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	  Objetos	  editoriais	  como	  dispositivos	  comunicacionais	  
	  
…conjunto	  de	  saberes	  e	  habilidades	  que	  procuram	  antecipar	  
as	  formas	  de	  retomada,	  reformulação	  e	  transformação	  dos	  

enunciados.	  
	  

(Alice	  Krieg-‐Planque,	  2009/2010)	  

	  



	  
	  

Se	  isto	  vos	  parecer	  enfático,	  desgraçado	  leitor,	  é	  que	  nunca	  
penteastes	  uma	  pequena,	  nunca	  pusestes	  as	  mãos	  

adolescentes	  na	  jovem	  cabeça	  de	  uma	  ninfa...	  Uma	  ninfa!	  
Todo	  eu	  estou	  mitológico.	  Ainda	  há	  pouco,	  falando	  dos	  seus	  

olhos	  de	  ressaca,	  cheguei	  a	  escrever	  Tétis;	  risquei	  Tétis,	  
risquemos	  ninfa,	  digamos	  somente	  uma	  criatura	  amada,	  
palavra	  que	  envolve	  todas	  as	  potências	  cristãs	  e	  pagãs.	  

	  	  
	  

Machado	  de	  Assis,	  D.	  Casmurro.(	  Capítulo	  33,	  “Penteado”)	  

	  



In:	  GADET,	  François	  &	  HAK,	  Tony	  (orgs),	  1997,	  p.	  82.	  
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GALTERIO,	  T.	  2013	  



Longe de serem escritores, fundadores de um lugar próprio, 
herdeiros dos servos de antigamente agora trabalhando no solo 
da linguagem, cavadores de poços e construtores de casas, os 
leitores são viajantes; circulam nas terras alheias, nômades 
caçando por conta própria através dos campos que não 
escreveram, arrebatando os bens do Egito para usufruí-los.  

A escritura acumula, estoca, resiste ao tempo pelo 
estabelecimento de um lugar e multiplica sua produção pelo 
expansionismo da reprodução. A leitura não tem garantias 
contra o desgaste do tempo (a gente esquece e se esquece), 
ela não conserva ou conserva mal a sua posse, e cada um dos 
lugares por onde ela passa é a repetição do paraíso perdido.  

 

(De	  Certeau,	  1990:	  269/70)	  	  



�  formação	  socioespacial	  (natureza	  +	  sociedade)	  
�  espaço	  responsivo	  (objetos	  técnicos)	  
�  relação	  entre	  o	  local	  e	  o	  global	  
�  tempo	  como	  quarta	  dimensão	  do	  espaço	  
	  

imprescindibilidade	  do	  discurso	  	  
	  

meio	  técnico-‐científico	  informacional	  



	  
	  

A	  globalização	  é,	  de	  certa	  forma,	  o	  ápice	  do	  processo	  de	  
internacionalziacão	  do	  mundo	  capitalista.	  Para	  entendê-‐la,	  
como	  de	  resto	  a	  qualquer	  fase	  da	  história,	  há	  dois	  elementos	  

fudamentais	  a	  levar	  em	  conta:	  o	  estado	  das	  técnicas	  e	  o	  
estado	  da	  política.	  (…)	  

Na	  realidade,	  nunca	  houve	  na	  história	  humana	  separação	  
entre	  essas	  duas	  coisas.	  As	  técnicas	  são	  oferecidas	  como	  um	  
sistema	  realizado	  combinadamente	  através	  do	  trabalho	  e	  das	  
formas	  de	  escolha	  dos	  momentos	  e	  dos	  lugares	  de	  seu	  uso.	  É	  

isso	  que	  faz	  a	  história.	  
	  

(SANTOS,	  Por	  uma	  outra	  globalização,	  2000,	  p.	  23)	  

	  



� motor	  único	  
�  unicidade	  técnica	  
�  convergência	  dos	  momentos	  
�  cognoscibilidade	  planetária	  

…produzem	  uma	  tecnoesfera	  geradora	  de	  uma	  
psicoesfera	  que	  a	  alimenta…	  



�  tecnoesfera	  
…	  é	  o	  resultado	  da	  crescente	  artificialização	  do	  meio	  
ambiente;	  a	  esfera	  natural	  é	  crescentemente	  substituída	  
por	  uma	  esfera	  técnica,	  na	  cidade	  e	  no	  campo.	  
	  
�  psicoesfera	  
…	  é	  o	  resultado	  das	  crenças,	  desejos,	  vontades	  e	  hábitos	  
que	  isnpiram	  comportamentos	  filosóficos	  e	  práticos,	  as	  
relações	  interpessoais	  e	  a	  comunhão	  com	  o	  Universo.	  



�  discursos	  são	  totalidades	  	  
(heterogêneas,	  históricas)	  
	  
�  os	  fluxos	  de	  texto	  dão	  coesão	  a	  essas	  totalidades	  
(identidade	  discursiva,	  objetos	  técnicos)	  
	  
�  processos	  de	  edição	  são	  processos	  de	  publicização	  	  
(trabalho	  de	  produção	  dessas	  totalidades,	  midium)	  
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