade: divisão em anos em Boswell, capítulos numerados”. [...]
(p. 273)
“[...] Mas os biógrafos modernos cedem amiúde à tentação de títulos fortemente simbólicos. [...]” (p.
273)

Textos didáticos
“As grandes obras didáticas em prosa da Antiguidade clássica, seja filosofia ou retórica (diálogos
platônicos, tratados de Aristóteles, de Cícero, de Quintiliano), também respeitam a regra da
sobriedade. Aqui, mais uma vez, é a Idade Média que inaugura a intertitulação temática [...]”
(p. 273)
“[...] Passamos também por uma breve moda, inspirada na apresentação de artigos científicos, dos
capítulos com numeração subdividida e analítica: 1.1.1, 1.1.2 e assim sucessivamente. Era, devemos
dizê-lo, uma temível dissuasão à leitura, num gênero que não precisava disso, e cujo Système de la
mode continua sendo a emblemática obra prima. Mas toda uma geração outorgou-se assim o fremir
de um rigor ostentatório e de uma ilusória cientificidade. [...]” (p. 274)

Coletâneas
“[...] Numa coletânea de poemas curtos, a autonomia de cada peça é geralmente muito maior do que a
das partes que constituem uma epopeia, um romance, uma obra histórica ou filosófica. A unidade
temática da coletânea pode ser marcada mais ou menos fortemente, porém o efeito de sequência ou
de progressão é habitualmente muito fraco, e a ordem é geral arbitrária. Cada poema é, por si, uma
obra fechada, podendo legitimamente reclamar seu próprio título. Entretanto, a intitulação dos
poemas curtos é, com algumas exceções individuais ou gerais, um fato sensivelmente mais recente do
que a dos capítulos. [...]” (p. 274)
“[...] Tudo se reduz praticamente à oposição, constantemente encontrada, entre a intitulação remática,
ou puramente designativa, que se consiste em apenas numerar as divisões, ou mesmo deixa-las
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inteiramente mudas, e a intitulação temática – loquaz ou discreta, que passou grosso modo, a partir
do início do século XIX, do loquaz para o discreto. [...]” (p. 277)
“[...] O melhor intertítulo, o melhor título em geral, é talvez aquele que sabe também fazer-se
esquecer.” (p. 277)

Índice, títulos correntes
“[...] É a oportunidade de terminar por onde deveria ter começado: o lugar dos intertítulos.
Virtualmente, é pelo menos um lugar triplo: no início da seção, é claro, e não insistirei nisso, embora
isso comporte infinitas variações formais e gráficas. Mas também, como anúncio ou rememoração,
em títulos correntes e nos índices. Duas palavras e esse respeito nos dispensarão de um estudo
separado desses dois tipos de elementos.” (p. 277)
“Os títulos correntes podem lembrar, no alto da página e de modo às vezes necessariamente
resumido, o título geral da obra, à esquerda, e o título da seção, à direita. Em princípio, trata-se
apenas de uma indicação cômoda para a leitura e consulta, mas pode ocorrer que o título corrente
ultrapasse essa função e desempenhe seu próprio papel, intitulando indiretamente um capítulo em
princípio sem título, detalhando a intitulação página por página (títulos correntes variáveis), ou
fazendo companhia ao intertítulo oficial de seu capítulo. [...]” (p.278)
“ O índice também não é, em princípio, nada mais que um instrumento de rememoração do aparato
titular – ou de anúncio, quando se encontra no cabeçalho, como ocorria outrora com frequência e
ainda hoje nos livros alemães ou anglo-americanos. Esses dois tipos de duplicação certamente não se
equivalem, e o segundo parece incontestavelmente mais lógico, mesmo que choque de hábitos do
leitor francês com um vago sentimento estético de deselegância. Mas não superestimemos esses
efeitos de lugar: não há nada mais fácil nem mais corrente, pelo menos num regime de leitura de tipo
intelectual, do que uma olhada prévia num índice colocado no final do volume.” (p. 278)
“Mas o índice nem sempre é o levantamento fiel do aparato intertitular . Ele pode traí-lo por redução,
como em certas edições econômicas ou negligentes nas quais os capítulos numerados sem títulos
simplesmente não fazem parte de um índice; ou por ampliação, atribuindo títulos a capítulos que não
os possuíam in situ [...]” (p. 278)

19.

AS NOTAS

Definição, lugar, momento
“[...] Uma nota é um anunciado de tamanho variável (basta uma palavra) relativo a um segmento
mais ou menos determinado de um texto, e disposto seja em frente seja como referência e esse
segmento. O caráter sempre parcial ao texto de referência e, conse quentemente , o caráter sempre
local do enunciado colocado em nota, parece-me ser o traço formal que melhor distingue esse
elemento de paratexto e que o opõe, entre outros, ao prefácio – inclusive aos prefácios ou posfácio
que, modestamente, se intitulam “Nota”, como ocorre com frequência em Conrad. Mas essa
diferenciação formal deixa, evidentemente, transparecer um parentesco de função: em muitos casos,
o discurso do prefácio e o do aparato de notas estão numa relação muito estreita de continuidade e de
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homogeneidade. [...] dividi-se entre o prefácio, que assume as considerações gerais, e as notas,
responsáveis pelos aspectos mais pontuais.” (p. 281-282)
“Com o nome mais antigo de glosa [...] a prática remota à Idade Média, quando o texto, colocado no
meio da página, era normalmente cercado de notas ou, às vezes, até recheado de esclarecimento
escrito em letras menores, disposição ainda frequente nos incunábulos do século XV, nos quais a
glosa distingue-se apenas no corpo menor. É ao longo do século XVI que aparecem, mais curtas e
anexadas e segmentos mais determinados do texto, as notas marginais, conhecidas na França como
manchetes, e é no século XVIII que o uso dominante as transfere para o pé da página, o rodapé. [...]
(p. 282)
“[...]O uso “científico” comporta normalmente um aparato de referência em dois níveis, nos quais as
notas de rodapé remetem sumariamente, a partir de um nome ou de uma data, a uma bibliografia
final. Pode-se também reservar para o texto a “bela página” da direita e colocar as notas em frente na
página esquerda [...] Nada impede, por outro lado, que as notas de rodapé, quando são longas, se
entendam por várias páginas [...] Nada impede tampouco as anotações em diferentes níveis, notas
sobre notas [...] Nada impede, por fim, que coexistam num mesmo livro vários sistemas: notas curtas
em pé de página, mais detalhadas em final de capítulo ou volume e, com muita frequência, em
edições eruditas, notas do autor no pé da página e notas do editor no final do volume. [...]” (p. 282283)
“Nossa prática mais comum consiste em “chamar” as notas no texto por meio de um determinado
procedimento (algarismo, letra, asterisco) e indexar cada uma delas por uma chamada idêntica ou por
uma menção referente ao texto (palavra, linha). Mas as notas marginais, colocadas em frente do
segmento em questão, dispensam facilmente tal indexação, e mesmo as notas “chamadas” podem
estender-se além da palavra ou da frase onde está o sinal de chamada: referências no final de um
parágrafo para todo o parágrafo, nota sobre o conjunto de um capítulo ou de um artigo indexada a sua
primeira frase ou em seu título. [...] Enfim, notas em final de capítulo, não-indexadas no texto e
respectivamente providas de títulos podem remeter de modo mais ou menos livre a um determinado
detalhe ou ao capítulo como um todo [...]” (p. 283)
“Como prefácio, a nota pode aparecer a qualquer momento da vida do texto, por menos que a edição
lhe ofereça a ocasião. De novo, portanto, distribuição de acordo com as três ocasiões pertinentes:
notas originais, ou de primeira edição, notas posteriores ou de segunda edição [...] Ocorre também
que notas desaparecem de uma edição para a outra [...] E não falo das supressões póstumas,
iniciativas malfadadas de “editores” apressados [...] Mas ocorre também, e com mais frequência, a
coexistência das notas de idades diversas, com ou sem indicação da data [...]” (p. 283-284)

Destinadores, destinatários
“O quadro dos destinadores possíveis da nota é o mesmo dos destinadores possíveis do prefácio [...]
Existem notas autorais assuntivas, certamente as mais frequentes, às vezes assinadas para maior
garantia com as iniciais do autor [...] e notas autorais denegativas [...] que prolongam evidentemente
a função denegativa. Alógrafas autêntica, todas as notas de editores nas edições mais ou menos
críticas, ou as notas de tradutores. Actorais autênticas, as notas introduzidas numa biografia ou num
estudo crítico por aquele que é seu objeto [...]” (p. 284)
“[...] nota autoral sobre o texto autoral (caso frequente em obras discursivas); nota autoral sobre o
texto narratorial [...] nota autoral sobre texto actoral ou discurso de personagem [...] nota
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pseudoeditorial sobre o texto actoral [...] Existem, enfim, casos de notas com enunciação encaixadas:
é o caso de todas as notas com enunciações (um terceiro citado por autor) e das notas críticas que
fazem, por exemplo, um comentário epitextual (autor citado por um terceiro).” (p. 284-285)
“O destinatário de nota é certamente, em princípio, o leitor do texto, excluída qualquer outra pessoa
[...] Deve-se, porém, considerar o caso de texto primário, cujas notas são endereçadas, em primeiro
lugar, ao leitor do texto citado e só tingem o do texto que cita por procuração ou ricochete. Poderia
ser este o estatuto das notas actorais em romances epistolares, se a convenção não excluísse, em
princípio, a prática da nota em pé de página numa carta. [...]”(p. 285)
“Convém sobretudo observar que, mais ainda do que o prefácio, as notas podem ser, em termos de
estatuto, de leitura facultativa e endereçar-se por conseguinte, apenas a alguns leitores: aqueles a
quem possa interessar determinada consideração complementar ou digressiva , cujo caráter acessório
justifica exatamente a colocação da nota. [...] normalmente, aquele que lê toma a iniciativa por si
mesmo e a responsabilidade de suas escolhas a cada momento. E inversamente, e desconsiderando a
evidência há pouco lembrada, alguns leem apenas as notas: por exemplo, na falta do índice, para ver
se foram citados. Mas essas considerações já concernem ao estudo das funções.

Textos discursivos, notas originais
“É a nota por excelência, o tipo básico do qual derivam em maior ou menor grau todos os outros, é
também o tipo do qual todos temos a experiência mais comum, de consumo ou de produção [...]” (p.
286)
“Portanto, em notas encontram-se definições ou explicações de termos usados no texto, às vezes a
indicação de um sentido específico ou figurado [...] Traduções e citações produzidas no texto em
língua original ou inverso. Referências de citações, indicações de fontes, exibições de autoridades de
apoio, de informações ou de documentos confirmativos e complementares [...] Detalhamentos de um
fato evocado no texto de maneira mais vaga ou mais sóbria – precisões que chegam às vezes à
nuança restritiva [...] Menções de incertezas ou de complexidades negligenciadas no texto, como
escrúpulos que possivelmente não iriam interessar ao leitor comum, mas que o autor insiste em
assinalar em nota para uso de eruditos mais exigentes; [...] (p. 287)
“[...] a função essencial da nota autoral é de complemento, por vezes de digressão, raramente de
comentário: nada, como se notou as vezes, que pudesse sem um certo absurdo ser integrado ao
próprio texto – e sabe-se, aliás, que muitos autores preferem, por recusa de parecerem pedantes,
abster-se do uso de notas ou reduzi-las a um aparato mínimo de referências. [...] A principal
vantagem da nota é, com efeito, disponibilizar no discurso efeitos pontuais de nuanças, de surdina, ou
como se diz ainda na música, de registro, que contribuem para reduzir sua famosa e, às vezes,
enfadonha linearidade. [...]” (p. 288)
“[...] A nota original é um desvio local ou uma bifurcação momentânea do texto e, nesse sentido, faz
parte dele tanto quanto um simples parêntese. [...]” (p. 289)

Posteriores
“Totalmente diferente (e muito mais raro) é o caso das notas posteriores e tardias, cuja relação de
continuidade com o prefácio (de mesma data) que acompanham é geralmente muito acentuada.
59

Assim, poder-se-ia definir a diferença entre dois sistemas: o prefácio original representa e comenta o
texto, que as notas prolongam e modulam; o prefácio posterior ou tardio comenta globalmente o
texto, e as notas de mesma data prolongam e detalham esse prefácio comentando os detalhes do
texto; e as notas de mesma data prolongam e detalham esse prefácio comentando os detalhes do
texto; e, a par de exercer essa função de comentário, reportam-se claramente ao paratexto. A função
desse comentário localizado é geralmente idêntica – tirando o ponto de aplicação – à dos prefácios de
mesma data: resposta aos críticos e, eventualmente, correção para as posteriores; autocrítica a longo
prazo e colocação em perspectiva autobiográfica para as tardias.” (p. 289)
Tardias
“[...] a nota tardia é um gênero um pouco mais canônico e produtivo. Pode limitar-se a informações
biográficas e genéticas. [...] Mas, como no caso do prefácio, função mais marcante das notas tardias
é de retorno, meio crítico, meio emocionado, sobre si mesmo. [...] (p. 291)
Textos de ficção
“Original, posterior ou tardia, a anotação autoral de um texto de ficção ou de poesia assinala
inevitavelmente, por seu caráter discursivo, uma ruptura de regime enunciativo que torna totalmente
legítima sua atribuição ao paratexto. Deve-se ainda apontar que esse tipo de nota, evidentemente
mais rara que as anteriores, aplica-se ainda na maioria das vezes a textos cuja a ficcionalidade é
muito “impura”, muito marcada por referência histórica ou, às vezes, por reflexão filosófica:
romances ou poemas cujas notas versam, basicamente, sobre os aspectos não ficcionais da narrativa.
[...]” (p. 292)
“[...] É mais difícil encontrar notas autorais em textos de poesia “pura”, sem fundamento ou pano de
fundo histórico. [...]” (p. 293)
“[...] Quanto mais um romance se liberta de seu pano de fundo histórico, mais a nota autoral pode
parecer despropositada ou transgressiva, um tiro referencial no concerto ficcional. [...]” (p. 294)
“Em suma, em todas essas notas autorais em ficções, existe uma imensa maioria de complementos
documentais e pouca coisa de comentários autorais. Poder-se-ia imaginar um regime mais
emancipado, em que a nota não mais dissesse respeito a esse tipo de discurso, mas, ela próprio e por
sua conta, a um tipo narrativo, assumindo alguma bifurcação momentânea da narrativa. [...]” (p. 295)

Alógrafas
“A nota alógrafa é quase inevitavelmente uma nota editorial, porque a adjunção de notas excede em
muito o que um autor pode esperar (e desejar) da complacência de um simples terceiro – que
praticamente não vai além de um prefácio. A produção de um aparato de notas alógrafas é, na
verdade, com o estabelecimento do texto, o que define a função editorial [...]” (p. 296)
“Pelo único fato de ser alógrafa, a nota editorial nos leva para a outra franja do paratexto, pois
consiste num comentário exterior das vezes póstumo, que não implica de nenhum modo a
responsabilidade do autor. [...]” (p. 296)
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Actorais
“A nota actoral (autêntica) é, evidentemente, uma variedade da nota alógrafa, mas uma variedade
muito particular, porque, se não contém propriamente falando nenhum caráter autoral – a não ser a
sanção indireta de ter sido geralmente pedida em princípio e aceita no detalhe pelo autor – reveste-se
de um tipo de autoridade muito perturbador: aquela, não do autor, mas de seu objeto, que é, com
frequência, um autor [...]” (p. 298)

Funcionais
“Lembro que por esse termo entendo não as notas autênticas sérias que podem acompanhar uma obra
de ficção, mas, no caso de um texto ficcional ou não, as notas cujo destinador é por alguma razão
ficcional: denegativo, fictício ou apócrifo.” (p. 299)
“A nota autoral denegativa, ou pseudoeditorial, é um gênero inteiramente clássico [...] nos romances
epistolares ou em forma de diário. Como nos prefácios de mesmo tipo, o autor apresenta-se aqui
como editor, reponsável no detalhe pelo estabelecimento e pela organização do texto que diz ter
encontrado ou recebido para cuidar. [...] as supressões ou restrições que assumem, esclarecem as
alusões e avisos e coerência do texto, numa atitude que é evidentemente uma simulação de
comentário alógrafo. [...]” (p. 299)
“A nota autoral fictícia [...] a coberto de seus autores supostos, não apresenta qualquer
particularidade funcional, porque o autor dissimulado comenta-se em atribuir a seus testas-de-ferro
[...] A alógrafa fictícia é mais interessante, mas na verdade ela nos reduz, tirando fora a identidade do
enunciador, à função pseudoeditorial denegativa. [...]” (p. 299)
“Tenho pouco a dizer sobre as notas actorais fictícias, atribuídas geralmente a um personagem
narrador [...] que dão simplesmente e esse narrador uma função autoral absolutamente verossímil
[...]” (p. 299)
“Como se pode ver, pois, a nota é um elemento um tanto elusivo e fugivo do paratexto. Alguns tipos
de nota, como a autoral posterior ou tardia, cumprem muito bem uma função paratextual, de
comentário defensivo ou autocrítico. Outros, como notas originais para textos discursivos, constituem
mais modulações do texto, pouco distintas do que seria uma frase entre parênteses ou entre traços. As
notas ficcionais, a coberto de uma simulação mais ou menos satírica de paratexto, contribuem para a
ficção do texto, quando não a constituem de parte a parte [...] Quanto às notas alógrafas, elas
escapam pelo outro lado: não mais do texto, mas do metatexto crítico, do qual são apenas, como eu
disse, uma espécie de anexação peritextual, sempre eventualmente conversíveis em comentário
autônomo. [...]” (p. 301)
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20.

O EPITEXTO PÚBLICO E O EPITEXTO PRIVADO
FICHA DE LEITURA

1.

Epitexto Público e Epitexto Privado

1-Referência bibliográfica
GENETTE, Gérard. Paratextos editoriais. Tradução de Álvaro Faleiros.
Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2009, p. 303-354.
2-Conceitos tematizados
Epitexto Público: editorial; alógrafo oficioso; autoral; resposta-mediação;
entrevistas-conversas;

colóquios-debates;

autocomentários

tardios;

Epítexto Privado: correspondências; confidências orais; diários íntimos;
prototextos.
3-Definições fundamentais propostas pelo autor da obra
Definição de Paratexto: Denomina-se Paratexto Editorial “aquilo [aditamento
complementar de palavras?] por meio de que um texto se torna livro e se propõe como
tal a seus leitores, e de maneira mais geral ao público.” (GENETTE, 2009, p. 9)
Definição de Peritexto: “Denomino Peritexto Editorial toda a zona de peritexto
que se encontra sob a responsabilidade direta e principal (mas não exclusiva) do editor,
ou talvez, de maneira mais abstrata porém com maior exatidão, da edição, isto é, do fato
de um livro ser editado, e eventualmente reeditado, e proposto ao público sob uma ou
várias apresentações mais ou menos diferentes. A palavra zona indica que o traço
característico desse aspecto do paratexto é essencialmente espacial e material; trata-se
do peritexto mais exterior: a capa, a página de rosto e seus anexos, e da realização
material do livro, cuja execução depende do impressor, mas cuja decisão é tomada pelo
editor, em eventual conjunto com o autor: escolha do formato, do papel, da composição
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tipográfica etc. Todos esses dados técnicos derivam, por sua vez, da disciplina chamada
bibliologia, cuja área não pretendo de modo algum invadir, pois desejo tratar apenas do
aspecto dessas técnicas e de seu efeito, isto é, de seu valor propriamente paratextual.”
(GENETTE, 2009, p.21)
Definição de Epitexto: “O critério distintivo do Epitexto em relação ao
Peritexto ― [...] segundo nossas convenções, a todo o resto do paratexto ― é, em
princípio, puramente espacial. É Epitexto todo elemento paratextual que não se encontra
anexado materialmente ao texto no mesmo volume, mas que circula de algum modo ao
ar livre, num espaço físico e social virtualmente ilimitado.” (GENETTE, 2009, p. 303)
Definição do lugar geral do Epitexto: “anywhere out of the book, em qualquer
lugar fora do livro ― sem prejuízo, é claro, de uma inscrição posterior no peritexto,
sempre possível e da qual encontraremos diversos exemplos; ver as entrevistas originais
anexadas

à edições

eruditas

póstumas ou os

enumeráveis

fragmentos

de

correspondências ou de diários íntimos, citados nas notas críticas. ” (GENETTE, 2009,
p. 303)
4-O Epitexto Público
Definição de Epitexto Público: é todo elemento paratextual que não se encontra
anexado ao texto no mesmo volume, onde o autor dirige-se ao público mais vasto antes
do que o dos primeiros leitores, e eventualmente, por meio de um mediador. (cf.
GENETTE, 2009, p. 303 e 327)
Lugar particular / Epitexto Público: “Em qualquer lugar fora do livro pode
ser, por exemplo, em jornais e revistas, emissões de rádio ou televisão, conferências e
colóquios, qualquer intervenção pública eventualmente conservada sob a forma de
gravações ou textos impressos: entrevistas ou conversas reunidas pelo autor, [...] ou por
um mediador [...], atas de colóquios, coletâneas de autocomentários [..]. Pode tratar-se
ainda de testemunhos contidos na correspondência ou no diário de um autor,
eventualmente destinados a uma publicação posterior, ântuma ou póstuma.”
(GENETTE, 2009, p. 303-304)
Ocasiões temporais do Epitexto Público: “são tão diversas quanto as do
epitexto: anterior (testemunhos particulares ou públicos sobre projetos de um autor e a
gênese de sua obra), original (entrevistas concedidas no lançamento de um livro,
conferências, dedicatórias), posterior ou tardia (entrevistas, colóquios, autocomentários
espontâneos e autônomos de todas as espécies).” (GENETTE, 2009, p. 304)
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Destinação do Epitexto Público: DESTINADOR (autor e/ou interlocutores) ―
MEDIADOR

(Profissional

/editor/resenhista

ou

não

profissional/apócrifo/pseudoapócrifo) ― DESTINATÁRIO (público leitor). (Cf.
GENETTE, 2009, p. 304)
Tipologias funcionais do Epitexto Público
Editorial: essencialmente publicitária e promocional. (cf. GENETTE, 2009, p. 305306)
Alógrafo oficioso: autorizado por alguma aquiescência, ou mesmo inspiração autoral.
(cf. GENETTE, 2009, p. 306-309)
Autoral público: de responsabilidade declarada do autor. (cf. GENETTE, 2009, p. 309311)
Respostas públicas: constitui as respostas às críticas, pode vir a ser um exercício
delicado que requer extremo cuidado, em princípío proibido, afinal a crítica é livre. (cf.
GENETTE, 2009, p. 313)
Mediações: epitexto midiatizado; autorresenha, uso do direito de resposta; requerendo a
figura do mediador, que pergunta ou dialoga com o autor para transmitir publicamente
suas respostas. (cf. GENETTE, 2009, p. 313-316)
Entrevistas: o escritor toma a iniciativa, ou aproveita veementemente a ocasião para
dirigir ao público uma mensagem que realmente lhe é cara, gênero que pode funcionar
como vantajoso substituto do prefácio. (cf. GENETTE, 2009, p. 316-319)
Conversas: em princípio são mais tardias, aprofundadas, conduzidas por um mediador
mais diretamente motivado, respondendo a uma função menos de divulgação e de
promoção; têm foros de nobreza mais conceituados do que a entrevista. (cf. GENETTE,
2009, p. 319-321)
Colóquios, debates: qualquer situação em que um autor é levado a dialogar, não mais
com o interlocutor, mas com um auditório de pessoas, com ou sem gravação ou projeto
de publicação. (cf. GENETTE, 2009, p. 321-322)
Autocomentários tardios: deixar o público espiar por trás da cortina da criação de uma
obra? Sim. Basta comparar: MANN, Thomas. A gênese do Doutor Fausto. Tradução:
Ricardo Ferreira Henrique. São Paulo, SP: Mandarim, 2001. (cf. GENETTE, 2009, p.
322-326)
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5-Epitexto Privado
Definição de Epitexto Privado: aquele que se caracteriza pela “presença
interposta, entre o autor e um eventual público, de um destinatário primeiro (um
correspondente, um confidente, o próprio autor) que não é percebido como um simples
mediador ou retransmissor funcionalmente transparente, uma pessoa ‘não-pessoa’
midiática, mas sim, como um destinatário real, ao qual o autor se dirige por si mesmo,
nem que seja com a intenção de posteriormente tornar o público como testemunha dessa
interlocução.” (GENETTE, 2009, p. 327).
Destinação do Epitexto Privado: o autor “no Epitexto Privado, dirige-se
primeiramente a um confidente real, percebido como tal e cuja personalidade influi
nessa comunicação, chegando a modificar sua forma e conteúdo.” (GENETTE, 2009, p.
327)
Subdivisões do Epitexto Privado: nesse vasto conjunto, subdivide-se em dois
grandes grupos, o Epitexto Confidencial “quando o autor tem por destinatário um (ou
mais raramente, vários) confidente, seja por mensagem escrita (correspondência), seja
por mensagem oral (confidências, no sentido comum do termo),” e o Peritexto Íntimo
“quando o autor se dirige a si mesmo; essa autodestinação pode, por sua vez, tomar duas
formas relativamente distintas (mas que apresentam casos intermediários): o diário e
aquilo que, há alguns anos, chamamos com muita felicidade, de prototexto.”
(GENETTE,2009, p. 328)
Tipologias funcionais do Epitexto Privado
Correspondências: “As correspondências de escritores são uma realidade quase
tão antiga quanto a literatura, ou pelo menos quanto a literatura escrita, mas está claro
que, com algumas exceções e por razões de decoro que já vimos, as correspondências
anteriores ao século XIX não incluem muitas confidências a respeito da atividade
literária de seus autores.” (cf. GENETTE, 2009, p. 328-338)
Confidências orais: este corpus é “aparentemente menos abundante do que o
das correspondências, e, sobretudo mais disperso, porque este tipo de declaração pode
ser mencionado em todos os tipos de textos, dos quais um número relativamente
reduzido do tipo ‘lembranças de fulano’, é consagrado especificamente ao autor das
confidências.” (cf. GENETTE, 2009, p. 338-340)
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Diários íntimos: “toda mensagem, direta ou indireta, que diga respeito à sua
obra passada, presente ou futura, que o autor endereça a si mesmo, com ou sem intenção
de publicação posterior – e a intenção não garante sempre o efeito: um manuscrito
destinado à publicação pode desaparecer por acidente, ou mesmo (como parece ser o
caso em grande parte do Diário de Thomas Mann) devido a uma mudança de opinião; e,
inversamente, um manuscrito que não se destina à publicidade pode escapar
acidentalmente da destruição, como os do Processo e do Castelo.” (cf. GENETTE,
2009, p. 340-347)
Prototextos: o dossiê de prototextos nos permite sair da abordagem subjetiva e
suspeita do testemunho “para entrar no terreno, em princípio mais objetivo, do
documento, e ao mesmo tempo – nova fronteira – saimos do [terreno] do paratexto
consciente e organizado, ou paratexto de jure, para entrar no do paratexto involuntário e
de facto: uma página de manuscrito diria, desta vez na terceira pessoa: “Eis como a
pessoa escreveu este livro”. (cf. GENETTE, 2009, p. 348-354)
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Fichamento dos textos: “O Epitexto Público” e “O Epitexto Privado
Livro: Paratexto Editoriais – Autor: Gérard Genette
pp. 303-354.
Tatiana Damázio Alves Bartolomeu

21.

O EPITEXTO PÚBLICO E O EPITEXTO PRIVADO

O Epitexto Público
“É epitexto todo elemento paratextual que não se encontra anexado materialmente ao
texto no mesmo volume, mas que circula de algum modo ao ar livre, num espaço físico
e social virtualmente ilimitado” (p. 303)
“O lugar do epitexto é, pois, anywhere out of the book, em qualquer lugar fora do livro
[...] pode ser, por exemplo, em jornais, e revistas, emissões de rádio ou televisão,
conferências e colóquios, qualquer intervenção pública eventualmente coversada sob a
forma de gravações ou textos impressos” […] (p. 303)
“[...] Distinguirei essencialmente os epitextos editorial, alógrafo, oficioso, autoral
público e autoral privado [...] Mas antes, são necessárias três observações prévias. A
primeira é que [...] o epitexto consiste no conjunto de discurso cuja a função não é
sempre essencialmente paratextual, muitas entrevistas tratam menos da obra do autor,
do que de sua vida , suas origens, seus hábitos e pessoa que frequentam”[...] (p. 304)
“[...] A segunda observação, de ênfase inversa,é que o epitexto é um conjunto cuja a
função paratextual não tem limites precisos, e no qual o comentário da obra se difunde
indefinidamente num discurso biográfico, crítico ou outro, cuja a relação com a obra é
as vezes indireta e, no caso extremo, indiscernível. Tudo que um escritor diz ou
escreve sobre sua vida, sobre o mundo que o cerca, sobre a obra dos outros pode ter
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uma pertinência paratextual [...]” (p. 304-305).
“[...] Última precaução: se tivermos muitas ocasiões de observar relativas negligencia da
opinião literária, inclusive dos especialistas, para com o peritexto, o mesmo não ocorre
claramente com o epitexto, que a crítica e a historia literária utilizam em larga escala
para comentar as obras - como prova, por exemplo, o emprego sistemático da
correspondências nas notas genéticas das edições eruditas [...]” (p. 305).
O epitexto editorial “Trata-se dos cartazes ou anúncios publicitários, comunicados e
outros prospectos [...]” (p. 305).
O Alógrafo oficioso “[...] é uma categoria muito menos franca e indiscutível do que em
matéria de paratexto [...]”. “[...] se subtrai, em princípio, à responsabilidade declarada
do autor, mesmo que este tenha participado de forma mais ou menos ativa de sua
produção” (p. 306, 309).
“O epitexto público sempre é dirigido, por definição, ao público em geral, embora
atinja, de fato, apenas uma parte limitada dele; mas essa orientação pode ser autônoma
e, de alguma maneira espontânea, como quando um autor publica, em forma de artigo
ou de volume, um comentário de sua obra, ou midiatizado pela iniciativa ou por
intermédio de um interlocutor, como no caso, dessas mensagens, autônomas ou
mediadas, podem tomar formas e ter funções diferentes, conforme o momento de sua
produção, original, posterior ou tardia”. (p. 309)
“O epitexto público original e autônomo é uma espécie um tanto rara, pelo menos sob
uma forma aberta: trata-se de uma resenha produzida, num, jornal ou revista, pelo
próprio autor”. (p. 310)
“ A resposta pública às críticas é um exercício também delicado e, em princípio,
proibido. (p. 311)
Mediações “autorresenha e uso ( ou mesmo abuso) do direito de resposta constituem
um recurso autônomo na mídia em suma excepcional: a situação canônica, nesse campo,
consiste num diálogo entre escritor e algum mediador encarregado de lhe fazer
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perguntas e de recolher e transmitir suas respostas”. (p. 313)
“Empreguei até aqui indiferentemente os termos interview e entretien, que são com
muita frequência considerados sinônimos. […] chamarei de “entrevista” [interview] um
diálogo, geralmente breve e conduzido por um jornalista profissional, com intuito de
cobrir o livro no momento de seu lançamento e portanto, em princípio, especificamente
sobre o livro; e de “conversa” [entretien] um diálogo geralmente mais extenso, feito em
data mais tardia, sem ocasião precisa[...]”. (p. 315)
Colóquios ou debates, “ qualquer situação em que um autor é levado a dialogar, não
mais com um interlocutor, mas com um auditório de algumas dezenas de pessoas, com
ou sem gravação ou projeto de publicação”. (p. 321)
Autocomentários tardios “essa prática é relativamente moderna, porque a era clássica,
pouco afeita ao comentário crítico em geral, suportava ainda menos que o próprio autor
assumisse indiscretamente a tarefa: tabu de decoro”. (p. 323)

O Epitexto Privado
“O que distingue o epitexto privado do epitexto público não é exatamente a ausência de
enfoque voltado para o público […] o que para nós definirá esse caráter é a presença
interposta, entre o autor e um eventual público, de um destinatário primeiro […] que
não é percebido como um simples mediador ou retransmissor funcionalmente
transparente, uma “não-pessoal” midiática, mas, sim, como um destinatário real, ao qual
o autor se dirige por se mesmo […] (p. 327)
“No epitexto público, o autor dirige-se ao público, eventualmente por meio de um
mediador; no epitexto privado, dirige-se primeiramente a um confidente real, percebido
como tal e cuja personalidade influi nessa comunicação, chegando a modificar sua
forma e conteúdo”. (p. 327)
“As correspondências de escritores são uma realidade quase tão antiga quanto a
literatura, ou pelo menos quanto a literatura escrita, mas está claro que, com algumas
exceções e por razões de decoro que já vimos, as correspondências anteriores ao século
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XIX não incluem muitas confidências a respeito da atividade literária de seus autores”.
(p. 328)
Confidências orais “é aparentemente menos abundante do que o das correspondências, e
sobretudo mais disperso, porque esse tipo de declaração pode ser mencionado em todos
os tipos de textos, dos quais um numero relativamente reduzido, do tipo “Lembranças
de Fulano”, é consagrado especificamente ao autor das confidências”. (p. 338)
Diários íntimos, “defino como epitexto íntimo toda mensagem, direta ou indireta, que
diga respeito à sua obra passada, presente ou futura, que o autor endereça a si mesmo,
com ou sem intenção de publicação posterior [...]”. (p. 340)
Prototextos “seja sua intenção, técnica ou (mais raramente) temática, a mensagem
paratextual dos diários de escritores resulta mais do testemunho do que do documento”.
[...] se pode esboçar uma espécie de inventário dos tipos de documentos suscetíveis de
integrar um dossiê de prototextos: fontes hipotextuais do gênero [...], documentos
ficcionais […], rascunhos [...], manuscritos [...], autógrafos [...] e provas tipográficas
[...]”. (p. 349)
Concluindo “epitexto em geral – público ou privado: essa própria especificidade é
totalmente relativa, porque a mensagem epitextual é muitas vezes do mesmo teor que a
do peritexto, que ora ele completa (uma entrevista como prefácio), ora duplica num
comentário autoral largamente repetitivo [...], residindo a diferença essencial, de fato, na
escolha do canal e portanto [...] uma grande parte da mensagem, na natureza do meio.
[…] O destino final do paratexto é cedo ou tarde juntar-se a seu texto, para fazer um
livro”. (354)
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PROGRAMA DA DISCIPLINA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE LETRAS
Disciplina: Estudos Temáticos do Bacharelado em Edição: Paratextos editoriais (LET 234)
Carga horária: 60h / Créditos: 04
Horário: 2ª-feira / 14h às 18h – 1º/2017
Prof.: Gustavo Cerqueira Guimarães
1. EMENTA

A disciplina tem o objetivo de discutir sobre paratextos e a construção de sentidos no
espaço entre o leitor e a obra literária. Serão realizadas leituras de obras, tendo como foco de
análise a relação significativa entre o texto e os seus elementos paratextuais. Os conceitos
teóricos destes elementos seguirão, fundamentalmente, os postulados de Gérard Genette em
Paratextos editoriais (2009). Realizar a redação de paratextos: prefácio, posfácio, orelha,
quarta capa, epígrafes, título, dedicatória, notas sobre autoria. A elaboração de índices.
Preparação de originais e normalização.

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A teoria da transtextualidade de Gérard Genette ─ arquitextualidade, intertextualidade,
paratextualidade, metatextualidade, hipertextualidade.
A periferia do texto: paratexto ─ peritexto, epitexto.
Peritextos: formatos, coleções, capas, páginas de rosto e anexos; o nome de autor; títulos; pressrelease.
Epitextos: entrevistas e correspondências.
Análise de paratextos editoriais.
Os profissionais do texto − autor, tradutor, editor/organizador; editor de texto/preparador de
originais.
Editoração de texto acadêmico e literário – características gerais.
A normalização de originais – elaboração de paratextos.
Prática de preparação de originais, incluindo elaboração de paratextos.

3. CRONOGRAMA

Datas
13.03.2017

Textos
Introdução e aspectos organizacionais
O livro e sua materialidade
O paratexto.
Leitura da “Introdução” e “Conclusão” do livro Paratextos editoriais, de Gérard
Genette (p. 9-20; 355-360).

20.03.2017

- A organização do trabalho do texto, de Mitsue Morissawa, p. 9-45.
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27.03.2017

- Normalização geral do texto, de Emanuel Araújo [cap. 2].

10.04.2017

- O peritexto editorial – Formatos; Coleções; Capa e anexos; Página de rosto e
anexos; Composição, tiragens (p. 21-37).
- O nome do autor – Lugar; Onimato; Anonimato; Pseudonimato (p. 39-53).
- Apresentação de textos a editar.

17.04.2017

- Digitalização do texto literário a editar.

24.04.2017

- Os títulos – Definições; Lugar; Momento; Remetentes; Destinatários; Funções;
Designação;

Títulos

temáticos;

Títulos

remáticos;

Conotações;

Sedução?;

Indicações genéricas (p. 55-95).
- Aula prática: paratextos.
08.05.2017

- Pensar a imagem
Fotografia e melancolia: Al Berto (e Barthes), Gustavo C. Guimarães, p. 90-112.
A fotografia do jardim de inverno: Barthes, fragmento, fotografia, Ana Martins
Marques, p. 11-28.
- Aula prática: paratextos e imagens.

15.05.2017

- Elaboração de paratextos.

22.05.2017

- Os press-release – As quatro formas; Derivas e anexos (p. 97-107)
- As dedicatórias – A dedicatória de obra; Lugar; Momento; Dedicadores;
Homenageados; Funções; A dedicatória de exemplar; Lugar, momento; Dedicador,
homenageado; Funções (p. 109-130).
- Aula prática: paratextos.

29.05.2017

- As epígrafes – Histórico; Lugar, momento; Epigrafados; Epigrafadores;
Epigrafários; Funções (p. 131-144).
- A instância prefacial – Definição; Pré-história; Forma; Lugar; Momento;
Destinadores; Destinatários (p. 145-173).
- Aula prática: paratextos, projeto gráfico, diagramação.

05.06.2017

- As funções do prefácio original – Os temas do porquê; Importância; Novidade,
tradição; Unidades; Veracidade; Para-raios; Os temas do como; Gênese; Escolha
de um público; Comentários do título; Contratos de ficção; Ordem de leitura;
Indicações de contexto; Declarações de intenção; Definições genéricas; Esquivas
(p. 175-209).
- Aula prática: paratextos, projeto gráfico e normalização.

12.06.2017

- Os outros prefácios, outras funções – Pósfacios; Prefácios posteriores;
Prefácios tardios; Prefácios alógrafos; Prefácios actorais; Prefácios ficcionais;
Autorais denegativas; Autorais fictícios; Alógrafos fictícios; Actorais fictícios;
Espelhos (p. 211-257).
- Aula prática: paratextos e preparação de originais.

19.06.2017

- Os intertítulos – Caso de ausência; Graus de presença; Ficção narrativa;
História; Textos didáticos; Coletâneas; Índices, títulos correntes (p. 259-279).
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- As notas – Definições, lugar, momento; Destinadores, destinatários; Funções;
Textos discursivos, notas originais; Posteriores; Tardias; Textos de ficção;
Alógrafas; Actorais; Funcionais (p. 281-301).
- Aula prática: paratextos, preparação de originais editoração final.
26.06.2017

- O epitexto público – Definições; O epitexto editorial; Alógrafo oficioso; O autoral
público; Respostas públicas; Mediações; Entrevista [interviews]; Conversas
[entretiens]; Colóquios, debates; Autocomentários tardios (p. 303-326).
- O epitexto privado – Correspondências; Confidências orais; Diários íntimos;
Prototextos (p. 327-354).
- Aula prática: editoração final.

03.07.2017

Entrega do trabalho final
- Aula prática: ajustes finais do trabalho final.
- Encerramento do curso.

4. AVALIAÇÃO
01 Fichamento de um dos textos estipulados – 20,0 pontos
01 Elaboração de paratextos – 15,0 pontos
01 Participações em sala de aula e em ambiente virtual – 15,0 pontos
01 Apresentação do texto literário: pensando o paratexto – 10,0 pontos
01 Trabalho final individual: Preparação de originais (apresentação de obra literária com os
paratextos elaborados pelo discente durante o curso) – 40,0 pontos
Data-limite para a entrega do trabalho final: 27 de junho.
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