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RESUMO 
 
 
Na presente pesquisa, objetivamos investigar como se dá a representação do duplo 
papel do leitor nos perfis de Clarice Lispector, do Twitter. Visamos ainda analisar 
quais estratégias enunciativas o sujeito utiliza para manifestar a imagem de um 
leitor-autor (criador/moderador) no referido espaço. A fim de concretizarmos a 
empresa proposta, buscamos, no primeiro momento, compreender as condições de 
produção e recepção no Twitter. Na mesma oportunidade, catalogamos o Tweet 
como um gênero do discurso. No segundo momento, propomos um diálogo entre 
paradigmas estruturalista e pós-estruturalista de representação da linguagem, do 
leitor e do autor e os perfis de Clarice Lispector. Aproveitamos a ocasião para refletir 
sobre práticas discursivas no ciberespaço e para descrever as características 
discursivas de tais práticas por seu turno, classificarmos os perfis estudados em 
literário e de divulgação. Em um terceiro momento, buscamos discutir o modo de 
escrever e de ler no perfil literário. Com o propósito de analisar as estratégias 
alusivas utilizadas para a manifestação da imagem do duplo, apresentamos uma 
discussão sobre a alusão e suas categorias constitutivas, a saber: a memória- 
trabalho e a memória-sonho; metáfora e a metonímia, pois tais categorias são 
reveladoras do jogo de escrever e de ler do leitor-autor-criador no perfil literário. Por 
fim, demonstramos os resultados alcançados em todo o processo investigativo. Os 
resultados revelam que validamos a hipótese de que o leitor se representa como 
autor através da travestimenta da autora Clarice Lispector, utilizando como 
estratégias alusivas a memória, a metáfora e a metonímia. A metodologia que auxilia 
o desenvolvimento da pesquisa é a alusão. Esta, enquanto modo de leitura e de 
interpretação do fenômeno a ser estudado, permite ao pesquisador recuperar traços, 
vestígios conceituais no objeto através da memória-trabalho e da memória-sonho,  
do deslocamento e da reunião de saberes. A partir da relação entre os 
deslocamentos de saberes e a reunião deles em torno do fenômeno, proposto pelo 
pesquisador, apreendemos uma certa essência, um certo conceito. Em face disso, o 
nosso corpus exigiu o deslocamento de saberes de diversas ordens: filosóficos, 
linguísticos, literários, da teoria da comunicação, semióticos a fim de perceber e 
inscrever em torno dos perfis de Clarice Lispector certo traço conceitual, qual seja: 
um traço linguístico. Desse modo, pretendemos contribuir para a inserção da 
linguística nos novos espaços enunciativos que estão surgindo com o advento das 
miraculosas invenções do mundo da tecnologia. 

 
 

Palavras-chave: Leitor-autor. Representação. Ciberespaço. Gênero do discurso. 
Twitter. Perfil literário. Clarice Lispector. 
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ABSTRACT 
 
 
In the present research, we aim to investigate how the representation of the reader 
double role takes place at in Clarice Lispector’s profiles, from Twitter. Besides, we 
aim to analyze which enunciative strategies the subject uses to display am image of 
a reader-author (creator/moderator) in the referred space. In order to consolidate the 
proposed company, we intend firstly to understand the production and reception 
conditions in Twitter. At the same time, we write the Tweet as a discourse genre.At a 
second moment, we proposed a dialogue between structuralist and pos-structuralist 
paradigms of language, reader and the author as well as Clarice Lispector’s profiles. 
We grasp to reflect about representations of language, reader and author in the 
cyberspace and to describe discourse characteristics of such practices. Then, we 
search to discuss the way of writing and reading in the literary profile. In order to 
analyze the allusive strategies used to manifest the image of the double, we discuss 
about allusion and its constitutive categories, such as, working-memory/ recreating- 
memory, metaphor/metonymy in which are revealed the game of writing and reading 
of the reader-author-creator in the literary profile. At the end, we show the achieved 
results in the whole investigative process. The results demonstrate that we validate 
the hypothesis that the reader represents himself as an author through the author 
Clarice Lispector, using the memory, the metaphor and the metonymy as allusive 
strategies. The methodology that contributes to development of this research is the 
allusion. The allusion, as a reading and interpretive way of the phenomenon studied, 
allows the researcher to bring back traits, conceptual traces in the object through 
working memory and recreating memory, the displacement and the joining of 
knowledge. From the relation between the displacement of knowledge and its joining, 
proposed by the researcher, we acquired a particular essence, a particular concept. 
Due to it our corpus demanded the displacement of knowledge in many orders: 
philosophic, linguistic, literary, communication theory, etc. in order to realize and 
register around Clarice Lispector’s profiles certain conceptual trace: a linguistic trace. 
This way, we intend to contribute to the insertion of the Linguistics in the new virtual 
enunciative spaces that are emerging with the advent of amazing inventions of the 
technologic world. 

 
 
Keywords: Reader-author. Representation. Cyberspace. Discursive genre. Twitter. 
Literary Profile. Clarice Lispector. 



 

SUMÁRIO 

RESUMO .................................................................................................................. vi 
ABSTRACT............................................................................................................... vii 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 9 

2 O GÊNERO DO DISCURSO TWEET: a conflitual travessia do Outro no Um .. 27 
2.1 A conflitual travessia do Outro no Um ............................................................... 36 
2.2 Tweet: catalisador e caleidoscópio de gêneros discursivos secundários. ......... 40 
2.3 A alusão como princípio discursivo de leitura e escrita do/no Tweet..................47 
2.4 O gênero Tweet: uma tendência ao discurso citado ........................................... 53 
2.5 O jogo de alternância dos sujeitos da comunicação discursiva, o direcionamento 
e o endereçamento no/do Tweet ............................................................................... 60 
2.6 O Twitter como um dos elementos constitutivos do estilo do Tweet ................... 69 

3 A RE(A)PRESENTAÇÃO DO LEITOR DOS PERFIS DE CLARICE LISPECTOR: 
a re-vira-volta no universo do autor e leitor na contemporaneidade ................. 77 
3.1 Do problema da re(a)presentação da linguagem, do autor e do leitor nos perfis 
de Clarice Lispector. ..................................................................................................79 
3.2 Do perfil de divulgação das obras de Clarice Lispector ao perfil literário: o 
recorte, a seleção e a combinação de componentes factuais no Twitter. ............... 122 
3.3 O duplo no perfil literário @frasesdeclarice: o (in)acabamento da personagem 
Clarice Lispector e o leitor-autor. ............................................................................. 155 

4 AS ESTRATÉGIAS DE ESCREVER E DE LER A NARRATIVA 
CONTEMPORÂNEA NO TWITTER DE PERFIL LITERÁRIO: o jogo da alusão do 
leitor-autor e do leitor-seguidor em @frasesdeclarice ..................................... 175 
4.1 O papel da memória-trabalho e da memória-sonho no trabalho estético do leitor- 
autor-criador e do leitor- seguidor. ......................................................................... 187 
4.2 A metáfora e a metonímia: uma imitação da brincadeira de recorte e colagem no 
perfil literário ........................................................................................................... 207 

5 CONCLUSÃO ..................................................................................................... 218 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 222 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
 
 
 

Dois e dois são quatro. 
Nasci cresci 
Para me converter em retrato? 
Em fonema? Em morfema? 
Aceito ou detono o poema? 

Ferreira Gullar 
 
 

A vontade de investigar sobre este tema do duplo papel do leitor no Twitter de 

perfil literário nasceu das inquietantes leituras e desleituras da obra Água Viva, de 

Clarice Lispector. Brotou do enleio, do desequilíbrio e das fissuras, causadas pela 

atividade sísmica do ato de ler, sobre a superfície compacta e ordenada da figura do 

Mesmo, do familiar, do linear que nos constituía. Surgiu a partir do estado de perda 

de um lugar seguro que nos possibilitasse reconhecer as fronteiras entre o Mesmo e 

o Outro. Tal qual o movimento das placas tectônicas, a leitura da obra nos retirou 

qualquer sensação de segurança e de sensatez, ao nos levar a fazer, na repetição 

do gesto barthesiano, o movimento constante de erguer a cabeça para 

vislumbrarmos, num gozo incessante, um horizonte relativamente estável que nos 

permitisse recobrar os sentidos. Por seu turno, tentarmos (re)escrever, juntamente 

com a autora-criadora, um novo texto nos espaços em branco, nas bordas do livro, 

nas entrelinhas; procurarmos redesenhar um novo mapa da geografia do mundo do 

leitor e do autor; da autoria e da recepção na contemporaneidade. 

Tal desejo se intensificou quando nos deparamos com a imagem do leitor 

grafitada na obra sendo humanizada, animada no ciberespaço, por intermédio de 

avatares e de recorte-colagem de trechos do conjunto de escritos da autora. 

Compreendemos que, de certo modo, os apelos de Clarice Lispector foram 

atendidos. O leitor está ocupando o lugar testamentalmente legado pela sua 
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genitora. Numa atitude altruísta, não menos de poder, a autora morre para viver, 

para se multiplicar, para dar muitos frutos, para se eternizar. Nesse sentido, morrer é 

viver, porque, no retorno, ela volta livre de corpo limitador. Ela retorna em forma de 

centelha. Para tanto, doa toda a sua coleção de escritos àquele com quem ela 

dialogou, trocou conhecimentos. O pronome demonstrativo deve recuperar não uma 

figura que precederia ou excederia os seus textos, mas sim o leitor que nascia, era 

alimentado, crescia pouco a pouco ao mesmo tempo em que seus grafismos 

preenchiam as folhas em branco: o leitor-autor. A obra torna-se o testamento, o 

documento oficial que autoriza a posse do leitor no lugar do autor. Todavia, antes de 

assumir seu lugar legalmente herdado, este recebeu um tratamento científico- 

tecnológico. Implica dizer que existe um processo de afetação tecnológica 

intermediando a manifestação do leitor-autor. 

Em vista disso, o recondicionamento recebido força-nos a criar uma rede 

alusiva que traslade do universo literário para o científico-tecnológico, num trajeto 

não linear, mas em espiral. Nesse trajeto, o primeiro toca levemente no segundo e 

este naquele, compondo um todo constituído de partes. Partindo dessa rede, 

pretendemos ver de que modo os dois domínios opostos se ratificam  e 

potencializam um ao outro, no sentido de autorizar e possibilitar, por meio da 

intervenção técnica, as manifestações do duplo papel do leitor. 

Ao trazermos a obra Água Viva, não almejamos, com isso, desenvolver uma 

pesquisa comparativista, como intentávamos a priori. A imagem complexa e 

intrigante vislumbrada no perfil exigiu demais do nosso olhar. Isso fez com que 

restringíssemos o recorte investigativo. Todavia, queremos ser coerentes com a 

perspectiva teórico-metodológica da alusão, uma vez que defendemos que o leitor 

do perfil está se re(a)presentando. Quer dizer que ele já habitou outros espaços, 

viveu em outros lugares. Portanto, evocamos um olhar interdiscursivo sobre esse ser 

emblemático. 

A figura do leitor nos perfis de Clarice Lispector nos indiciou o trabalho 

artístico colaborativo desenvolvido na obra Água Viva. Nela, o leitor aparece como 

uma personagem que discute, com a autora-criadora (narrador-personagem), o 

acabamento estético que ela vem dando ao livro. Ele manifesta o que espera do 

autor. Tenta definir o lugar de cada um. Entretanto, num exercício metalinguístico, a 

autora-criadora o convida a sair do lugar instituído no quadro de comunicação 
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(aquele que recebe passivamente uma mensagem/ que só decodifica e compreende 

o que está na superfície do texto) ou a desistir da leitura. 

Através da alegoria do espelho, o lugar de contemplação e do artístico – do 

qual é possível perceber, dar acabamento ao fundo aperceptivo sobre o qual as 

personagens interagem – torna-se o sujeito de representação do autor-criador,1 na 

medida em que dialoga com ele, questiona seu estatuto; quando propõe uma 

abertura do lugar exclusivo do autor; quando divide a responsabilidade de 

acabamento artístico com o outro. 

Uma obra cujo corpo estético é (in)acabado propositalmente com intuito de 

aproximar o outro extremo (o leitor), compartilhando, por sua vez, com ele, o lugar 

de acabamento, o qual era exclusivo do autor. A partir do jogo do Eu sou constituída 

e entrecortada pelo Outro, a autora-criadora revela a ambivalência, jamais desfeita, 

que sustenta a categoria discursiva autor, posto que, na ação estética, deflagra a 

sua condição de leitora, exigindo, dessa forma uma re(a)presentação do quadro 

estruturalista de comunicação. 

O inacabamento do dizer e a ambivalência que movem a figura do autor e do 

leitor nos fazem construir uma ponte entre o que a literatura e a ciência vinham 

desenvolvendo no âmbito da comunicação e as pesquisas na área de cibernética. 

Esta última se apropria de todo conhecimento desenvolvido no que tange aos 

assuntos de cognição/interação e remodela a tela do leitor e do autor. 

A metáfora do hipertexto, pano de fundo de interação nas mídias sociais, é 

um exemplo concreto do estreitamento do lugar do autor e do leitor na cena 

sociocomunicativa contemporânea. Respaldando-nos em Lemos (2004, p. 125), a 

proposição do leitor-autor nos perfis de Lispector se sustenta também na ideia de 

que a metáfora hipertextual, baseada em uma lógica sociocognitivista, institui ali um 

figura híbrida de leitor e de autor no mesmo lugar de enunciação. O que é relevante 

anotar nesse quesito é que tal figura do perfil em estudo traz rastros de outras cenas 
 

1 Em Àgua Viva, temos uma fusão do herói e do leitor-herói no autor-criador, portanto, há uma 
autorrepresentação. O narrador-personagem é um neófito no universo da criação literária. Ele 
estabelece, no ritual de iniciação, um diálogo com o seu leitor, o qual também é uma personagem. No 
exercício metalinguístico, o autor-criador – elemento estético do romance – revela-se não em um todo 
compacto, mas sim uma totalidade de fragmentos. O distanciamento do autor-criador das 
personagens é quase imperceptível. Em virtude disso, os dois forçam o autor-criador a se recompor 
ininterruptamente no excedente de visão, porquanto as personagens se desfazem e se refazem a 
cada discurso literário evocado. O autor-criador, no pacto que tenta estabelecer com o leitor-criador, 
define que eles devem trocar de roupa interruptamente como numa peça de teatro em que dois  
atores representam vários papéis. Como se fosse um anagrama, eles brincam com os discursos 
literários. 
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de enunciação os quais nos permitem construir um conjunto de princípios e regras 

híbridas. O conjunto, por sua vez, leva-nos a compreender o funcionamento a 

natureza dos perfis e a figura que enuncia desse lugar. 

No nosso recorte teórico, percebemos que o russo, defensor do 

interacionismo, já trazia, a partir das análises das obras de Dostoievski, traços da 

figura híbrida do leitor, evidenciando, assim, que ele tem esse lugar na literatura e na 

ciência antes mesmo do universo virtual. 

Como próprio Bakhtin descreve na Estética da criação verbal, na atividade 

artística, a consciência criadora é uma figura ambígua/polissêmica. No quadro 

metodológico bakhtiniano, a consciência criadora é, de antemão, assaltada por algo 

que lhe detém o olhar, exigindo dela um comportamento contemplativo, de 

observação. Nesse instante, o espectador é tomado por uma vontade intensa de 

vivenciar, de interpretar, de deixar suas sensações e sentidos particulares 

impregnados no objeto. A essa relação inicial, Bakhtin denomina de ato ético- 

cognoscente e ativismo axiológico. Em tal ativismo, o objeto, que em sua imanência 

profana se abre em uma concentração de vozes multidiscursivas, é interpretado 

segundo um lugar que o sujeito contemplador ocupa. Nessa visão dialógica, a 

enunciação é sempre precedida de construção de sentido, de uma vontade de 

restabelecer a unidade do objeto. Não percebemos aí a presença do leitor? 

Assim, quando o autor retira a coisa do lugar de contemplação e o constrange 

conforme o jogo discursivo próprio da estética artística, visualizamos três momentos 

imiscíveis e indissociáveis refratados no processo/produto artístico: o primeiro, da 

leitura contemplativa, enquanto processo de reestabelecimento de uma certa 

unidade do objeto; o segundo, de autoria, reformulação do vivido de acordo com o 

jogo enunciativo, e um terceiro em que a vontade discursiva do sujeito-autor se 

concretiza na resposta antecipada do outro, o seu interlocutor. 

A re(a)presentação do objeto só faz sentido se compartilhada com o outro. 

Com efeito, se pensarmos que enunciamos sempre para o outro, somos levados a 

afirmar que o autor faz apenas uma parte do trabalho artístico. O ato criador não é 

senão um momento de incompletude. Intentamos, com isso, asseverar que, no 

momento em que o autor dá acabamento estético ao objeto de contemplação, temos 

refratadas três consciências que não se misturam, mas também não se dissociam do 

ato criador. Por consequência, observamos as limitações e a impossibilidade de 

objetificar o todo artístico, devido à necessidade da resposta do outro como uma 
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forma de acabamento constante de seu texto. O outro precisa deixar ali a sua marca 

e imprimir sentido para o dito. Nesse caso, o texto traz o duplo. 

Em defesa de nosso ponto de vista, tentamos assegurar que, no Twitter, o 

leitor, ao criar um perfil de Clarice Lispector e desse lugar enunciar através do 

discurso citado (recorta/colagem), torna-se uma força produtiva de divulgação e/ou 

criadora, uma vez que, no processo de atualização dos discursos literários da 

autora, vislumbramos que o conjunto de citações das obras (partes) engendra um 

todo com funcionamento e com natureza literário-tecnológicos. 

No perfil, vemos a voz do leitor refratada na figura da autora Clarice Lispector. 

Figura essa criada por ele e a quem ele representa. Simultaneamente, ele se 

autorrepresenta quando assina seu nome e assume a responsabilidade pelo dito no 

perfil. Dizemos que a imagem de Clarice refratada nas citações foi resultado de 

trabalho de ler, cortar, colar do leitor, porque, na multiplicidade de vozes que 

constituem o corpo dela, ele recorta a imagem que, de certo modo, atende às leis 

enunciativas do lugar de produção: o Twitter. Segue daí que o leitor, que já é autor 

do perfil literário, tem suas raízes na produção literária e nas produções científico- 

tecnológicas. Ora as raízes literárias conduzem o trabalho do leitor-autor ora são as 

científico-tecnológicas, ora essas raízes estão intimamente entrecruzadas, não 

podendo mais estabelecer uma distinção nítida entre um ativismo literário ou de 

divulgação. 

A imagem do leitor-autor é possível, visto que tanto um quanto outro, ao longo 

dos anos, foram ganhando feições discursivas, em contrapartida às feições 

fisiológica e cognitivista. A imagem do duplo se sustenta na ideia de que só no 

universo enunciativo, o autor e o leitor podem ser compreendidos. Implica afirmar 

que, com o perfil literário, devemos suspender a estrutura fechada que definia a 

enunciação literária. O perfil nos faz lembrar que a enunciação é viva, é metabólica, 

por seu turno, se constitui no aqui/agora da enunciação. Noutras letras, a 

enunciação literária responde antes a um conjunto de elementos enunciativos 

próprios do lugar, da intenção e da roupagem que o sujeito falante utiliza e faz as 

personagens utilizarem. O objeto concreto pode indiciar os fios discursivos que o 

sustentam. Fora dessa ordem, qualquer estrutura e sentido estão suspensos; são 

nonsense. Partindo dessa ideia é que propomos a definição de um perfil literário. 

Os perfis comuns respondem à pergunta O que está acontecendo? Eles falam 

do futebol, do programa de televisão a que estão assistindo no momento da 
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enunciação, das fofocas, dos acontecimentos mundiais, etc. Há uma diversidade de 

temáticas entrecortando o acabamento do perfil comum. Em contrapartida, o perfil 

literário tem uma temática definida, além de dar uma não resposta para pergunta. 

O perfil literário traz também a possibilidade de estabelecer relações entre as 

coisas por meio do princípio da alegoria, da metáfora e da metonímia. A metáfora do 

instante-já (aqui/agora) deflagra a construção do novo modelo de comunicação, 

pautado no processo de interdiscursividade e intradiscursividade. Por sua lente 

alegórica, somos levados, não sem esforço, a avizinhar, a justapor os extremos, não 

nesse lugar marcado, visível, mas sim no não-lugar da linguagem: lá onde é possível 

desdobrar, reunir, deslocar, emaranhar os espaços, as posições nominadas 

aprioristicamente; lá onde as fronteiras taxonômicas e o quadro de classificações e 

de descrições são turvados, obscuros e confusos; lá onde as realidades se 

interpelam, dialogam, refratam-se e escapam de si mesmas. 

O perfil literário causa um certo estranhamento, no primeiro momento, 

impedindo-nos de nominar, na medida em que nos faz entrar em crise com a 

linguagem, com as bases históricas e culturais peremptórias. Por essa razão, faz- 

nos interrogar sobre um processo de representação fundado no princípio de que o 

real é espelho, imagem e semelhança do céu. Uma força criativa se constitui no 

combate a qualquer noção referencial e de transparência no que diz respeito à 

relação natural e biunívoca entre as palavras e as coisas. Somos levados a inquirir 

sobre uma racionalidade que compartimentaliza, individualiza e decompõe os 

saberes a partir de quadros taxonômico e institucional, como uma forma de controle 

e uma condição de existência de sentido para as coisas. 

No segundo momento, o perfil nos faz refletir sobre a ordem das coisas, sua 

re(a)presentação em lugares inóspitos e a importância da linguagem nesse 

ordenamento. Ele pode ser um prenúncio de uma mudança de paradigma no modo 

de escrever e de ler da contemporaneidade; no modo como o homem se projeta e 

interage no mundo das tecnologias da informação. Baseado em uma ideia de uma 

racionalização perfeita, o projeto de construir uma cópia do homem através da 

máquina e da técnica encontra resistência na própria escritura. O homem não se 

deixa apreender por completo, o fluxo da consciência não deixa encontrar a chave 

que falta para abrir a porta da mente humana. O ar pesado e nevoento de uma 

resistência ao definitivo é sinalizado no ato mesmo de escrever e de ler, através de 

uma escrita fragmentada, desconexa e descontínua. 
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O modelo de escrever e de ler segundo uma estrutura e um conjunto de 

regras prontas e acabadas para receber um conteúdo determinado pelos críticos é, 

como diria Bakhtin, a situação enunciativa que impulsiona o deslocamento do sujeito 

para o excedente de visão, levando-o a vivenciar axiologicamente e no processo de 

acabamento trazer, por meio do dado, um modo novo de escrever e de ler, onde a 

forma e o conteúdo dialogam entre si; onde o espaço não existe de antemão, 

porquanto é da ordem da enunciação; onde o tempo é do aqui/agora da situação de 

comunicação. É numa conjunção de elementos enunciativos que o conteúdo ganha 

uma forma. 

A escrita fragmentária e desconexa, por conseguinte, tem como pano de 

fundo um lento movimento de subversão de um mundo extremamente tecnicista. O 

mundo das tecnologias direciona o homem para o diferente, para a escrita como um 

jogo de poder e não simplesmente como uma atividade de reprodução. A escrita em 

retalhos revela os tecidos sociais e ideológicos que constituem a consciência e o 

pensamento de um homem sempre por vir. Um homem cujo corpo é marcado pela 

escritura. 

No terceiro momento, o duplo papel do leitor nos fez refletir sobre a 

sintomática fragilidade de um leitor que prima pela organização lógica, linear e 

realista. A agonia de (re)novação de um leitor que tenta decodificar signos e 

desvendar, adivinhar o que se passa na consciência do outro é um ponto 

substancialmente elucidativo do trabalho do autor no perfis estudados. Para além da 

biologia e da psicologia, o leitor é (res)significado, (re)inserido no mundo do discurso 

quando é forçado a transcender os limites das frases, a buscar, nas entrelinhas, o 

jogo construído pelo sujeito que fala. Nesse jogo, ele transita do lugar da recepção 

para o da produção e vice-versa. 

No jogo da escritura, os extremos, onde se localizavam o emissor e o receptor 

no quadro de comunicação são, geometricamente, estreitados. No 

redimensionamento das linhas, a imagem deles sofreu uma distorção de lente, por 

isso, aparece indefinida. Aquele que descodifica parece, na atividade de modificação 

geométrica da imagem, ter sobreposto a mão sobre a do produtor. A sobreposição 

refrata Um e Outro. Discursivamente, um outro modelo de significação é soerguido. 

Além disso, a possibilidade de uma atividade literária no Twitter nos leva a 

pensar sobre um certo modelo de linguagem. Esta, no universo virtual, é 

responsável por fazer vir à tona as semelhanças e as diferenças entre as coisas; 
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evidencia o liame que aproxima os diferentes e sobre o qual torna familiar o 

estrangeiro. No próprio universo da linguagem, estamos, incansavelmente, tentando 

encontrar um referente que nos faculte ver no diferente algo íntimo. Isso implica 

dizer que há sempre uma ordem. Esta não responde a uma coisa oculta, esotérica 

que se advinha através da palavra e que se revela para uns poucos privilegiados, 

tampouco diz de uma regulação de uma realidade que se encontra em um plano 

onto-cognoscente, das ideias, da inteligência, mas concerne sim a um princípio da 

mundanidade, das relações de força e de poder estabelecidas entre os homens no 

processo de interação social. A linguagem, nessa ótica, se despede do real e se 

estabelece enquanto mundo simbólico, que cria a si mesmo e que projeta várias 

realidades sobre o real. Ela tem seu próprio sistema estruturante, sua própria ordem. 

As ideias, o cognoscente e a racionalidade são produtos da linguagem.2 

A linguagem, próxima das ideologias, gera sistemas de significação através 

de construções sociais e de práticas discursivas. Essas, por estarem sempre em 

movimento dialógico, antes de revelarem uma verdade circundante, evidenciam 

como a palavra e a imagem dissimulam a ausência de um centro imutável e gerador 

de um sentido em si mesmo. O sentido, nessa visão, é construído através de um 

lugar discursivo específico que o sujeito assume. 

Já não temos mais acesso ao real sem a intervenção discursiva. Não 

precisamos mais de um referente na extremidade da cadeia para significarmos as 

coisas no mundo. A linguagem tem seu próprio sistema de referenciação. Os signos 

estão lado a lado com os símbolos, os ícones, as imagens, etc. numa trajetória 

dialógica, complexa e reversível. Os simulacros do real se bastam nesse momento 

contemporâneo. Representamos, no ato concreto do dito, uma representação. É o 

saber representando o saber. 

Esse momento atual nos remete, em certa medida, ao renascimento, uma vez 

que conhecemos, apreendemos, identificamos e diferenciamos as coisas por meio 

de representações, as quais nos são dadas pela linguagem. A diferença crucial que 

separa um momento do outro é que hoje nos esquecemos de buscar um discurso 

primordial e de restituir um sentido primeiro. O enigma e o original dão lugar à 

discursividade. 

 
 

2 “A linguagem não representa o mundo, antes, ela é o próprio mundo. A fala produz aquilo que 
enuncia” (Lemos, 2004, p. 79) 
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Subsidiados por Baudrillard (1991, p. 10), consideramos que a verdade, a 

busca de referência no real e a causa objetiva das coisas deixam de existir. A língua, 

astuciosa, engendrou referências e circunferências que mascaram a presença na 

ausência de um ser fundante. Dizemos isso pelo embaraçamento que a perfil 

literário nos causou. O perfil tem sinalizado que é na linguagem e pela linguagem 

que se chega ao não-lugar da linguagem; chega-se ao lugar onde emanam 

estereótipos, práticas discursivas, identidades e diferenças; chega-se ao entrelugar 

ou ao sulco que sustenta o significante e o significado, as representações. 

O sujeito que enuncia no perfil vai evidenciando que o sentido entranhado nas 

coisas e a verdade eterna são construções dos homens, e que o sentido é 

enganador, haja vista que dissimula uma certeza. Na realidade, não passamos de 

repetidores de discursos enovelados. A significação em si mesmo nos escapa, 

porque ela não existe sem uma tessitura dialógica, não existe fora da linguagem, 

fora das relações sociodiscursivas. Não existe sem um movimento para traz e para 

frente. Estamos doravante no mundo das representações e a linguagem é senhora 

de todas as coisas. 

O perfil literário reafirma que somos seres de linguagem, “texto, folhas 

impressas, história já transcrita” (FOUCAULT, 2007a, p. 63), e que o princípio que 

funda o interior, a alma não é Deus nem um cogito, mas discursos proferidos 

alhures, os quais somos obrigados a repetir e a tentar subtrair do Outro um lugar 

para subjetividade. Somos, portanto, nessa conjuntura, atores em um grande palco 

do mundo. Encarnamos, por meio de grafismo, de imagem e de sons, seres cheios 

de uma presença simbólica. Logo nascemos e somos obrigados a entrar no mundo 

simbólico, do discurso; a ocupar um lugar nesse mundo; a organizar o caos que nos 

atravessa por meio da linguagem; a escolher, em um universo de possibilidades de 

papéis criados pela cultura, os que se ajustam melhor ao nosso corpo simbólico; a 

assumir outros que nos são impostos. 

No universo virtual, a representação enquanto uma reprodução do real cai por 

terra, porquanto se descobre a manobra arquitetural e de poder que sustenta o 

paradigma. O homem descobre que é a heterogeneidade que habita os espaços 

sociais, e é por ela que criamos uma rede (inter)discursiva que liga uma esfera a 

outra. Nessa perspectiva, a consciência é resultado de um processo complexo de 

uma percepção já atravessada de discursos circulantes, construídos 

aprioristicamente pelo indivíduo no processo de interação histórica, cultural e social. 



18 
 

 
 
 

A representação ganha uma nervura dialógica, simbólica e discursiva. 

Buscamos desvelar o jogo da escritura que entrecorta o discurso do outro num 

movimento ininterrupto de reforçar, contestar ou ampliar as regras do jogo, não mais 

uma verdade entranhada nas coisas. Seguindo tal lógica, essa nova visão é 

responsável pela presença das minorias, dos microfenômenos, da narração da 

própria vida, da falência de grandes discursos, da instabilidade das teorias e dos 

métodos. A instabilidade e a mobilidade são a dinâmica da vida social 

contemporânea, e os artefatos técnicos trazem consigo todo esse conjunto de  

ideias. O universo virtual sinaliza para o autogoverno; para (re)inscrição da lei na 

carne, no corpo, não fora dele; para a constituição de um sujeito livre, igualitário e 

autônomo. No projeto do homem contemporâneo, os sujeitos devem obedecer às 

leis que eles próprios constroem na interação social. 

Considerando tais recortes, a representação pode ser concebida aqui como 

processo/produto da apropriação3 que o sujeito faz dos saberes apresentados, ao 

seu redor, em forma de signos, de símbolos e de imagens, consequentemente, 

como os traduz, para o outro, em suas práticas discursivas e sociais. Já que 

utilizamos o termo apropriação, somos obrigados a dizer que o saber se dispersa em 

uma miríade de fios dialógicos, porquanto envolve a percepção de um indivíduo que 

se acredita singular. 

Nesse modelo, a representação torna-se a parte material, visível do 

conhecimento. Desse modo, o motor potencial que move a maquinaria simbólica é o 

saber histórico. Este, em seu movimento constante e complexo de reapresentação 

do já apresentado, nunca dorme; é ubíquo; é grilhão que prende cada gesto do 

homem; é a justificação de sua existência e das coisas no mundo; é senhor da vida 

e da morte de um mundo das simulações; é promíscuo, gerando no ato libidinoso da 

prostituta, filhos (i)legítimos, com várias feições e em lugares e em tempos diversos. 

Ele estabelece entre o eu e outro um elo dialógico e contíguo, criando o desejo de o 

eu existir para outro e pelo Outro, através do processo contraditório de acabamento. 

Contraditório, uma vez que o acabamento vem sempre acompanhado, mesmo que 
 

3 Apropriar-se de uma mensagem é apoderar-se de um conteúdo significativo e torná-lo próprio. É 
assimilar a mensagem e incorporá-la a própria vida – um processo que muitas vezes acontece sem 
muito esforço, e, outras vezes, requer deliberada aplicação. É adaptar a mensagem a nossa própria 
vida e aos contextos e às circunstâncias em que vivemos; contextos e circunstâncias que 
normalmente são bem diferentes daqueles em que a mensagem foi produzida (THOMPSON, 2008, 
45). 
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não visível, do seu prefixo in-, ensejando, de certa maneira, a contradição que 

atravessa o processo. 

Dessa moldura representacional, surge a necessidade de encenar através de 

máscaras retiradas e dadas pelo outro, já que no lugar do rosto ficou um espaço 

vazio. O sujeito falante, motivado por um fundo aperceptivo específico, solicita 

sempre, no processo de interação social, um saber de seus interlocutores, interperla-

os, ensejando-os a personificar tal saber através de gestos, trejeitos, roupas, tiques, 

etc. Noutros signos, o outro leva o seu parceiro a falar em línguas, a trocar de 

roupas ininterruptamente, a usar acessórios coerentes com os papéis, força-o a 

transitar de um lugar para o outro nos limites da linguagem. Estamos  diante da 

esquizofrenia dos papéis. No teatro que representa um teatro, o sujeito  são todos e 

nenhum ao mesmo tempo. Retirado do palco, sobra o vazio secular, fica a morte do 

ser único e fundante. O funcionamento, a natureza e a virtude da representação são, 

por seu turno, discursivos. Nessa lógica, os seres ─ já não podemos mais usar o 

singular ─ têm natureza discursiva. 

Os papéis representados por meio de práticas discursivas são, por sua vez, 

efeitos, reverberações, retornos e ressaltos do perfil de um saber ubíquo, dialógico e 

histórico. O sistema representacional se sustenta, portanto, na teoria semiológica de 

Barthes,4 entrando, como componentes principais da encenação, saberes, vozes de 

autoridade, aparelhos ideológicos, língua(gem) e técnicas em um jogo complexo e 

intrincado. 

A semiologia barthesiana é transgrediente, uma vez que reconhece, também, 

no processo de representação, vozes subversivas. Nesse contexto, ela se sustenta 

sobre o princípio de que duas vozes equipolentes se manifestam e orientam a 

atividade semiológica. A primeira ─ voz de autoridade ─ tende para a manutenção 

da ordem; delega papéis a serem reproduzidos e a segunda ─ voz teimosa e 

dispersa ─ a qual no afã de representar o irrepresentável, tende para o 

deslocamento, para o desvio e para (re)construção do pronto e do acabado. O 

deslocamento não propõe a destruição do já instituído, mas sua ampliação, 

 

4 Cabe aqui uma nota, haja vista que a semiologia discutida está mais para o que Barthes denominou 
escritura e não necessariamente para a primeira versão da semiologia barthesiana. Esta ainda está 
assaz presa ao pensamento cartesiano e estruturalista. Optamos por usar semiologia, para tentarmos 
ser coerentes com a terminologia usada por ele em Aula, em que se utiliza do termo para denominar 
a disciplina que ministrou. Em Aula, é prefigurado um outro Barthes. Agora embebido das ideologias 
pós maio de 68, ele traz para sua discussão questões importantes para o âmbito da teoria da 
significação. 
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evidenciando, assim, um caráter importante que estrutura a ação do homem sobre o 

mundo, qual seja: o heteronímico, o polissêmico. 

O sujeito, na ação de significar, segundo Barthes (2007a), matiza, com as 

cores diferentes da cultura e da história, muito mais que perscruta as coisas do 

mundo. Os matizes trazem à superfície a condição de seres históricos e a não 

aceitação disto. A falta de escolhas ─ aquilo que deve fazer e como deve viver é 

dado a priori ─ leva o indivíduo a (re)inventar e a pintar, com cores diversas, os 

papéis sociais já pintados. Queremos dizer que o homem está sempre inserindo, 

através do processo de heterotopia ou de descontinuidade, um elemento novo, 

diferente daquilo que foi dado pelo outro ao longo da história. 

Isso nos revela que não há nada de imanente nem fixo nas coisas, e que só 

através do teatro e da encenação de papéis criados historicamente podemos 

produzir linguagem, sustentar uma verdade, ou seja, produzir um efeito de sentido. 

Os papéis, enquanto construções dos homens, não existem fora dessa lógica, na 

medida em que, por trás dos caracteres e entre o significado, existe todo um 

universo discursivo que alimenta a representação, o ser do indivíduo 

contemporâneo. O discurso emoldura, institui e destitui regras, impõe assunção de 

um papel a depender do lugar discursivo que indivíduo ocupa, desloca tal papel, 

mobiliza saberes em detrimento de outros. Ele ainda força o homem a criar uma 

série de artefatos tecnológicos5 para compor o cenário onde serão representados os 

papéis com intuito de imprimir efeito de verdade para situação encenada. 

Dentro desse recorte, afirmamos que o indivíduo contemporâneo é movido 

pela razão enunciativa, pelas paixões, pelos sentidos enganadores, pela 

esquizofrenia de representar papéis mesmo quando está sozinho, ou seja, ele nunca 

está sozinho. Restou ao homem viver apaixonadamente a ilusão de que o outro é o 

horizonte possível de preenchimento, como uma forma de lidar com o sofrimento 

deixado pelo vazio que o atravessa. Esse outro, no contexto fortemente marcado 

pela presença da máquina, do artificial, das aparências, não precisa estar no mesmo 

espaço físico nem precisa ser aquele que tem uma natureza biológica. No êxtase da 

comunicação, ele só precisa informar e comunicar algo, seja para um ser situado no 

 
5 Lévy (2010, p. 22) nos assegura que “é impossível separar o humano de seu ambiente material, 
assim como dos signos e das imagens por meio dos quais ele atribuiu sentido à vida e ao mundo. Da 
mesma forma, não podemos separar o mundo material ─ e menos ainda a sua parte artificial ─ das 
ideias por meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os 
inventam, produzem e utilizam.” 
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mundo ou um ser de existência unicamente virtual. Ele engendra o seu duplo na 

própria enunciação e é na realidade com quem ele comunica. No engendramento do 

outro, devemos nos inquirir sobre a possibilidade de o indivíduo está se 

comunicando consigo mesmo, uma vez que ele se desloca para o lugar do outro 

quando projeta a imagem dele. Talvez seja o modo como apreendemos o mundo da 

mobilidade, da liquidez, da estabilidade dos saberes, da suspensão antecipada dos 

sentidos: simulando continuamente. 

É interessante que a linguagem, nesse novo padrão representacional, tem 

uma força tão impositiva e logradora que vende uma ilusão como uma verdade. 

Aquilo que poderia parecer um caos tem um ordenamento espantoso. O indivíduo 

acredita que está se comunicando, reveste-se de saberes para representar bem 

determinados papéis e imprimir para o outro um efeito de verdade. Quando ele 

representa segue duas orientações: a alternância dos sujeitos da comunicação, a 

troca conflituosa e tensa de saberes. Dado o poder de dispersão que perpassa a 

alternância dos sujeitos do processo comunicativo, a representação se sustenta 

sobre uma linha fina, quase imperceptível, mas potente que liga o Um ao Outro. 

Baseado no horizonte referenciado, as fronteiras que separavam as coisas 

tornaram-se dialógicas, movediças, e o homem contemporâneo tem lidado com esse 

fenômeno através da linguagem. Com e por ela, tem inventando fronteiras 

simbólicas, ou seja, novos modos de delimitar as coisas no mundo. Bakhtin faz parte 

do consórcio de pensadores que aposta que a linguagem é o centro gravitacional. 

Conforme o teórico (2010a), os campos do saber se configuram na atividade 

linguageira. 

O estilo, o conteúdo e uma estrutura composicional são elementos relevantes 

na tarefa de criar halos entre os saberes e as representações. O gênero do discurso 

traz consigo todo um conjunto simbólico que faculta ao indivíduo enxergar ali um 

sujeito que fala; para quem fala; como fala; de que lugar fala; para que fala. Os 

halos, não raro, são transitórios, uma vez que estão subordinados às condições 

enunciativas. Eles se desfazem e se refazem na mesma velocidade em que se 

manifestam, mas também se estratificam, criando uma auréola em volta. A 

precariedade do halo não impede que o sujeito se organize e organize o mundo. 

Primeiro, porque ele já não busca um saber etéreo. Segundo, porque os saberes 

precisam necessariamente de ampliação e de reformulação constante. São muitas 
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vozes dizendo concomitantemente que o homem atual foi fabricado sob o signo da 

precariedade. 

A precariedade é corroborada quando vemos, atrás da tela de um 

computador, o indivíduo encenando vários papéis ao mesmo tempo com a ajuda de 

avatares e de todo um conjunto de adornos tecnológicos (fazendo uso do léxico 

contemporâneo). Reconhecendo-se como uma função vazia, a assunção de papéis 

parece ser o modo dizer que existe, a forma de se encontrar no mundo. Em cada 

site, em cada perfil, em cada página, vemos as várias faces que constituem um 

mesmo indivíduo. Bauman (2001) denomina de papéis fluidos essa dispersão 

cibernética do indivíduo, dado caráter transitório, complexo e multifacetado deles. 

Enquanto papéis líquidos, como denomina Bauman, não possuem formas bem 

definidas, uma vez que se ajustam à enunciação imediata e mudam logo que o 

indivíduo é instigado a assumir um outro lugar em outra enunciação. A mudança 

acontece a todo instante. 

Em contrapartida, o indivíduo, enquanto uma função vazia, não se tornou, 

pelo menos até o momento, um ser autômato nem exerce os papéis de modo 

mecânico, sem criatividade, até mesmo porque ele é gestado, pelos que estão em 

posição de poder, a partir do paradoxo de que é máquina, mas também é deus. 

Embora exista todo um apelo discursivo de mecanização das ações humanas (os 

ciborgues são uma ilustração elucidativa), o homem sempre escapa do igual através 

do lugar em que este é ensejado: da linguagem.6 

No Twitter, o perfil literário é uma ilustração significativa da manifestação do 

desejo de transcendência dos limites do que deve ser repetido, de subversão do 

mecanizado, uma vez que o suporte não foi criado com o intuito de produção 

literária. Pelo contrário, as pessoas deveriam simplesmente responder a seguinte 

pergunta: o que você está fazendo agora? A pergunta indicia uma resposta que 

denunciasse as ações de um presente contínuo, do aqui/agora. Quando o indivíduo 

dá uma não-resposta à solicitação do suporte, subversivamente, materializa a sua 

criatividade e subjetividade, não permitindo que a máquina o suprima por completo. 

 
 
 

Segundo Murphy (apud LEMOS, 2004, p. 74), “é através dos jogos da linguagem que existe a 
possibilidade de escapar ao mundo técnico.” Explicando melhor, através do jogo da metáfora e da 
metonímia, o indivíduo pode fugir da reprodução do dado e expressar sua subjetividade. Embora seja 
uma subjetividade prevista no modelo técnico, a ilusão de que ela existe é um componente  
importante na mudança de paradigma e na impossibilidade de uma homogeneização completa. 
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O perfil literário nasce dessa luta de vontade de potência entre uma força repressora 

e outra desordeira, as quais Foucault (2009a) denomina de poder e de desejo. 

Nesse contexto, vislumbramos o indivíduo agarrado a um princípio 

fundamental da linguagem ─ o movimento metafórico-metonímico ─ a fim de 

imprimir em cada papel encenado sua marca, sua subjetividade. De outro modo, ao 

encarnar os papéis virtuais, ele desloca partes de outros objetos contemplados ou 

vivenciados empaticamente em lugares e tempos distintos como uma forma de 

delimitar o lugar do eu. Ao adicionar outra parte a um papel especificamente, ele 

reelabora o sentido, oferece para seu interlocutor uma nova leitura, uma nova 

configuração discursiva, um novo saber, mobilizando uma série de reformulações no 

âmbito do discurso e em torno do papel encenado. 

É importante elucidar que o processo de composição de papéis através do 

jogo de deslocamento de partes para formar um todo significativo é sempre um 

devir, é aberto, é reminiscência e simultaneamente profecia. Nunca conseguimos a 

medida exata das coisas nem as alcançamos em sua completude. Há sempre um 

obstáculo, um elemento fora de foco que nos empurra para uma posição mais 

adequada que permita observar e significar os objetos que se apresentam no nosso 

ângulo de percepção. Na travessia, deixamos marcas, rastros, traços no objeto. 

Estes denunciam o jogo articulador das representações. 

O exercício metafórico-metonímico, como um dos princípios atuantes na 

reformulação dos papéis, traz certa complexificação. Diferentemente da dialética de 

Kant (2004) que propõe a anulação de uma das partes no jogo de 

tese/antítese/síntese, a atividade parte/todo/parte, baseada na fenomenologia da 

dialética da contradição de Kosik (2002), alude à possibilidade de deslocar as partes 

que formam um todo sem necessariamente anular as suas diferenças. A contradição 

deve permanecer. Ela é a válvula de escape do processo. Não significa também que 

na atividade apenas justapomos partes contrárias. Pelo princípio discursivo, as 

partes entram em diálogo, avizinham-se, consubstanciam-se em um todo 

representativo. 

Na metáfora do leitor-autor, percebemos ainda o lugar de Um e de Outro, 

todavia já não podemos pensá-lo dissociados. Nas mídias sociais, ele é a figura 

central. É aquele que dá acabamento ao todo, ao texto. A consubstanciação dos 

papéis se dá porque tudo ocorre no mesmo espaço e ao mesmo tempo. No 

momento exato de produção, o sujeito recebe, decifra, interpreta as mensagens. 
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É nesse ambiente que o leitor desenhado na obra de Clarice se re(a)presenta. 

Dizemos que é re(a)presentação, uma vez que ele está submetido, de um certo 

grau, ao novo lugar em que habita, mas vislumbramos uma sombra familiar nele. Na 

realidade, o leitor-autor se desprendeu da mãe, aquela que o criou, obteve 

independência, alcançou a maioridade e popularidade. Agora parece querer usurpar 

o lugar da sua genitora. A tecnologia da informação e a internet propiciaram o 

processo de independência e a ação do usurpador, na ocasião que possibilitaram ao 

sujeito se travestir do Outro, o seu duplo e quando ensejaram a figura do sujeito 

divulgador. Sob a custódia de um sujeito que compartilha informações, o leitor– 

autor, em posse da tesoura e da cola, vem nos tirando do lugar que já parecia tão 

familiar e nos levando a pensar em uma nova configuração discursiva para o lugar 

do autor e do leitor, dos processos de escrever e de ler dentro de uma realidade 

tecnológica. 

Dessa forma, a nossa investigação está estruturada em três capítulos: o 

primeiro trata-se de uma descrição e de uma análise das questões enunciativas 

engendradas no Twitter. O segundo analisa o modelo de representação do leitor, do 

autor nos perfis de Clarice Lispector a partir de modelos racionalistas desenvolvidos 

no XX. Descrevemos e classificamos, ainda, as práticas de divulgação e literária nos 

perfis. E o terceiro capítulo traz uma análise, mediante a teoria da alusão, das 

estratégias alusivas engendradas pelo leitor para projetar uma representação do 

duplo. Além disso, evidenciamos como as estratégias contribuíram para definição de 

uma representação literária. Na ultima seção, evidenciamos algumas reflexões 

sugeridas com a investigação. 

A metodologia que auxilia o desenvolvimento da pesquisa é a alusão. 

Conforme Torga (2001; 2006), esta, enquanto modo de leitura e de interpretação do 

fenômeno a ser estudado, permite ao pesquisador recuperar traços, vestígios 

conceituais no objeto através da memória-trabalho e da memória-sonho, do 

deslocamento e da reunião de saberes. A partir da relação entre os deslocamentos 

de saberes e a reunião deles em torno do fenômeno, proposto pelo pesquisador, 

apreendemos uma certa essência, um certo conceito. Em face disso, o nosso corpus 

exigiu o deslocamentos de saberes de diversas ordens: filosóficos, linguísticos, 

literários, da teoria da comunicação, semióticos a fim de perceber e inscrever em 

torno dos perfis de Clarice Lispector certo traço conceitual, qual seja: um traço 

linguístico. 
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Seguindo essa premissa, analisamos 15 perfis. Dentre eles, 08 pertencem a 

pessoas comuns e 07 são dos leitores de Clarice Lispector. Escolhemos os perfis 

comuns devido à necessidade de formular uma reflexão linguística geral dos 

processos enunciativos, já que o arcabouço teórico sobre o Twitter ainda é muito 

restrito à área de comunicação e à da ciência da informática. Um dos entraves de 

nossa pesquisa foi uma bibliografia que desse conta de ajudar a responder as 

questões de produção e recepção. Segue daí que nos deparamos com situações 

ainda não formuladas teoricamente. O primeiro capítulo se constitui em um dos 

momentos representativos dos percalços da investigação. A primeira parte da 

pesquisa nos serviu como um aporte dialógico para constituição dos outros 

capítulos. 

Com esta investigação, pretendemos traçar um panorama do modelo de 

escrever e de ler na contemporaneidade. Além disso, queremos contribuir com uma 

parte para o projeto teórico maior, o qual vem tentando compreender e representar 

cientificamente as práticas discursivas emergentes. Cabe ressaltar que tais práticas 

são complexas, sobrecarregadas, intricadas numa série de aparelhos tecnológicos 

que mudam em uma velocidade avassaladora no mundo atual. 
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No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra no meio do caminho 
tinha uma pedra. 
Nunca me esquecerei desse 
acontecimento na vida de minhas retinas 
tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei que no meio do 
caminho tinha uma pedra tinha uma pedra 
no meio do caminho no meio do caminho 
tinha uma pedra. 

 
Carlos Drummond de Andrade 
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2 O GENÊRO DO DISCURSO TWEET: a conflitual travessia do Outro no Um 

 
 

 
Os enunciados não são indiferentes entre si 
nem se bastam a cada um a si mesmos; uns 
conhecem os outros e se refletem mutuamente 
uns nos outros. 

 
Cada enunciado é pleno de ecos e 
ressonâncias de outros enunciados com os 
quais está ligado pela identidade da esfera de 
comunicação discursiva. Cada enunciado deve 
ser visto antes de tudo como uma resposta aos 
enunciados precedentes de um determinado 
campo [...]. 

 
Mikhail Bakhtin 

 
 

Abrimos esta seção a fim de construir, num movimento dialógico, um dizer 

que se constitui em uma atividade responsiva ativa a outros dizeres que tiveram 

como base discursiva o objeto-semântico Twitter. Seja no sentido de concordância, 

de discordância ou de complementação, o Outro (alteridade) é o elemento 

essencialmente constitutivo que contribui para dar o limite, a entonação, a expressão 

às palavras que, sendo do outro, adquiriram um sentido específico, próprio, nesse 

lugar de enunciação. Todo o nosso dizer, num movimento dialético da contradição, é 

um eco de bivocalidade e de dubiedade. Por isso mesmo, um dizer inacabado. 

Até mesmo porque o desejo de enunciar não está voltado para o objeto em 

sua plenitude, que em si não diz nada, mas acima de tudo para as partes do objeto 

construído pelo Outro no jogo da linguagem, uma vez que entendemos que ele não 

preexiste a si mesmo, com o seu sentido retido em si. Ele passa a significar a partir 

de uma rede de relações complexas em uma dada época e em um momento 

singular. Relações estabelecidas entre instituições, sistemas econômicos, sociais, 
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normativos, comportamentais, técnicos, corporativos, e tais relações não são 

imanentes ao objeto, mas às análises e aos enunciados plenos do Outro. As 

relações, que se concretizam através da vontade, da força de dispersão e de 

unificação, não são nem exteriores nem interiores ao objeto, e sim o elemento 

conjuntivo entre o interior e o exterior. 

Queremos dizer que o Twitter vem sendo constrangido pelo jogo da 

linguagem, porque a criação dele vem sendo apreciada de diferentes pontos de 

vista, de diferentes visões de mundo, de várias abordagens teóricas, quais sejam: 

Administração de empresas, Comunicação Social, Linguística Aplicada, Informática, 

Estudos Culturais, Economia, etc., e que, de uma certa forma, nossa visão de 

mundo sobre o objeto está entremeada dessas e outras enunciações, condição 

fundante da singularidade do nosso dizer. 

Todos esses olhares estão voltados para um mesmo fenômeno emergente, 

por conta das peculiaridades que fundamentam e regularizam o seu uso e sua 

significação num mundo desenhado pela geografia da virtualidade. De certa forma, 

todos esses campos da atividade humana necessitam organizar e compreender os 

fenômenos estranhos que se integram à vida, através de práticas sociais e 

discursivas, dando-lhe um contorno, uma delimitação ideológica, significando-os a 

partir de seus respectivos lugares. O desejo de compreensão é também 

acompanhado pela vontade de impor sua “descoberta” como uma verdade, através 

do ato enunciativo, pelo desejo de introduzi-la em uma cadeia enunciativa, de obter 

uma resposta, de vê-la reproduzida, seguida, usada, desgastada e perpetuada. 

Nessa conjuntura, assim como os outros campos da atividade humana, 

tencionamos matizar esse objeto estranho, que nos assalta a consciência, com as 

cores familiares da teoria da enunciação de Bakhtin, abrindo para os interlocutores 

mais um caminho, mais uma orientação sobre o objeto em processo de 

(des)acreditamento. Pensamos que a teoria também não sairá incólume dos matizes 

do objeto. Enfim, pretendemos participar dessa concentração de vozes 

multidiscursivas em torno do objeto estrangeiro e torná-la pano de fundo para que 

ressoe, sobre ele, também a nossa voz, com os seus matizes teóricos. 

O Twitter é um espaço onde é possível lobrigar o projeto arquitetado pelo jogo 

astucioso da escritura, o qual, de certo ângulo, vem ocultando um centro para a qual 

converge toda ação humana, através da construção do luxuoso dado mágico móvel 

metafórico/metonímico de uma hierarquia flutuante (BARTHES, 2004, p.10). Parece 
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contraditória nossa afirmação, sobretudo, já que a nova arquitetura, a nova metáfora 

conjuntiva das práticas sociais apresenta uma estrutura descentrada, evidencia-se 

através dos movimentos de deslocamento. Nossa posição pode parecer um 

retrocesso para os leitores. Não estamos em busca de uma verdade universal, 

transcendental inerente às coisas. Queremos dizer, se nos permite a metáfora, 

desse nervo centrípeto, desses fios que conectam e costuram, em uma dada época 

e num dado tempo, uma estrutura a outra. Noutra metáfora, tencionamos dizer da 

linha que atravessa e interliga cada pedacinho do retalho no fuxico. 

 
 

Figura 01: Metáfora do descentramento 

Fonte: http://webeduc.mec.gov.br/midiaseducacao/material/introdutorio/etapa_2/p2_06.html 
 
 

Para nós, existe, sim, um centro, uma unidade. Entretanto, uma unidade que 

se manifesta na dispersão. Não é uma unidade homogeneigizante, paralisante como 

a estruturalista, mas sim uma estrutura que se constitui no ato enunciativo e, por sua 

vez, se desfaz para dar lugar a uma outra unidade. Existe um feixe complexo de 

relações coordenando a dispersão, movimentando, ordenando as hierarquias. A 

esse feixe, denominamos de centro.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ver essa discussão em Redes Sociais na internet (Recuero, 2009, p.15-22). 
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Figura 02: Metáfora do descentramento centrado 

Fonte: http://fatosociologico.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 

 

 

Tal feixe é que prescreve que todos no Twitter estão investidos de poder, 

melhor dizendo, os indivíduos são dispositivos de poder. Foucault, em Vigiar e punir 

e depois em Microfísica do poder, organiza uma enunciação, que, contrariando a  

sua vontade, é hoje a orientação de verdade que determina uma certa estrutura e 

um certo modo de pensar dos indivíduos. A “todos” aqueles que possuem um saber 

foi concedida uma licença para se representar sem a presença do advogado 

(mediador). O indivíduo se autoanalisa, se autodescreve, é objeto observado e é 

observador de si mesmo; é centro, é margem; é o outro de si na genealogia da 

informação virtual, na medida em que se constitui a partir da autoconsciência de sua 

dispersão, mesmo que uma autoconsciência planejada e determinada por um 

conjunto enunciativo. Isso significar dizer que estamos no mundo das simulações. 

A genealogia tornou-se um discurso de uma ciência que busca acoplar os 

saberes eruditos aos saberes da massa, sem uma subordinação determinada. Por 

consequência, vivemos um momento em que o centro de poder é transitório, 

emergente e móvel. Esse lugar de centralidade agora nada mais é do que um 

elemento engendrado pela linguagem, pela enunciação. Por isso, um lugar sem 

determinação anterior. Só no uso efetivo da linguagem é possível perceber a 

existência de um centro controlador da significação, visto que ela é a origem de  

tudo. Fora dela, nada tem sentido. Nenhum objeto resiste a sua indiferença. A 

linguagem, aqui, não é apenas uma capacidade humana de interpretar e de 

significar as coisas existentes no mundo, mas também é um instrumento que 

organiza as coisas no mundo, dá-lhes sentido, valor, forma, mesmo que precária, e 

que permite a produção, a circulação, a reprodução e a atualização de discursos. 
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Para nós, o Twitter representa uma fatia significativa do projeto audacioso 

desenvolvido pela epistemologia da tecnologia da informação, a qual vem 

determinando, daí denominá-la de centro, o que deve ser admirado, imitado, usado, 

significado, desgastado. Em síntese, ele é reflexo e refração do campo institucional 

da ciência que vem nos obrigando a pensar de determinada maneira, impondo, 

assim, seus modos de classificação, de nomeação e de descrição das coisas no 

mundo. 

Retomando para si um modelo marxista de circulação do capital e do 

consumo, para a tecnologia da informação, comunicar é distribuir e reproduzir 

informação por meio de dispositivos técnicos em constantes mutações. A informação 

é um produto de consumo. Ela, que outrora estava apenas sob a guarda restrita de 

um grupo específico da sociedade, o qual tinha autorização institucional para 

manipulá-la e desenhá-la de acordo com as ideologias de afiliação, hoje, no mundo 

virtual, parece estar acessível a todos. Todos os indivíduos podem assumir a função 

ou a posição de sujeito divulgador. Para tanto, ele necessita ter um certo domínio de 

instrumentos tecnológicos: telefone móvel, computador, TV digital, iphone, e-book, 

ipad, etc. Devido a essa restrição, ele não pode representar o papel de mediador da 

informação em todo e qualquer lugar institucional. Existe um lugar específico: o 

ciberespaço. Nesse lugar, foi dada ao indivíduo legitimidade, autorização para ser 

divulgador. No ciberespaço, o sujeito divulgador pode manipular, confrontar, 

complementar, produzir informações. 

Longe de serem receptores passivos de informação construída alhures, eles, 

os indivíduos, são receptores que participam efetivamente do processo de 

construção do saber. As notícias sobre o terremoto e as ondas gigantes que 

devastaram parte do Japão foram antes veiculadas e transmitidas pelas redes 

sociais. Pessoas sem credenciais, afastadas de um lugar institucionalmente 

autorizado, fizeram chegar às instituições credenciadas informações instantâneas 

sobre o acontecimento. É oportuno salientar sobre essa questão que foi uma 

coletânea de vídeos caseiros doados pelos japoneses que originou uma reportagem 

no Fantástico. As instituições jornalísticas, por exemplo, apelam para a população 

que indique e envie temas das reportagens e das notícias que desejam ver 

apresentadas no jornal. 

Tal epistemologia é o elemento conjuntivo dos discursos que se escondem e 

se revelam ao mesmo tempo no lugar de articulação da língua e seu sistema de 
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significação. Dizemos que se escondem, porque o indivíduo que assume uma 

posição de sujeito da enunciação os reproduz, os faz circular e os atualiza como se 

ele fosse a origem primeira e única do seu dizer. Todavia, afirmamos que é uma 

revelação, por conta da presença marcante, da onipresença desse Outro, exterior 

(discurso), entrecortando todo enunciado. A ilusão é reforçada pela ideia de que  

todo enunciado tem um autor, o patenteador. 

Dessa forma, num movimento metonímico, enquanto parte que responde ao 

todo, o Twitter, envolto sob o manto das novas tecnologias da informação, vem 

redefinindo, ampliando, renovando as discussões bakhtinianas no que concerne ao 

processo de apropriação (subjetividade) e de constituição (exteriorização) do saber, 

do poder e da língua. Por sua vez, ele vem transformando a relação do homem, 

fabricado pelas tecnologias, consigo mesmo, com o Outro da interação mediada e 

com o mundo real e virtual. 

O elemento técnico, que sempre corroborou para o processo de comunicação 

humana, torna-se, nesse contexto, inevitavelmente, o ponto nevrálgico do novo 

quadro de comunicação. As novas técnicas midiáticas vêm complexificando, 

desenhando um novo sistema de comunicação discursiva mediada por um 

mecanismo que permite ao indivíduo representar vários papéis ao mesmo tempo e 

se dirigir a vários interlocutores, apresentando, simultaneamente, para cada um, 

características peculiares aos papéis encenados. 

A internet é esse mecanismo que prescreve para o indivíduo que ele só pode 

existir na dispersão e na encenação de papéis. A unidade, objeto de desejo, só 

acontece no instante-já de cada desdobramento. A internet, por essa razão, é um 

suplemento que opera em substituição ao vazio deixado pela metafísica do logos. 

Ela alinhava e articula, na ausência do pai, uma fictícia presença.8 Estamos no 

mundo dos simulacros. E estes são bastante impactantes, a ponto de produzirem a 

ilusão de novas imagens do sujeito do discurso, novas representações. 

No mundo atual, o homem tem sido obrigado a viver o individualismo em 

rede,9  o  qual,  de  acordo  com  Castells  (2003,  p.  108-  109),  não  deve  ser 

 
8 Apropriamo-nos  das  terminologias  derridianas  para   descrever  a  internet.   Ver   Gramatologia 
(DERRIDA, 2008). 
9 “Cada vez mais as pessoas estão se organizando não simplesmente em redes sociais, mas em 
redes sociais mediadas por computador. Assim, não é a internet que cria um padrão de 
individualidade em rede, mas seu desenvolvimento que fornece um suporte material apropriado para 
a difusão do individualismo em rede como uma forma dominante de sociabilidade.” (Castells, 2003, 
p.109) 
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compreendido simplesmente como um acúmulo de pessoas isoladas, mas antes 

como uma norma, um padrão social próprio de um momento histórico conduzido, de 

antemão, pela crise do patriarcalismo e a subsequente reformulação da família 

nuclear tradicional, ainda, pelos ideais burgueses de liberdade, de igualdade, de 

propriedade e de individualismo. Cada vez mais, assistimos ao engendramento das 

identidades na rede virtual. 

A geografia humana, cercada pelos novos padrões de urbanização; pelo 

acúmulo de capital e sua relação com o trabalho numa empresa organizada em 

redes; pelas questões de propriedades privada e pública; dentre outros fatores, 

obrigou o homem a viver o individualismo, e isso o tem forçado a se colocar em 

posição de objeto reflexivo de si mesmo, a se autoconstruir, posto que é seu projeto 

em confrontação real com o projeto alheio e as ideologias vigentes que vão dar ao 

self um certo acabamento transitório, fugaz. O eu, enquanto elemento da linguagem, 

se autorrepresentará a cada nova situação de enunciação. Ele não é anterior a ela, 

não é fixo, imutável, como pregavam os metafísicos ocidentais, todavia nasce 

conjuntamente e está preso a linguagem. Daí as tentativas frustradas ao querer 

envolver a subjetividade em um halo definitivo e imanente. Esta é precipuamente 

multifacetada, porquanto se constitui na relação complexa e conflituosa com o Outro 

numa realidade e num tempo dados. Se a enunciação morre, para dar lugar à outra, 

a sua herdeira genética, o sujeito também precisa acompanhá-la, já que ele faz  

parte de sua natureza, é um elemento constitutivo do seu todo. 

O sujeito que brota do gênero discursivo Tweet nos leva a refletir, além disso, 

sobre o modelo simplificado do circuito da comunicação. O modelo transparente 

definindo por Lancelot (2001), Saussure (2006), Jakobson (1995) apresenta uma 

certa fragilidade e ineficácia, na medida em que não consegue responder às 

apropriações do sistema de comunicação feitas pelos usuários do Twitter. 

Obedecendo a uma lógica capitalista, de consumo e da tecnologia, tal circuito 

envolve, antes, um complexo e intricado processo de produção-circulação- 

distribuição-(re)produção.10 Com a ajuda da técnica, vislumbramos que tal processo, 

ao mesmo tempo em que apresenta momentos distintos, revela uma certa ligação 

entre as etapas, estas formam uma unidade. Isso significa dizer que a prática de 

produção condensa as partes distintas do processo. Na própria produção, está 
 

10 Ver o modelo de codificação e de decodificação de Stuart Hall em Da Diáspora (2009, p. 333 – 
381). 
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prefigurado um certo modo de circulação, de distribuição e, numa ordem 

bakhtiniana, de (re)produção. Dessa forma, o modelo de comunicação não é 

transparente. Ele se processa a partir do movimento opaco de vários momentos. A 

comunicação, portanto, não tem como fim o processo de decodificação. Ela 

pressupõe um movimento intricado entre descodificar e reproduzir. 

(Re)produção aqui deve ser lida como momento de dubiedade. 

Conjuntamente, há uma repetição de um outro discurso e uma produção, no sentido 

de que se constrói no circuito, a partir de uma luta de poder, um perfil da 

subjetividade, ou seja, um novo discurso. “O discurso do outro, desse modo, tem 

uma dupla expressão: a sua, isto é, alheia, e a expressão do enunciado que acolheu 

esse discurso.” (BAKHTIN, 2010a, p. 299). Traduzindo, os discursos não são 

unidades fechadas em si mesmas, estanques, são, na realidade, abertos e existem 

na relação dialógica com outros enunciados, com a língua, com o indivíduo e com as 

instituições. Nessa ordem discursiva, a informação e/ou conhecimento é visto como 

um produto, portanto, que se submete a uma lógica de consumo do mundo 

contemporâneo. Por essa razão, num gesto responsivo de complementação aos 

enunciados plenos, assumiremos no aqui/agora da enunciação o seguinte ponto de 

vista: o Twitter ─ sustentado pelas condições mercadológicas de trocas e uma série 

de dispositivos e de aparelhos tecnológicos ─ é um suporte dinâmico e global que 

constitui o gênero Tweet. 

O meio de realização da enunciação, segundo Maingueneau (2001, p.71-72), 

não deve ser visto como um simples instrumento que transporta, sem transformação 

ou interferência ao final do processo, um conteúdo estável e acabado em si mesmo. 

Por ser um suporte produzido pela tecnologia da informação ─ por sua vez, sofre a 

intervenção contínua e ininterrupta do usuário ─ cada mudança importante do meio 

é refratada em todos os elementos constitutivos do gênero do discurso. 

Na perspectiva adotada, o Twitter, enquanto um suporte do gênero Tweet, é 

predominantemente aberto, construção em curso, é inacabado. O estilo, a unidade 

temática e a construção composicional refletem essa abertura e esse inacabamento. 

Queremos, com isso, assegurar que o Twitter é apenas um dos elementos 

constitutivos do Tweet. Para nós, o Tweet é um gênero do discurso por excelência, 

uma vez que é possível perceber nitidamente que o projeto da plataforma tem como 

base as orientações bakhtinianas no que diz respeito ao processo de interação 

social mediada por enunciados. 
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Através da alternância de sujeitos, vemos nele um mapa virtual da cadeia 

enunciativa da comunicação discursiva, na qual o outro é constitutivamente a fonte 

de sentidos do gênero. Nesse horizonte, o projeto extrapola e inova os conceitos 

básicos de interação e comunicação quando cria novas formas de manifestação e  

de inscrição do Outro na cadeia sistêmica da língua. 

Segundo Authier-Revuz (2004, p.12), são numerosos os valores específicos 

que pode tomar essa alteridade: as aspas, a glosa, o retoque, o ajustamento, e 

acrescentaríamos: sublinha, @:, @, hashtag, os links, retweet(by,  RT),  dentre 

outras que surgem a cada minuto, como fórmulas que introduzem os objetos e o 

Outro ─ alvos dos comentários ─ por meio de estratégias linguístico-discursivas, 

com as quais o sujeito do discurso pode se representar enquanto divulgador de um 

saber. 

Cumpre ressaltar que, diferentemente das aspas, da glosa, do retoque, do 

ajustamento, os quais, de certo modo, são códigos familiares dentro das discussões 

sobre a manifestação da alteridade na língua, os aqui evidenciados, estrangeiros, 

alheios a essa coloração ideológica, apresentam uma estreita aproximação, laços 

familiares com essas formas histórica e cientificamente bem definidas, na medida 

em que é possível perceber que os códigos emergem na língua a partir das relações 

de poder estabelecidas entre os sujeitos da enunciação e as confluências de uma 

série de dispositivos técnicos, institucionais e culturais em contexto concreto e 

preciso da enunciação. 

De um modo mais explícito, o Tweet, enquanto espaço de enunciação, 

permite a nós, pesquisadores, nesse excedente de visão, identificar, descodificar, 

não arbitrariamente, mas por meio de um axioma bakhtiniano, tais formas como 

marcas do processo de constituição do sujeito que fala e é falado dentro do Twitter. 

É na emergência de uma subjetividade que surgem as manifestações de outrem, do 

diferente, do estranho que se tornou familiar. Essas formas revelam os meandros, os 

mecanismos que articulam, movimentam, dão vida às estruturas dessa microlíngua e 

deflagram como o indivíduo se apropria do discurso do outro e torna-o seu. 

As formas de representação enunciativa do outro no Tweet são extremamente 

variadas: formas sintagmáticas (links), sinais entonativos ou topográficos. Por conta 

disso, deter-nos-emos apenas nas formas mais recorrentes explicitadas acima. Cabe 

ressaltar que nada na internet é peremptoriamente determinado. Daí a complexidade 

em delimitar alguns princípios reguladores do funcionamento do gênero em estudo. 
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Eles são de difícil apreensão. O Tweet é antes atravessado por fatores de ordem 

tecnológica, os quais, nem visíveis nem ocultos, estão orientando o uso da língua, 

em sua estrutura, para fins experimentalistas e empíricos. Ele tem funcionalidades 

múltiplas, por consequência, pode apresentar incontáveis regras de ordenação das 

estruturas significantes da língua. 

Assim, partimos do ponto de vista de que toda prática discursiva é orientada 

por uma memória, que, por seu turno, se manifesta, na língua, através de seus 

efeitos: reproduzir e inventar. Sendo assim, é possível perceber um movimento 

regulador de algumas estratégias linguístico-discursivas as quais corroboram para 

validar, dentre outros fatores, o estatuto que pretendemos dar ao Tweet: enunciado 

ou gênero do discurso. Investidos disso, levantamos seis proposições para introduzir 

o objeto de observação nos limites dos gêneros do discurso.11 A primeira versa 

sobre o aspecto heteronímico presente na prática de Tweetar; a segunda discute 

sobre a capacidade de integração de outros gêneros secundários na cadeia sintática 

do Tweet; a terceira demonstra que a alusão é uma possível estratégia de 

escrita/leitura do Tweet; a quarta analisa a presença fortemente marcada do 

discurso citado; a quinta trata da alternância dos sujeitos da comunicação e do 

endereçamento do Tweet; e a sexta pretende argumentar que o Twitter é um 

elemento constitutivo do estilo do Tweet. 

 
 

2.1 A conflitual travessia do Outro no Um 

 
 

 
Pensando no aspecto heteronímico marcado e explícito que o Tweet 

apresenta, a justaposição do Outro no Um, usando a expressão de Authier-Revuz, 

nessa forma emergente de gênero, é o fundamento, é o elemento propulsor de todo 

edifício de sentido. No Tweet, o interlocutor, numa posição de enunciação, tem como 

primeiro elemento regulador do sentido a demarcação precisa, linguísticamente 

descritível, da palavra do outro. É inevitável não se esbarrar com a presença do 

Outro, quando a vontade de discurso do indivíduo e o desejo de conclusibilidade, 

(vontade de escrever tudo sobre determinado objeto em um dado momento e sob 
 

11 As proposições foram levantadas a partir das orientações metodológicas de Bakhtin, desenvolvidas 
no capítulo intitulado Os gêneros do discurso em Estética da criação verbal (2010, p. 261-306). 
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dadas condições) só são possíveis no enunciado do Outro. A exauribilidade do 

objeto e do sentido, o volume e as fronteiras entre o dito e seu sentido são 

complexos sem o indiciamento de um caminho que conduza ao Outro. Temos aqui 

um exemplar do Tweet: 

 
 

(Disponível em< http://www.twitter.com/#!/mzap> Acessado em 2010-2011) 
 
 

A justaposição do Outro no Um, marcada pelo destaque em azul, pela 

sublinha, pelos dois pontos, pelo símbolo @ e, em outro momento, pelo link, também 

destacado, como uma forma marcada de dialogismo e constituição de sentido, não 

deve ser vista como algo estático, mas sim como o limiar de uma teia complexa e 

intricada que acentua o dinamismo do processo de comunicação. 

No Twitter, as formulações sobre uma comunicação discursiva defendida por 

Bakhtin, em toda a sua obra, saem de estado de abstração e recebem uma 

animação, dada pelos próprios interlocutores da comunicação virtual, se assim se 

pode dizer. Podemos visualizar, em face disso, todo o movimento de produção, de 

articulação e construção de sentido através do jogo multiforme das fronteiras entre o 

discurso de Um e do Outro. 

Em um mesmo lugar de enunciação, é possível ter acesso ao outro enunciado 

que o originou e deu forma a ele. O motivo que violentou o silêncio do enunciador, 

não raro, está justaposto ao comentário para que o outro, o destinatário, possa 

verificar, analisar e tirar suas próprias conclusões. Cumpre dizer que o comentário,12 

no Tweet, é uma forma de trazer para dentro do discurso do Outro um elemento 

novo, uma expressão nova, além de ser uma forma de se inserir na cadeia 

enunciativa, como resposta ao discurso do outro, e, por sua vez, romper a 

dependência de expressão e de sentido. Vejamos concretamente: 

 
12De acordo com Foucault (2009a, p.24-31), “o comentário desempenha dois papeis que são 
solidários: [...] permite construir novos discursos [...] e [...] dizer o que estava articulado 
silenciosamente no texto primeiro”. Noutras palavras, o comentário “deve, conforme o paradoxo que 
ele desloca sempre, mas ao qual não escapa nunca, dizer pela primeira vez aquilo que, entretanto, já 
havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no entanto, não havia jamais sido dito”. 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 
A informação divulgada apresenta-se inacabada, circunscrita no outro, na 

medida em que não podemos depreender um sentido pleno da enunciação sem um 

movimento de deslocamento da parte (sintonia) para outra(s) parte(s) 

(http://t.co/VrlyS4n) que formam o todo. O outro, o destinatário-seguidor, em um 

click, precisa ir a esse outro lugar de enunciação para significar o que está posto. 

A palavra sintonia expressa no Tweet acima, mesmo tomada pela 

interlocutora, parece que retirada do dicionário, neutra, vazia de sentido, ou ainda, 

sugere apenas um elemento potencialmente polissêmico. Acreditamos que seja um 

jogo da interlocutora para que os seus destinatários sintam o desejo de desfazer a 

pluralidade de sentido que a palavra ali pode evocar, através do movimento de 

busca desse outro, que nem oculto nem visível, o ajudará na operação de fixação e 

especificação de um certo sentido para o enunciado dado. 

Com isso, o acento dado à palavra pela enunciadora, nesse contexto concreto 

e polissêmico, precisa ser descoberto no Outro e pelo outro. O estilo do Tweet, que, 

aplicando o conceito de Bakhtin (2010c, p. 92), encerra organicamente em si a 

relação mútua entre os elementos próprios do contexto do Twitter e aqueles do 

contexto de outrem, surge dessa correlação, dessa dupla existência. Dessa forma, o 

objeto de contestação, de polêmica, de harmonização precisa estar ali, sem  

reservas ou jogo retórico, presente, interligado para instauração de um novo Tweet. 

Nesse caso, vemos desenhada a regra principal do jogo: a minha voz só pode 

ressoar através da visibilidade, evidência e da participação ativa do Outro (na sua 

duplicidade) na constituição do dizer do Um. É dessa forma que o Tweet faz ressoar 

seus matizes. 

À guisa do romance polifônico, a exposição de um discurso continuamente 

executado cuidadosamente pelos jogos de várias vozes cruzadas, complementares, 

concorrentes, contraditórias, nas quais o interlocutor jamais tem, verdadeiramente, 

nem a primeira nem a última palavra, é a primeira proposição do gênero em tela. O 

jogo de vozes é impulsionado pela restrição dos 140 caracteres. O sujeito, em 

Sintonia http://t.co/VrlyS4n 
20 hours agoFavoriteRetweetReply 

ScheillaFranca Scheilla Franca (2) 
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posição de enunciação, esclarece um ponto de vista sobre o mundo por meio de 

outro ponto de vista, posto que o lugar de enunciação exige esse comportamento do 

sujeito divulgador. Isso é um indício significativo de que a relação entre o Outro e o 

Um, apresentada no enunciado, é ininterruptamente conflituosa e tensa. O conflito e 

a tensão permanentes, que atravessam todo signo, são resultados da necessidade 

de explicitar para uma audiência específica um acordo ou um desacordo sobre 

alguma coisa, sobre um outro enunciado, o qual, no Tweet, é evocado e se faz 

presente em sua literal concretude. Nesse jogo de vozes justapostas, não 

indiferentes, que entram em competição, vemos emergir uma forma mais ou menos 

estável de comunicação, com características estilísticas peculiares. 

Fazendo referência a Authier-Revuz (2004. p. 70): 
 
 

As formas de heterogeneidade mostrada no discurso, não são o reflexo fiel, 
uma manifestação direta – mesmo parcial – da realidade incontornável que 
é a heterogeneidade constitutiva do discurso; elas são representações – 
fantasmáticas – que o locutor se dá de sua enunciação. 

 

Dado o exposto pela autora, vale ressalvar que a circunscrição do Outro, 

através da heterogeneidade mostrada (sublinha, @, @:), apresentada nos Tweets 

anteriormente analisados não deve ser compreendida como um espelho que reflete 

a imagem perfeita da heterogeneidade constitutiva – condição fundante de todo e 

qualquer enunciado – mas deve ser traduzida como uma das formas, no processo 

de refração do espelho, do sujeito falante anunciar que o Outro não está em toda 

parte, existe um eu querendo ser a fonte do seu dizer. No entanto, as 

representações fantasmáticas do sujeito deixam entrever que há uma certa 

condescendente com outro: aquele que ele tenta apagar e dissimular a sua 

presença. A heterogeneidade constitutiva mostrada, nessas condições, é mais um 

movimento do sujeito falante em busca de delimitação da subjetividade, da 

individualidade; é um modo de sustentar a ilusão de unidade, de recusa à realidade 

constitutiva, por intermédio da negociação: a estrutura significante em fonte preta 

(Sintonia) é o discurso do sujeito no aqui/agora da enunciação e a em destaque em 

azul (http://t.co/VrlyS4n) deve ecoar como outro que o indiciou a enunciar. Isso 

ratifica as posições bakhtinianas quanto à enunciação efetiva e plena. 
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2.2 Tweet: catalisador e caleidoscópio de gêneros discursivos secundários 
 
 
 

A segunda proposição (não está separada da primeira) levantada por nós 

para tentar circunscrever o Tweet no campo dos gêneros do discurso é: à maneira 

do romance polifônico, o Tweet, no processo de formulação, é um catalisador e um 

caleidoscópio de gêneros discursivos secundários. 

O catalisador, enquanto elemento estranho, quando introduzido ao processo, 

causa reações, faz vir à tona o funcionamento e a constituição do gênero do 

discurso. Aquilo que estava homogeneamente constituído revela-se, na sua 

superfície e na sua forma, entrecortado por partes diferentes que dialogam entre si. 

O Tweet é esse catalisador que deixa à mostra o seu próprio funcionamento e 

constituição, na medida em que as formas linguísticas trazem explicitamente a sua 

gênese. A atividade de catálise é sustentada pela formulação de um hipertexto. A 

condição de hipertexto permite a ele ser um catalisador.13 

A capacidade de catálise e de incorporação de outros gêneros secundários na 

cadeia enunciativa se constitui em um ponto de originalidade estilística do Tweet. De 

modo complexo e orquestrado, os enunciados do outro se subordinam e compõem a 

unidade estilística do gênero em questão, sem que, com isso, percam suas 

especificidades estilísticas, haja vista que eles vêm à tona na cadeia sintática 

através de pequenos índices, os quais, cabe ressalvar, dialogam com as outras 

partes do todo. 

Nesse processo de orquestração do dizer através do Outro que torno próximo 

e parte de mim por necessidade, fica interditada a separação dicotômica entre um e 

outro enunciado, apesar de estabelecer traços marcantes da diferença. A separação 

pode acontecer no nível da abstração científica no seu afã de entender o fenômeno. 

No entanto, é justamente esse processo explícito de luta pela demarcação de um e 

de outro que constitui a natureza do gênero Tweet. O movimento de repulsa e de 

aproximação, manifesto na complexa relação interativa de diferença e semelhança 

entre o eu e Outro-outro, constitui uma das molas propulsoras do gênero estudado. 

 
 

 
13 O hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, 
imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem  
eles mesmos ser hipertextos (LEVY, 2010, p.33). 
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Como resultado dessa luta entre uma determinação de 140 caracteres e a 

necessidade de explicitar a presença do outro, como a sua contraparte, a alusão é a 

estratégia de escrever e de ler que permite a interação entre os sujeitos da 

comunicação. Ela rouba a cena, não como uma simples categoria discursiva, mas 

sim como um modo específico de dizer e de estruturar o todo significativo com meias 

palavras. A esse respeito, discutiremos melhor na seção subsequente. 

Graças à capacidade de catálise e a uma regulação alusiva, que 

fundamentam a lógica do Tweet, este consegue harmonizar o diálogo de vozes 

plurissignificativas, temas complexos e diversas linguagens (vídeos, fotos, pintura, 

músicas), em um todo, mantendo, dessa forma, as características semânticas, 

figurativas, expressivas e formais desses elementos alheios em sua integralidade. 

Na mesma proporção, ele submete os elementos estruturais das outras enunciações 

a uma regulação linguístico-discursiva para configurar o seu todo, numa palavra, o 

enunciado pleno Tweet. Quando transformados os enunciados do outro em links, 

tornam-se partes de um novo todo. 

Nem todos os gêneros se prestam a tal empresa, sobretudo, os que têm um 

ritual mais fechado. Entretanto, os gêneros do discurso midiáticos apresentam certa 

aptidão para dobrar-se ao outro, porque contam com uma técnica fortemente voltada 

para uma sociedade do conhecimento, da informação, por consequência, do 

reconhecimento literal do Outro como um elemento constitutivo do saber. 

De acordo com Bakhtin (2010a, p. 283-284), todos os gêneros são flexíveis, 

passíveis de mudança. O gênero não possui uma essência em si mesmo. Ele 

responde a uma época e às necessidades emergentes do sujeito falante. Entretanto, 

alguns são mais resistentes às transformações, nas palavras do próprio Bakhtin, 

possuem alto grau de estabilidade e de coação. 

O Tweet é o avesso desses gêneros. Ele é, em sua natureza, aberto à 

experiência do sujeito falante. Nada deve ser definido peremptoriamente. Ele está 

em constante processo de transformação, de reação. Isso é um traço significativo da 

comunicação discursiva do Tweet. Até mesmo porque ele obedece à lógica de uma 

ciência que simula, através de uma conjunção de conceitos abstratos, uma 

realidade, e a torna viva e real. 
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É conveniente adicionar que, enquanto simulacro,14 ele toma a forma do 

outro, em uma complexa relação de evocá-lo e anulá-lo concomitantemente. No 

ciberespaço, vemos que o simulacro compete com o elemento representado a ponto 

de substituí-lo, modificá-lo, eliminá-lo. Ele se institui como uma realidade 

independente. Segue daí que a representação cibernética não é o falso em 

contraposição ao verdadeiro. Não é nem falso nem verdadeiro. É uma forma de 

organizar a experiência humana e o real. 

Processos que outrora eram desenhados na consciência do indivíduo passam 

a funcionar fora dela com as invenções cibernéticas. Os diversos momentos de 

conscientização e de (des)acreditamento sócio-verbal do objeto revelados num certo 

modo de leitura e de escrita do Tweet se constituem em ilustrações significativas  

que corroboram para tal proposição. 

O movimento ininterrupto para trás e para frente no presente-já, que constitui 

toda vida humana e impulsiona toda mudança, é também um princípio fundante do 

gênero. A enunciação recupera um passado de que o sujeito fez parte ou não num 

presente contínuo e o projeta para um público específico. Além disso, o suporte, que 

fomenta um presente contínuo, o Twitter,15surgiu como uma réplica das mensagens 

em SMS (Short Message Service), nas quais não estava determinada a priori a 

possibilidade de incorporação precisa de outros enunciados. A necessidade nasceu 

por meio do uso efetivo dos usuários, os quais, sentindo o desejo de dizer em mais 

de 140 caracteres, obrigaram os criadores do suporte a engendrarem novos modos 

de dizer tudo que desejam em 140 caracteres. Dessa forma, asseguramos que o 

Tweet foi se tornando, a partir de sua vulgarização, um catalisador de gêneros do 

discurso. Tal característica não é comum, tampouco é um elemento fundante de 

todo e qualquer gênero. 

A título de ilustração, a #hashtag, conforme Santaella e Lemos (2010, p. 112), 

buscando atender aos critérios de elaboração de uma microsintaxe, em que as 

palavras, os símbolos precisavam ser atribuidores de sentido, é criada por Chris 

Messina para permitir aos usuários uma comunicação em tempo real. É um convite 

para os interlocutores-seguidores acabarem aquilo que está inacabado no Tweet, 

refratando, no jogo do espelho, um outro gênero: o debate. Este é indiciado pela 

 
14 Ver as considerações de Baudrillard em Simulacros e Simulação (1991, p.8-14). 
15 Ver Twitter: expressions of the whole self. Dissertação de mestrado de Edward Mischaud em 
http//:www2.lse.ac.uk/media@lse/research/.../Mishaud_Final.pdf. 
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hashtag a receber tal estatuto. O próprio símbolo delimita que a conversa terá um 

tema específico, que a conversa será coordenada, sem digressões. Enfim, 

pretendemos afirmar que, em um mesmo Tweet, podemos ter acesso a vários outros 

gêneros, como atesta o Tweet subsequente: 

 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/torguinha >Acessado em 2010- 
2011) 

 
A partir da heterogeneidade mostrada, se nos autorizam um jogo metafórico- 

metonímico, o Tweet se configura em um catalisador, na medida em que ativa e 

organiza, dentro de sua estrutura microssintática, outros gêneros dos discursos em 

uma intensa atividade de catálise. No discurso do um, representado pelo perfil de 

@torguinha, temos evidente, no primeiro momento, um gênero Tweet, marcado pelo 

elemento RT, que, na composição sintática, é um índice alusivo que traz subjacente 

a seguinte orientação discursiva: o conteúdo do Tweet é parte citação e parte 

comentário do enunciador. 

Através da citação direta (mas oculta) de @jorgequintao, o enunciador 

introduz na sua construção sintática um comentário, o qual traz intrincado, na correia 

sintática, outro Tweet (@brasiltemjeito); Em seguida, temos um outro Tweet de 

autoria de @olharcoletivo o qual indicia o leitor a buscar no link http://bit.ly/rr4khs a 

informação sobre o aludido projeto em um outro gênero, aludido também em seu 

comentário (belíssima matéria): a reportagem. 

Para finalizar a enunciação, a autora @torguinha lança mão de um outro 

gênero através do #brasiltemjeito: o debate, o qual força o leitor seguidor a criar um 

novo enunciado, baseado no objeto de sentido (projeto), refratada na enunciação de 

@torguinha. 

Observemos que o processo de catálise é complexo. Entrementes, as 

pequenas moléculas, separadas pelo catalisador, deixam visíveis um certo 

movimento heterogêneo em direção a uma manifestação homogênea, na medida em 

que os gêneros se “dissolvem”, passam a fazer parte da unidade integral de 



 

 
 
 

construção do Tweet. O movimento ambivalente entre o sim e o não; entre o ser e o 

não ser é que vai tecendo a natureza dele.

São os outros gêneros em sua integralidade que constituem a enunciação 

acima. É interessante observar que os gêneros estão visíveis e ocultos 

concomitantemente. Sabemos que há outros gêneros entrecortando a enunciação 

de @torguinha, porém, como no jogo da 

o incisivo movimento de todo

do leitor-seguidor. 

 
 

Figura 03: processo de catálise dos gêneros
 
 

Percebemos mediante o gráfico que, pela sua natureza e funcionalidade, o 

gênero evidencia que a comunicação, a interação social, a prática de significação e 

o ordenamento da realidade acontecem sempre a partir de 

sígnica, uma vez que o ob

Por seu turno, o Tweet

uma espécie de caleidoscópio. Dele, é possível observar, através de seus espelhos 

coloridos, em um simples movimento, múltiplos gêneros que

simétricos. Esses espelhos podem ser dispostos em ângulos diferentes. A cada 

movimento de mão para um lado ou outro, o olho surpreende figuras inesperadas, 

formadas pelos mesmíssimos elementos da anterior, mas rearrumadas de um ponto 

de vista distinto. Mais que memória, evocação de um gênero completo e acabado, o 

Tweet é o mundo em movimento perpétuo, um “work in progress”, uma “construção 

em curso”. Daí a variedade infinita de perspectivas, interpretações, de formas de 

enunciação que ele suscita. Formas estas que se renovam e se contradizem 

constantemente. 

. O movimento ambivalente entre o sim e o não; entre o ser e o 

não ser é que vai tecendo a natureza dele. 

São os outros gêneros em sua integralidade que constituem a enunciação 

acima. É interessante observar que os gêneros estão visíveis e ocultos 

concomitantemente. Sabemos que há outros gêneros entrecortando a enunciação 

, porém, como no jogo da alusão, não se mostram por completo sem 

o incisivo movimento de todo-parte-todo; de ir, vir e devir; do giro analítico; do 

Figura 03: processo de catálise dos gêneros secundários

Percebemos mediante o gráfico que, pela sua natureza e funcionalidade, o 

gênero evidencia que a comunicação, a interação social, a prática de significação e 

o ordenamento da realidade acontecem sempre a partir de 

sígnica, uma vez que o objeto já é uma representação, um já-dito

Tweet, em sua estrutura composicional, funciona ainda como 

uma espécie de caleidoscópio. Dele, é possível observar, através de seus espelhos 

coloridos, em um simples movimento, múltiplos gêneros que nele formam arranjos 

simétricos. Esses espelhos podem ser dispostos em ângulos diferentes. A cada 

movimento de mão para um lado ou outro, o olho surpreende figuras inesperadas, 

formadas pelos mesmíssimos elementos da anterior, mas rearrumadas de um ponto 

de vista distinto. Mais que memória, evocação de um gênero completo e acabado, o 

é o mundo em movimento perpétuo, um “work in progress”, uma “construção 

em curso”. Daí a variedade infinita de perspectivas, interpretações, de formas de 

ele suscita. Formas estas que se renovam e se contradizem 
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. O movimento ambivalente entre o sim e o não; entre o ser e o 

São os outros gêneros em sua integralidade que constituem a enunciação 

acima. É interessante observar que os gêneros estão visíveis e ocultos 

concomitantemente. Sabemos que há outros gêneros entrecortando a enunciação 

alusão, não se mostram por completo sem 

todo; de ir, vir e devir; do giro analítico; do detour 

secundários 

Percebemos mediante o gráfico que, pela sua natureza e funcionalidade, o 

gênero evidencia que a comunicação, a interação social, a prática de significação e 

o ordenamento da realidade acontecem sempre a partir de uma representação 

dito. 

, em sua estrutura composicional, funciona ainda como 

uma espécie de caleidoscópio. Dele, é possível observar, através de seus espelhos 

nele formam arranjos 

simétricos. Esses espelhos podem ser dispostos em ângulos diferentes. A cada 

movimento de mão para um lado ou outro, o olho surpreende figuras inesperadas, 

formadas pelos mesmíssimos elementos da anterior, mas rearrumadas de um ponto 

de vista distinto. Mais que memória, evocação de um gênero completo e acabado, o 

é o mundo em movimento perpétuo, um “work in progress”, uma “construção 

em curso”. Daí a variedade infinita de perspectivas, interpretações, de formas de 

ele suscita. Formas estas que se renovam e se contradizem 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 
 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 
Os exemplos supracitados são elucidativos de um olhar caleidoscópico que o 

leitor tem de desenvolver para significar no Tweet. Como em um quarto dos 

espelhos, cada gênero reflete sua imagem no outro; e no outro, nesse, e assim 

sucessivamente. Temos uma imagem do todo complexificada pelo aparelho de 

lentes tridimensionais. Daí, a opacidade que a comunicação discursiva apresenta no 

Tweet. As cores, os movimentos de ir, vir, e devir são intensificadores da 

modelagem, do trabalho em construção infinita e perpétua do sujeito no Tweet. 

Em (4a), observemos que é através de pequenos índices que a enunciação 

vai se estruturando em um todo alusivamente significante. A mensagem não 

apresenta explicitamente o seu conteúdo, o seu tema. O leitor tem de juntar as 

partes, os fragmentos vivos que assaltam sua visão para, enfim, poder traduzir em 

outros comentários a informação transmitida. O leitor tem de ir sempre para outro 

lugar e depois, no retorno, juntar os cacos multicoloridos (vídeo/debate) do mosaico 

de enunciados indiciados no Tweet. 

De outro jeito, no primeiro momento, temos o comentário da enunciadora 

sobre um objeto discursivo que se encontra implícito na citação do outro 

(@banhodechuva). Este outro enunciado, por sua vez, cita o lugar que originou sua 

enunciação, e alusivamente, através de um comentário (“uma das minhas 

preferidas...”) acrescentado do índice #beatles, leva o leitor ao um movimento de ir, 

vir e devir que o permite inferir a partir de um conhecimento de mundo (#beatles) 

sobre a mensagem. 

Nao conhecia... linda demais... RT @BanhoDeChuva It’s Only Love 
http://t.co/rIf7LZ1 Uma das minhas preferidas... #TheBeatles 
21 JulFavoriteRetweetReply 

ScheillaFranca Scheilla Franca (4a) 



 

 
 
 

A hashtag (#DiaMundialdoRock

atividade reguladora do princípio de catálise e de refração de gêneros proposto por 

nós. Ela permite vislumbrar, no movimen

singulares, sociais, históricas. As vozes se reúnem e se entrecruzam para 

manifestar, com suas coloridas entonações e expressão, através do debate, um 

ponto vista sobre o mundo circundante, como podemos vislumbrar na

 

Figura 04: A polifonia estabelecida pela hashtag
 
 

A hashtag é antes um indiciador de um espaço extremamente polifônico,

plurilíngue, no sentido bakhtiniano dos termos, que ausculta e concentra uma 

multiplicidade de discursos que estão

Esse novo elemento da microssintaxe do 

exercício polifônico, mede seu mundo a partir de vozes alheias. Revela também a 

necessidade, o desejo de aproximar o outro, o estrang

fim, compreender o objeto que assalta sua consciência. É como se ele percebesse, 

não sem resistência, de algum modo, que o 

constitutivamente o Outro

que ele apresenta uma unidade que mascara um forte jogo de tensão entre muitas 

vozes diferentes. Ela, com isso, torna

desmascara a real constituição do dizer.

16 Para Bakhtin (2010b, p.23) “a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes 
(...), permanecem independentes e, como tais, combinam
homofonia”. 

DiaMundialdoRock), em (4b), é um fenômeno que constitui uma 

atividade reguladora do princípio de catálise e de refração de gêneros proposto por 

nós. Ela permite vislumbrar, no movimento do espelho, uma diversidade de vozes 

singulares, sociais, históricas. As vozes se reúnem e se entrecruzam para 

manifestar, com suas coloridas entonações e expressão, através do debate, um 

ponto vista sobre o mundo circundante, como podemos vislumbrar na

Figura 04: A polifonia estabelecida pela hashtag 

é antes um indiciador de um espaço extremamente polifônico,

plurilíngue, no sentido bakhtiniano dos termos, que ausculta e concentra uma 

multiplicidade de discursos que estão abertos, que trazem questões não resolvidas. 

Esse novo elemento da microssintaxe do Tweet evidencia que o enunciador, num 

exercício polifônico, mede seu mundo a partir de vozes alheias. Revela também a 

necessidade, o desejo de aproximar o outro, o estrangeiro para junto de si, para, por 

fim, compreender o objeto que assalta sua consciência. É como se ele percebesse, 

não sem resistência, de algum modo, que o eu é, nessa relação mútua, 

Outro. Qualquer fenômeno tem a estrutura da 

que ele apresenta uma unidade que mascara um forte jogo de tensão entre muitas 

vozes diferentes. Ela, com isso, torna-se um objeto que, em sua aparente unidade, 

desmascara a real constituição do dizer. 

Para Bakhtin (2010b, p.23) “a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes 
(...), permanecem independentes e, como tais, combinam-se em uma unidade de ordem superior a da 
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), em (4b), é um fenômeno que constitui uma 

atividade reguladora do princípio de catálise e de refração de gêneros proposto por 

to do espelho, uma diversidade de vozes 

singulares, sociais, históricas. As vozes se reúnem e se entrecruzam para 

manifestar, com suas coloridas entonações e expressão, através do debate, um 

ponto vista sobre o mundo circundante, como podemos vislumbrar na figura abaixo: 

é antes um indiciador de um espaço extremamente polifônico,16 

plurilíngue, no sentido bakhtiniano dos termos, que ausculta e concentra uma 

abertos, que trazem questões não resolvidas. 

evidencia que o enunciador, num 

exercício polifônico, mede seu mundo a partir de vozes alheias. Revela também a 

eiro para junto de si, para, por 

fim, compreender o objeto que assalta sua consciência. É como se ele percebesse, 

é, nessa relação mútua, 

. Qualquer fenômeno tem a estrutura da hashtag, uma vez 

que ele apresenta uma unidade que mascara um forte jogo de tensão entre muitas 

se um objeto que, em sua aparente unidade, 

Para Bakhtin (2010b, p.23) “a essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes 
se em uma unidade de ordem superior a da 



47 
 

 
 
 

Partindo dessa premissa, esse novo código17 da comunicação discursiva é 

uma representação da representação do dialogismo interno que se interpõe a todo e 

qualquer objeto. Nesse sentido, a imagem se confunde com o próprio objeto, dada a 

impossibilidade de se chegar até o mesmo sem a intervenção discursiva. 

A leitura que fazemos, pela hashtag, é de uma inversão. O objeto deve ser 

antes concebido previamente, de modo discursivo e técnico, para que possamos 

reproduzi-lo e conformá-lo à nossa prática. Enquanto simulacro, a hashtag é a 

implosão do significado neutro, fixo, estável que outrora era subtraído do objeto. Ela 

reflete e refrata, alusivamente, a imagem do objeto que está à disposição e exposta 

ao jogo vivo de cores e de luzes dos interlocutores, resultando em uma imagem 

tocada por milhares de fios dialógicos. 

Com a hashtag, os discursos de um se entrelaçam em interações complexas 

com o discurso alheio; ora unindo-se com uns, ora distanciando-se de outros ou indo 

em direção a um terceiro; e nessa complexa relação, dão forma à imagem que 

precisa ser reproduzida e veiculada. Só dentro dessa lógica o objeto pode vir a 

existir. Em síntese, o fenômeno da dialogicidade interna que atravessa a hashtag 

penetra inteiramente na própria concepção dos objetos a que se refere e na sua 

expressão composicional, transformando sua semântica e suas estruturas sintática e 

lexical. 

 
 

2.3 A alusão como princípio discursivo de leitura e escrita do/no Tweet 

 
 

 
No esforço construído aqui para circunscrever o Tweet no catálogo dos 

gêneros dos discursos, a alusão, longe de ser uma simples categoria da 

intertextualidade, tal qual defendem alguns estudiosos do hipertexto (LAJOLO & 

ZILBERMAN, 2009), é a condição fundante de todo dizer no gênero em tela. Nele, 

se não se pode dizer além dos 140 caracteres, então se alude. Essa é a lógica que 

atravessa o trabalho dos sujeitos da comunicação discursiva no Tweet. Ela 

impulsiona, ainda, a atividade criativa dos parceiros da comunicação, força-os a 

 
 

17 Cabe ressaltar que a hashtag tem extrapolado os limites de linguagem virtual e está sendo 
regularizada em outros contextos (Programas de TV e nas propagandas de produtos). 
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criarem estratégias linguístico-discursivas que permitam a significação das suas 

práticas. 

A alusão, como uma estratégia textual, não é um princípio exclusivo  do 

Tweet. Sabemos com Eco (1994, p.9) que todo enunciado é fatalmente rápido. Não 

é necessário dizer tudo nos mínimos detalhes em um enunciado. Apenas alude-se a 

eles e pede-se ao leitor que preencha as lacunas, por meio de saberes construídos 

alhures na relação de interação. Contudo, ela ganha uma visibilidade ainda maior no 

Tweet, haja vista que é a mola propulsora do movimento de ir, vir e devir, de 

dispersão da parte visível à outra parte oculta e de condensação das partes em uma 

unidade significativa. 

A lacuna, que em textos construídos fora do espaço cibernético, exige um 

esforço de reconhecimento do dito por parte do interlocutor quando o mesmo tem de 

buscar fora do espaço textual o já-dito, no Tweet, ela exige muito menos desse, 

quando se faz reconhecer dentro do próprio espaço textual, quando torna presente 

em sua integralidade o já-dito. No movimento de dentro/fora/dentro, a ausência, que 

mobiliza os movimentos de produção e de recepção dos textos fora do ambiente 

virtual, no gênero em tela, traz uma complexificação. A ausência não significa um 

vazio, mas sim a presença marcada pela inteireza do já-dito alhures. Significa dizer 

que é dado ao interlocutor, em um click, aquilo que não pode ser dito naquele 

espaço. 

O interlocutor, mesmo não tendo o conhecimento prévio sobre o objeto do 

comentário, obtém-no no instante mesmo da leitura, porquanto o seu locutor encena-

se como um sujeito-divulgador de saberes. Seu papel representacional, por sua vez, 

tem a função de informar sobre aquilo que ele acredita que seu interlocutor ainda 

não sabe sobre o objeto do comentário, deixando-o sempre informado. É nessa 

malha linguístico-discursiva cosida pelo autor-leitor e pelos seus leitores- seguidores, 

através de pequenos índices, que a alusão se potencializa, forçando o índice a 

assumir uma condição de signo, de lei, mesmo que transitória, ou seja, torna-o uma 

convenção e um elemento definido no aqui/agora da enunciação. A alusão, nessa 

ótica, celebra um contrato. 

Estamos licenciados a dizer, com isso, que a alusão ─ diferentemente de 

outras categorias que compõem o quadro teórico da intertextualidade, as quais 

surgem como simples elementos arquiteturais ─ encerra-se como um dos princípios 

fundamentais da regulação da comunicação discursiva, na medida em que engendra 
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os processos de produção e de recepção de sentidos, agora complexificados e 

opacizados pela presença fortemente marcada de técnicas midiáticas e pela 

recorrência ao discurso de liberdade no uso da língua. 

Nessa perspectiva, a alusão, enquanto ação enunciativa dos sujeitos na 

contemporaneidade, manifesta-se na língua através de estratégias heterogêneas, as 

quais servem como um farol que guia os escreventes e os leitores a um lugar de 

significação. Dada a travessia da heterogeneidade, os leitores são guiados pela 

alusão através da relação de semelhanças e concomitantemente pela relação de 

afetação do signo pelo aqui/agora da enunciação. Na articulação entre um processo 

e outro, o autor e o leitor implodem um significado culturalmente definido e instauram 

um novo saber, que no instante-já da comunicação é a lei que permite a 

compreensão da realidade circundante. 

Como toda ação enunciativa, a alusão se operacionaliza em estratégia 

através de uma memória e de uma formação discursiva. A memória discursiva, 

enquanto espaço dialético, regula a ação alusiva através da memória-trabalho, 

quando impele os sujeitos para a manutenção de uma ordem discursiva através da 

paráfrase. 

No empenho da memória-trabalho em replicar, nasce um conjunto de 

performances verbais e de ritualização do sistema de sujeição que orientam para o 

que deve estar na superfície e o que não deve. Temos, desse modo, uma formação 

discursiva entremeando a atividade alusiva. Como contraparte, essa mesma 

memória, atendendo aos apelos de uma dialética, se traduz também através da 

memória-sonho, quando constrangida pela memória-trabalho e pelas circunstâncias 

enunciativas do aqui/agora, incita a subversão da ordem discursiva através da 

transformação, da paródia, da introdução de novos elementos verbais performáticos 

ao conjunto de princípios dados pelo outro. 

Nesse movimento ambivalente entre as forças centrípetas e centrífugas que a 

memória produz, a alusão se manifesta como uma lei estratificada no código 

linguístico que autoriza o escrevente a introduzir o enunciado do outro na sua 

enunciação através de pequenos índices; que permite indiciar o outro, o destinatário; 

que leva a recuperar, no ato mesmo da descodificação, o tempo e o espaço da 

enunciação que incitaram o seu dizer. Com a alusão, os elementos estranhos, 

novos, trazidos pelo sujeito subversivo, são comumente cooptados pelo leitor. Ele 
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tem o papel, no processo de alternância discursiva, de integrá-los à ordem, evitando 

o acaso, o caos. 

No Tweet (geralmente ele assume tal estrutura: comentário-réplica),18 

reconhecemos que o trabalho do sujeito assujeitado a uma memória-trabalho e a 

uma memória-sonho se organiza em torno dos mecanismos disponibilizados pelos 

criadores do suporte e de elementos os mais inusitados possíveis trazidos antes 

pelo escrevente: 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2010-2011) 

 
No enunciado acima, a alusão, enquanto estratégia de escrever e de ler, 

constitui o horizonte que permite aos parceiros da comunicação transmitir e 

apreender, através de etiquetas (http://tudodefernando.tumblr.com/), dadas antes pelo 

sistema de regulação da atividade discursiva, um saber. Em posse deste, os 

interlocutores devem, no movimento metonímico próprio da alusão, buscar , na outra 

parte, preencher a lacuna e a polissemia deixadas propositalmente pelo locutor. 

É ainda através da alusão que devemos compreender que o comentário do 

locutor se constitui em apenas um ponto de exclamação. Torga (2006, p. 35-36), 

através do ditado popular “para um bom entendedor até um pingo é letra”, nos 

provoca a ver a alusão se manifestando nesses pingos, na estrutura inacabada, na 

forma precária que a enunciação se apresenta. Por meio do jogo alusivo, “a esfera 

da produção operaria por produzir uma parte manifesta – [o pingo] – a ser 

associado, implicitamente, a um todo não-manifesto [a letra]. Pode-se dizer que a 

esfera da recepção executaria uma outra operação”. 

De posse disso, o locutor deve instigar o leitor a articular o saber exigido na 

descodificação do aqui/agora a sua experiência com o já-dito, engendrando, nesse 

movimento, novos sentidos para a exclamação. A exclamação deve ser entendida 

como um mecanismo que, longe de indicar simplesmente um tipo de frase, seduz o 

18 O leitor pode ver nessa classificação uma incoerência, já que todo comentário é, em certa medida, 
uma réplica. No Tweet, dizemos de uma arquitetura do enunciado. Nesse caso, o comentário é uma 
das formas de o enunciador expressar o novo, e a réplica é a reprodução mecânica do enunciado do 
outro (dado). 

http://tudodefernando.tumblr.com/ (!) 
6 hours agoFavoriteRetweetReply 

FrasesDeClariceClarice Lispector ♥ (5) 
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interlocutor, instigando-o a ler-comentar-replicar a informação indiciada na etiqueta. 

A memória-trabalho repete e replica o sistema discursivo do tweet através da 

etiqueta e a memória-sonho transforma o dito alhures, matizando-o com o ponto de 

exclamação. 

Em outro momento, o locutor, propositalmente engendra uma frase inacabada 

para que o leitor, no processo de coparticipação, dê o acabamento necessário: 

através de um retweet (RT/by) para os seus leitores-seguidores (réplica) ou dando 

um novo sentido ao objeto comentado (comentário-réplica). Em (6), a estratégia 

alusiva se dá no próprio inacabamento. Tal inacabamento é motivo de curiosidade, 

que despertada pelo signo segredo, leva o leitor a unir uma parte a outra, formando, 

assim, uma unidade de sentido, na revelação daquilo que o leitor-autor buscou 

ocultar na sua fala. O resultado desse movimento articulador, que envolve saberes 

técnicos, é sempre evidenciado em um novo enunciado no Twitter. Na voz de 

@frasesdeclarice: 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011). (grifo nosso) 

 
Vemos, nessa breve descrição, mais duas categorias importantes da alusão 

movimentando a atividade discursiva do Tweet: a metáfora e a metonímia. Tais 

categorias não devem ser interpretadas a partir dos manuais dos tropos. Elas, na 

teoria da alusão, dizem de um processo de estruturação do mundo simbólico. Na 

falta de uma essência em si para as coisas no mundo, a metonímia e a metáfora 

atuam como um suplemento que supre a falta de uma presença. No jogo alusivo, a 

metonímia efetivaria o movimento de dispersão das partes diferentes e constitutivas, 

(interdiscurso – intradiscurso), num movimento metafórico de condensação das 

partes diferentes em um todo. Pelo giro metonímico de partes contrárias, a metáfora 

é, com a alusão, um modo de comunicar e de conhecer o mundo, por meio da fusão 

de dois em um. A força da metáfora se evidencia, nesse processo, na própria 

conciliação de partes contrárias. 

Eraumsegredo:http://clariceandoclarice.tumblr.com/post/4697092439/  
13 JulFavorite Retweet Reply 

FrasesDeClarice Clarice Lispector ♥ (6) 
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Clareando essa discussão abstrata com o Tweet acima, poderíamos explicar 

que a metonímia evidencia, no lado da produção, o movimento de dispersão do 

sujeito locutor quando produz um inacabamento do seu dizer (Era um segredo:) e 

projeta na enunciação do outro (http://clariceandoclarice.tumblr.com/post/4697092439/) a 

revelação do mistério. A metáfora, no lado da recepção, sem suprimir a diferença 

entre uma e outra, funde as duas partes em uma, por meio da instauração de um 

sentido para o dito, e da circulação e da reprodução do segredo. Podemos perceber, 

pelo processo metafórico-metonímico, que o leitor é levado a assumir o controle da 

produção, quando responde ao enunciado acima com a divulgação do segredo. 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2010-2011) 

 
A alusão é produtora também do processo de responsividade, uma vez que 

indicia o leitor a trocar de lugar como o locutor, quando comenta e replica sua 

enunciação. Em (7), temos uma citação direta de @luuusilva, no Tweet de autoria de 

@frasesDeClarice. Através da citação direta (retweet/by), que já é uma resposta 

(reply) a descoberta do segredo (@frasesdeclarice e @fernandolivers) (as frases de 

Clarice são divulgadas por @fernandolivers, um leitor ávido das obras de Clarice 

Lispector, o qual também é escritor), o moderador publica para todos os seus 

leitores-seguidores sua identidade. @FrasesDeClarice e @fernandolivers são a 

mesma pessoa. E, com isso, ele arremata mais seguidores para seu outro perfil. 

Além de fomentar um processo de elaboração de novas enunciações após a 

revelação da identidade daquele que, para poder interagir, estava se mascarando de 

Clarice. Nos próximos capítulos, iremos tratar dessa representação com mais 

acuidade. 

by FrasesDeClarice 
@FrasesDeClarice @fernandolivers Já gostava de você antes mesmo 
de conhecer quem vc era. 

luuusiilva Lu Bernardo (7) 
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2.4 O gênero Tweet: uma tendência ao discurso citado 
 
 
 

Conforme Compagnon (2007, p.61), a citação acompanha o indivíduo desde o 

momento em que este adquiriu o estatuto de homem. Em outras palavras, desde o 

momento em que o homem começou a organizar o mundo através da linguagem, a 

citação se fez presente como um elemento fundamental de edificação de toda a 

organização social. 

Citar, nesse âmbito, é um dos atos de linguagem mais primitivo e elementar 

do mundo cultural, social e ideológico. A citação, enquanto fenômeno que denuncia 

uma realidade discursiva na língua, tornou-se uma entidade para a qual recorrem 

todos os indivíduos, a fim de sustentar, submeter e significar sua prática discursiva, 

haja vista que os homens estão imersos em um mundo simbólico. 

Na base de sustentação das práticas discursivas, a citação institui-se de 

formas diferentes e obtém funções diversificadas, porque ao mesmo tempo em que 

se submete a um sistema linguístico, não se reduz a ele. O sistema da língua tenta 

estratificar um processo que em sua natureza é dinâmico e está, antes, estritamente 

atrelado às experiências do indivíduo com o outro na interação e com o mundo em 

tempo e época específicos. 

Com isso, sustentamos que cada comunidade discursiva, no processo 

interacional, cria modalidades de repetição que atendem às necessidades 

emergentes dos sujeitos da comunicação em épocas e tempos singulares. A citação, 

por seu turno, encerra-se no próprio ato enunciativo e não necessariamente na 

estrutura da língua. 

As modalidades de citação são infinitas, e o que a língua estratifica, em época 

e tempo determinados, é apenas parte do processo complexo de repetição do já- 

dito. Diríamos que é uma tentativa da língua de captar a movimentação discursiva 

dos sujeitos da enunciação, nessa correlação com o já-dito, para que suas práticas 

ganhem uma configuração significativa. Assim, elas entram na língua em sua 

estrutura sintática e semântica concorrendo para o todo significativo da enunciação. 

Tencionamos dizer que as citações podem introduzir-se no todo compacto do 

discurso do aqui/agora e podem construir, no jogo entre Um e Outro, auréolas em 

torno de si através de esquemas relativamente estáveis. Para Bakhtin (2009, p.  

149), o discurso citado, uma das modalidades de repetição, são esquemas 
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linguísticos que servem para propagar e incorporar o discurso de um às enunciações 

de outrem. Esses esquemas, como a própria língua, estão sujeitos à reformulação, à 

renovação e à ação criativa do enunciador. Por isso, ganham faces particulares a 

partir da ação do sujeito em circunstâncias históricas e imediatas de comunicação. 

Ainda em conformidade com as orientações bakhtinianas, no que se referem 

à elaboração de esquemas e formas relativamente estáveis de introdução dos 

enunciados de outrem, as condições sociais e econômicas têm um papel importante 

na regulação e nas formas de transmissão e apreensão dessas enunciações. Na era 

das tecnologias, o discurso citado adquire formas, as mais diversas possíveis. Ora 

existe um halo claro e explícito circunscrevendo e delimitando a enunciação de um e 

de outro através da língua e sua força estratificante, ora esses halos tornam-se 

opacos, de difícil separação, divisão. 

A variação e o surgimento de novos esquemas na correia sintática da língua 

são resultados, na era virtual, de uma intensa interferência do indivíduo, licenciado a 

experienciar, a brincar e a jogar com os códigos da língua. No mundo da simulação, 

a língua não é vista como um sistema fechado, um todo acabado, mas sim em 

acabamento constante. Além disso, o contexto de enunciação também se constitui 

em um ponto capital para a formulação de esquemas que limite o dizer de um e de 

outro. A transmissão da enunciação citada depende também do campo de atuação e 

da atividade enunciativa. 

A depender dessas condições, o indivíduo, em seu papel representacional, 

pode organizar o seu discurso em um todo compacto e fechado, na tentativa de 

instituir e de impor para a terceira pessoa (leitor/ouvinte) sua visão de mundo como 

uma verdade incontestável e/ou como uma manifestação singular da consciência. 

Esse tipo de configuração discursiva, a qual serve aos intentos de um lugar 

enunciativo autoritário, foge do escopo do discurso citado. É antes apreendido 

através da experiência do enunciador com o enunciatário submerso em um fluxo da 

comunicação discursiva. Todavia, as tendências ao discurso citado são mais 

claramente apreensíveis e delimitadas nas manifestações linguísticas, porque elas 

sofrem um processo, com uso constante, de gramaticalização e de estilização dentro 

de uma comunidade específica. 

Na comunidade linguística do Twitter, cabe ressalvar, comunidade global, o 

discurso citado possui como esquema dominante ─ já que busca atender a 

comunidade plurilíngue, no sentido etimológico da palavra ─ a introdução clara, na 
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correia sintática, de códigos comuns que separam o discurso relatado da réplica. 

Nele é visível a introdução clara do discurso do outro, através de elementos 

sintáticos criados exclusivamente para atender a uma regulação imposta pelos 

criadores do suporte, mas também o discurso sofre a constante interferência da 

criatividade dos rebeldes diante de uma lei única. Vejamos alguns exemplos: 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2010-2011) 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/dennisegonzaga > Acessado em 
2010-2011) 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/mvsmotta > Acessado em 2010- 
2011) 

 
Nesse contexto, surge uma microssintaxe, e com ela alguns elementos 

importantes (comuns a todos), que permite que a terceira pessoa, a quem for 

direcionado o enunciado citado, apreenda, reforce, faça circular as velhas 

composições em contexto novo e novas formas de discurso citado. O Tweet ─ por  

se apresentar como um comentário-réplica de um objeto-semântico que despertou o 

interesse de enunciador ─ expõe uma negociação entre o discurso citado e o 

contexto do relato através de códigos os mais diversos possíveis. De um lado,  

temos o comentário efetivo e de um outro a réplica, não nessa ordem 

categoricamente, mas nesse enfoque. No meio surgem os mecanismos linguísticos 

que servem para articular um ao outro. 

http://tudodefernando.tumblr.com/ (!) 
6 hours agoFavoriteRetweetReply 

FrasesDeClarice Clarice Lispector ♥ (8a) 

oh alegria maldita hein, amigo!? rsrs RT @LeoBiao: Pronto... Agora o Brasil 
pode perder amanhã! 

dennisegonzaga Denise Gonzaga (8b) 

Sempre em forma // RT @mvsmotta Os tipos curiosos da minha academia 
(e com certeza da sua também): http://t.co/2V7vQek 
1 hour agovia webFavorite Retweet Reply 

@zecamanZecaman (8c) 
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É no uso de códigos comuns às línguas em suas especificidades que o 

discurso citado se estrutura. Alguns códigos são resultado de uma regulação do 

próprio suporte, outros dizem da experiência do enunciador com esquemas usados 

em outros campos enunciativos e outros são reflexos da mais intensa e mordaz  

ação de um sujeito subversivo, livre para elaborar, na interação dinâmica entre o 

discurso a ser propagado e o discurso que serve para propagação, novos esquemas 

linguísticos que deem conta de transmitir o enunciado do outro no seu discurso. 

Nessa perspectiva, temos em (8a) o discurso citado através da citação direta 

do link e o comentário se restringe a apenas um ponto de exclamação. O modo de 

citação com o uso do link é disponibilizado pelo suporte. Afirmamos que esse modo 

de citação é inovador, na medida em que o leitor-seguidor apreende e reforça a 

modalidade a partir da experiência adquirida nesse lugar de enunciação. Através da 

sublinha, da cor em azul, o sujeito vai registrando na memória a presença do Outro 

citado na mesma proporção em que o utiliza para especificar, no seu enunciado, o 

lugar estrangeiro. Em (8b), num processo de reformulação do discurso direto, vemos 

os dois-pontos separando a citação do comentário, ou seja, é um sinal de 

pontuação, atrelado ao RT, que evidencia a reprodução e a produção. Em (8c) 

vemos, no processo criativo do sujeito divulgador, a clivagem de sua enunciação 

através das barras (//) como um modo de reforçar um lugar e outro, haja vista que 

logo em seguida usa outro mecanismo linguístico de citação que é o RT. É como se 

os interlocutores ainda não tivessem consciência de que o RT é modo de marcar na 

língua a voz da reprodução. Daí termina por reforçar, através de saberes adquiridos 

em outras relações sociais, as marcas de separação entre o citado e o citante. 

Continuando a análise das marcas de reprodução do discurso do Outro, observemos 

as seguintes enunciações: 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/andrecitomiti > Acessado em 
2010-2011) 

Sobre inéditos de Quintana em http://t.co/LUzdjcu 
28 JulFavorite Retweet Reply 

AndrecitoMitiAndré Mitidieri (8d) 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/vidaintima > Acessado em 2010- 
2011) 

 

Em (8d, 8e e 8f), vemos que os sujeitos do enunciado, a partir de suas 

experiências fora desse lugar de enunciação, introduzem esquemas comuns a 

outros contextos. O uso da preposição em é, não raro identificado em gêneros 

argumentativos. Ele recupera a atitude do sujeito que quer reforçar e validar o seu 

dizer com a autoridade do Outro. Longe de apresentar uma argumentação, no 

contexto em que foi utilizando, o Em introduz a separação entre o citante e o citado. 

As aspas, seguidas da chamada obra e autor, que aparecem em (8e) e (8f), 

recuperam as epígrafes. Elas reproduzem um modo sedimentado de separação 

entre Um e Outro. É na voz do Outro que faz ressoar a voz do eu. A parte do citante 

e do citado aparecem imbricadas. Essas modalidades evidenciam a abertura que o 

gênero apresenta. Ele traz a possibilidade de manipulação de várias formas de 

marcação da presença do seu contrário. Vejamos: 

 
 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/mvsmotta > Acessado em 2010- 
2011) 

"O que é? Para aprender a alegria você precisa de todas as garantias?" 
(uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector) 
10 hours agoFavoriteRetweetReply (o grifo em itálico é nosso) 

ScheillaFrancaScheilla Franca (8e) 

Eu me preparava para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela 
ausência me desnorteava. (Clarice Lispector) 
30 JulFavoriteRetweetReply 

vidaintima Clarice Lispector (8f) 

"Sou rico em amizades" - Então vai lá e tenta comprar um iate com essa 
fortuna. 
30 JulFavorite Retweet Reply 

mvsmotta Marcus Vinicius (8g) 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#/clalispector> Acessado em 2010- 
2011) 

 
 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/xnear > Acessado em 2010- 
2011) 

 

Em (8g), temos as aspas acompanhadas de um travessão, à guisa do 

discurso direto. Em (8h, 8i e 8j), além da utilização das aspas, o comentário e a 

réplica são articulados em uma unidade através do termo via. Em seguida, temos  

um travessão e o símbolo > marcando os lugares de quem fala e de é falado. 

Prosseguindo, vemos que são usadas estrelas (*) para introduzir o discurso 

replicado. Nesses últimos, é a ação criativa do sujeito enunciador que está em 

ascensão. Ele deseja não só comentar e replicar o discurso alheio, mas ver 

replicada sua forma de entornar o discurso do outro. 

Considerando essa rápida análise, porque tal proposição tomaria a forma de 

um capítulo, asseguramos que o Tweet, devido à restrição dos 140 caracteres, tem 

uma forte tendência ao discurso citado entremeado a um comentário. A propósito, a 

palavra tendência acalora ainda mais a discussão sobre a organização discursiva do 

Tweet, já que, no gênero em questão, a arrumação enunciativa não possui apenas 

uma via, apesar da restrição. Isso nos levar a assumir que ela (a organização) pode 

Frase de hoje: "O que não mata, fortalece". via @BanhoDeChuva 
3 AugFavoriteRetweetReply 

ScheillaFrancaScheilla Franca (8h) 

_Compartilhe. Mas sem clichês, por favor. > http://t.co/DmQb5JL 
1 AugFavoriteRetweetReply 

clalispector Clarice Lispector (8i) 

Estava aguardando a atualização do @leninjablog e nada. Fui no 
globoesporte, quando volto *surgem como aquele motoboy entre os 
carros*29 JulFavoriteRetweetReply 

xnearLuiz (8j) 
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se manifestar de formas variadas, porquanto não existe uma regulação rígida, bem 

comum em outros gêneros, quais sejam: os gêneros científicos. 

Os modos de enunciação citada, na nossa perspectiva, são resultado de 

casos limítrofes entre a situação imediata de comunicação e o projeto do self 

construído, em parte, pelo perfil. Em parte, porque é no Tweet que vemos o 

movimento intenso, rápido, incisivo da subjetividade. Contudo, podemos afirmar que 

existe uma regulação que orienta para o discurso citado. Talvez seja um certo 

modismo que se coaduna com a época em vivemos. O discurso do outro é o centro 

de nossa atenção e simultaneamente somos impelidos pela forte onda discursiva de 

liberdade. Por isso, no movimento ambivalente, temos de demarcar precisamente, 

na cadeia linear da estrutura linguística, o discurso de outrem na sua integralidade, 

através de formas diversas e inovadoras. 

Em síntese, vemos, como num jogo de quebra-cabeça, a introdução clara do 

discurso do outro, na construção sintática, nas teias  linguístico-discursivas, 

formando um todo harmônico. O discurso citado é muito mais que um simples 

objeto-semântico do dizer. Ele, na economia da escritura, integra a composição e, 

por conseguinte, elabora regras sintáticas, modifica esquemas relativamente 

estáveis ou demonstra a variação de esquemas historicamente estabelecidos. Ele 

cria novos esquemas para que se reconheça, no todo, a fala de outra pessoa, a fim 

de que fiquem bem delimitadas as fronteiras entre Um e Outro: 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/mzap > Acessado em 2010-2011) 
 

Analisemos o Tweet acima. Temos nesse exemplo uma citação direta, que 

não corresponde a nenhum modelo previsto pela literatura. A literatura atual 

prescreve, como procedimento, que a citação deve obedecer aos seguintes 

parâmetros: vir aspeada, vir com uma chamada: autor, ano, páginas nos casos de 

trabalhos científicos; fora desse espaço, devem ser indicados o autor e a obra. 

Bunsen Honeydew, Spock & the Doctor! RT @io9: If Television’s Greatest 
Scientists Worked in Tech Support http://t.co/QGvJ3rx 
24 Jun Favorite Retweet Reply 

jazzlinguist Jodie Martin by mzap (9) 
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Nessa citação, temos um elemento de chamada “novo”: by.19 De um certo ângulo, 

esse elemento reformula um esquema velho para se ajustar às circunstâncias 

enunciativas do Tweet. 

Tal elemento indica, ao leitor seguidor, que a enunciação é uma reprodução– 

circulação de um enunciado produzido por outrem. Esse tipo de citação é 

classificado como retweet. O propósito do enunciado não é simplesmente demarcar 

o lugar do outro, mas também deseja ver o discurso do Outro, que assume como 

seu também, circulando e sendo reproduzido (citação aqui traz subjacente dois 

processos: a reprodução e a circulação de ideias). Seguindo com nossa análise, a 

representação linguística do Tweet de @Jazzlinguistic é constituída do discurso 

citado. Nela, ela replica e comenta duas enunciações que objetivaram seu 

comentário. 

 
 

2.5 O jogo de alternância dos sujeitos da comunicação discursiva, o 

direcionamento e o endereçamento no/do Tweet 

 
 

Atentando para as orientações teóricas de Bakhtin (2010a, p. 261-306) quanto 

à definição e à descrição de todo e qualquer gênero do discurso, o jogo de 

alternância dos sujeitos da comunicação discursiva é um dos elementos 

essencialmente constitutivos do Tweet. Talvez o mérito do gênero em discussão 

consista, justamente, em não se abster de expor claramente o seu jogo, como, no 

mais das vezes, acontece em gêneros secundários. A lógica interacionista adotada 

no gênero em foco como fonte de vida e de existência é: o princípio de que é 

resultado do enunciado de Outro (seguidor) e que tem como finalidade a atitude 

responsiva de outros (leitores-seguidores). Aprendemos com Bakhtin que todo 

enunciado apresenta tais princípios ainda que não estejam visivelmente evidentes 

(como nos gêneros científicos). Entretanto, o Tweet chama a atenção devido à forma 

concreta, evidente e ilustrada de funcionamento desses princípios. Ao aumentar o 

zoom do limite de todo enunciado e da relação do Outro-eu-outro, acreditamos que 

 
19 A versão em inglês, escolhida para observação do objeto, traz o elemento by, mas ele sofre a 
variação das línguas escolhidas pelos usuários. Por exemplo, na versão em espanhol, ele adquire a 
forma de por. 
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isso se constitua em um indicativo importante para descrição do Tweet. Além disso, 

ao pensarmos o Tweet enquanto curto comentário, ele já é, em sua instância 

enunciativa, uma compreensão e uma resposta sobre um objeto. Sendo assim,  

exige uma interação dinâmica e interessada. O comentário e a resposta, portanto, 

estão fundidos dialética e reciprocamente no todo, tornando-se um a condição do 

outro. 

De um certo grau, Bakhtin (2010a, p. 275) ajuda-nos a sustentar tal posição, 

quando afirma que “todo enunciado [...] tem um princípio absoluto e um fim absoluto: 

antes de seu enunciado, os enunciados de outro e depois de seu término, os 

enunciados responsivos dos outros”, ou seja, todo enunciado é sempre uma 

resposta. O Tweet é uma resposta dupla, porque está voltado para uma ordem 

discursiva vigente, quando reproduz e reforça a manutenção do sujeito divulgador e 

quando responde, dentro das condições imediatas, ao interlocutor local. Podemos 

pensar ainda, com o auxílio da ambivalência estabelecida no processo de troca 

comunicativa, que o Tweet se constitui literalmente como uma resposta ao 

enunciado do Outro que atravessa seu ângulo de percepção. No jogo complexo de 

retomada e transformação, os enunciados vão respondendo uns aos outros sem 

cessar. 

Sendo assim, se construímos até aqui nosso dizer a partir de um lugar 

predominantemente interacionista, marcado, sobretudo, pelas elucubrações 

bakhtinianas, é coerente considerar precipuamente as condições enunciativas do 

nosso objeto de pesquisa, com vista a descrever o jogo de alternância dos sujeitos 

da comunicação. Solicita esclarecer que as circunstâncias enunciativas imediatas, 

uma época, um tempo histórico, o campo de atuação dos indivíduos, a intenção 

discursiva, a função da linguagem e, nesse caso, uma técnica poderosíssima (a qual 

permite a construção de uma correia de respostas sem precedentes). estão 

concorrendo para a constituição de tal jogo. Nesse sentido, a natureza e a forma de 

alternância são diversas. Só de posse de uma unidade de comunicação, podemos 

formular as regras, perceber os limites e as marcas na língua que determinam o 

início e o fim do gênero do discurso. 

Direcionando esse pensamento para Tweet, na conjuntura virtual, vivemos 

subordinados às tecnologias da informação, com seu imediatismo, com suas 

multifuncionalidades e com suas intensas mutações. Cada vez mais, as instituições, 

as práticas sociais, a subjetividade estão sendo construídas nas relações de busca e 
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de divulgação do saber. O discurso da tecnologia produz, através de seus 

dispositivos midiáticos, uma nova organização de espaço de interação, de busca, de 

produção, de circulação, de reprodução da informação sem escalas. 

As redes sociais são esse espaço de interação que maximiza o potencial de 

troca, de colaboração e de emergência constante de processo e produto da 

expressividade. Trouxemos essas informações a fim de justificar que paira nos ares 

contemporâneos um discurso de um sujeito-divulgador. Este precisa alternar o seu 

enunciado, porquanto sua existência se dá através desse processo. O Twitter, 

enquanto suporte engendrado pela tecnologia da informação, traz consigo as 

marcas desse sujeito-divulgador. 

No próprio suporte Twitter, vemos as seguintes marcas de negociação entre 

os sujeitos da divulgação: o princípio absoluto (following/ seguindo) e o fim absoluto 

(followers/seguidores). No Twitter, de certa forma, o enunciador precisa ser leitor- 

seguidor (significa que ele vai ter de replicar e comentar as enunciações de Outros- 

outros). Esse mesmo enunciador necessita de leitores-seguidores, os quais, se 

filiados a sua correia discursiva, irão comentar e replicar seus enunciados. Essa é 

uma das regras de alternância do Tweet. 

Uma outra, ainda mais explícita, é dada pelos criadores do suporte e faz parte 

da constituição do próprio Tweet. Este é sempre acompanhado da sua resposta 

através do reply e do retweet: 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/xnear > Acessado em 2010- 
2011) 

 
 

Em (10), a leitura que fazemos, através de reply, é que, além do 

direcionamento e endereçamento, todo Tweet é produzido tendo como foco a 

resposta do outro-receptor. Tal dispositivo se representa na cadeia enunciativa 

através do @. Todo enunciado que carrega consigo o @ é uma resposta ao 

enunciado do receptor, que já se tornou uma alteridade. Cabe aqui uma breve 

digressão: o @ simula um diálogo, na medida em que há uma alternância real dos 

sujeitos da comunicação. Afirmamos que há uma conversa real, porque os 

@ScheillaFranca Meu dinheiro desse mês já se foi amigo 
29 JulFavorite Retweet Reply (grifo nosso) 

xnearLuiz (10) 
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interlocutores, em posse de dispositivos como telefone móvel, ipad, etc., dialogam 

em tempo real, embora em espaços diferentes. Enquanto simulacro, já é um diálogo 

real, porquanto, em sua violenta virulência, a representação tenta eliminar o objeto 

representado e se instituir como realidade independente. Pretendemos assinalar que 

o diálogo é real, embora esteja encetado em uma realidade outra: a realidade virtual. 

Retomando o assunto dessa seção, o retweet adquire a forma de resposta 

através da replicação: 

 
 

 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/torguinha > Acessado em 2010- 
2011) 

 
Por meio do retweet, o enunciador em (11a) pode responder replicando 

integralmente a enunciação de outrem. Nessa medida, sem anular a bivocalidade 

que ela encerra, torna-se senhor dela quando a divulga para os seus leitores 

seguidores em seu perfil. Temos duas intenções, duas expressões, duas vozes 

dialogando e concorrendo num mesmo enunciado. Nesse tipo de responsividade, a 

autora @torguinha reflete a sua resposta no enunciado de @cyntiacamargo, através 

da distribuição para os seus leitores-seguidores. Quando ela responde assumindo o 

enunciado do outro como também seu, significa que está aprovando o dizer alheio 

Como não há comentário efetivo, o enunciado serve aos dois senhores. A intenção 

do primeiro está em diálogo com a do segundo. Este, por sua vez, pede a um 

terceiro que entre no jogo. Observemos no exemplo abaixo as marcas deixadas pelo 

processo de responsividade: 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/torguinha > Acessado em 2010- 
2011) 

(11a) cynthiacamargo_Cynthia Camargo 
by torguinha 
Filosofia e comunicação: Reflexões interdisciplinares na cultura digital- 
inscricões até 12 agosto http://t.co/hASFEaJ 
15 JulFavoriteRetweetReply 

RT @jornalismofree: Livros sobre jornalismo digital para download 
http://blogdocout.blogspot.com/p/download-de-livros.html 
21 hours agoFavoriteRetweetReply 

torguinha Ana Torga (11b) 
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Retweet, ainda, como em (11b), pode representar uma atitude responsiva 

através da interferência do enunciador. No Tweet de autoria de @torguinha, ele 

aparece dentro de seu enunciado. Com o retweet, ela constrói sua enunciação a 

partir da enunciação de @jornalismofree. É como se @torguinha se apropriasse da 

voz do outro e se tornasse a representante dele para seus leitores-seguidores. O 

próprio enunciado do outro indicia o seu interlocutor a responder, divulgando o que 

foi dito. 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/aluapsimoes >Acessado em 
2010-2011) 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/scheillafranca > Acessado em 
2010-2011) 

 

Em (11c), o enunciado apresenta a alternância dos sujeitos, através da 

citação direta (by aluapsimoes). Esta, por sua vez, já é uma outra resposta a um 

outro enunciado. Em sua constituição, a resposta apresenta um comentário (Simples 

assim!) e uma resposta-réplica com RT(@gondimricardo  Religião se preocupa com 

o objeto, o Evangelho se preocupa com o sujeito.). Em (11d), o RT serve para 

comentar e replicar ao mesmo tempo. Desse modo, o retweet e reply são materiais 

simbólicos que anunciam a necessidade de um encadeamento infinito de 

comentário-resposta e de uma multiplicação inevitável de vozes e de discursos. 

Poderíamos representar graficamente o processo da seguinte forma: 

by aluapsimoes 
Simples assim! RT @gondimricardo Religião se preocupa com o objeto, 
o Evangelho se preocupa com o sujeito. 
13 JulFavoriteRetweetReply 

Roberta Roberta Lima (11c) 

<<<<<<<< Minha caixinha dourada 
22 JulFavoriteRetweetReply 

@aluapsimoes @ScheillaFranca RT @BanhoDeChuva 
ScheillaFrancaScheilla Franca (11d) 

Amooo! 



 

 
 
 

Figura 05: O processo de alternância e responsividade no Twitter

A figura acima ilustra bem como ocorre o processo de responsividade, o qual 

é ad infinitum. Além disso, na orquestração de vozes plurivalentes e equipolentes, 

podemos perceber, pelos rastros deixados na língua, que o 

levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais, ele [enunciado], em 

essência, é criado” (BAKHTIN,

Continuando a descrição das regras do jogo de alternância, a pergunta  

What’s happening? também deve ser descodificada como uma forma de alternar a 

comunicação discursiva. O quadro alusivo nos leva a pensar numa réplica do 

diálogo, baseado no par pergunta

sua gênese etimológica, a palavra 

cortada, devido às circunstâncias enunciativas determinadas pelo lugar (igreja, 

cerimônia, conferências etc.). O 

epistemológico. De certo modo, esse tipo de conversa exige um comportamento 

responsivo do outro, receptor e uma relação de conivência para que haja 

significação. 

Após a resposta à pergunta, o enunciado constituído 

Tweet, é enviado, compartilhado, publicado para os seus leitores seguidores. A 

publicação do Tweet é o ponto de partida, não o início, do processo de replicação, 

reprodução. Como num 

pontos, dentre muitos outros, de partida de responsividade.
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A figura acima ilustra bem como ocorre o processo de responsividade, o qual 

. Além disso, na orquestração de vozes plurivalentes e equipolentes, 

podemos perceber, pelos rastros deixados na língua, que o 

levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais, ele [enunciado], em 

essência, é criado” (BAKHTIN, 2010a, p. 301). 

Continuando a descrição das regras do jogo de alternância, a pergunta  

também deve ser descodificada como uma forma de alternar a 

comunicação discursiva. O quadro alusivo nos leva a pensar numa réplica do 

no par pergunta-resposta. Nosso pensamento não é aleatório; na 

sua gênese etimológica, a palavra Twitter diz de uma conversa fragmentada, 

cortada, devido às circunstâncias enunciativas determinadas pelo lugar (igreja, 

cerimônia, conferências etc.). O Tweet, pela sua estrutura, alude a esse lugar 

epistemológico. De certo modo, esse tipo de conversa exige um comportamento 

responsivo do outro, receptor e uma relação de conivência para que haja 

Após a resposta à pergunta, o enunciado constituído de 140 caracteres

é enviado, compartilhado, publicado para os seus leitores seguidores. A 

é o ponto de partida, não o início, do processo de replicação, 

reprodução. Como num rally, a pergunta e a subsequente resposta são um do

pontos, dentre muitos outros, de partida de responsividade. 
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A figura acima ilustra bem como ocorre o processo de responsividade, o qual 

. Além disso, na orquestração de vozes plurivalentes e equipolentes, 

podemos perceber, pelos rastros deixados na língua, que o Tweet “se constrói 

levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais, ele [enunciado], em 

Continuando a descrição das regras do jogo de alternância, a pergunta  

também deve ser descodificada como uma forma de alternar a 

comunicação discursiva. O quadro alusivo nos leva a pensar numa réplica do 

resposta. Nosso pensamento não é aleatório; na 

diz de uma conversa fragmentada, 

cortada, devido às circunstâncias enunciativas determinadas pelo lugar (igreja, 

, pela sua estrutura, alude a esse lugar 

epistemológico. De certo modo, esse tipo de conversa exige um comportamento 

responsivo do outro, receptor e uma relação de conivência para que haja 

de 140 caracteres, o 

é enviado, compartilhado, publicado para os seus leitores seguidores. A 

é o ponto de partida, não o início, do processo de replicação, 

, a pergunta e a subsequente resposta são um dos 
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Figura 06: Quadro de réplica de um diálogo com o par pergunta-reposta 

 

Diferentemente do livro, o Twitter oferece, de um certo modo, ao autor do 

Tweet algumas formas de controle da responsividade, através do @mentions e do 

Retweets, localizados logo abaixo do quadro da pergunta What’s happening?. Com  

o @mentions, o autor sabe quantos Tweets foram mencionados. As menções ficam 

organizadas no histórico com data e mês, numa ordem cronológica. Com o 

Retweets, o autor tem as seguintes noções: qual Tweet recebido é réplica, é 

resposta a outros enunciados; qual foi o Tweet que ele replicou; e quais e quantos 

enunciados seus foram replicados, divulgados, apropriados. Há, no direcionamento, 

todo um jogo de poder e de manipulação articulando a relação interativa entre o 

autor e os destinatários. Dessa forma, o autor pode se reformular para atender a 

uma tendência e daí ver replicado em um número infinitamente maior os seus 

enunciados. O próprio suporte dá dica dos assuntos mais buscados no momento 

pelos usuários. 

Além dos elementos estruturais que o suporte oferece, as funções da 

linguagem e as circunstâncias imediatas, o conteúdo temático, a classe social do 

enunciador, a sua influência no contexto de interação performados no perfil são 

produtores de alternância. As funções conativa, referencial e fática, sem anular a 

presença das outras, estão constantemente estruturando o Tweet. Às vezes, um 

simples click, a simples leitura se constituem em uma resposta. Os perfis de artistas 

e de ídolos são propícios para o estudo da alternância dos sujeitos da comunicação. 
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A fofoca, as notícias, as críticas, as frases de escritores famosos, o horóscopo, as 

promoções são também elementos motivadores do processo de alternância. 

Por enquanto, não nos deteremos nesses aspectos. Não conseguiríamos dar 

conta deles aqui. Em outro momento, podemos retomá-los, já que parece 

interessante entender as relações de alternância a partir da posição de poder que o 

interlocutor detém. Antes de passarmos para o outro tópico, é necessário explicitar 

que essas regras descritas aqui são algumas, dentre muitas que o sujeito da 

comunicação do/no Tweet estabelece para negociar, colaborar e expressar sua 

resposta. Tais regras, talvez, sejam as que o diferenciam do processo de alternância 

de outros tipos de comunicação. 

Por hora, vamos tratar do endereçamento. De um certo ângulo, tal tópico está 

entremeado e entremeando a alternância dos sujeitos da comunicação, na 

proporção em que, no processo de negociação, de trocas de comentários-réplicas, 

evidenciamos a prefiguração de um que assume a produção e outros que se situam 

no plano da recepção, num sentido simultâneo de troca de papéis. Desse fundo 

básico, Bakhtin (2010a, p. 301) assevera que: 

 
Um traço essencial (constitutivo) do enunciado é o seu direcionamento a 
alguém, o seu endereçamento. A diferença das unidades significativas da 
língua ─ palavras e orações ─, que são impessoais, de ninguém e a 
ninguém estão endereçadas, o enunciado tem autor [...] e destinatário. 

 
Investido disso, o autor continua a sua exposição afirmando que cada gênero 

tem uma forma típica de destinatário. Tal figura típica que povoa todo e qualquer 

enunciado pode corresponder àquele que responde. Se houver uma identificação, o 

destinatário representa dois papéis: representa aquele antecipado pelo enunciador e 

depois do enunciado acabado, aquele que dará uma resposta. 

Isso significa dizer que o enunciador, de um lugar e de uma posição, 

antecipadamente, projeta, ao falar, a si mesmo e ao seu parceiro. Confluindo para a 

construção da imagem de ambos estão concorrendo, nesse caso, o sexo, a idade, a 

profissão, o status, a formação educacional, as posições ideológicas, os 

conhecimentos prévios, técnicos20 e linguísticos. Tudo isso culmina na escolha de 

 
20 O desenvolvimento das sociedades modernas implicou um complexo reordenamento das esferas 
de experiências. Cada vez mais a experiência sofre a intervenção técnica, a qual permite a 
transposição de eventos, de acontecimentos para locais distantes de sua realização. Nesse sentido, a 
experiência mediada é sempre uma recontextualização (Thompson, 2009, p. 197). Isso deve ser 
considerado como um princípio importante na antecipação do destinatário. 
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um tipo específico de gênero: primário (simples) e secundários (complexos). Nesse 

contexto, o enunciador pode se dirigir para um público específico, uma coletividade 

ou um leitor em especial. 

Pensando, no primeiro momento, que o Tweet é um gênero secundário 

(complexo), o seu leitor potencialmente precisa ter os conhecimentos técnicos que 

tal enunciado exige para sua elaboração.21Ele necessita de saber transitar no 

universo cibernético a fim de se autoconstruir e se autoprojetar nesse domínio. É um 

projeto da subjetividade construído nesse ambiente que vai permitir a interação. 

Depois, precisa ter domínio da língua em que ele se representa. O suporte do Tweet 

disponibiliza aos usuários as seguintes línguas para configuração dos autores e dos 

leitores (perfis): holandês, filipino, francês, alemão, Indonésio, português (Brasil), 

russo, espanhol e turco. Tais línguas são importantes para uma efetiva espoliação 

dos recursos técnicos e simbólicos na construção do enunciado, todavia não 

impedem que o mesmo seja construído na língua materna do autor. 

No segundo momento, refletindo que estamos inseridos num mundo onde a 

comunicação se dá através de muitos com muitos, o autor- aquele que fala – no 

Tweet, se duplica. Ele é uma figura ambígua, na medida em que se projeta através 

de uma autorrepresentação de leitor. É a sua representação de leitor que possibilita 

antecipar seus destinatários. Numa palavra, a antecipação do leitor é engendrada na 

sua autoconfiguração construída no perfil. Os seus valores, a profissão, a classe 

social, a sua influência no mundo global figurados no perfil refletirão no movimento 

constante e ininterrupto de adesão ou desafialiação de outros leitores-autores. Num 

processo de reversibilidade, todo autor torna-se leitor no Tweet. 

Sempre considerando os seus interesses, o autor-leitor vai estabelecendo o 

número e o perfil de destinatários que deseja. Quanto maior o número de 

destinatários, maior o seu poder. Quanto maior for o número de enunciados 

produzidos, maior a sua visibilidade. A informação, no Twitter, é sinônimo de  

poder.22 

Assim, se a intenção for a popularidade, todo cidadão virtual e global é um 

destinatário potencial do seu enunciado. Se busca trocar informações com pessoas 

“antenadas”, agregar-se-á aos grupos que podem deixá-lo sempre a par dos 

21 Para Foucault, a constituição do enunciado pressupõe sempre as seguintes questões: quem fala? 
De que lugar institucional ele fala? Qual e como é definida a posição do sujeito que fala? Para quem 
ele fala? (Arqueologia do Saber, 2010, p. 56-61). 
22 A relação entre saber e poder é estabelecida por Foucault em Vigiar e Punir, (2007b). 
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acontecimentos globais. Se o interesse for pessoal, íntimo, terão como destinatários 

pessoas mais próximas do convívio social: amigos, familiares, etc. Se for um artista, 

seus destinatários serão antecipadamente configurados em fãs. 

Nesse sentido, são as intenções do autor, as quais podem sofrer 

modificações constantes, que vão delimitar um perfil dos destinatários. Apenas 

através de um estudo minucioso de um profile (perfil) ,numa relação com o conjunto 

de enunciados, é que podemos pensar o endereçamento e o direcionamento do 

destinatário, porquanto o processo é bastante heterogêneo e “multiplexo”. 

Isso posto, o autor pode, através do material simbólico disponibilizado pelo 

suporte, direcionar o seu enunciado para todos os seguidores (os leitores filiados ao 

seu perfil), pode direcionar sua mensagem para um leitor-seguidor em especial, 

quando enceta no próprio enunciado a identidade do seu leitor por meio do @. 

Entretanto, isso não impede que os outros leitores leiam, comentem, repliquem o 

seu enunciado ou ele (autor) pode, ainda, privatizar sua enunciação através do 

dispositivo message. Com ele, o autor pode enviar seu enunciado sem que todos os 

leitores tenham acesso ao conteúdo. Quanto a essa questão, só um trabalho de 

campo, possibilitar-nos-ia saber em que medida e como fazem uso desse 

dispositivo. Novamente nos vemos enredados nas malhas das intenções 

multidiscursivas. 

Levando em conta o dado exposto, num jogo em que o Um é o Outro, o 

endereçamento do Tweet é complexo e multifacetado, porquanto está a serviço das 

vontades e intenções de um conjunto de subjetividades, que ora marca na língua a 

sua presença ora se camufla, se esconde lá onde o discurso se engendra, na 

enunciação. Segue daí que o destinatário do Tweet já é uma reunião de vontades, 

intenções individuais ligadas pelos fios de uma sociedade tecnologicamente 

capitalista e de consumo. 

 
 

2.6 O Twitter como um dos elementos constitutivos do estilo do Tweet 

 
 

Para tratar a questão do estilo do Tweet, cumpre elucidar que este, com base 

em Bakhtin (2010c, p.72-106), não é um fenômeno inerente ao sistema linguístico, 

tampouco é resultado de um esforço criativo da consciência individual isolada. 

Segue daí, a impossibilidade de reduzirmos o estudo do estilo do Tweet às suas 
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especificidades morfossintáticas e lexicais (traço bem marcante) ou analisá-lo sem 

considerar um conjunto de relações complexas e dinâmicas que são construídas nos 

embates sociais entre consciências individuais, situadas em circunstâncias 

concretas da comunicação discursiva nos limites de uma consciência coletiva. 

A estrutura sintática nos limites dos 140 caracteres, a seleção de palavras,  

em exclusão de outras, no universo lexical de uma língua tecnocrata e a consciência 

individual são gregários de um sistema discursivo, que, nem visível nem oculto, 

manifesta-se entre o sistema ordenador dos significantes e dos significados, sendo o 

sistema discursivo, portanto, o princípio fundante de uma consciência individual. 

Com efeito, o estilo do Tweet deve ser pensado a partir do movimento de uma 

dialética dos contrários entre o processo de apropriação do sistema linguístico ─ nos 

limites de duas línguas alinhavadas pelo paradoxo do nacional/técnica ─ e sujeitos 

assujeitados a um domínio discursivo das tecnologias da comunicação discursiva 

digital, ou seja, a uma realidade sócio-ideológica a qual se sustenta a partir do 

conhecimento, da informação e da técnica. 

Dessa inter-relação, vislumbramos as forças de estratificação e de dispersão, 

criando, num universo unitário, as fraturas, os códigos, as palavras, as composições 

relativamente estáveis, representando e organizando o lugar de cada um: dos 

grupos, dos campos específicos do saber e de um sujeito que sente e enxerga a sua 

autenticidade e liberdade nos dispositivos tecnológicos e no acesso ao saber. 

A esse respeito, Bakhtin assinala que devemos estudar o estilo nas relações 

complexas encerradas nos enunciados. O papel que o sujeito representa, o tipo de 

relação estabelecida com o outro participante da comunicação e as condições 

reguladoras da atividade desempenhada submergem na língua em um estilo 

funcional e em um estilo individual solidariamente. “Os estilos de linguagem ou 

funcionais não são outra coisa senão estilos de gêneros de determinadas esferas da 

atividade humana e da comunicação” (Bakhtin, 2010a, p. 266). E o estilo individual 

diz da livre vontade de escolha para selecionar no léxico as palavras e entoná-las. 

Algumas atividades humanas são mais suscetíveis ao estilo individual23. Embora, em 

toda e qualquer atividade, a individualidade estilística é um produto complementar  

do estilo geral de um enunciado. 

23 Para Bakhtin (2010a), toda palavra encerrada em um dicionário não diz nada, é neutra e vazia de 
sentido. Só no movimento de apropriação por parte de sujeito falante, em circunstâncias enunciativas 
concretas, um sentido é restabelecido, regenerado, haja vista que aí o sujeito enceta todas as suas 
intenções pessoais. 
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Na era do conhecimento ou da informação, as instituições têm engendrado 

uma série de sistemas técnicos (como a difusão de escolas técnicas, de infocentros, 

de centros de especialidade, os laboratórios de informáticas nas escolas públicas 

etc.) que reforçam e reconduzem um conjunto de práticas sociais estilísticas. 

Contudo, esses dispositivos são também reconduzidos através da apropriação que 

os sujeitos, inventados por eles, fazem do material simbólico disponível. A 

velocidade das atualizações, a necessidade de comunicação em instância cada vez 

mais global e digital, a busca e a troca de informação, a lógica de uma escritura 

econômica, a vontade de publicidade, a relação entre poder e saber, a possibilidade 

de autorrepresentação constante são alguns dos aspectos que definem um estilo de 

linguagem ou funcional do Tweet. Estilo, por sinal, plural. 

Esses aspectos, de um certo ângulo, estão engendrados no Twitter.24 

Também denominado de plataforma, tal suporte é um elemento importante na 

constituição, na regulação e na recondução do estilo do Tweet, uma vez que o 

vemos como uma re-apresentação de uma ordem virtual que controla a (re)produção 

do discurso de uma tecnologia digital e internacional. Nesse sentido, ele exerce o 

poder de repressão, fixando os limites de cada um e determinando o que deve e o 

que não deve ser dito. Analisemos: 

 
 

Figura 07: o suporte do Tweet 

 
24 O Twitter trata-se de uma plataforma de microblogging que permite aos usuários que enviem e 
leiam atualizações pessoais de outros contatos (em textos de 140 caracteres, conhecidos como 
“tweets” através da própria web, por SMS e por softwares específicos instalados em dispositivos 
portáteis [...]) (Wikipédia, 2011). 
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O Twitter, diferentemente de outras tecnologias digitais em que é possível 

evidenciar explicitamente a reunião de várias linguagens em um único enunciado 

(vídeos, álbuns de fotografias, textos etc.), apresenta uma restrição nesse sentido, 

quando determina a delimitação do uso de caracteres. O usuário deve interagir 

através de enunciados fragmentados e curtos, tal qual em uma conversa em local 

inapropriado. Essa restrição culminou em uma das características estilísticas do 

Tweet, quando impulsionou a seleção e a criação de recursos léxicos fraseológicos 

semióticos e gramaticais singulares. Daí, a presença marcadamente forte do Outro- 

outro através dos elementos microssintáticos: links, o @, a hashtag, os grafos, RT, 

as abreviações, dentre tantos outros criados a cada dia pelo sujeito divulgador. Cabe 

dizer que os códigos, usados no Tweet, servem ao domínio de uma comunidade 

glocal e virtual. 

A restrição de caracteres e a criação de uma gramática particular são 

responsáveis, ainda, pela recondução do processo de escrever e de ler dos 

enunciados comentários-réplicas. É através do movimento de ir, vir e devir pela 

alusão que os participantes da comunicação significam suas práticas. 

Além dos traços morfossintáticos, o estilo comentário-réplica pode ser 

explicado, ainda, através da pergunta What´s happening? A pergunta, dentro das 

circunstâncias formais, antecipa a figura de um sujeito divulgador de informações, 

encetada pelo germe do enunciado do outro. A questão provocativa já é, nessas 

condições, comprometedora. Ela nos chama “a formar uma opinião, a tomar uma 

decisão, ou até assumir alguma responsabilidade por questões e eventos que 

acontecem em partes distantes de um mundo em incessante interconexão” 

(THOMPSON, p. 202). O sujeito divulgador se vê obrigado a comentar-replicar o 

outro. 

O estilo fragmentado e curto do Tweet é propício a uma distribuição do seu 

conteúdo em escala e em velocidades avassaladoras, posto que o seu suporte 

possui uma capacidade de transposição de dispositivos técnicos compactos: 

telefone móvel, ipad, etc. Nisso, eles não só reproduzem o seu conteúdo, mas 

também a sua estrutura. O Retweet é o mecanismo estilístico que permite a 

reprodução instantânea e ad infinitum do Tweet. Além disso, no jogo de poder, 

permite controlar, dentro do seu quadro de relações comunicativas, a reprodução e a 

circulação da informação dada. 
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Quanto ao conteúdo do Tweet, ele é sempre atual e multidiscursivo, até 

mesmo porque estamos falando de enunciações construídas em um suporte 

multifuncional e dinâmico. O suporte tenta controlar a ação enunciativa dos 

indivíduos através da modificação constante de sua estrutura (o Twitter, desde 2006, 

já se modificou várias vezes para atender as apropriações feitas pelos usuários). O 

meio técnico,25 em estudo, exige uma atualização constante dos conteúdos, 

reproduzindo, assim, um discurso de uma sociedade da informação. No Twitter, a 

vida virtual, para muitos real, é alimentada por informações tanto produzidas, 

distribuídas quanto recebidas. 

O processo de atualização e alternância dos sujeitos é fomentado pela 

ferramenta Timeline. A versão em português traduz o termo em histórico. O Timeline 

organiza, em forma de arquivo,26 os conteúdos comentados, replicados pelos 

participantes da troca. Como em um jornal diário, os Tweets publicados dizem da 

atividade de um sujeito empírico que a traduz através da linguagem em um ambiente 

virtual. O reflexo desse componente técnico é observado nas horas, nas datas, no 

mês, os quais são elementos estilísticos que compõem a estrutura composicional do 

Tweet. Todavia, ele se reflete também de modo mais sutil, na medida em que é 

retomado e atualizado pelo outro da interação. A partir do que afirmamos até aqui, 

podemos asseverar que o Timeline incita a reprodução da busca e da atualização do 

saber, na ocasião em que se reapresenta no corpo do enunciado. 

No que concerne à multidiscursividade que permeia a estrutura estilística do 

Tweet, embora o conteúdo multidiscursivo seja uma característica marcante do 

princípio da estilística individual, observamos que o suporte, de algum modo, tenta 

controlar o conteúdo discursivo através do Trend, o qual traz algumas sugestões de 

assuntos comentados no momento. A escolha do conteúdo atinge diretamente a 

relação entre os participantes da comunicação. Quanto mais próximos das 

tendências do momento, mais forte é o poder repressivo que tende para replicação 

mecânica do modelo, uma vez que ele tenta estabelecer a quem o usuário deve 

seguir (leitor) e o que deve buscar, na tentativa de homogeneizar o estilo. 

 
 
 

25 “É o substrato material das formas simbólicas, isto é, o elemento material com que, ou por meio do 
qual, a informação ou o conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor” 
(THOMPSON, 2009, p. 26). 
26 Pensar o arquivo no sentido etimológico, mas também na metáfora proposta por Foucault em 
Arqueologia do saber (2010, p. 143-149). 
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Sem anular o princípio de contradição que encerra o suporte, ao mesmo 

tempo em que busca uma reprodução e homogeneização de um estilo, o Twitter 

alimenta a ilusão de um sujeito livre, subversivo, na ocasião em que possibilita que 

ele se autoconstrua de acordo com as suas vontades mais profundas por meio do 

profile. A partir desse, o sujeito, que deveria ser um divulgador de eventos, 

acontecimentos, dá uma não resposta para a questão (que tenta restringir a 

apropriação), tornando-a descontínua, quebrando os princípios de ordem, e 

obrigando aos mentores do suporte que redefinam e restabeleçam a ordem. 

Os perfis literários, filosóficos, dentre outros, alimentados por leitores que se 

travestem da identidade empírica dos escritores mortos, são exemplos elucidativos 

desse movimento do sujeito subversivo e impreciso, que busca em lugares 

inusitados alimentar o desejo e a vontade de ser Outro, sem anular a contradição e a 

dubiedade que tal ação encerra. Como em um baile de máscaras, o perfil permite 

que o eu e o Outro se completem e se fundam em uma unidade conflitante, 

evidenciando, a partir de um excedente de visão, que só no movimento de 

duplicação constante se consegue chegar ao mais profundo do eu. 

O profile (perfil na configuração em português) é uma estratégia que dá 

liberdade para um sujeito empírico se vestir ou travestir na roupagem de sujeito- 

modelo: o sujeito divulgador. Este nunca aparece desnudo, e sim por trás de 

indumentárias e máscaras diversas que possibilitam ressoar o seu duplo, o outro  

nas vozes da prostituta, do vagabundo, do humorista, do cidadão comum na sua 

rotina diária, dos adolescentes, do estudante, do político, do louco, do terrorista, 

enfim, de um mosaico de vozes plurivalentes e equipolentes. 

Tomando como ponto de partida a ilusão sustentada no profile, (ilusão porque 

a liberdade e a subversão estão previstas no modelo aberto do espaço digital), 

vemos um elemento fundamental da multidiscursividade e da pluralidade de estilos 

individuais reunidos em um único suporte. A catalogação de estilos individuais 

apresentados no Tweet, feito os enunciados, torna-se um trabalho infindável, por 

isso mesmo, impossível. A cada dia, surgem sujeitos empíricos que se travestem 

argutamente para atender a fins multidiscursivos, ampliando, dessa forma, as 

pretensões dos controladores do suporte. 

O profile, de certa forma, define os diversos campos de atuação e relações 

interativas. É via o nome que assina todos os enunciados em comunhão com os 

interesses pessoais, regenerados no que se diz, que os usuários decidem a quem 
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devem e a quem não devem seguir (perfil filosófico, literário, artístico, jornalístico, 

eventos musicais, pessoal etc.), e qual configuração estrutural o enunciado deve 

adquirir. É no enfrentamento do mesmo e do diferente, do dado e do novo que o 

estilo do Tweet deve sempre dizer de uma abertura, de um (in)acabamento, 

portanto, da impossibilidade de uma discussão fechada, sem lacunas. O sujeito da 

subversão ali presente não permite. Ele está contínua e ininterruptamente desviando 

o curso, quebrando as regras, impedindo o fechamento total do halo no Tweet. 

Pensando nessa intricada realidade discursiva é que vamos estudar a representação 

do leitor travestido na roupagem de Clarice Lispector em perfis que levam sua 

marca, seu nome. 
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O que é este lugar com máscaras?, 
perguntou o jardineiro ao ver o salão de 
trabalho com seus espelhos, tecidos, 
chapéus, manequins, máscaras. É um 
lugar para os que creem 
desacreditamente. É um lugar de 
cerimônias. No salão, pode se conviver 
reservadamente com os fantasmas. É o 
lugar onde os sonhos se encarnam. É, 
não sendo, o inferno de Dante. O inferno 
das paixões, dos desencontros 
intermináveis, cotidianos, históricos, e o 
lugar do amor, do resgate e do 
reencontro. 

 
Mário Buchbinder 
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3 A RE(A)PRESENTAÇÃO DO LEITOR-AUTOR NOS PERFIS DE CLARICE 

LISPECTOR NO TWITTER: a re-vira-volta no universo do autor e do leitor na 

contemporaneidade 

 
 

O que te escrevo não tem começo: é uma 
continuação. Das palavras deste canto, 
canto que é meu e teu, evola-se um halo 
que transcende as frases, você sente? 

 
Clarice Lispector 

 
 

O jogo com as palavras representar e apresentar que abre o título do  

presente capítulo satisfaz aos nossos interesses, na medida em que sinalizamos, 

desde já, para os possíveis interlocutores, o lugar que ocuparemos para tentar 

compreender a manifestação de um leitor-autor nos perfis de Clarice Lispector. O 

trocadilho com as palavras recupera e ao mesmo nos distancia do modelo de 

imanência que defende que a representação responde à mesma ordem que 

estrutura o real; afasta-nos circunstancialmente da ideia de que a representação é a 

codificação da coisa em si, da essência que sustenta as coisas no mundo real. 

Quando nos afastamos, aproximamo-nos ao mesmo, porquanto, dialeticamente, é 

por meio daquilo que é contrário ao nosso dizer que o constituímos. 

Por conta do próprio objeto e do espaço em que está inserido, o jogo com as 

palavras nos aproxima das discussões pós-estruturalistas. Implica dizer que o leitor- 

autor dos perfis é visto como um fenômeno produzido nas relações de interação, nas 

trocas e na reprodução de saberes históricos e não como resultado das forças de 

natureza biológica. Quando nos filiamos a um modelo de significação pós- 

estruturalista, assumimos que a sua imanência, por sua vez, diz respeito a um 

processo de discursividade. Ele, enquanto um fenômeno discursivo, é visto como 
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uma marca, um sinal de como um ser de cognição avançada se apropria dos 

saberes e se apresenta no mundo das tecnologias; de como o indivíduo vem sendo 

sujeitando às novas práticas de escrever e de ler segundo modelo de representação 

teatral; de como o indivíduo tem aproximado, sem desconsiderar as diferenças, as 

posições sociais, por seu turno, como tem acumulado papéis por meio de um 

teatrinho de fantoches. É num movimento de alternância da vestimenta discursiva, 

de uma posição e outra, de um papel e outro conduzido por um sujeito no excedente 

de visão que o leitor-autor apresenta o espetáculo ilusionista do duplo. 

A aproximação e a acumulação de papéis se constituem e se manifestam 

através da assunção de discursos repetidos alhures e de papéis aprioristicamente 

determinados e regulados por um sistema de ideias. No jogo, a re(a)presentação 

deve trazer à lume a ideia de espetáculo, de ações previamente programadas, de 

encenação, de simulação, de máscaras e de papéis. 

A re(a)presentação, assim, tem como funcionamento o dialogismo interno 

Bakhtiniano. Por seu turno, agem duas forças no processo: uma que tende para 

réplica do discurso do Outro e outra que obedece às condições enunciativas nas 

quais o sujeito se re(a)presenta. É no movimento entre o já-dito e o regularizado e o 

aqui/agora que podemos compreender e significar a figura do leitor e do autor nos 

espaços virtuais contemporâneos. 

Neste capítulo, verificaremos como o leitor se constitui nos perfis de Clarice 

Lispector e o que possibilitou o seu desdobramento até o excedente de visão. Tendo 

como orientação os objetivos traçados, fixamo-nos em três pontos que acreditamos 

serem primordiais para a compreensão das instâncias de produção e de recepção 

literária e de divulgação nos perfis de Clarice Lispector: (i) a relação entre os 

modelos de representação a partir do século XX e re(a)presentação do leitor nos 

perfis de Clarice Lispector; (ii) a descrição e a classificação de alguns princípios de 

funcionamento do perfil de divulgação e do literário e (iii) o trabalho artístico do leitor 

a partir do lugar do autor. 
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3.1 Do problema da re(a)presentação da linguagem, do autor e do leitor nos 

perfis de Clarice Lispector 

 
 

Tu és uma forma de ser eu e eu uma forma 
de te ser: eis os limites de minha 
possibilidade. 

Clarice Lispector 
 
 
 

Os fundamentos da re(a)presentação da linguagem, do autor e do leitor no 

Twitter de perfis de Clarice Lispector nos remetem a um conjunto de ideias 

significativas desenvolvidas a partir do fim do século XIX e início do século XX, 

sobretudo, porque, com o nascimento da ciência moderna, a representação (coisa) e 

a linguagem (palavra) se separam de fato no que concerne ao quesito de 

reduplicação. De certa forma, tais ideias são regeneradas no mundo da cibernética, 

estruturam, em uma nova unidade, o mundo das simulações. Entendemos que o 

mundo virtual veio se constituindo enquanto um espaço em potencial onde são 

testadas as ideias concebidas em um mundo simbólico e dos saberes sedimentados 

na história e no social. Seja porque recupera um sujeito convergente/disperso, o 

leitor cognitivo (não mais numa visão logocêntrica, mas numa visão conexionista) 

que controla e é controlado atrás de um computador, seja porque força esse ser 

situado fora do computador a se re(a)presentar simbolicamente por meio da 

dispersão do seu corpo carnal, vemos a repetição e a reconstituição dos 

fundamentos dessa separação formando uma ordem, organizando e situando uma 

língua híbrida e o ser das encenações de papéis. 

Cabe alertar aos analistas desse texto que, em qualquer época e espaço, 

mesmo que haja um ocultamento da manobra de poder e da escritura que circunda  

a vida concreta dos homens, tanto o leitor quanto o autor são vislumbrados como 

uma função vazia (papéis) à espera de um indivíduo (ator) que a preencha com 

saberes e ideias concebidas nas relações sociais. O autor e o leitor são sujeitos de 

um discurso; são seres de linguagem, construídos histórico e culturalmente. Em 

cada época, há um esforço e um movimento convergente por parte das instituições 

para homogeneizar as práticas de leitura e de escrita. As escolas, a academia, 

jornais, revistas, rádio, etc. constroem um tipo de consciência coletiva, um discurso 

comum, uma representação generalista do autor e do leitor. 
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A apropriação dessa representação homogênea por parte do indivíduo a torna 

heterogênea. Por conseguinte, o autor e o leitor são uma representação vazia cuja 

manifestação somente se dá na mesma proporção em que o indivíduo, impulsionado 

por um fundo aperceptivo, vista-se dela e com ela. Ponderamos, assim, que a 

representação do leitor-autor do Twitter constitui-se em uma convergência de 

saberes. Ele possui partes do projeto cognitivista e do projeto de uma história 

descontínua e do materialismo histórico. Contudo, na reunião de partes, ele não é 

nem um nem outro: é o novo, porque, na mistura, estrategicamente, condensa em 

uma unidade, mais ou menos definida, os dois paradigmas. 

Dando prosseguimento, desde a separação, vemos gradativamente a 

máquina do saber, em seu exercício de demiurgia, engendrando seres mutantes e 

espíritos da androgenia, do múltiplo por meio de figuras polissêmicas. O divórcio 

resultou, num movimento de uma dialética dos contrários, em uma prefiguração de 

um modelo contemporâneo de representação ousado, ainda inalcançável na 

realidade, em que o saber sedutor e sutil, camuflado de informação, em uma 

parceria com uma língua global e uma tecnologia ultradimensional, cria e concretiza 

antecipadamente o ser através de uma dada realidade discursiva. O sujeito realiza o 

desejo na realidade virtual e esta condiciona a repetição de uma determinada prática 

social. Por isso, o saber vem causando um grande reboliço nas vidas das pessoas; 

vem gerando o desejo de transformação incessante nos indivíduos localizados em 

lugares distantes e sob regimes fechados e totalitários. 

O ser do devir propala-se através das tecnologias de imagens, de sons, de 

símbolos e de ícones. O saber, produto de desejo, apresenta-se como o antídoto 

capaz de libertar o homem de suas limitações. Um saber que se potencializa na 

autorrepresentação, no autogoverno e na direção do próprio apelo. Um saber 

reforçado pelo discurso das paixões, do desejo, do sentimentalismo e da imaginação 

livre. Um discurso que antecipa e se impõe à prática, porquanto é ele uma prática 

em si mesmo. Enfim, tudo aquilo que foi negado pela racionalidade perversa e 

dominadora parece conduzir os passos acelerados do esteta contemporâneo. 

Sujeito agora às miraculosas produções tecnológicas de autoidentidade e de 

hiperrealidade, o indivíduo (o leitor dotado de capacidade lógica) vive uma 

encenação de papéis que ele mesmo criou, deslocando-se do lugar de criação para 

o lugar de representação e deste para o outro, da interlocução incessantemente. Ele 
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se descobre como um ser de linguagem, um ser elástico, capaz de produzir os seus 

duplos pelo jogo de exposição e sobreposição de imagens. 

A resiliência de posições diferentes em um mesmo lugar de enunciação conta 

com a ajuda da técnica. McLuhan (1968) estava correto quando levantou a 

proposição de que os meios técnicos são extensões do corpo. Esta ordena aquilo 

que aparentemente pode significar a confusão, o caos. Como um ser mutante, 

atópico e acrônico,27 a técnica da escritura possibilitou ao indivíduo (localizado nos 

interstícios do mundo simbólico e do mundo das simulações) estender, transfigurar e 

reunir corpos discursivos no seu corpo. A energia que atua e que permite a 

deformação é elástica e não plástica, por isso, conseguimos captar os movimentos 

de interconexão dos papéis exercidos pelo ser de linguagem. Com isso, não 

podemos desabonar o papel da técnica28 racionalista nesse processo complexo de 

significação contemporânea. Ela permanece mediando proeminentemente a 

experiência do ser no mundo e permitindo que o ser de linguagem projete corpos de 

potência a depender do jogo empírico com o outro. 

Assim, nos convencemos de que o afastamento foi um passo importante para 

compreendermos o que está movendo o estado de coisas na contemporaneidade. 

Desde então, mesmo sem se dar conta, o homem vem inventado modos, os quais 

não se anulam, mas se suplementam, de se encontrar no mundo. Comecemos com 

o artefato técnico criado pelos cientificistas. A invenção do método científico 

contribuiu para instauração da crise entre a representação e a linguagem, assim 

como, para o desenvolvimento de um sistema arrojado em que o sujeito se engaja 

para construir na linguagem e pela linguagem os objetos de referenciação. De posse 

disso, seguindo a influência de um quadro metodológico positivista e matemático, os 

cientistas acreditaram ter encontrado a resposta para o problema da representação 

através da criação de um sistema próprio, que difere substancialmente da solução 

trazida pelos naturalistas. 

A linguagem deixa de ser uma reduplicação do real, na medida em que 

apresenta uma organização diferente, leis específicas e estruturas peculiares à 

natureza humana. Nesse momento, embora continue tendo como parâmetro as 

 
27 Ver a palestra de Marilena Chauí cujo título é Espaço, Tempo e mundo virtual, apresentada no 
programa Café Filosófico da TV Cultura, em 22 de setembro de 2010, às 22h. 
28 “A técnica é envolvida por um simbolismo que a associa a um instrumento (legítimo) de 
transformação social. A técnica e a ciência transformam-se em ideologia legitimadora do processo [de 
coesão] social” (LINS, 1997, p. 47). 
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coisas no mundo, percebe-se que, entre o real e a língua, funciona o princípio de 

arbitrariedade, não uma relação direta e transparente entre as palavras e as coisas. 

A linguagem29 se desloca da natureza e passa a ser uma faculdade unicamente 

humana, e a língua, objeto passível de análise, é uma convenção, um artifício do 

homem para se organizar e organizar o mundo ao seu redor. A língua responde a 

uma ordem lógica do pensamento, traduz os processos de percepção e de 

organização da mente humana. Por isso, ela tem um sistema universal, harmonioso 

e fechado como o próprio pensamento. 

Esse sistema não sofre a interferência do real nem das ações dos homens 

sobre o mundo, uma vez que foi resultado das leis duras e inflexíveis da natureza. A 

linearidade do pensamento é o princípio fundamental da estrutura organizacional da 

língua, e, alicerçando-se nesse fundamento, o mundo deve ser significado. O jogo 

de oposições, as relações sintagmáticas e paradigmáticas são a materialidade viva 

do modo como o homem percebe e (de)codifica as coisas no mundo interior. Como 

consequência, a palavra, utilizada como mediação entre os homens, tem uma 

natureza fisiológica e cognitiva. Os sons produzidos pelo aparelho fonador ganham 

substância na sua correlação com um conceito produzido pela consciência. 

Dessa maneira, funda-se o modelo simbólico de representação do 

pensamento através do sistema linguístico abstrato, fechado e autônomo. É a partir 

desse lugar que nasce o ser de cognição. Um ser de interioridade. E a linguagem 

passa, então, a representar uma realidade individual e interior. Mesmo fadado ao 

fracasso, a descoberta de um ser lógico, racional e de mundo interior universalmente 

determinado por estruturas prontas e acabadas levou o homem a tentar criar uma 

linguagem artificial e sem ambiguidades.30 Para Frege (1978), todo pensamento do 

tipo lógico matemático pode ser descrito em forma de símbolos com regras lógicas. 
 

29 Ela [a língua] não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, essencial  
dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um 
conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa 
faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo, a linguagem é multiforme e heteróclita; o cavaleiro de 
diferentes domínios, ao mesmo tempo, física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao 
domínio individual e ao domínio social; não se deixa classificar em categorias de fatos humanos, pois 
não se sabe como inferir sua unidade. A língua, ao contrário, é um todo por si e um princípio de 
classificação. [...] A esse princípio de classificação poder-se-ia objetar que o exercício da linguagem 
repousa numa faculdade que nos é dada pela natureza, ao passo que a língua constitui algo 
adquirido e convencional, que deveria subordinar-se ao instinto natural em vez de adiantar-se a ele. 
[...] não é a linguagem que é natural ao homem, mas a faculdade de constituir uma língua, vale dizer; 
um sistema de signos distintos correspondentes a ideias distintas (SAUSSURE, 2006, 17). (grifo 
nosso) 
30 Ver Frege em Lógica e filosofia da linguagem. Seleção, tradução e notas de Paulo Alcoforado. São 
Paulo: Cultrix; USP, 1978. 
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Partindo dessa hipótese, é possível excluir a intuição e resolver os problemas de 

polissemia, de contradição e de diferenças da língua natural. Embora tenha sofrido 

uma ampliação importante por meio da inserção das ideias interacionistas, os 

estudos de Frege e de Chomsky31 foram fundamentais para o desenvolvimento de 

um cérebro artificial e das tecnologias computacionais. Significa dizer, sem querer 

desabonar outros conhecimentos, que muitos programas computacionais que 

utilizamos têm como base o funcionamento da linguagem segundo uma visão 

cognitivista. 

Sem mais digressões, conforme Foucault (2007a), depois dos estudos 

desenvolvidos, precipuamente, na área de biologia em que os cientistas 

dicotomizaram a natureza, dividindo-a em animal e humana, a representação, que 

outrora estava submetida à ordem das coisas, é trazida para o âmbito da cognição. 

Quer-se entender como o homem processa as ideias na mente e a linguagem é o 

ponto de partida para tal compreensão. As investigações da ciência cognitivista 

potencializam a construção de um projeto de uma linguagem lógico-formal. Segundo 

essa corrente, a linguagem apresenta princípios e regras inatas, imanentes e 

universais que levam o homem a materializá-los através de módulos da língua. 

Nesse horizonte teórico, a organização da linguagem através de módulos 

independentes de processamento permitia chegar ao mundo nebuloso das ideias. 

A gramática internalizada, o monitor que orienta a organização da língua, é a 

mesma que nos traz um mapa físico das produções lógicas das ideias. A descoberta 

dos módulos e de uma regência lógica fechada do mundo interior impulsiona a 

construção de um processador artificial de ideias. O processador representava a 

réplica perfeita que media os movimentos concretos de ler, de escrever e significar 

de um cogito. Quando se copia o modelo de processador natural de ideias, 

reproduzem-se também todas as concepções instauradas na referência. O conceito 

de homem, de língua e de mundo foi utilizado na construção da máquina artificial do 

pensar. 

 
 
 

31 No Brasil, José Borges Neto, filiado ao programa de investigação científica chomskyana, traz 
considerações significativas sobre as interfaces entre os vários componentes da linguagem (sintaxe e 
semântica, sintaxe e prosódia, semântica e prosódia, semântica e pragmática, etc.) e entre os 
estudos linguísticos, a lógica e a ciência da computação. Ver produções do Grupo de Estudos de 
Semântica Formal do Português: estudos das interfaces. 
 http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhelinha.jsp?grupo=0103801RKC78PU&seqlinha 
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Na perspectiva foucaultiana, o modelo racional apenas concentra o olhar em 

outra direção, ou seja, a metafísica apenas muda de lume, haja vista que tudo pode 

ser explicado através de um cogito o qual fecunda a natureza humana. Doravante o 

paradigma estabelece um mundo interior e outro exterior. O subjetivo determina o 

objetivo. Toda objetivação está diretamente atrelada à atividade do pensamento. A 

linguagem tem a capacidade de revelar integralmente os movimentos interiores dos 

indivíduos. De outro modo, a palavra traz consigo o conteúdo, as ideias32 produzidos 

pela consciência individual do falante. A realidade objetiva é um reflexo da realidade 

subjetiva. 

Na verdade, ao trazer o homem para o centro, os lógico-formalistas pintaram 

com as cores do estruturalismo e do determinismo a tela naturalista. A idealidade 

que entrecorta tal tela permaneceu latente na representação, já que a interioridade 

se sobrepõe a exterioridade. A transparência agora se dá entre o que se pensa e a 

sua manifestação concreta: a palavra. Com isso, uma realidade dicotômica é 

soerguida pela ciência. Pelo viés da articulação entre os pares venerados (a 

representação e o ser), um mundo concreto e as pessoas foram arquitetados. 

A arquitetura possibilitou o surgimento de um sujeito narcisista, uno, indiviso, 

visto que o outro da interlocução só ganha sentido como aquele que ouve/lê as 

ideias manifestadas de um mundo singular e egocêntrico. O eu e o outro são 

reduzidos a um mesmo denominador comum. Na relação, o sujeito não reconhece o 

outro como o mediador entre um mundo das percepções e o mundo simbólico. O eu 

tem valor em si mesmo, não necessitando da ajuda do outro para se autoconhecer e 

ingressar no mundo dos símbolos. Assim, na interação, os sujeitos não veem o outro 

como uma extensão do eu, mas como outra subjetividade. Aqui é acentuada a 

pureza, as fronteiras e a impermeabilidade entre os sujeitos de interação. O 

indivíduo já vem ao mundo formado, acabado por uma alma, que tem vida 

independente do corpo exterior. Ele aqui é marcado pelo determinismo, e suas 

práticas sociais no mundo da experiência são justificadas pelo viés de uma 

percepção formada no interior do corpo. 

 
 
 

32 Ver em As palavras e as coisas de Foucault (2007a, p.298-342) o conceito de ideia de Destutt de 
Tracy, mais especificamente no capítulo intitulado Os limites da representação. O modelo lógico- 
formal se sustenta a partir da discussão dele. A ideia era considerada um fenômeno natural, 
produzido pela consciência. Ela permitia uma relação entre o homem e as coisas. Através dela 
chegava-se a um verdadeiro conhecimento da natureza humana. 
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Considerando esses pressupostos, o mundo do estruturalismo apresenta uma 

coleção de seres produzidos aprioristicamente. Cada um, independente da relação 

com o outro, possui uma inclinação natural para exercer determinada função. É 

nessa lógica que o autor e o leitor são organizados nas dimensões comunicativas. O 

autor, nessa concepção estruturalista, é fonte e origem de seu dizer; é um ser que 

expressa a si mesmo, os seus substratos em dada obra e o leitor tem a obrigação de 

desvelar o que se passa na consciência do autor segundo um modelo de análise. 

Como se fosse possível, a leitura, assim como o método, deve ser isenta de 

epifenômenos. Deve-se extrair somente o que foi expresso pela consciência do 

autor. O leitor deve perscrutar, nunca acrescentar ou suplementar. Daí a 

necessidade da imposição de regras rígidas para uma boa exegese, porque a leitura 

devia ser apenas uma. Além disso, a leitura se configura na apreciação e no estudo 

das relações lexicais, morfológicas e sintáticas da língua. Nesse momento, a leitura 

literária se restringe ao estudo dos cânones. Segundo essa visão, o cânone oferecia 

um material apropriado ao estudo da língua. 

Temos, então, nesse modelo simbólico, de um lado uma consciência que 

codifica e de outro lado, uma que simplesmente decodifica a representação do 

pensamento linear, singular e individual, manifestada em signos linguísticos. No uso 

de sua função expressiva, a chave para a compreensão do texto estava nas mãos 

do autor, o revelador de sentidos. O autor,33 na atividade criativa, traz sempre um 

conhecimento novo e singular, porque criação de sua consciência subempregada da 

razão grandiosa, nesse caso, a imaginação. Nessa visão, para o autor, 

exclusivamente, a enunciação suspende o dialogismo interno que a atravessa, 

porque foi dada a ele a capacidade e o superpoder de penetrar e de traduzir um 

mundo individual, interior. Ele não acrescentava nada, descrevia fielmente os 

movimentos de uma alma. A expressão singular do autor era representada através 

de uma língua especial e de uma forma pronta e acabada, na qual ele despejava as 

ideias produzidas pela consciência. A forma tinha a função de exprimir de uma 

maneira inteligível o interior. 

 
 
 
 
 

33Em Estética da criação verbal, Bakhtin denomina a categoria autor, dentro desse espectro lógico- 
formal, de autor-pessoa. Eco, em Lector in Fábula, de autor-empírico. Foucault, em O que é um 
autor?, de indivíduo que assina e é responsável juridicamente por alguns textos. 
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O leitor34 é um figurante sem muita participação no processo de construção  

de sentido. O papel dele é seguir a organização estrutural do texto e descobrir o 

sentido devidamente posto a priori e velado no signo pelo autor. Ele tem um lugar 

fixo, não tem liberdade de modificar a história, de interferir no processo de produção. 

Por isso, foi marginalizado pela crítica durante muito tempo. Na realidade, a 

recepção não se constituía em um problema, porquanto o foco de significação 

estava no sujeito falante. A crítica, de certa forma, reforçava o lugar de autoridade  

do autor, como origem primeira de seu dizer, quando não contemplava, em seus 

estudos, a importância e a participação do leitor na construção do sentido. A 

alternância dos sujeitos não era considerada no processo de significação. A leitura 

era ora um estudo filológico ora uma busca de um discurso original. Com feito, a 

interpretação de um texto demandava pari passu uma investigação sobre a vida do 

sujeito falante. Daí que a sua identidade se confunde com a do escritor, pessoa com 

uma patente situada no espaço e em um tempo físicos. 

Nesse modelo, o autor passou a ter um lugar exclusivo e institucionalmente 

reconhecido no mundo. Ele foi sendo constituído como um ser escolhido na 

multidão, porque dotado de predisposição natural para atividade de escrever. Pelo 

princípio de classificação taxonômica e da observação das individualidades, ele veio 

a participar de um grupo seleto de pessoas especiais; como um artesão da palavra, 

foi incluído em uma casta. Além disso, estabeleceu-se uma confusão entre o nome 

próprio e o nome que assina os textos, quando, na realidade, sabemos, através de 

Foucault (2009b, p. 31), que há um funcionamento discursivo diferente entre um e 

outro. A confusão resultou no seguinte: o autor é visto como um ser de existência 

precedente ao texto. Já o leitor é qualquer indivíduo dotado da capacidade cognitiva 

e devidamente letrado que tenha acesso à criação do autor. Na realidade, os dois 

estão situados fora do texto, porquanto interessa os movimentos cognitivos 

expressos neles. 

No ato de escrever e de ler, suspende-se o mundo das relações exteriores, da 

experiência, porque a descrição e a expressão vêm de um vivenciamento interior e 

 

34 Santaella (2004, p. 23) retrata o lugar do leitor, a partir de uma visão cognitivista, no fim do século 
XIX e início do século XX. Nessa perspectiva, “[...] o leitor se concentra na sua atividade interior, 
separando-se do ambiente circundante. É uma atividade de leitores sentados e imóveis, em 
abandono, desprendidos das circunstâncias externas”. A atividade do leitor estava atrelada 
predominantemente à decifração do código das letras impressas e à solidão. A decifração é ponto 
capital para o desenvolvimento progressivo da cognição, das ideias individuais, uma vez que, para o 
modelo, o ato de ler envolve repetição, meditação, concentração, contemplação. 
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não de uma consciência exterior que contempla o outro e lhe dá acabamento. Só 

através de um vivenciamento interno, o autor pode expressar-se literariamente. 

Longe de ser descartado, o modelo bem comportado de representação da 

linguagem, do autor e do leitor produzido pelos racionalistas e baseado em uma 

lógica do pensamento traz, na realidade, contribuições importantes sobre o processo 

abstrato de funcionamento da linguagem, observado apenas do ponto de vista 

unilateral do sujeito falante. Sem mais aquela inocência do logocentrismo, a 

atividade cognoscente é perfeitamente possível. Ela ainda permeia os bancos das 

escolas, das instituições científicas, circula como prática no universo da virtualidade. 

Além disso, os estudos sobre um sujeito da cognição têm avançado muito com as 

pesquisas desenvolvidas pela neurolinguística e pela linguística gerativista e seu 

projeto minimalista. 

O problema da razão clássica foi o seguinte: ao acreditarem no caráter 

ontológico do pensamento, ficam fora do quadrado estruturalista categorias 

essenciais, tais como: o social e a história, ou seja, o contexto em que o sujeito 

falante está inserido (apesar de sempre estarem presentes). O funcionamento, a 

vida do sistema interior depende necessariamente dessas categorias. Na realidade, 

o autor do Curso de linguística geral sinalizou os aspectos sociais e históricos 

presentes na constituição da linguagem, todavia o método adotado não dava conta 

de analisar tais questões, devido à natureza homogênea e universalista que o 

método cartesiano se propunha a desvelar. 

As lacunas deixadas nos trabalhos de Saussure foram importantes para a 

abertura de mais uma janela no cenário da representação e para a montagem do 

modelo contemporâneo de representação da linguagem. Com a introdução da 

história e do social, a linguagem já não pode ser definida unicamente como uma 

simples capacidade humana. Ela é constructo dos homens no intercâmbio social e 

da acumulação de saberes durante a história, transformando-se, assim, de acordo 

com o tempo e o espaço, o lugar e a posição do sujeito no discurso, já que é ela 

mesma fruto de discursos construídos ao longo da história ocidental. Nessa 

epistemologia, o sistema abstrato se rende ao uso vivo e concreto. O interior, num 

revés, é determinado em certa medida pelo exterior. 
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A língua35 é construída sobre um conjunto de princípios abertos, flexíveis e 

dinâmicos que sofre influência ininterruptamente de duas forças: uma que tende 

para a estratificação e outra que pende para a mudança. Numa palavra, o sistema 

tem uma capacidade de se adaptar as condições concretas. No movimento 

equilibrado entre essas duas forças, temos o modelo de representação simbólica em 

que o homem já não se apresenta para o outro como um corpo produzido por um ser 

supremo, como um corpo uno ou mesmo movido por uma consciência pura, 

impermeável e individual. Seu corpo é todo penetrado pela linguagem, pelos 

discursos, pelo Outro. 

O homem torna-se um ser simbólico. Só dessa forma ele pode se projetar 

para o outro. Vestido de uma ideologia, construída no processo de interação social 

(a classe social, o gênero, a escolaridade, idade, etc.), o homem pode ser sujeito do 

seu dizer. É num jogo de manipulação de imagens, de articulações retóricas que o 

indivíduo se apresenta para o mundo. Ele contagia e é contagiado pelo outro e pelo 

mundo. A metáfora do contágio nos leva a sustentar que não há uma consciência 

pura e imanente; que ela é uma construção desse contágio. Percebe-se, então, que 

a consciência do sujeito falante, circundada por uma série de fatores históricos e por 

um jogo de poder e de saber, cria uma imagem de si e do outro. A imagem não é 

fixa nem pronta. Ela muda de acordo com a vontade discursiva dos participantes. 

Por sua vez, as intenções discursivas são renovadas a cada enunciação.36 

A presença física dos interlocutores e sua existência no mundo real não são 

as prerrogativas do jogo. A construção de uma figura simbólica é aquilo que nos 

orienta para um ser de carne e osso (indivíduo), não numa ordem lógica (simbólico- 

real), mas num movimento em espiral em que o ser de carne e osso se mistura ao 

ser de linguagem, em unidade precária e complexa. Compreendemos os parceiros 

de interação através de um discurso assumido e das diversas linguagens por ele 

utilizados. Alcançamos uma figura no mundo por meio de um imbricamento do ser 

imaginado e do ser dotado de vida no mundo real. A complexidade do processo de 

representação ocorre porque ao mesmo tempo em que identificamos o ser virtual 
 

35 Para Bakhtin (2009, p. 127), “a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 
psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da 
língua”. 
36 “O enunciado não remete a nenhum cogito, nem sequer a um eu que o pronunciasse pela primeira 
vez (ou o recomeçasse), nem Espírito do Tempo a conservá-lo, propagá-lo e recortá-lo. Existem 
lugares do sujeito para cada enunciado, por sinal, bastante variáveis” (DELEUZE, 1998, 15). 
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numa malha enunciativa específica, somos obrigados a reconhecer que não 

podemos dissociá-lo do ser no mundo, aquele que em posse de uma linguagem, se 

reveste do simbólico para interagir. A unidade se apresenta precária e complexa, 

posto que a imagem simbólica tem um caráter funcionalista e intencional. Ela muda 

conforme a função-sujeito que um indivíduo ocupa no intercâmbio social. Daí a 

complexidade, porque, paradoxalmente, o indivíduo é um ser uno e multifacetado, 

fragmentado. O novo modelo considera a importância dos papéis e das funções 

construídas nas relações sociais. Um indivíduo, a depender da situação de 

comunicação, assume posições diferentes para interagir. Desse modo, ele pode 

assumir a posição de leitor e de autor. O critério de definição não leva em conta os 

aspectos cognitivos, mas sociais. 

Embora haja um diálogo entre o mundo simbólico e o mundo virtual, no 

Twitter, de um modo generalista, a representação segue outra orientação do nosso 

ponto de vista. Comecemos pela representação da língua(gem). Para o modelo 

interacionista, a palavra permanece sendo o centro de referência e de constituição 

de sentido. A fronteira entre os sistemas de outros códigos (semióticos) e o sistema 

de signos linguísticos continua fechada e instransponível. A língua é construída 

apenas de signos linguísticos. Estes são constituídos de significante e de  

significado. Os fundamentos em torno da organização do significante (a imagem 

acústica) não sofrem alterações, mas o processo de construção dos significados 

(conceitos) torna-se o alvo das críticas dos estudiosos interacionistas. Contudo, os 

linguístas se detêm na análise da palavra para formular seu modelo de significação. 

As outras linguagens conservam-se em uma posição secundária, haja vista que, 

para eles, presos ainda a uma tradição logocêntrica, sua natureza é imprecisa. Elas 

não possuem uma regência, um ordenamento, um sistema organizado que permita 

equipará-las ao modelo de linguagem articulada. 

Entretanto, a abertura do sistema com Bakhtin, o qual também se preocupou 

apenas com a palavra, possibilitou a introdução de elementos novos na organização 

da estrutura da língua. A fresta no sistema permitiu um trânsito e a mistura de 

códigos.37 Influenciados por um modelo semiótico, os símbolos e os ícones 

penetram no sistema morfossintático e semântico, uma vez que as linguagens 

dialogam entre si. E esse diálogo deixa sempre suas marcas e o contágio. Como 

 
37Santaella (2004, p. 31-32) defende a ideia de uma espécie de esperanto das máquinas. 
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analisar a sentença “@#$%$#@# é a unica palavra que posso dizer. ... ” preterindo os 

símbolos ou as condições enunciativas? No Twitter, é impossível adotar um modelo 

de análise da língua que exclua a relação morfossintática e semântica da palavra 

com outros códigos; a relação estabelecida entre os interlocutores e as condições de 

produção que impulsionam o sujeito a buscar em diversos sistemas os elementos de 

acabamento do seu enunciado. Os diversos códigos são elementos constitutivos da 

palavra, aparecem como morfemas, sintagmas e semas. A explicação está no 

processo enunciativo. 

O signo, em sua acepção estruturalista, vem sendo ressignificado na 

proporção em que vem, gradativamente, deixando de obedecer ao ritmo da voz e 

incorporando seu próprio ritmo, criado pela conjunção de códigos semióticos e por 

um conjunto de ideias. As ideias criam em torno deles significados. Se analisarmos 

os Tweets nos perfis comuns, a disjunção da palavra e do símbolo muda 

completamente o seu sentido. O @ que acompanha um nome e a hashtag, dentre 

outros que não cabem uma análise aqui, são exemplos do diálogo com outras 

linguagens e do processo de reformulação do sistema linguístico.38 

É importante notar que o suporte virtual está fabricando um sistema de 

códigos que transcende o uso da palavra, na medida em que vem mudando uma 

série de regras imperiosas e incontestáveis. Não quer dizer que ele anula o uso  

dela, mas a obriga a dividir o centro com outros códigos. A reflexão que fazemos, 

diante disso, é que a palavra é muito mais polissêmica, dá vazão a miríades de 

interpretações. O símbolo tem caráter universalista e atende a um discurso de uma 

língua artificial, sem ambiguidades e que esteja acima das questões de culturas 

locais. Ainda, resolve os problemas de diversidade linguística. Em qualquer ponto do 

globo, orientados por um discurso, somos capazes de interpretar os símbolos. 

Não vamos nos aprofundar muito nessa questão. Esta daria uma outra 

pesquisa. No entanto, podemos sinalizar alguns caminhos que podem ajudar na 

compreensão da re(a)presentação da linguagem no Twitter. A mudança de 

paradigma do sistema da língua tem causado um frisson na academia. Chauí 

(programa exibido em 02/09/2010) demonstra sua preocupação com o devir, 

38 A esse respeito indicamos os trabalhos desenvolvidos pela linguista australiana Michele 
Zappavigna. Mais especificamente o artigo Ambient Affiliation: A linguistic perspective on Twitter em 
que ela propõe, a partir da linguística funcional, uma descrição das condições sintáticas e semânticas 
dos Tweets. Na análise dos Tweets, ela sinaliza a impossibilidade de tratar as questões 
morfossintáticas e semânticas da língua preterindo os símbolos que entrecortam a organização do 
enunciado. 
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afirmando que está existindo um processo de dessimbolização. Para nós, o que está 

ocorrendo é uma espécie de rearranjo do sistema. A explicação pode vir através das 

ideias de Barthes, quanto disserta sobre a escritura, e de Derrida, quando evidencia, 

em suas desconstruções, como a escrita ocupou o lugar do logocentrismo, da voz. 

Barthes, em suas andanças pelo cinema, pela fotografia, pela propaganda, pela 

moda, etc. projetou acentuadamente um olhar semiótico nas suas discussões. 

Derrida, apesar de se restringir ao signo linguístico, traz uma contribuição 

consistente e importante, porque aumenta ainda mais o zoom na abertura do 

sistema quando coloca sob rasura a relação do significado e do significante. Tanto 

um quanto o outro fazem parte do consórcio de que a voz deixou de coincidir com a 

sua representação (escrita). 

A escrita tem seu próprio sistema, o qual não é indiferente à voz, mas se 

articula, em um movimento complexo, a ela. A similitude entre os sons e a sua forma 

gráfica não é mais um princípio ordenador da escrita. As representações gráficas 

não precisam necessariamente ser uma transliteração dos sons articulados. Um dos 

principais fundamentos da linguagem no Twitter é o do bites de 0 e 1. Fundamento 

que tem um caráter universal e local ao mesmo tempo. Quando o sujeito divulgador 

usa VO6; ;)8, por exemplo, percebemos que o sistema linguístico da máquina 

computacional difere da língua construída no mundo simbólico. Além disso, notamos 

que a cognição é dialógica e que todo o saber está interconectado. Ressalvamos, 

dessa forma, que a representação da linguagem nos dá pistas importantes sobre as 

concepções de sujeito e de mundo construídos no Twitter. 

Retomando, tencionamos dizer que, com esse sistema híbrido, o mundo 

virtual vem gradativamente criando seus processos de referenciação. As palavras 

criam os objetos aos quais remetem. Os objetos estão ali dispostos no suporte. 

Alguns são acompanhados das palavras, outros as ocultam. No simples click, o 

signo linguístico surge para desfazer qualquer possível confusão. Observemos: 
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Figura 08: suporte do Twitter - fonte:www.twitter.com 

 
Só para ilustrar, a palavra início é acompanhada do seu objeto de 

referenciação, assim como as palavras conectar e descoberta. Além disso, é 

interessante observarmos o espaço de produção de texto. Outrora, ele se localizava 

no mesmo lugar em que eram compartilhados, publicados os Tweets. O espaço em 

branco era antecedido pela pergunta o que está acontecendo? Atualmente, ele foi 

retirado do centro e encontra-se representado através de um ícone. A pena e o 

quadrado, localizado na parte superior do suporte, devem remeter ao lugar de 

produção, ao lugar da escrita em 140 caracteres. Na parte central, temos agora o 

lugar de publicações. Entendemos que a presença dos objetos de referência se dá 

porque o suporte é único para uma comunidade glocal. Os símbolos e os ícones 

ultrapassam as barreiras das diferenças linguísticas. Com isso, evidenciamos a 

limitação que um sistema linguístico baseado apenas na palavra apresenta no 

universo virtual. Outro ponto que merece ser destacado é: ao mesmo tempo em que 

o suporte tenta artificializar o uso da linguagem através da definição exata do signo 

linguístico (através da correlação e do “diálogo” com os símbolos), o sujeito não 

permite o fechamento. Ele está sempre se apropriando, combinando novos 

elementos na tentativa de singularizar a sua enunciação. 

Nos perfis de Clarice Lispector, observamos que o indivíduo se apropria 

desse sistema híbrido para delimitar um campo específico do seu dizer. A 

linguagem, observada do ponto de vista do uso do código, apresenta alguns traços 

distintivos dos perfis comuns. Enquanto nestes percebemos a orgia e a liberdade de 

combinação de códigos (números, sinais de pontuação, símbolos matemáticos), de 

Espaço de 

produção 

#descobrir @conectar Início 
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siglonimização, de abreviações, de justaposição dos sintagmas, de hibridismo e 

onomatopeias, nos perfis em estudo, devido à manutenção da verossimilhança entre 

quem enuncia e quem representa, os autores dos perfis têm pouca liberdade de 

mistura e interferem muito pouco no enunciado. Obedecendo a uma outra vontade 

discursiva, a linguagem apresenta traços disponibilizados pelo suporte virtual e 

traços desse outro lugar que representa e atualiza: 

 
 
 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/clariclispector> Acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/clariclispector> acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 
 

Esses trechos revelam a cadência discursiva que orienta o trabalho do leitor- 

autor na utilização do sistema híbrido da língua. Ora ele utiliza a hashtag ora indicia 

um link, todavia o tipo de enunciação que predomina é constituído do sistema de 

signos linguísticos. Noutros termos, a enunciação está subordinada ao estatuto e à 

organização estrutural do signo linguístico. A presença da palavra se justifica através 

da intenção discursiva do leitor-autor. O propósito de divulgar as obra de Clarice 

Lispector determina o tipo de acabamento estilístico que o leitor deve dar ao 

enunciado de até 140 caracteres. O ritual de acabamento se restringe, com isso, ao 

recorte/colagem de palavras, porque a sua enunciação está presa a um sistema de 

remissões, ou seja, a palavra do leitor-autor deve se encontrar em sintonia com a 

palavra do Outro. Dessa forma, o processo de produção está concatenado tanto às 

leis do suporte quanto às leis do material sobre o qual trabalha.39 A partir disso, o 

 
39 “Toda criação é determinada por seu objeto e sua estrutura, e por isso não admite o arbítrio e, em 
essência, nada inventa, mas apenas descobre aquilo que é dado no próprio objeto. Pode-se chegar a 
uma ideia verdadeira, mas esta tem a sua lógica, daí não poder ser inventada, ou melhor, produzida 

Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavoritoFecharAbrirDetalhes 
#ParabénsClariceLispector 

Clarice Lispector@clariclispector (12a) 

É sempre assim que acontece - quando a gente se revela, os outros 
começam a nos desconhecer. Clarice Lispector 

Clarice Lispector@clariclispector (12b) 



94 
 

 
 
 

leitor-autor vai tecendo o ritual de interação com os seus leitores-seguidores, 

indiciando os passos, o comportamento deles dentro daquela realidade enunciativa. 

Com base nessa notação, percebemos que não é na análise da língua pela língua 

que o perfil se diferencia. Existe uma série de ordenanças discursivas que orienta o 

leitor-autor e leitor-seguidor na compreensão e na identificação de determinados 

tipos de discursos. 

Além disso, parece-nos haver uma forte tendência de o mundo virtual se 

sobrepor ao mundo real ou de anular a interferência do mundo simbólico e do real, 

na medida em que o discurso é construído e vivido aprioristicamente atrás da tela de 

um computador como num sonho, recuperando uma fala anterior, ou como num 

teatro de fantoches. A imagem virtual nem sempre confere com a condição real do 

indivíduo situado no mundo. Não faz parte das preocupações dos interlocutores do 

Twitter, estabelecer uma relação de verdade e de falsidade entre as proposições e 

imagens prefiguradas e uma realidade específica fora dali. Funciona nele uma outra 

lógica: a da enunciação.40 Esta não se alicerça nem na verdade nem na falsidade, 

mas na aparência de verdade. As imagens podem lembrar uma realidade outra, que 

já não é mais a mesma. A cadência e o estatuto revelam que temos outra imagem. 

Livre da brutalidade e das imperfeições do corpo, é como se o indivíduo não 

precisasse do real para concretizar o seu desejo de ser. Bastam um saber, uma 

língua e uma tecnologia. Dado isso, o ser sociocognitivista manipula imagens com 

aparência de verdade conforme com uma provocação discursiva. O interesse do 

indivíduo no Twitter não é com a verdade, mas com efeito de sentido que o seu 

enunciado pode causar no outro, o seu parceiro. Os perfis de Clarice podem ser 

vistos como uma manifestação concreta desse jogo de aparências. Os trechos 

abaixo são exemplares do contrato de leitura que o leitor-autor sutilmente tenta tecer 

para interagir com o leitor-seguidor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

do começo ao fim. Do mesmo modo não se inventa uma imagem artística, seja ela qual for, pois ela 
também tem a sua lógica artística, as suas leis. Quando nos propomos uma determinada tarefa, 
temos de nos submeter a suas leis” (BAKHTIN, 2010b, p. 73-74). 
40 “Tudo é real no enunciado, e nele toda realidade se manifesta” (DELEUZE, 1998, p. 29). 



95 
 

 
 
 
 
 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/clariclispector> Acessado em 
2010-jun2012 (grifo nosso) 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/clariclispector> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/clariclispector> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

Mesmo sabendo que do outro lado da tela não é Clarice Lispector que 

enuncia, o leitor-seguidor faz um pacto com o autor do perfil para que eles possam 

“fazer de conta” de que é própria autora que fala no aqui/agora da enunciação e que 

manipula a máquina do saber. O pacto ficcional entre o leitor-seguidor e o leitor- 

autor vai sendo tecido indiretamente. O pronome pessoal de primeira pessoa do 

singular presente em (13a) alude às ordenanças do jogo de re(a)presentação do 

autor do perfil. A introdução da primeira pessoa em uma zona própria da terceira nos 

faz compreender que a presença do eu serve ao intuito de reforçar a ideia de que o 

leitor, o autor e a personagem se fundem no momento enunciativo. O leitor-seguidor 

deve aceitar positivamente a fabulação da vida da autora, quando o autor do perfil 

assume a identidade de Clarice; quando assina os recortes e quando se oculta 

através dela, já que ele não separa o lugar de Um e do Outro no perfil. 

Fernando Sabino e Eu http://twitpic.com/35kinv 

Marcado como Excluir Responder RetweetadoRetweetar 
FavoritoFavorito 
· FecharAbrirDetalhes 

Clarice Lispector@clariclispector (13a) 

"Tudo é muito para um coração de repente enfraquecido que só suporta o 
menos, só pode querer o pouco e aos poucos." Clarisse Lispector.(grifo 
nosso) 
Detalhes Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

deborah secco@dedesecco (13b) 

@dedesecco E na noite escura, me reviro no túmulo ao ser chamada de 
"Clarisse". Sempre Clarice. (grifo nosso) 
Ver conversa Esconder conversa 
2 Retweets 
1 Favorito 20:03 - 3 Jul 10via web · Detalhes 

Clarice Lispector@clariclispector (13c) 3 Jul 10 
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A fusão se desfaz em alguns enunciados, porque o leitor lida com duas 

forças: a primeira impulsiona o aparecimento do eu e a segunda é a força do objeto 

de representação, que exige a repetição da enunciação do outro. Por isso, sem 

perceber, denuncia o lugar que ocupa no processo enunciativo. Em alguns 

momentos o autor do perfil publica informações que nos fazem vislumbrar a 

dubiedade de papéis. No Tweet “hoje, Clarice Lispector estaria fazendo 91 

anos”(retirado do perfil do @clariclispector), por mais que ele tente manter um 

princípio de verdade, quando não declara no processo de autoconstrução do perfil 

quem atualiza o discurso, a divulgação dessa informação nos remete a um 

divulgador que fala pelo outro para outro. A separação momentânea não desfaz o 

jogo do Ele que se projeta como o Eu. O jogo se sustenta, porque é muito mais 

predominante no perfil referenciado a presença do Eu-Ele. O joguinho ficcional 

parece conduzir as relações entre os interlocutores. 

A tentativa de sustentar um jogo de aparência é ratificada ainda no diálogo 

que o autor estabelece em (13b) com @dedesecco. Ao grafar o nome de modo 

inadequado, o autor do perfil apresenta-se para @dedesecco como a própria Clarice 

e não como aquele que atualiza seus discursos. Ele fala por Clarice e através dela 

para o outro. O jogo que ele tenta estabelecer com seus leitores-seguidores é bem 

interessante, pois não temos pistas evidentes de quem atualiza. Para Bakhtin 

(2010a, p. 139), algumas personagens exigem que o autor estabeleça esse tipo de 

jogo. Como na biografia, o autor ocupa o lugar da personagem e esta o daquele, 

tendendo para uma coincidência entre ambos. A troca de lugares decresce e debilita 

a autoridade do autor enquanto uma unidade de acabamento, porque, ao mesmo 

tempo em que representa, tenta controlar a atividade artística. A tarefa do autor fica 

inacabada. Cabe ao leitor-seguidor dar a sua contribuição ao processo de 

acabamento, organizar uma unidade estética necessária à atividade literária. Somos 

levados a pensar que a intenção discursiva do leitor-autor-criador é viver a vida do 

outro de um modo tão estreito que já não podemos separar aquele que fala daquele 

que é replicado. Se pensarmos que ele assume um papel, sabemos que algumas 

personagens têm uma força imersa, exigindo do autor, que também é ator, um 

controle muito grande de suas ações. 

Na queda de braço entre a personagem e o autor, o último se vê impelido a 

vivê-la de dentro para depois tentar voltar para o lugar de excedência de visão e de 

lá indiciar um acabamento estético artístico, uma vez que a personagem não se 
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deixa apreender no distanciamento do autor. Ela é tão intensa e envolvente que o 

autor precisa fazer um trabalho diferente: ele só consegue dar certo acabamento à 

personagem, fundindo-se com ela. A fusão entre o autor e a personagem é um 

indicativo da relação afetiva entre aquele que representa e o representado. Há uma 

identificação e uma sintonia entre ambos cujo dizer do outro pode ser assumido 

como seu no jogo das simulações. Com isso, só podemos enxergar aquele que fala 

pela voz da personagem, não temos como separá-la, por mais que em alguns 

enunciados ele consiga estabelecer certo distanciamento. 

Enquanto alguns perfis tendem para uma fusão entre o autor e a personagem, 

em outros, o autor mantém certo distanciamento, através de outras estratégias. Ele 

tem o cuidado de aparecer constantemente para delimitar o seu lugar de leitor e de 

autor do perfil e não dos enunciados de Clarice. A autoridade dele é estabelecida 

através da imagem daquele que divulga as obras dela. Para estabelecer seu lugar 

de leitor-autor do perfil, ele traz a assinatura, a qual remete ao atualizador/divulgador 

do dizer do outro. O acabamento do enunciado e da personagem que fala o que está 

acontecendo é dado por um leitor-moderador. 

O princípio de divulgação é marcadamente presente no jogo de alternância 

entre o autor do perfil e os leitores-seguidores. A duplicidade nesses tipos de perfis é 

ainda mais forte, porque o avatar, os recortes e o nome de Clarice dividem espaço 

com o de seu leitor. Além disso, ao usar o avatar, entendido como uma  

manifestação da vontade discursiva de um indivíduo situado em uma outra 

realidade, ele indicia um determinado efeito-função que deseja provocar e assumir 

no perfil, determinando, de certa forma, a relação entre os participantes. O avatar de 

Clarice Lispector, nesse sentido, contribui significativamente para a manutenção de 

uma relação de verossimilhança entre quem tem o poder de dizer, quem controla e 

quem deve repetir ali os Tweets. 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

Eu, obra anônima de uma realidade anônima só justificável enquanto dura a 
minha vida. 
·  http://clariceandoclarice.tumblr.com/ 6.231 Tweets 0 Seguindo 
157.735 Seguidores 

Clarice Lispector ♥ @FrasesDeClarice (14) 
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Uma tendência41 comum estabelecida pelos autores nos perfis que sustenta 

nossa proposição é: o leitor de Clarice é autor e deve ser seguido, todavia não deve 

ser seguidor para que a aparência se sustente como um efeito de verdade. 

Observemos como o autor vai construindo as regras do jogo através de pequenos, 

porém significativos, indícios. Analisando o recorte acima, verificamos que ele tem 

um número significativo de Tweets (6.231), evidenciado que é a voz 

proeminentemente autorizada a enunciar e a ser repetida. Ele dá vida, dá 

movimento, dá voz ao avatar através da atualização constante. A voz de autoridade 

do autor é ratificada, ainda, pela presença de 0 na categoria do seguindo e 157.735 

seguidores. 

Nos perfis que estamos denominando de comuns, quando os analisamos, 

observamos que a regra geral estabelecida entre os participantes é: “sigo, contudo 

quero ser seguido”. Já nos perfis que estamos denominando de literários e de 

divulgação, mesmo que o autor siga, o número é significativamente reduzido. Isso 

evidencia uma estratégia para ganhar mais seguidores. Quando ele consegue um 

número expressivo, a vontade de seguir cessa. Embora haja, nos perfis estudados, 

uma forte propensão a delimitar o lugar do leitor-seguidor através apenas dos 

retweets, o jogo vai se estruturando mais ou menos desta forma: o leitor-seguidor 

participa do processo comentando (Reply), retweetando ou adicionando os Tweets 

aos favoritos. Entendemos que a resposta a um comentário desfaz um princípio de 

verossimilhança. Isso não significa dizer que o autor do perfil não venha a 

responder, mas ele cria os princípios discursivos do que pode e do que não pode ser 

dito ali. Partindo disso, tenta manter uma coerência. A resposta dele, nesse caso, 

para o leitor-seguidor, dá-se por meio da atualização e do processo contínuo de 

recorte/colagem dos trechos da referida autora. O autor do perfil sustenta, assim, a 

posição daquele que se responsabiliza pelo discurso do outro através da imposição 

de poder que o nome Autor traz ao longo da história. É muito forte o entendimento 

de que o lugar do autor é um lugar de poder. Ele quer ver repetido (retweetado) o 

seu enunciado, o qual já é uma repetição do Outro (Clarice). Ainda, se analisarmos o 

 

41 A escolha da palavra tendência não é aleatória. Ela se ajusta bem a nossa discussão, porque não 
queremos, quando levantamos alguns princípios, universalizar, totalizar, estender as regras para 
todas as enunciações desse tipo ou determinar peremptoriamente o jogo de interação. Como o 
próprio Barthes disserta, as regras de interação dizem respeito ao aqui/agora da enunciação. Além 
disso, no universo virtual, tudo deve ser pensado a partir de um paradoxo, porquanto é latente o 
discurso de subjetividade e aparecimento do eu. Nesse sentido, o nosso trabalho se alicerça em cima 
do um chão instável, que muda sem cessar. 
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efeito-função do avatar, o leitor, seguindo uma lógica que a máscara lhe impõe,  

tenta sustentar a função de autor através de uma coerência, mesmo que aparente, 

do avatar com os recortes da obra da autora representada. Dizemos aparente, haja 

vista que é no movimento duplo que o perfil se estrutura. O avatar e as citações são 

entrecruzados ao dizer de outra presença. A presença do ele que dá vida ao eu. 

Na realidade, não é imprescindível para intercâmbio a verificação, a 

concordância, a coerência com um mundo simbólico. No mundo das aparências, a 

coerência é estabelecida pelo poder de persuasão, pela força retórica e pela 

argumentação. Os protocolos de interação são tecidos pela linguagem. De modo 

sutil, o leitor-autor vai envolvendo o leitor-seguidor numa teia, quase imperceptível a 

olho nu. Por sua vez, tenta concretizar seu desejo discursivo. A “verdade”, nesse 

contexto, se estabelece via manipulação de recursos tanto linguísticos quanto 

imagéticos/icônicos. Além disso, podemos afirmar que a aparência é alimentada  

pela convergência de outros meios técnicos. 

O perfil literário, que responde a uma conjunção de ideias, tenta anular a 

necessidade de verificação fora dali. Ele não está interessado em desfazer a 

contradição e o diálogo entre duas realidades conflitantes, apesar de inibir, de certa 

forma, a necessidade de uma correlação com mundo real. O mundo das aparências 

quer se instituir enquanto mundo paralelo e autossuficiente, consequentemente, com 

regras, leis e protocolos diferentes. Aqui cabe perfeitamente uma digressão: não 

queremos dizer, com isso, que o mundo virtual não mantenha um entrecruzamento 

com o mundo simbólico, mas sim que há uma forte propensão a um jogo de poder, 

no qual o primeiro deve ser vislumbrado, desejado como o melhor e o mais atrativo, 

a solução dos problemas da natureza humana. Assim, a verificação deve ocorrer ali 

mesmo, a partir das informações e dos saberes que os parceiros trocam e 

compartilham. Para tanto, o Twitter teleguia o indivíduo para uma coerência, através 

da criação de um mundo de referências, as quais são construídas com partículas de 

imagens, de ícones, de símbolos e de palavras. Estas partículas devem sustentar o 

jogo de interação entre o leitor-autor e o leitor-seguidor. 

A relação entre os parceiros e a troca, o compartilhamento do saber acontece 

ali mesmo na virtualidade. Às vezes, a realidade virtual fomenta com tanta força o 

desejo de representar um papel, atrai tantos olhares que o indivíduo situado no 

mundo se cerca de saberes e de artefatos para alcançar uma posição reconhecida e 

autorizada de uma determinada representação. Ele crê tanto na aparência que ela 
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passa a ser parte de seus passos fora do universo virtual. O ser de linguagem ganha 

potência no mundo do enunciado, e só depois ele tem ganhado uma vida 

efetivamente social e real, quando não permanece a contradição. 

No Twitter, é muito comum os indivíduos se autoconstruírem enquanto 

escritores através de suas publicações para depois alcançarem um reconhecimento 

no mundo real. O perfil literário atualizado por um leitor é visto como a provocação 

do desejo de ser autor-criador pela máquina do pensar. Ela sugere os caminhos 

para manipulação da imagem a ser vivida, do agregamento dos rudimentos 

estruturais de mais uma extensão do corpo elástico do conhecimento. É mais ou 

menos assim: o corpo atrás da tela do computador e o pensamento, numa espécie 

de encenação das ideias do outro, lançam para fora um outro corpo. Um corpo que 

cessa de coincidir com o do indivíduo no exterior. No nosso caso, o corpo, que 

coordena a sua própria desintegração, é um ponto capital do sistema de escritura do 

corpo virtual, minimalista e transmutável dos 140 caracteres. 

A imagem construída a partir de pequenos retalhos sincronizados nos leva a 

buscar outros corpos discursivos: primeiro, o corpo do sujeito dotado de capacidade 

perceptiva, sensorial e cognitiva acelerada. O ser virtual é animado por um outro ser 

conectado a uma máquina. O lugar ocupado pelo ser conectado já é uma invenção 

do mundo simbólico. No projeto de homem conectado, o indivíduo deve se 

comportar como um ser capaz de navegar entre nós e conexões alineares. 

Os movimentos dos dedos e do pensamento revelam que o corpo exterior, o 

qual está ocupando o lugar do logocentrismo (logo temos um antropocentrismo 

direcionando à representação no mundo virtual), é capaz de manifestar e de utilizar, 

concomitantemente, vários sentidos na produção/descodificação da mensagem. 

Nesse caso, a consciência não é uma instância organizada em módulos fechados, 

mas sim um chão móvel em que uma estrutura está ligada a outra por redes 

interconectadas. O movimento da consciência está presentificado no Tweet através 

dos links. Eles revelam que a leitura não é apenas uma ação linear. Contudo não é 

um caos. 

A leitura se dá através de uma rede, com um fluxo complexo entre os nós. 

Numa visão generalista, evocamos um discurso de que todo indivíduo que se coloca 

diante de um computador é um leitor em potencial, com capacidade cognitiva 

avançada, uma vez que consegue combinar elementos sensoriais de diversas 

ordens, e essa combinatória é encenada na tela do computador quando ele interage 
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em uma situação comunicativa específica. É o homem direcionando o seu destino; 

construindo o próprio corpo: fragmentado, minimalista constituído de um avatar, de 

palavras e de pequenas partículas discursivas; fabricando sua mutação. Evocando a 

alegoria de Kafka em A Metamorfose, o corpo estaria esfacelado. Metafórica e 

metonimicamente, ele seria uma aberração constituída de duas partes condensadas 

em uma unidade: as mãos e a cabeça (meme). Com isso, a relação entre o dentro e 

o fora desemboca em uma contiguidade. O dentro necessita do fora e este é 

significado por uma presença. 

Segundo, o microcorpo nos remete ao ser de informação: o sujeito divulgador. 

Este se sustenta sempre a partir da informação que possui e que compartilha. Se 

quiser ter existência no Twitter, ele tem de se carregar de informação. Assim está 

licenciado a divulgar desde um tratado filosófico a uma opinião corriqueira sobre 

novela, filme, jogo de futebol, etc. Nesse contexto, o corpo dele não aparece 

desnudado. O tipo de saber a ser divulgado vai definir a travestimenta que o 

indivíduo deve usar para interagir. O corpo discursivo do divulgador contribui 

significativamente para a hipótese do leitor-autor, uma vez que suas linhas de 

expressão são determinadas pelo lugar de leitura (ele indica onde constituiu o saber) 

e pelo lugar de (re)produção e de distribuição do conhecimento. Nesse sentido, o 

microcorpo revela a duplicidade do sujeito. 

No perfil literário, o leitor, o qual articula os elementos oferecidos pelo suporte 

e um saber trazido por ele, ocupa a posição de autor-criador, como aquele que dá 

unidade estética ao trabalho artístico, e não como fonte e origem do dizer. Com isso, 

simultaneamente, deixa aparecer a sua condição de leitor, visto que vemos a 

condição de repetidor com certa clareza no corpus selecionado. Por mais que ele 

lute para ocultar tal condição, as enunciações denunciam o objeto de contemplação 

estética e o processo de leitura-recorte-colagem. Ao re(a)presentar o seu recorte 

colado em seu universo, sem se dar conta, ultrapassa sempre alguns milímetros o 

limite da repetição. Respondendo aos apelos discursivos do sujeito divulgador, o 

leitor é orientado a recortar e colar dissimetricamente a figura a ser apresentada 

para deixar aparecer quem recortou e colou. Nesse movimento, enxergamos o 

sujeito seguindo princípios discursivos que o caracterizam como leitor-autor-criador 

ou leitor-autor-moderador. 

Considerando esse contexto, a imaginação, com ajuda do suporte e das 

linguagens (ícones, símbolos, máscaras/avatares, palavras), transporta o corpo 
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físico para outros espaços, evidenciando que o domínio de um saber, das 

linguagens tecnológicas e do imaginário é o tripé da representação no Twitter. O 

saber literário adquirido nos livros de Clarice Lispector, o domínio das normas do 

suporte, a fome de ser o outro e viver a vida empaticamente do outro por meio da 

imaginação livre permitiram a manifestação literária do leitor-autor-criador através 

das citações. Com base nessa reflexão, percebemos que o processo do antes ler e 

do depois escrever, forma uma silhueta de um terceiro gênero: leitor-autor- 

criador/leitor-autor-moderador; uma (des)figuração dos papéis fixos, uma vez que 

uma roupa feminina pode perfeitamente cair bem em um corpo masculino e vice- 

versa. Afirmamos que o leitor-autor nos perfis de Clarice é criador/moderador, uma 

vez que ele se difere dos outros leitores-autores do suporte. 

A temática escolhida, o acabamento estilístico, a posição que o sujeito ocupa 

na enunciação, o jogo de alternância entre aquele que fala e aquele que lê, a 

escolha da enunciação a ser dita pelo avatar de Clarice Lispector, as estratégias de 

travestimenta do leitor-autor são indícios de uma roupagem artística literária. Além 

disso, nesse novo modelo de significação, a literatura não tem um lugar fixo, não  

tem uma língua específica. Definimos o que é literário através do jogo discursivo, do 

contrato, do pacto entre um sujeito que fala e é falado e um sujeito leitor no processo 

de alternância. As estratégias discursivas traçadas pelos sujeitos da alternância vão 

contribuir para o entendimento do uso de uma língua e de uma estrutura literária. 

Dentro dessa lógica, o corpo das citações em 140 caracteres torna-se um 

todo orgânico e interconectado. A interconexão é feita pelo leitor-seguidor, que, a 

partir da bricolagem do leitor-autor, vai tecendo os fios que ligam uma colagem a 

outra, formando, nessa brincadeira, uma imagem dúbia entre quem escreve e quem 

lê; entre aquele que contempla e aquele que dá acabamento à enunciação literária. 

Para nós, a bricolagem forma um trabalho literário nos moldes de um mundo trans- 

simbólico, já que as partes (citações) concorrem para uma unidade (perfil literário) 

de acabamento estético artístico próprio do espaço em estudo. Queremos sustentar 

que há uma orientação discursiva construída entre os parceiros de interação em 

alguns perfis de Clarice que o singulariza, que remete a uma regência dos modelos 

literários. 

A dubiedade de papéis presentes na constituição dos enunciados revela um 

estatuto dos perfis. A explicação que encontramos para reunião de papéis presentes 

no objeto de estudo, além das trazidas pela área de comunicação, com o hipertexto, 
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é que o trabalho de desdobramento do leitor fomenta o desejo de separação do 

Outro da repetição. O desejo de separação fica evidente quando o autor do perfil 

sutilmente alude, através de links e da impulsão do leitor-seguidor para outro perfil 

ou outro suporte, ao lugar do eu que enuncia, ao lugar no qual o eu se desprende da 

máscara do outro o qual permitiu a sua existência, que lhe envolveu nas próprias 

articulações, na sua voz, no seu dizer, na escritura. Na realidade, o leitor é levado 

por uma onda agressiva de um discurso de que é sempre melhor ser o Outro. 

Contudo, no jogo de ser o Outro, nasce a vontade de revelar o eu. 

A subjetividade, a psique, nessa nova janela, sofre uma forte influência da 

epistemologia de um tempo e de um momento. Em consonância com Foucault 

(1995), a subjetividade42 ganha uma silueta diferente a depender do conjunto de 

regras que contam como significativas para uma dada época. Enquanto em outros 

paradigmas, a subjetividade se dava através do apagamento do Outro que constituía 

o ser, no Twitter, o qual responde a uma ideologia contemporânea, ela é a 

expressão da luta tensa com Outro-outro que o constitui. Há o reconhecimento da 

dependência do Outro como parte do processo de significação, conquanto exista 

uma luta feroz pela demarcação de um espaço para o eu. Existem ali uma guerra e 

uma fobia de ser suplantado pelo Outro. Daí o sujeito identifica o Outro e tenta 

separá-lo de si, deixando marcas no enunciado para que seu parceiro de interação 

reconheça e regularize o lugar de Um e do Outro. Nesse horizonte, a subjetividade 

deixou de ter uma feição predeterminada, na medida em que se estrutura a partir de 

átomos de informação, de materiais enunciativos diversos, os quais se sintetizam, 

cristalizam-se e desfazem-se para habitar outros eus no movimento sem fim dentro 

de enunciados. A representação, no caso, revela como o sujeito da interação verbal 

estratificou os átomos de informação e do saber dados pelo Outro. 

No perfil literário, o leitor constrói sua subjetividade a partir do princípio de 

diferença. Enquanto nos perfis comuns, apesar de manifestar o duplo na direção do 

eu-outro de si, a representação tende para uma diagramação autobiográfica, no 

literário em estudo, o indivíduo se autoconstrói e delimita o seu lugar no Twitter pela 

projeção da alteridade. O eu dá acabamento ao Outro no sentido de Authier-Revuz. 

O sujeito reconhece que está intersecionado ao Outro. Contudo, também delimita o 

 
42 Foucault (1990/1995), em Tecnologías Del yo, faz uma investigação bastante interessante sobre o 
movimento de (re)constituição da subjetividade desde Platão até a modernidade ocidental. Ela sofre 
variações de acordo como modelo epistemológico adotado pelos homens. 



104 
 

 
 
 

lugar daquele qualificado a falar pelo outro: o eu. A afirmação do alterego é que 

permite traçar um perfil subjetivo do sujeito do Tweet. Na mesma proporção em que 

ele é o outro, ele é o singular, visto que, criativamente, constrói a sua autobiografia 

pela não denegação do outro, o que não ocorre no perfil comum. 

O propósito, no perfil literário, é fazer ouvir/ver/ler sempre o duplo. Os  

recortes e os avatares servem a dois senhores; traduzem duas vontades; refratam 

dois seres. A citação de no máximo 140 caracteres nos faz enxergar, como no 

quadro As meninas, de Velásquez, quem está no excedente de visão, quem se 

distancia e dá acabamento para aquele que representa, por consequência, para sua 

obra, porquanto o leitor deixa refletida ali a sua sombra, a sua inscrição. A obra não 

pertence apenas à Clarice Lispector, mas a seu leitor. É como se a obra de Clarice 

fosse de domínio público. Por conseguinte, o leitor se vê autorizado a alterar, a 

recortar, a reproduzir. Ele, ocupando o excedente de visão, dá um novo acabamento 

estético aos textos da escritora. A cada palavra sussurrada ali é sempre o dúbio que 

devemos ouvir, porque pertence ao leitor que já em si autor. 

Nessa premissa, o Outro é o que organiza todo o pensamento, toda atividade 

mental do sujeito. Não negamos obviamente a contrapartida dos processos 

cognitivos ─ enquanto força que tende para a dispersão daquilo que se apresenta no 

exterior, haja vista que a percepção é ambígua ─, contudo, não sustentamos mais a 

ilusão logocêntrica. Com o advento das tecnologias, os indivíduos dão provas de  

que a imanência, a linearidade, a hierarquia e a margem logocêntrica sofrem uma 

forte desvalorização no mundo atual. 

Mais terrena do que nunca, a ideia, entendida como um fenômeno produzido 

naturalmente e independente de qualquer motivação exterior, é reformulada. No 

novo contexto, ela está significativamente atrelada à luta de poder, de domínio sobre 

o outro da interação verbal. A linguagem tem um cunho discursivo. Por meio do 

entrecruzamento entre língua, saber e poder, podemos ter acesso a uma realidade 

específica e produzir ideias. Uma simples impulsão para baixo, para cima ou para o 

lado, faz-nos significar o outro, o mesmo sujeito, que se apresenta a nossa 

percepção, de modo diferente. 

Nesse âmbito, o outro tem uma importância capital na formulação do ser e 

das ideias. O Outro, por amor ou por ódio, preenche (organiza) com ideias 

preconcebidas o vazio (caos) do ser no vivenciamento empático. São essas ideias 

que vão permitindo que o eu, construído pelo Outro, entre no jogo social; que as 
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sedimente na repetição e as reformule no aqui agora do vivenciamento empático 

com uma diversidade de eus. Intentamos enunciar que não podemos significar uma 

realidade objetiva livre de pressupostos. Quando nos deparamos com uma realidade 

conflituosa e conflituada, a partir de um saber dado pelo outro, somos obrigados a 

respondê-la, assumindo um lugar e uma posição específica para significá-la. A 

posição e o lugar são da ordem da linguagem. A ideia, assim, não é basicamente 

cognitiva, porque responde a um conhecimento pragmático, que orienta o indivíduo 

em suas práticas discursivas e sociais. Portanto, a ideia deve ser entendida como a 

expressão daquilo que é dado nas relações afetivas vivenciadas e como o traço 

expressivo da percepção de um sujeito, permeado de outros saberes também 

apreendidos e significados em outros espaços discursivos. Ideia e saber se 

aproximam. 

Presa às relações de poder, a ideia, centrada no sujeito histórico e no objeto 

de representação, é polifônica, porquanto ouvimos do objeto representado uma 

diversidade de vozes que não se misturam, mas também não se separam. É no 

exercício enunciativo que vamos pouco a pouco dando uma unidade de sentido ao 

objeto representado. A coisa interna nasce da conjunção de ideias construídas em 

torno dela. Não é uma percepção de um sujeito deslocado do mundo da experiência 

que possibilita a reconstrução da unidade perdida no jogo de vozes. A restituição de 

uma unidade transitória depende fundamentalmente da inserção de sujeitos que 

falam e que são engendrados na própria interação verbal. Aqui o autor e o leitor 

ganham uma identidade simbólica, porquanto são seres de linguagem, 

condicionados a uma ordem discursiva e não apenas aos movimentos ritmados de 

uma organização do sistema da língua. 

Surge, nessa esfera, um conjunto de ações e de realizações descontínuas 

que tentam compreender e configurar o autor e o leitor enquanto elementos da 

enunciação. O empreendimento resultou em duas posições significativas: a primeira 

propõe uma separação entre um ser fora do universo simbólico, de existência 

exterior e anterior e um ser de existência enunciativa, que se constitui no jogo da 

linguagem. Eco e Iser são partidários da divisão entre um autor/leitor empírico e um 

autor/leitor modelo ou ideal. Segundo a concepção dos dois teóricos, o autor 

empírico engendra no texto uma figura de si e do outro, com quem ele dialoga, com 

quem ele deseja compartilhar ideias comuns. A figura ganha vida no mundo da 
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experiência através do ato de ler, em que um ser de existência anterior é obrigado a 

aderir ao jogo do autor para compreendê-lo e se manifestar. 

Ler, para eles, envolve dois movimentos diferentes que se espiralam. Um 

movimento de uma cognição (a linearidade do texto pede isso) e um movimento de 

uma memória discursiva que busca fora da linearidade os conhecimentos 

significativos para que o sujeito se posicione diante do texto e enxergue o jogo de 

sentido traçado pelo autor. Para Eco (2008, p. 44-49), o autor empírico é um sujeito 

da enunciação, ou seja, é o sujeito falante universal. O leitor-empírico é qualquer 

indivíduo com habilidade leitora, que reconhece o código e o decifra (também 

universal). É o leitor que vivencia de dentro as sensações vividas pelo herói. Tem 

liberdade interpretativa, uma vez que ele se comporta como aquele que se identifica 

com o protagonista. Não consegue enxergar as regras do jogo traçadas pelo autor, 

posto que é facilmente envolvido pela história. O autor-modelo é uma voz que 

orienta o leitor-modelo no entendimento do jogo de sentidos estabelecidos no texto. 

O leitor é um conjunto de instruções que devem ser seguidas para que haja 

significação. Por sua vez, ele está preso à enunciação. A existência de ambos está 

subordinada às enunciações. Fora dela não sabemos quem são os sujeitos que 

interagem. 

Contudo, numa visão mais radical, como a de Barthes e a de Foucault, nada 

existe anterior ao discurso, à linguagem. Não existe nada inerente à língua que por 

si só nos faça identificar o ser da experiência como autor ou leitor. Apenas uma 

língua animada por um discurso pode permitir o reconhecimento de alguém que fala 

e de alguém que descodifica. O leitor e o autor, para Foucault, respondem a um 

conjunto de práticas discursivas que imprimem, no jogo de poder, o lugar, o papel 

simbólico de cada um no processo de significação. O autor e o leitor são categorias 

do discurso. Sendo assim, são uma função vazia, pois muda de acordo com o 

modelo epistemológico em vigor, e ela pode ser assumida por qualquer indivíduo. 

Nessa lógica, são diversos e multifacetados os seus rostos. Na cena comunicativa 

concreta, podemos definir uma imagem mais ou menos precisa dos dois sujeitos de 

interação. Para Foucault, toda enunciação tem um autor. O autor dos textos literários 

se constitui segundo uma regulação discursiva diferente, estabelecida por uma série 

de aparelhos ideológicos, por instituições e por práticas culturais. Por essa razão, 

aquele que lê seus textos é obrigado a se comportar de um modo muito peculiar 

para imprimir sentido para o dito. Tanto a instância autoral quanto a instância do 
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leitor se materializam na língua sob um guia discursivo, o qual determina que a 

realidade criada através da enunciação literária deve ser vista como um conjunto de 

fatos permeado por princípios diferentes daquele que constituem a realidade factual. 

Além disso, seguindo a defesa da tese foucaultiana, a coincidência entre o 

nome próprio e o nome que assina o texto deve ser vista como uma construção 

cultural que permite reconhecer a produção de determinados escritos como 

juridicamente pertencente a um indivíduo específico. O nome do autor evoca a 

fantasia dupla: primeiro, do sujeito patenteador do discurso, o segundo, do princípio 

de propriedade que a tarefa de escrever, sobretudo literatura, envolve. A lei do 

discurso alimenta apenas a primeira e a lei, no sentido estritamente jurídico, 

regulariza o processo do roubo da escrita, da apropriação indevida da propriedade 

intelectual de alguém. Nessa ordem, cessa a correlação entre a função-autor e a 

função-nome-próprio. Não é imprescindível, para significarmos um texto, nos 

inteirarmos dos outros papéis assumidos por aquele que assina. 

A assinatura, respondendo a uma ordem jurídica e não necessariamente 

literária, não coincide com a figura projetada no texto. O próprio texto nos dá pistas 

de quem fala ou é falado; de quem deve participar do jogo de significação; quem 

deve vestir a roupa do leitor e como vestir. Obviamente, que em toda época, os 

aparelhos ideológicos tentam regulamentar a atividade da função-autor e da função- 

leitor. De um modo ou de outro, a regulamentação empreendida pelos aparelhos 

surge no processo de produção e de recepção. Entretanto, só a enunciação pode 

nos fornecer o perfil desse autor. Só ela pode nos mostrar como o indivíduo, afetado 

por uma visão homogênea, propalada pelos que estão no poder, mistura-a a outros 

saberes para construir uma imagem de si e do outro na interação. 

No ciberespaço, a visão propalada é do leitor capaz de, no universo 

hiperinflacionado por códigos de diversas ordens, interconectar os saberes 

apreendidos e significá-los. Contudo, essa visão se singulariza a depender do 

suporte, do saber e da criatividade do sujeito que está atrás do computador. O autor, 

no processo metafórico-metonímico, constitui-se através da figura do leitor. Como 

este se apropria e combina os saberes dado pelo outro, a imagem do autor é 

refratada e projetada na figura do leitor. Nesse contexto, reconhecemos o autor pela 

assinatura, pelo avatar e pela combinação de saberes. No Twitter, a assinatura 

acompanha a enunciação. O sujeito que se apropria é obrigado a divulgar a fonte. E 
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aquele que assina responde juridicamente pelo seu dizer.43 A assinatura indica uma 

presença importante na elucidação e na caracterização do autor. Ela evidencia uma 

das ideologias que interpela e sujeita o indivíduo no perfil. 

Barthes (2004b, p. 43-44), de modo anárquico, também subverte o lugar do 

autor/escritor, propondo a morte dele, enquanto ser naturalmente determinado para 

o trabalho artístico (ser ativo) e fonte do dizer literário (imanência). Partindo da ideia 

de que o texto traz suas referências, para o ensaísta francês, não existe um sujeito 

ativo por trás dele e um sujeito passivo fora dele. Temos, apenas um intérprete que 

fala de outro modo o discurso do outro. O sistema de remissões presente no texto 

literário44 acusa a artimanha classificatória de uma ciência canônica. O leitor assim 

como o autor são joguetes da linguagem. Portanto, foi artifício dela sustentá-los, 

durante muito tempo, fora do texto. Contudo, sendo eles seres de linguagem, 

transmudam constantemente, já que ela está sempre seguindo o movimento do seu 

alicerce: metafórico-metonímico. Diante dessa constatação, ele se vê autorizado a 

decalcar a figura do autor sobre a do leitor. Na subversão, o defensor da ciência da 

escritura, ao mesmo tempo em que suspende qualquer conceito fixo para as 

categorias, define-as como figuras presentes na teia textual, com o papel de 

interpretar e de comentar aquilo que foi dado pelo outro, participando da construção 

de sentido através da (re)constituição de uma rede de remissões.45 

De outro modo, baseado na ideia de que a linguagem e a sua sombra 

(ideologia) fabricam, na luta de poder, seus joguetes para a produção de efeito de 

sentido, na tela proposta por Barthes, o autor é, na realidade, um leitor em potencial, 

na medida em que este apenas replica, numa situação comunicativa singular e 

segundo uma vontade discursiva, uma enunciação dita alhures. O escritor, nessa 

manobra barthesiana, só vem a ter existência a partir de um conjunto de  escritos 

que reúne em torno de si. Não é uma voz originariamente literária, mas sim uma voz 

sujeitada à interpelação de formas textuais culturalmente regularizadas. Ele, assim 

 
 

43 Ver a reportagem A marca da maldade da revista Veja, São Paulo, ano 45-nº 16 de 18 de abril de 
2012. 
44 O texto é um conjunto de “citações, paráfrases, alusões, empréstimos”, redistribuídas segundo a 
orientação do aqui/agora da enunciação. 
45 Barthes, ao tentar diferenciar a obra do texto, dá ao leitor um lugar duplo. O da re-produção. Ele 
reproduz e representa ao mesmo tempo. Representar tem o sentido de fazer o texto funcionar. “[...] 
sabe-se que hoje a música pós-serial subverteu o papel do’ intérprete’, a quem se pede que seja um 
espécie de coautor [sic] da partitura que ele completa mais do que ‘exprime’. O Texto é mais ou 
menos uma partitura desse novo gênero: solicita do leitor uma colaboração prática” (BARTHES, 
2004c, p. 74). 
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como Foucault, suspende qualquer tentativa de definição do que sejam autor, leitor e 

escritor fora de circunstâncias históricas e dos “golpes da luta de poder”. De acordo 

com o ensaísta francês, só a enunciação é capaz de nos indiciar as roupas, a 

maquiagem que enfeitam os corpos do leitor e do autor na troca de saber. 

Tais posições ideológicas aportadas aqui, de alguma forma, afetam o 

indivíduo que utiliza o Twitter. No suporte, é por via da colagem de estilhaços de 

formações discursivas diversas que podemos compreender a criatura que se 

desdobra e se autorrepresenta. De outro modo, o indivíduo do perfil não é afetado 

nem por uma ideologia universal nem por uma individual no que diz respeito à 

instância de produção/recepção, mas sim pelo entrecruzamento e o diálogo de 

diversas ideias apreendidas na relação social. Assim, na malha enunciativa 

estudada, a assinatura é apenas um dos componentes de re(a)presentação do leitor-

autor. Temos uma diversidade de formações discursivas guiando a prefiguração dele 

no perfil de Clarice. Melhor dizendo, vários discursos de autor e leitor povoam a 

enunciação. 

Convém elucidar que as formações não são fechadas. Elas dialogam entre si. 

Esse diálogo permite juntar as partes do autor e do leitor em um todo. Nesse caso, 

as formações determinam o que pode e o que não pode ser dito. O dito e não dito 

são materializados na língua, denunciando as posições ideológicas que o indivíduo 

ocupa. Nesse quesito, acreditamos que as ideias bakhtinianas, apesar de ele ter 

cindido a figura do autor46 em autor-pessoa e em autor-criador, dão conta de nos 

ajudar no mapeamento das formações discursivas autorais presentes no perfil. 

Partindo da orientação de que é na relação entre o papel da personagem e o papel 

do autor que podemos identificar um conjunto de regras e de práticas discursivas, as 

quais permitem a re(a)presentação do autor e do leitor, verificamos a migrância e o 

deslocamento dos saberes na configuração de uma figura de natureza multifacetada 

e complexa. Sendo assim, a relação entre Clarice e seu leitor vai nos dizer quais 

tipos de discurso ele assume no perfil. Vimos há pouco que o autor pode, numa 

relação autobiográfica, simular uma fusão com a personagem e determinar que o 

leitor-seguidor contribua no acabamento artístico ou pode delimitar claramente seu 

 
 

46 Interrelacionamos Bakhtin, Foucault, Barthes, Eco e Iser, na medida em que todos eles 
compreendem o autor e leitor enquanto conjunto de instruções que são dadas aos interlocutores 
passo a passo no enunciado. Eles são um elemento do enunciado e não um ser dotado de vida 
independente dele. 
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lugar de leitor-autor-moderador através da separação entre as enunciações de 

Clarice (personagem) e as do sujeito divulgador, que dá unidade estética ao perfil. 

Essas duas posições são sustentadas por uma outra: o autor do perfil é leitor. 

A presença do autor que replica e é interpelado por ideias alheias apresenta-se 

marcadamente no processo de representação. O leitor-autor se re(a)presenta, 

usando máscaras diversas em um mesmo tempo de enunciação, propondo, com 

isso, para seus leitores um pacto ambíguo ou mesmo polifônico. No pacto, o leitor- 

autor se posiciona em uma fenda fina que divide as instâncias de produção e de 

recepção; que separa disfarçadamente diversas partes de um todo. 

Compete assinalar que, na contemporaneidade, a ideologia é vista como um 

componente essencialmente constitutivo do jogo da escritura. Sendo assim, é ela 

que liga os fios da leitura à escrita, que permite bordar no pano de fundo virtual a 

imagem do leitor-autor, do ler e do escrever como práticas contíguas, por sua vez, 

que licencia a introdução do outro e da mistura nas enunciações do um. Para além 

das dicotomias estruturalistas, as ideologias, no jogo da escritura, levam-nos a 

refletir sobre a representação de um terceiro gênero: um ser híbrido que leva à 

inscrição de outros seres, num processo complexo e contraditório. O hibridismo 

indicia muito mais a elasticidade do ser. Pelo fundamento da deformação elástica, 

depois da extensão sofrida, o ser suporta a pressão do elástico e permanece a 

unidade. Logo é uma unidade suplementada. 

No movimento de vergar-se até os limites do Outro, ele volta ao seu lugar, 

embora deixe marcas do espraiamento. As marcas surgem com a liberação da 

energia usada no processo. Tal energia liberada no esforço autoriza-nos a assegurar 

que os movimentos dos olhos e o levantar da cabeça (o pensar) se estendem aos 

movimentos das mãos. O jogo da escritura licenciou a conjunção de movimentos 

simultâneos, na medida em que fabricou tecnologicamente um espaço em que o 

indivíduo uno, sob um pano de fundo tenso e conflituoso, torna o outro uma 

extensão do seu ser alem de ele agregar um conjunto de formações ideológicas e 

discursivas. 

A complexidade do leitor-autor do perfil literário se dá porque a contradição 

permanece. Com outras palavras, o leitor está sempre denunciando a diferença, a 

instabilidade dos lugares de enunciação e a fragilidade das imagens, dos conceitos, 

das estruturas e dos significados. O leitor, nos perfis de Clarice, se anuncia e 

denuncia sua condição de sujeito que reúne outros papéis por meio de ideias e 
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saberes. Baseado na sua enunciação, em um momento ele revela que é aquele 

responsável pelo acabamento e atualização da obra, em outros momentos deixa 

bem aparente a sua condição de leitor, como podemos ratificar com os trechos 

abaixo: 
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2011-jun 2012) (grifo nosso) 

 
 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/lovelispector> Acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 

(15c)     app      @lovelispector 
Responder RetweetadoRetweetar Excluir 

 
 
 
Marcado como

FavoritoFavorito 
· FecharAbrirDetalhes 

 
Quem me acompanha que me acompanhe: a caminhada é longa, é sofrida, 
mas é vivida. 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/clariclispector> Acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 
 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/vidaintima> Acessado em 2011- 
jun-2012) (grifo nosso) 

Criei um perfil da Clarice no Facebook, adicionem! 

Marcadocomo Excluir Responder Retweetado Retweetar 
FavoritoFavorito 

  app @lovelispector (15a) 

Frases de Clarice Lispector, a maior e melhor escritora! Contato: @artfaav 
Maringá - PR 
2.304 Tweets 
7 Seguindo 
9.238 Seguidores 

Happy 2012 @lovelispector (15b) 

Às vezes escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração. 
Por @machado_dani 
Brasil · http://vidaintimadeclarice.blogspot.com 
5.354 Tweets 
89 Seguindo 
18.160 Seguidores 

Clarice Lispector @vidaintima (15d) 
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A reapresentação do leitor que evocamos nos trechos acima nos leva a dois 

lugares: primeiro, a maneira como Tweet em (15a) aponta para a identificação do 

lugar do leitor que buscou um saber do mundo simbólico, ou seja, para um lugar 

exterior e anterior, mesmo que aparente, ao sujeito da enunciação. A instância 

anterior e a exterior, às quais nos referimos, já é da ordem do simbólico e não o real. 

Desse lugar, ele alimenta o mundo das aparências a partir de um saber construído 

no mundo simbólico. Esse saber mantém uma relação empática entre dois sujeitos: 

um ser que controla e é controlado pela máquina de processamento de ideias e um 

outro que, por amor (@lovelispector), o preencheu, o motivou à prática de escrever, 

a se colocar diante de um computador e a repetir/atualizar suas ideias, como pode 

ser observado em (15c). Temos dois momentos factuais presentes na prática de 

recortar/colar do perfil: o de leitura e o de escrita. Através deles, recuperamos 

metaforicamente os movimentos dos olhos no livro e dos dedos deslizando no 

teclado do computador. Por essa via, vemos que o processo é contíguo e 

concomitante. 

Ainda, através da estratégia do contato (@artfaav/Maringá-PR) em (15b), do 

link (http://vidaintimadeclarice.blogspot.com) e da assinatura (por: @machado_dani) 

em (15d), somos levados a pensar que o exterior pode estar ali mesmo no mundo 

virtual, em outra página, em outro perfil. Um ser de vida virtual alimenta outro ser de 

mesma natureza. O princípio de contradição direciona a nossa reflexão para o 

seguinte: o mundo virtual tenta anular pouco a pouco a necessidade de verificação 

de uma realidade fora dele; ele tende gradativamente para uma autossuficiência. 

Contudo, o corpo sociocognoscente, do qual o mundo virtual depende, é um estorvo 

que até então vem impedindo a sua independência. Estamos sempre remetendo ao 

discurso de leitor conectado. O elemento de atualização não fala, não age, não 

existe, salvo pelos movimentos de um ser situado fora dele. O avatar de Clarice 

Lispector não é capaz de evocar por si sentido sem a intervenção discursiva de 

sujeitos que se apropriaram das ideias assinadas por ela. 

Segundo, percebemos o movimento de deslocamento do leitor para a 

condição de autor. Quando o leitor enuncia que criou um perfil de Clarice, ele se 

distância dela. O nome do perfil (@lovelispector), a assinatura (@artfaav) em (15b), 

o link e a presença de por: @machado_dani em (15d) em conjunção com o 

enunciado são inscrições significativas que dão lugar a um autor responsável pelo 
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processo de recortar e de colar, instaurando a sua natureza jurídica47 e a sua 

natureza textual, as quais estabelecem um contrato de leitura. Quando ele assina 

não significa que ele seja a fonte primeira ou a origem de seu dizer, mas que 

assumiu um conjunto de princípios construído no espaço enunciativo como seus. 

Semelhante ao escritor de Barthes, a assinatura recupera uma figura que é 

reconhecida pelo conjunto de textos que reúne em torno de si. O reconhecimento 

não é licenciado por um aparelho ideológico, como a editora, comum no mundo 

simbólico, mas sim por intermédio da circulação e da adesão do leitor-seguidor. 

Além disso, o próprio suporte contribui para o reconhecimento autoral. Dentro 

desses moldes, são (re)escritores da obra de Clarice. 

Também, o nome é um indício de um princípio de classificação do discurso. O 

perfil que necessita da assinatura48 orienta-nos a afirmar que, naquele espaço 

enunciativo, será agrupado um conjunto de pequenos Tweets que se opõem a 

outros, de outros perfis. Eles precisam do autor que assina, porque fogem da regra 

geral estabelecida no Twitter; tem outro estatuto orientado sua constituição. Há um 

senso literário e um outro de divulgação conduzindo o trabalho do esteta clariceano. 

Veremos mais adiante que alguns perfis de Clarice, mais especificamente 

@frasesdeclarice, têm uma carga literária muito forte, e, de certa forma, a ausência 

ou a presença do nome que assina pelo trabalho de divulgação direciona o leitor- 

seguidor para um determinado caminho literário percorrido por ele. No contrato com 

leitor-seguidor, os sujeitos que assinam, entremeando o nome da autora, criam 

mecanismos que permitem recuperar o trabalho árduo do artista, debruçado sobre o 

livro na incumbência de recortar e de dar a contrapartida estética às obras de Clarice 

Lispector. A identificação através da assinatura garante a fidedignidade ao recorte, o 

compromisso com a divulgação do outro, já que alguns perfis usam o nome de 

Clarice, como por exemplo @RecitoClarice, com outros propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 Lejeune também discute sobre o autor na perspectiva jurídica e textual em O pacto autobiográfico, 
(2008, p.123-130). 
48 Foucault (2009b, p. 44-47) faz uma análise da categoria autor a partir de um discurso de 
subjetividade, enquanto fonte do dizer, e da assinatura em Quem é o autor? 
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(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/RecitoClarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/recitoclarice> Acesso em 2011- 
jun/2012) 

 

 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/recitoclarice> 2011-jun/2012) 
 
 

Em (16a), o avatar, @RecitoClarice, a ausência do nome do moderador e a 

instrução de leitura (frases e citações da escritora Clarice Lispector e outros 

escritores) servem ao intuito de ludibriar o leitor-seguidor. Ao invés de manter uma 

coerência no jogo, o lugar da autora funciona como uma espécie de divã do 

psicanalista da autoajuda como podemos observar em (16b); como o lugar que 

permite a visibilidade e o olhar de outros para a voz do esquizofrênico 

contemporâneo, do paranoico, da voz de uma espécie de alcoholic da informação. O 

autor do perfil é um tipo de sábio contemporâneo, que catequiza os seus leitores- 

seguidores através de uma sabedoria popular da qual apresentamos um exemplar 

em (16c). Assim ele ensina como lidar com outro. O interessante é que ele não sabe 

lidar com a ideia de que o outro participa do acabamento do eu e que ele é um ser 

desdobrável. O sujeito que ocupa o lugar de Clarice é o desajustado nesse mundo 

complexo da contemporaneidade. O outro é sempre a voz destruidora. É 

interessante ressaltar que a tarefa de recitar a obra de Clarice se perde no meio do 

caminho. É como se fosse uma estratégia para se fazer ouvir. Quando ela percebe 

Frases e citações da escritora Clarice Lispector e outros escritores. 
4.182 Tweets 
30 Seguindo 
731.992 Seguidores 

Clarice Lispector @RecitoClarice (16a) 

Expandir Fechar 
A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, 
inevitavelmente alguma coisa fica para trás. 

Clarice Lispector @RecitoClarice (16b) 

Não acredite em um sorriso, a maldade está na mente. 
Expandir Fechar Responder Retweetado Retweetar Excluir 
Marcado como Favorito Favorito 

Clarice Lispector@RecitoClariceClarice (16c) 
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que sua voz, sob a voz de autoridade de Clarice, é retweetada e marcada como 

favorita, o jogo inicial de recitar é reformulado. Daí, não conseguimos recuperar nele 

a normatização literária. O sujeito do excedente de visão é outro, não é o leitor- 

autor-criador que dá unidade ao discurso. O autor do perfil também não parece se 

preocupar em estabelecer esse tipo de jogo com o leitor, na medida em que não 

mantém uma cadência discursiva literária. 

De certo modo, através do jogo de leitura que decalcou em suas obras, 

Clarice catequizou esse leitor, ensinou os caminhos de acabamento estético quando 

escancarou as portas dos bastidores do processo de escrever e de ler literatura. 

Aliamos ainda a proposição de que a sua obra tem uma natureza complexa e quiçá 

desconexa, permitindo a deformação, o desconjuntamento sem cessar e uma 

espécie de combinação interativa. Talvez isso explique a popularidade dela nas 

mídias sociais. O leitor se sente autorizado a publicar as suas obras, assumir os 

discursos, os enunciados como se fossem dele, a usar sua identidade para falar 

através dela e por ela. De modo contrário à personagem de Borges (1963),  

Paladion, o qual publicou com o seu nome livros inteiros sem escrever uma linha por 

si mesmo, o leitor clariceano está livre para publicar com o nome de Clarice textos 

inteiros escritos por si ou copiados de outros autores Por esse fato, o nome do autor 

e as frases de abertura podem ser considerados como fundamentos importantes na 

classificação dos discursos propalados no perfil. 

Outro ponto que pode ser considerado no que tange à popularidade de 

Clarice é: ora se pensarmos em quem lê Clarice Lispector, selecionamos um grupo 

específico. Que grupo é esse? Em que posição, no jogo social, esse grupo se 

encontra? Em face disso, queremos acrescentar ainda uma premissa de que há um 

movimento virulento em direção à sacralização de Clarice por parte de um grupo que 

significa o seu dizer e paradoxalmente um processo de dessacralização. A mesma 

personagem que elucubra sobre temas de atlas magnitudes filosóficas e literárias, e 

recebe a condecoração de semideusa na contemporaneidade é a mesma capaz de 

falar sobre temas que circundam a vida cotidiana, a vida da margem, obedecendo  

ao movimento de centro/margem, margem/centro. Dessa forma, Clarice tem servido 

como uma ponte que permite às vozes marginalizadas chegarem até o centro e se 

fazerem ouvir. Enfim, essa discussão ficará para um momento apropriado. Interessa- 

nos aqui o rito literário. A rarefação das exigências impostas no protocolo de leitura 

entre leitor-autor e leitor-seguidor para satisfazer à ordem do discurso literário. 
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Todavia, deixamos para os interlocutores aberta a palavra para uma futura 

discussão. 

Nessa perspectiva, o leitor-autor, que se re(a)presenta nos perfis, tem uma 

natureza diferenciada, haja vista que a assinatura se constitui em um dos traços 

importantes na descrição e na classificação do discurso a ser ali enunciado. A 

assinatura nos leva a refletir sobre um dos elementos do processo de rarefação 

discursiva: o autor. Nesse quesito, concordamos com Foucault (2009a, p.26) que a 

assinatura, no seu aspecto textual, torna presente a figura do autor enquanto um 

foco de coerência, um lugar de unidade e uma bússola da significação. Ele é a voz 

que diz que jogo vai ser jogado. A voz do perfil literário se difere pelas regras da 

brincadeira que deseja brincar com leitor-seguidor. Voz essa que forma uma unidade 

no imbricamento com a do leitor, o intérprete, aquele que participa do processo 

através da ação de tornar a repetição um acontecimento: o novo com seus 

recortes/colagens de trechos da obra. 

Os perfis comuns não estabelecem como premissa a assinatura, porquanto  

os eus falam do outro e Outro de si (mas não assumem conscientemente que o 

outro é uma parte de si), por sua vez, no contrato com os parceiros de interação,  

não há uma cláusula definindo que os Tweets precisam ser percebidos como 

discursos que necessitaram de acabamento artístico para serem entendidos. Não 

encontramos pistas ou mesmo um ritual em que o leitor-seguidor se baseie para se 

recompor, para vestir a roupa específica de significação. 

Na construção do perfil, o autor deixa mais ou menos definido ou traçado um 

conjunto importante de instruções que deve ser observado, tanto por quem é 

seguido quanto por quem é seguidor. Queremos dizer que, com isso, há, no perfil 

literário, certa frequência e um modo de regularização de alguns princípios que 

tornam a prática de Twittar diferenciada e exigem dos leitores-autores e dos leitores- 

seguidores um posicionamento, um comportamento diferente diante do texto a ser 

compartilhado. Além disso, o modo de interagir com o leitor-seguidor é diferente. 

Como dissemos antes, o leitor-autor do perfil tende a pedir a apreciação, tende a 

pedir que ele entre no jogo de fantasia, já que a alternância tem de ser dentro do 

universo de faz de conta. Nos perfis que não se encaixam nessa nossa descrição, a 

interação se aproxima ao diálogo. A alternância de enunciados através do reply é  

um elemento importante na identificação e diferenciação dos discursos. O reply 

(responder) é muito usado nos perfis comuns. 
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Ainda, discursivamente, os trechos evidenciam ─ diferentemente dos 

recortes/colagem em que o autor se aproxima de tal forma da autora que só 

podemos enxergar a sua imagem através da de Clarice ─ o lugar que ele ocupa no 

processo enunciativo, o lugar de acabamento estético da obra. É como se ele 

dissesse que a sua função enquanto leitor se estende a função de autor através do 

trabalho de manipular a imagem e os movimentos de Clarice para que o leitor- 

seguidor não esqueça a luta de poder, a face de quem está no controle. O dizer de 

Lispector está sobre total domínio de seu leitor. A relação inverte-se: o leitor está no 

excedente de visão e a autora está no lugar da personagem. 

Em outros momentos, se analisarmos apenas as citações, somos advertidos  

a compreender que o leitor e o autor se aproximam de modo estreito que não 

podemos pensá-lo dissociados. O leitor se vê impelido por uma regência discursiva 

construída por ele e seus parceiros de enunciação a falar sob a voz do autor que ele 

repete e atualiza. Por amor, ele se deixa ocultar nos trechos em que Clarice diz 

melhor que ele. Seja pelo nome, seja pelo enunciado em si, o leitor se re(a)presenta 

como autor de modo simultâneo. A (re)união não deixa de ser tensa, porque na 

junção vemos uma luta de queda de braço fortemente estabelecida. A medida de 

força travada nos Tweets, através de mecanismos estruturais do perfil entre leitor e 

autor, torna as representações variáveis, ou seja, o jogo de re(a)presentação do 

leitor sofre uma variação a depender da vontade discursiva deste e do tratamento 

artístico que Clarice recebe. Analisemos o perfil abaixo: 

 
Tweets de @frasesdeclarice: 

 
 

 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

Eu, obra anônima de uma realidade anônima só justificável enquanto dura a 
minha vida. 
· http://clariceandoclarice.tumblr.com/ 
6.231 Tweets 0 Seguindo 157.735 Seguidores 

Clarice Lispector ♥ @FrasesDeClarice (17a) 
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(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 
 

(Disponível em <http:// www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> acessado em 
2011-jun/2012) ( grifo nosso) 

 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) (grifo nosso) 

 

(Disponível em < http:// www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

Eraumsegredo:http://clariceandoclarice.tumblr.com/post/4697092439/  
13 JulFavoriteRetweetReply 

FrasesDeClariceClarice Lispector ♥ (17b) 

Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
· FecharAbrirDetalhes 
Mulher toda perfeitinha a gente acaba desgostando rápido. Não é papo 
furado não, é verdade. Sabe aquela... http://tmblr.co/Z633fxG8S4d1 
Retweetado por Clarice Lispector ♥ 

Fernando Oliveira.@fernandolivers (17c) 9 Fev 

ResponderRetweetadoRetweetar ExcluirMarcado como 
FavoritoFavorito FecharAbrirDetalhes 
Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (17d) 9 Fev 

Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito FecharAbrirDetalhes 
Eu sempre escrevi sobre o amor, porque eu sempre o quis sentir. Pela 
minha vida passou (sic) tantas coisas boas  e... 
http://tmblr.co/Z633fxFnnG4e 
Retweetado por Clarice Lispector ♥ 

Fernando Oliveira.@fernandolivers (17e) 2 Fev 

FavoritoFavorito·FecharAbrirDetalhes 
Vamos curtir ''nossa'' página no face? http://migre.me/7BY66 

Marcado como Excluir RetweetadoRetweetar 
 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (17f) 2 Fev 

Responder 
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No perfil @frasesdeclarice, o jogo discursivo do leitor de se ocultar é 

marcadamente presente na ausência da assinatura e na própria citação que abre o 

perfil em (17a). Ele segue a regra dos autores dos perfis anônimos, usando apenas 

a identificação (@frasesdeclarice). O propósito do anonimato revela a intenção do 

desvio. Ele sabe que uma das instruções é identificar quem atualiza. No entanto, 

ausência do nome é uma estratégia de leitura do perfil. Isso contribui para 

elucubração de que o jogador não é amador, que temos um autor coordenando o 

jogo de modo criativo. Ele evidencia o tipo de acabamento que seu perfil terá. Além 

disso, a declaração da vontade do anonimato pode ser entendida como jogo que 

incentiva o leitor-seguidor a construir, através da imagem de Clarice e das suas 

enunciações, uma miragem do autor do perfil. Em (17b), ele prepara o leitor para 

revelação daquilo que deveria permanecer oculto: o sujeito que está por trás do 

avatar. 

Na manobra bem elaborada, o sujeito mascarado diz satisfazer o desejo do 

leitor-seguidor de conhecer o autor que é leitor de Clarice. Ao despertar no leitor- 

seguidor a vontade de saber quem recorta e cola as obras de Clarice, ele surge não 

como um sujeito que se manifesta por meio da assinatura (moderador), mas como 

outro ser de vida virtual. O avatar, dessa forma, em substituição do ser empírico, 

leva o leitor-seguidor a reelaborar a imagem que tinha do autor anônimo. 

Seguindo nossa análise, passando os olhos rapidamente sobre o perfil, 

parece-nos que a vontade discursiva é apenas a de falar pela autora, como 

podemos ratificar no exemplar (17d). O leitor tenta manter certa regência no perfil a 

partir do seu apagamento, no entanto, ele não consegue sustentar a intenção 

discursiva, quando denuncia outro jogo: ele utiliza a autora para retweetar os seus 

textos. Em (17c) e (17e), na encenação, Clarice significou o Tweets através do 

retweet. Implica dizer que Clarice é leitora-seguidora dos Tweets de @fernandolivers 

e que as ideias divulgadas por ele merecem ser compartilhadas com os seus 

milhares de leitores-seguidores. Temos, com isso, uma pista do jogo de poder 

estabelecido pelo leitor de Clarice. Dessa forma, aquele que estava por traz das 

enunciações, fundido com a autora (@fernandolivers), entra no jogo de aparências 

sutilmente e tenta delinear o seu lugar no excedente de visão enquanto aquele que 

dá unidade ao perfil em (17f): o lugar do leitor-autor-criador. Dessa maneira, ele 

constrói um lugar visível na alternância entre os sujeitos de interação. Ele e Clarice 

dialogam, trocam enunciações, são personagens de uma narrativa gotejante. As 
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histórias, as fabulações de Clarice e de seu par, como na novela, são apresentadas 

pouco a pouco para os leitores-seguidores, os quais participam cobrando a 

atualização a fim de divulgarem para outros as narrações de @fernandolivers e 

@frasesdeclarice. 

Forçado pelas circunstâncias enunciativas, @fernandolivers reelaborou suas 

estratégias de re(a)presentação do leitor-autor para os leitores-seguidores. A 

ambivalência e o jogo de vozes simuladas ficam ainda mais evidentes nesse caso. 

No espaço virtual, existe um forte apelo para um trabalho constante de afirmação de 

uma identidade, de um lugar singular para os indivíduos por intermédio de uma 

separação entre o que é do Outro e o que pertence ao eu. É muito curiosa a entrada 

do leitor-autor do perfil e a forma como ele busca particularizar o seu lugar naquele 

universo. Ele não usa a assinatura, mas aparece como uma personagem par do 

diálogo com Clarice. Cabe ressaltar que a estratégia não descaracterizou o discurso 

literário, reafirmou-o, uma vez que a voz dele também remete à instância artístico- 

literária. Ele se veste de autor-criador na sua dupla enunciação. Ele obedece às leis 

construídas culturalmente como literárias. O texto que Clarice retweeta e instiga o 

seu leitor-seguidor a ler, é uma crônica literária. Queremos afirmar, com isso, que ele 

obedeceu a uma regência própria do gênero discursivo e que evocou um jogo de 

ficção para estabelecer um diálogo com o leitor e não um jogo próprio da realidade 

factual, (muito comum em alguns perfis analisados) mantendo, por esse fato, uma 

coerência no ritual de troca e de comunicação entre os participantes do processo 

enunciativo. 

É como se ele se apropriasse da identidade e da autoridade literária de 

Clarice para se autoafirmar, para ser reconhecido pelo outro como um autor/escritor 

(personagem que ele encena). O melhor a ser dito é que, de um mesmo lugar de 

encenação, ele retira sutilmente máscaras sobrepostas, retira roupas para que 

outras apareçam, contudo seguindo uma lógica ficcional; seguindo um conjunto de 

regras, produto de um trabalho metonímico de aproximar estilhaços discursivos 

diversos e de um ativismo alegórico de associações e de colagem das partes em um 

todo estruturado, contudo, sem fechamento. As regras do jogo dos perfis estão em 

processo de acabamento. A depender das situações vivenciadas pelo leitor-autor, 

ele é obrigado a rearranjar o jogo. 

Em suma, a re(a)presentação é teatral, uma vez que ele cria as regras do 

jogo (dá acabamento estético) e assume vários papéis através da máquina 
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enunciativa. Ele é leitor das obras de Clarice, é autor do perfil, é a personagem 

Clarice, é leitor-seguidor dela, é a personagem escritor com quem ela mantém um 

diálogo. Na realidade, é @fernandolivers que se desloca do lugar de leitor para o 

lugar da repetição e atualização da obra e para o lugar do eu que usa outra 

máscara, a qual também lhe confere o estatuto de autor/escritor. Dessa forma, ele 

vai marcando, na superfície textual, os desdobramentos de papéis, e vai sinalizando 

a leitura polifônica que o leitor-seguidor deve fazer. A luta de poder entre o 

leitor/autor é percebida na divisão do espaço entre a imagem de Um e do Outro; 

entre o enunciado de um e o enunciado do outro. O espaço que inicialmente é 

devido à obra de Clarice é repartido com a do leitor @fernandolivers, travando ali 

mesmo uma luta e indiciando o movimento em espiral entre o dizer de uma 

subjetividade e de uma alteridade. Ele propõe uma troca de lugares: do centro para 

a margem e da margem para centro. 

Considerando tais deslocamentos, o leitor não é apenas uma figura una, mas, 

como diria Barthes (2004a, p. 289), caleidoscópica, que a qualquer provocação 

discursiva, balança-se e somos obrigados a ver uma outra regência, uma outra 

ordem, outro ritual, outra imagem do sujeito que participa do processo de  

divulgação. Não temos, nesse contexto, uma pluralidade de sujeitos pensantes, mas 

sim as cicatrizes surgidas do processo de deslocamento que irrompem em um 

mesmo sujeito conforme as infinitas possibilidades de assunção de posições e de 

funções. Sendo assim, o leitor-autor-criador do perfil literário de Clarice Lispector 

revela o fluxo descontínuo e paradoxal da apropriação e da circulação dos discursos 

tanto literário quanto de divulgação. Segue daí que o leitor refrata a imagem de autor 

através de vestígios textuais que culminam numa demarcação de um lugar de fala. 

Ainda que o lugar da autoria não se restrinja às formas marcadas, como veremos 

mais adiante, podemos perceber que a assinatura digital ou o ocultamento dela é um 

sinal significativo na manifestação da posição do autor. 

Com isso, o indivíduo, bombardeado de saberes e ao acreditar assumir o leme 

do fluxo alternado de aproximação e de afastamento das esferas discursivas, 

denuncia que os nexos e a mecânica, que impulsionam a figura complexa 

engendrada nesse espaço enunciativo, são da ordem da linguagem, do instante-já e 

do sujeito. Por isso, nesse viés, são passíveis de rearticulação e recondicionamento 

constante. As posições e funções assumidas são reverberações de senso estético 

literário mediado por um outro: o tecnológico. 
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3.2 Do perfil de divulgação das obras de Clarice Lispector ao perfil literário: o 

recorte, a seleção e a combinação de componentes factuais no Twitter 

 
 

Falo como se alguém falasse por mim. O 
leitor é que fala por mim? 

 
Clarice Lispector 

 
 

As problematizações incisivas em torno do lugar de autoridade do autor, a 

consequente valorização da recepção, a suspensão do sentido imanente, a 

descoberta das redes intertextuais enredadas no texto, a soberania da linguagem 

sobre o ser da experiência, a instauração de um modelo enunciativo dinâmico e 

dialógico baseado na troca ininterrupta de saberes, a polifonia constitutiva das 

coisas, as relações entre sentido, poder e saber, a impossibilidade de um 

acabamento definitivo do sujeito do discurso, a fragilidade do poder das instituições 

tradicionais, a abertura das fronteiras de um mundo estático são vislumbrados, do 

lugar de exotopia que ocupamos, como um horizonte no qual podemos aportar para 

discutirmos o não-lugar do literário, consequentemente, pensarmos na possibilidade 

de um perfil literário no Twitter. 

Toda essa discussão, no ajuntamento das partes, se condensou em uma 

caixa de ressonância, a qual tornou público que o literário, para se manifestar, não 

necessita peremptoriamente de uma cercania intransponível, de uma Canaã, na qual 

só um povo eleito pelo divino teria acesso. Ele estaria ligado a uma espécie de 

encenação, a um espetáculo, a uma liturgia dos discursos, todavia aberta à 

observação e à substituição dos indivíduos, caso estes dominem os gestos e o ritmo 

discursivos. Não cansamos de repetir que o lugar é construído segundo o ritual 

assumido por um enunciador (o qual ocupa a função de autor), pela vontade de 

verdade (a qual mistura poder e desejo), pela direção do dizer a um interlocutor 

(fazendo funcionar uma relação de poder entre quem pode e quando pode falar) e 

pela história (que organiza a distribuição das funções). Sendo assim, não podemos 

definir, de antemão, uma composição literária sem considerar uma série fatores de 

ordem exterior a ela. 

Depois dessas considerações, soubemos que o literário, assim como um 

nômade, ficou sem lugar fixo e determinado. O romance, a crônica, o conto, etc., 
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lugares canônicos, são apenas algumas das condições de possibilidade desse 

acontecimento. Condições estas reproduzidas ao longo da história. A repetição 

desses lugares serve ao intuito de aperfeiçoar, delimitar e reforçar a distribuição e 

hierarquização das funções e das posições de quem fala, como fala e para quem 

fala. É antes por essa via que o literário pode ser identificado. 

Melhor dizendo, a instalação do literário depende do reconhecimento, por 

parte do indivíduo, de um gosto estético condimentando a re-citação. Este se 

transforma, dessa maneira, em um senso estético literário instituído, valorizado, 

dentre outros aparelhos culturais, pela disciplina49de literatura e pela crítica literária. 

Uma e outra definem, circundam os objetos em torno de um saber; determinam, 

excluem, hierarquizam, distribuem, classificam e, principalmente, propalam um modo 

de escrever e de ler literários. 

Na contemporaneidade, a literatura foi incluída no catálogo das práticas 

discursivas. Isto posto, sentimo-nos à vontade para afirmar que ela traz consigo um 

conjunto de mecanismos de reprodução em série. Por consequência, tem a 

capacidade e a eficácia ideais de penetrar no âmago dos indivíduos como um senso 

“quase natural” que os orienta na identificação do labor artístico. Os corpos são 

trabalhados para fazerem funcionar a engrenagem literária. No ventre materno, o 

ser, ainda em processo de formação dos ossos, recebe o esguicho literário. Ele 

colabora na fecundação e na inauguração da vida simbólica. Pigmenta a epiderme 

com o belo, articula os movimentos da retina a fim de fotografar a mais sutil 

presença da arte. Os genitores, no ato mesmo libidinoso da troca de suas narrativas 

povoadas de alegorias, preparam o corpo minúsculo, ainda envolto ao líquido 

seminal, para o gozo e para a fruição estética. 

Um corpo treinado para a apreciação de tal fim é um corpo em vigilância 

permanente, capaz de detectar o mais íngreme dos desvios; examinar e explorar as 

andanças literárias. O cheiro, o gosto e os passos tornam-se mais sensíveis aos 

órgãos do sentido dos sujeitos sociais do que os lugares exteriores em si mesmos, 

nos quais a literatura teve de, por um tempo, abrigar-se. Isso denota que ela tem 

vários endereços, mas não consegue se estabelecer definitivamente em um único 

lugar; ainda pode ser o condimento que realça o paladar e o aroma de todo e 

qualquer alimento. O lugar, portanto, é o do discurso e não, necessariamente, de 
 

49 “Digamos que a disciplina é o processo técnico unitário pelo qual a força do corpo é com o mínimo 
ônus reduzida como força ‘política’, e maximalizada como força útil” (Foucault, 2007b, 182) 
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uma forma exterior a ele. Pertencendo à regência discursiva, já é desde então um 

não-lugar, um lugar em suspensão. Por seu turno, guiamo-nos nessa direção oposta 

para tentarmos inscrever os perfis estudados, de acordo com uma ordem do 

discurso, nos campos literário e/ou de divulgação. Tencionamos dizer que nos 

esforçaremos para descrever a atividade dos sujeitos que falam nos perfis de Clarice 

Lispector. 

Parece contraditório o nosso caminho investigativo. Entretanto, pela 

contramão do literário, compreenderemos as possibilidades desse campo não ter um 

lugar imanente no sistema, mas lugares instituídos, reconduzidos e deslocáveis. Por 

outro lado, também escapamos das discussões históricas acirradas e marcadas por 

uma ontologia em torno do que é literatura e do seu lugar de origem. Somos 

obrigados a considerar, através das reflexões bakhtinianas, que uma forma e uma 

língua incomum não são, suficientemente, capazes de determinar-se como critérios 

de definição do que podemos classificar como literário. As relações literárias não são 

genuinamente linguísticas ou formais, mas sim extralinguísticas, pertencem antes ao 

campo discursivo. Iremos buscar não o que há de literário nos perfis, pois parece 

evidente, e sim como um tipo de discurso literário, um tipo de estética se instaura e 

dá acabamento aos perfis de Clarice e como se distingue de outras práticas no 

Twitter. Isso nos autoriza a dizer que não basta a presença da autora e de suas 

obras para que os perfis se configurem em literários. É necessário algo além desses 

elementos. É preciso um jogo ficcional, um trabalho com a imaginação do leitor-autor 

e do leitor-seguidor. 

Descartamos, portanto, o caminho do cânone, até mesmo porque a tentativa 

de inscrever o nosso objeto no campo literário seria interditada, invalidada por esse 

mesmo cânone. O literário, nesse contexto, prescinde de uma forma, de um 

conteúdo e de um gênero reconhecido cultural e historicamente a despeito da 

dependência relativa destes. Significa dizer que as questões concernentes à 

literatura serão tratadas como um jogo, mais especificamente, estando diretamente 

atreladas ao jogo da escritura, de fabulação, da leitura, da troca e das estratégias 

linguísticas: o jogo alusivo. Pelo jogo alusivo, verificamos que a legitimidade da 

literatura passa antes por um conjunto de regras, de definições, de técnicas e de 

instrumentos propalados por aparelhos ideológicos, os quais são exteriores ao 

sistema linguístico, são transgredientes a uma forma acabada e a um gênero 

instituído. Desconsideramos a ideia de acabamento enquanto fechamento definitivo, 
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porque torna o outro da relação interativa uma coisa. Enquanto coisa é reificada e 

não interage, é estátua, é morta. Daí afirmarmos que a forma responde a um 

conteúdo, que responde a um contexto enunciativo numa relação em espiral. 

Partindo dessa regulamentação, percebemos que as formas, os gêneros e a 

língua estão em constante processo de deslocamento, porquanto o sujeito vigilante 

tem certa liberdade ─ a depender da posição e da função que ocupa, e da abertura 

em algumas regiões do discurso ─ de associação e de estabelecer contiguidades 

entre outros fenômenos enunciativos. O literário encontra-se nessa zona em que o 

sujeito vigia, mas também crê na ilusão de liberdade para cometer os desvios. As 

infrações são controladas pelo poder que a vigilância possui. A lei e as infrações 

mantêm uma correlação e carregam uma a outra, sendo possível identificar o desvio 

e legitimá-lo. 

É nesse lastro ambíguo que os perfis de Clarice se dividem em literário e de 

divulgação apesar de estarem ligados. O fio que separa um e outro é o mesmo que 

liga um e outro. Em alguns perfis, é fácil enxergar a separação; em outros, é 

divulgação na mesma proporção em que é literário. Os gestos discursivos se 

entrelaçam um num outro, não permitindo mais uma separação nítida entre uma 

ordem do discurso literário e do discurso de divulgação. As leis de divulgação se 

manifestam, assim como as literárias, no interior dos perfis através de princípios que 

ritualizam o jogo, limitam a participação e criam uma identidade para cada esfera 

discursiva, a qual, pelo princípio do comentário, precisa ser parafraseada. 

A paráfrase50 é fatal nos perfis em tela. Contudo, ela é acompanhada do 

instante e da surpresa, próprios do acontecimento. Esses dois elementos 

demonstram que a recitação está comprometida em sua base fundante, (reprodução 

mecânica), em sua integralidade e fidelidade. O novo irrompe em meio ao já-dito, 

principalmente, em ocasiões em que o maquinista literário ou divulgador se vê 

interpelado pelo estranho; vê que seu jogo ganhou um lance inesperado, trazido  

pelo leitor. Sem se dar conta, o lance do leitor foi produto dos vacilos, da desatenção 

 
 

50 A paráfrase é da ordem da reprodução do dizer do outro e “o pastiche é como a paródia, a imitação 
de um estilo singular ou exclusivo, a utilização de uma máscara estilística, uma fala em língua morta: 
mas a prática desse mimetismo é neutra, sem o impulso satírico, sem a graça, sem aquele 
sentimento ainda latente de que existe uma norma em comparação com a qual aquele que está 
sendo imitado é, sobretudo, cômico. O pastiche é a paródia lacunar, paródia que perdeu seu senso 
de humor” (JAMESON, 1985, p. 18-19). 



126 
 

 
 
 

cometida por ele no jogo. Pelo princípio da analogia, ele busca fora outras leis que 

deem conta de explicar a presença do diferente, ou então o maquinista cria sua lei 

por intermédio de estilhaços discursivos; tenta se recompor e impor-se no jogo de re-

citação. Por conseguinte, os rituais não são fechados e estanques, mas se 

entrecruzam, dialogam entre si, excluem-se e se especificam por conta do caráter 

seminal do acontecimento. Ele tem em sua natureza a vontade de reprodução em 

série e de unidade; de regularidade e de originalidade; condições de produção e de 

significação; e de (des)continuidade. 

A respeito do processo de repetição, Eco (1994, p.186), nos recorda a 

importância do paratexto como um dos elementos significativos para a abertura e 

manutenção de um rito literário ou de divulgação. Sinais exteriores, tais como o 

nome do autor, as classificações dos gêneros, as resenhas, a seção onde se 

encontra o texto, o prefácio, etc. vão contribuir para as escolhas de posições da 

recepção diante do enunciado. O paratexto não é obviamente a garantia de que a 

recepção compreenda esses sinais. A disciplina de literatura, as livrarias, as 

bibliotecas, a mídia convergem também para a validação da ideia propalada pelo 

paratexto, na tentativa de criar acerca dessas práticas um caráter de verdade. 

Já na realidade virtual, os mecanismos exteriores, assim como a presença do 

rei,51 são dispensáveis, graças à disciplinarização do sujeito. É antes por meio da 

virtualização dos operadores externos, de scripts, das rubricas e dos efeitos de 

sentido que o homem faz funcionar toda a engenharia virtual. Ele, enquanto uma 

peça valiosíssima da máquina virtual, levanta proposições, valora, imprime e 

identifica uma coerência, um estatuto; crê criar outros, participa da produção e da 

recepção das práticas sociais e discursivas. Isto implica que o sujeito está habilitado 

a contrapor os sinais externos aos internos, a detectar as presenças e as ausências, 

o dito e o não-dito, a estabelecer alusões, a buscar as diferenças e as semelhanças 

entre ambos. 

Os sinais internos podem convergir ou divergir dos sinais extrínsecos. O 

reflexo nunca é perfeito. O texto pode trazer sinais interiores que comprometam a 

apreciação estética literária ou de divulgação. Como esta se mantém no limite entre 

uma realidade factual e uma realidade ficcional, o leitor pode ver na divulgação um 

 
 
 

51 Ver sobre a presença do rei em Vigiar e punir de Michel Foucault (2007b). 
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Pequenas Frases de 
Clarice Por: @dreadluc 

http://apenasclaricelispect 
or.blogspot.com 

 
 
 

jogo estético literário e na literatura um jogo de divulgação. Atestemos a partir dos 

recortes abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 09 ─ Fonte: http://www.twitter.com/#!/clalispector 
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Ah, meu amor, não tenhas medo da carência: ela é o nosso destino maior. 
— A pxao seg. G.H. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector@clalispector (18a) 

"Vivo de esboços não acabados e vacilantes. Mas equilibro-me como posso, 
entre mim e eu, entre mim e os homens, entre mim e o Deus." 

 Clarice Lispector@clalispector (18b) 

Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido mas é a mesma falta de 
sentido que tem a veia que pulsa. 

Clarice Lispector@clalispector (18c) 

(recado) A Clarice Lispector "real", infelizmente morreu em dezembro de 
1977. Esse perfil é só para mantê-la viva. Abraços, dreadluc 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
8Retweets 3Favoritos 
13:01 - 27 Jan 10 via Echofon · Detalhes 

Clarice Lispector@clalispector (18d) 
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Em @clalispector, o autor @dreadluc prepara o seu leitor para um ritual de 

escuta e de leitura já no preâmbulo de sua pequena biografia com a seguinte 

cláusula: Pequenas frases de Clarice. Tal índice deve servir de paratexto, como uma 

alusão à negociação de troca de sentido que o leitor deve seguir. Na encenação de 

@dreadluc, o leitor-seguidor deve enxergar a posição na qual o leitor-autor está 

situado. De leitor-modelo da obra, ele se desdobra para o lugar de “porta-voz” desta. 

Já no excedente de visão, ele tenta balizar a sua voz (divulgação) da voz do outro a 

ser divulgada (literária). São vozes, que, embora se entrecruzem no processo de 

citação em até 140 caracteres, dizem de lugares enunciativos distintos. Além disso, 

a assinatura digital do divulgador circunscreve uma linha divisória entre o dizer de 

cada um. Percebemos também que a separação se estende muitas vezes aos 

Tweets através de links ou da própria sintaxe do gênero. Não raro, os trechos da 

obra são interpelados pela voz do divulgador, principalmente, em situações em que 

ele precisa difundir informações sobre eventos ou sobre a biografia da autora. 

É importante ressaltar que, na divulgação,52 o enunciador tem a intenção 

discursiva de propagar a enunciação de outrem. No caso em questão, o literário 

entra apenas como um objeto/sujeito de “vulgarização”53 que permitirá a 

representação daquele responsável por retirar uma enunciação de uma instância 

específica para inseri-la em outra: a da difusão e do espalhamento de um dizer, 

visando um grupo específico. É função do sujeito divulgador do perfil fazer circular, 

em escala global, um conhecimento literário, até bem pouco tempo, restrito a uma 

elite de leitores e à academia; de traduzir e tornar a obra acessível, ou ainda 

transformar um discurso hermético, ininteligível, que se criou em torno do dizer de 

Clarice Lispector, para os “pequenos mortais”. 

Dessa forma, em (18a) e em (18b) o leitor-autor utiliza ─ como procedimento 

de convergência com o paratexto e de balizamento do lugar de fala do Enunciador 

1(autor-criador) e do Enunciador 2 (divulgador) ─ respectivamente a referência 
 

52 Utilizamos como parâmetro as discussões de Authier-Revuz (1998) para pensarmos no trabalho de 
divulgação no Twitter. Ela trata do discurso de Divulgação Científica no capítulo intitulado A 
encenação da comunicação no discurso de divulgação. Contudo nota que tal prática se estende a 
outros objetos que não a ciência ao dissertar: “Transmissão de um discurso existente em função de 
novo receptor, a D.C dá-se, então, imediatamente, como uma prática de reformulação de um 
discurso-fonte (doravante D1) em um discurso segundo (doravante D2). Por isso, a D.C inscreve-se 
em um conjunto que compreende tradução, resumo, resenha e, também, textos pedagógicos 
adaptados a este ou àquele nível, análises políticas reformuladas ‘na direção de’ tal ou tal grupo 
social, mensagens publicitárias reescritas em função do alvo visado etc” (1998, p. 108). (grifo nosso) 
53 Vulgarização é conotada como uma atividade de disseminação de conhecimento, objetivando 
alcançar um grande público, uma coletividade. 
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bibliográfica da obra citante:54 A paixão segundo GH e as aspas. O leitor-seguidor 

orientado por essas instruções vai compreender que toda citação com a referência 

ou mesmo com aspas pertence ao enunciador 1, e os textos sem referência ou com 

ausência de aspas são do divulgador. Ambas as fórmulas de inscrever a não- 

coincidência interlocutiva mostram a terceira perna sob a qual a atividade de 

divulgação funciona: a sua força vital está no objeto/sujeito de divulgação. 

Na cartografia linguístico-discursiva do perfil, a localização da fonte e as 

aspas55 se constituem em um GPS de significação em torno da figura que regula e 

controla a escrita do Outro. Contudo, em (18c), num momento de desatenção da 

memória-trabalho, ou talvez, de mudança no roteiro de divulgação, o enunciador 2 

resvala no rito das referências e das aspas, desviando daquilo que havia proposto 

para o seu leitor. O deslize ou a mudança ocasionou na elaboração, por parte do 

leitor-seguidor, de outra regra para o jogo. Para ele, o apagamento da referência e 

das aspas, no mapa de significação, possibilitou vislumbrar o divulgador também 

como autor-criador como podemos depreender por meio do Tweet (18d). 

A despeito do esforço do enunciador tentar tornar visível seu posicionamento 

discursivo, por conta da linha delgada que separa o objeto de divulgação (obra 

literária), o avatar da escritora, a assinatura do divulgador (@dreadluc) e o deslize  

na condução do rito ou a mudança do fluxo discursivo em (18d), os leitores- 

seguidores se confundem ou tentam fundir os dois enunciadores em um único 

enunciador: o autor-criador. No entanto, o leitor-seguidor é advertido com uma nota 

de esclarecimento. Numa manobra de escape, a nota denuncia que o leitor não vem 

cumprindo a tarefa como determinado pelo leitor-autor; que ele tem apresentado 

sinais de indisciplina; que não tem atentado para os comandos. O leitor-autor, com 

isso, justifica os lapsos com uma incisa estratégia de controle de sentidos. Então, se 

o leitor-seguidor quiser continuar participando do jogo enunciativo, precisa 

reconhecer quem fala e quando fala, com ou sem referência explícita. Institui-se, por 

sua vez, uma nova regra de interação. No exemplo (18d), o divulgador se vê no 

papel de fazer reviver aquele que está morto. Com isso, ele reorganiza e controla o 

 
 

54 Conforme Compagnon (2007, p. 114), a bibliografia consiste em “’lista de obras citadas’”. “Citações 
e bibliografia se remetem mutuamente: as primeiras testam que a outra foi realmente percorrida; e a 
segunda mostra que, afinal, foi composta com um inventário da primeira.” 
55 Para Authier-Revuz (2000), tanto as aspas quanto a localização das fontes são formas de 
modalização autonímica, ou seja, são modo de negociação e reconhecimento do sujeito, que se diz 
dono de um dizer, e da presença do seu contrário consubstanciando o seu dizer. 
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jogo com o leitor-seguidor. No Twitter, este último deve se dirigir ao enunciador 2 e 

não ao enunciador 1, objeto/sujeito de divulgação. 

Em (18a), (18b), (18c) e (18d) demonstramos exemplos de ações que se 

repetem com certa frequência no perfil a fim de reiterar o protocolo de significação e 

de impedir que o outro se perca na tenaz dubiedade em que o ritual se instaura. A 

referência à obra tem como intuito despertar o desejo, o interesse pela leitura, e 

precipuamente, a presença dela no enunciado cumpre a função de prestar contas 

daquilo que vem do Outro, para que o leitor verifique se a informação divulgada 

corresponde ao texto 2 publicado, além de ser uma atitude ética comum a toda 

atividade de divulgação. As aspas, operador discursivo, dentre as múltiplas 

possibilidades de delimitação de sentido, funcionam como o lugar da paráfrase, da 

repetição, re-inscrição, da re-escrita, outra característica constituídora da prática de 

divulgação nos perfis em estudo. Assim como a localização da fonte, elas 

denunciam a negociação com as palavras do Outro. Como o Um, no sobrevoo, toma 

emprestado do Outro suas palavras para constitui-se em uma unidade. 

Enquanto curador da obra de Clarice, ele parece ter uma preocupação e uma 

responsabilidade com manipulação do texto fonte. O seguinte Tweet pode ser uma 

ilustração do que afirmamos: “[nota] Esse perfil (@clalispector) pesquisa e posta 

apenas frases autênticas de Clarice. Tenho visto muita bobagem por aí... Fique 

atento” (disponível em < http://www.twitter.com/#!/clalispector>). A escolha da 

referência como um indicativo da voz do divulgador não foi aleatória. A sua atividade 

é pautada numa ética que coordena os passos a serem apresentados no enunciado 

dessa ordem: talvez pense ele ser capaz de replicar a fonte na íntegra, sem a 

interferência do lugar que ocupa. Para tanto, tenta manter uma impessoalidade nos 

trechos que a autora fala. Tanto a referência quanto as aspas aludem também à 

limitação do ato enunciativo, demonstrando uma evidente correspondência entre ler 

e escrever. Ainda, são índices da condição do sujeito repetidor, do leitor, a qual 

precisa exercer para se manifestar, para se singularizar. 

Somamos a isso, outras postagens semelhantes à apreciada por nós em 

(18d). Para que o leitor não se desvie das regras estabelecidas, ele procura sempre 

afirmar o lugar de acabamento que ocupa no excedente de visão. Assim, quando ele 

declara: “[recado] Que fique claro: este perfil é apenas uma homenagem à autora. 

Uma maneira de compartilhar as entrelinhas de Clarice, e só” (disponível em < 

http://www.twitter.com/#!/clalispector>), entendemos como um convite para que o 
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leitor-seguidor preste atenção nos gestos, no ritmo, na cadência discursiva 

construída em torno de sua fala. Ele revela através do recorte acima, em alguma 

medida, que interfere no discurso do outro apenas por meio do posicionamento 

discursivo no qual se inscreve, e tal ativismo é isento de pessoalidade. Sabemos  

que não, mas essa foi a estratégia linguístico-discursiva que ele encontrou para 

controlar a comunicação com os seus leitores.56 Porém, a ausência de uma 

delimitação nítida para paráfrase, faz o leitor-seguidor não notar o desnível do texto1 

para o texto divulgado. Por conta do afã de ser fiel à obra, o leitor-autor talvez deixe 

indícios para que seu interlocutor possa trilhar outra estrada, para que ele leia e 

signifique pelo viés mesmo da dubiedade que o rito apresenta. 

Dando continuidade, compreendemos, assim, que o texto 2 (a citação do 

trecho de A paixão segundo GH) é uma re-produção do texto 1. Aquele que  

pretende ser uma réplica perfeita do texto 1 já é um novo texto. Enquanto re- 

produção, no sentido barthesiano, é o Mesmo e simultaneamente é o Diferente. 

Explicando melhor, o texto 1, que serviu como fonte para o texto 2, é regido pelo rito 

literário. E esse rito vai deixar seus rastros, de certa maneira, no recorte, contudo já 

não é mais o literário como em sua fonte. Ao recortar trechos das obras, ele tem 

como guia outra vontade de verdade; já traz outra intenção misturada à primeira. 

Essa outra vontade torna o segundo texto singular, uma vez que a voz de divulgação 

entra em cena com o propósito de acabamento do texto literário. A divulgação 

orienta o recorte e cria uma imagem do autor. A divulgação é a diretriz que dá 

permissão para citar alguns trechos em detrimento de outros. Dessa forma, 

percebemos um desnível entre o texto fonte e o texto 2, apesar de o divulgador 

acreditar que é impessoal e que tem a obrigação ética de mimetizar a obra da 

autora. É como se ele dissesse que o recorte foi trabalho da leitura e da apropriação 

feita da obra, mas esta é apenas produto de disseminação e não resultado de uma 

atividade estética produzida por ele. Por essa lógica, tem outro tempero dando sabor 

ao texto 2. 

No movimento ambivalente entre a divulgação e o literário, o leitor-autor se 

recusa a dividir o lugar no excedente de visão com qualquer outro sujeito. Ele se 

move muito pouco, porque quer centralizar o seu lugar de sujeito que fala e 

circunscrever a outra enunciação no lugar de objeto reificado. Entretanto, o leitor- 
 

56 “As palavras do outro, introduzidas em nossa fala, são revestidas inevitavelmente de algo novo, da 
compreensão e da nossa avaliação, isto é, tornam-se bivocais” (BAKTHIN, 2010b, p. 223). 
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seguidor percebe a mais sutil mobilidade do leitor-autor. Daí, ele tem de se recobrar 

e fazer o trabalho de Sísifo. O perfil de divulgação das obras de Clarice ganha um 

contorno peculiar por conta dessa ambivalência entre um lugar e outro, já que 

aprendemos com Bakhtin que o objeto fala, é vivo, e fica difícil não resvalar nesse 

caso. 

Em alguns outros casos, o leitor-autor, vestido na roupagem de moderador, 

torna a relação tão próxima do leitor-seguidor que este passa a apreciar o trabalho 

de manipulação sobre o objeto literário muito mais do que a matéria-prima. Ele 

consegue, com certa medida de sucesso, guiar o leitor-seguidor para a voz de 

comando desde o exórdio. Nessa situação, é como se bastasse apenas o texto 2 

para o leitor-seguidor; como se os recortes fossem compondo a própria obra do 

divulgador. Parece que o trabalho do sujeito do excedente, na visão do leitor- 

seguidor, tem adquirido certa independência, como verificamos em “Confesso q amo 

as frases de @vidaintima ... Clarice era de tal sabedoria q se assemelha a tantos! 

Vida cotidiana. Sabedoria divina!”. Ele presta atenção ao rito parafrástico de recorte 

e de colagem feito com harmonia e beleza pelo divulgador. O trabalho torna-se, 

assim, um livro de citações, haja vista que os recortes são mais significativos. 

Por conta da distribuição dos papéis, da organização estrutural, o leitor se 

convence e confia na seriedade e na ética que pauta esse tipo de tarefa. Nessas 

condições, o acabamento dado ao enunciado de @vidaintima pelo leitor-seguidor 

reafirma a intenção discursiva da autora @machado_ dani: disseminação da obra de 

Clarice Lispector. Daí o leitor dá a contrapartida pedida por ela, retweetando. A 

reiteração do leitor-seguidor reforça a prática discursiva regida pela autora, 

tornando-a uma atividade legitimada no universo virtual. 

O leitor estabelece um diálogo com o enunciador 2. Reconhece-o como autor 

do trabalho de citação. Vislumbra o seu papel enquanto mediador dos textos 

literários, porque o sujeito, que se inscreve na instância exotópica, parece manter 

um controle e uma coerência em seu ritual de divulgação. Ele transita entre a leitura 

literária (leitor) e o lugar do leitor-seguidor, sem se apagar, porquanto, é ele quem 

aparece para responder às indagações do leitor-seguidor; quem satisfaz os anseios 

dos leitores-seguidores; quem torna a língua de Clarice apropriada para o leitor; 

quem preambula e prepara cuidadosa e carinhosamente o leitor de Tweets para a 

leitura das obras de Clarice. 

É o caso de @vidaintima, de @ machado_dani: 
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Figura 10 ─ Fonte: http://www.twitter.com/ 

 

No prefácio de seu caderno de citação, o leitor compreende o propósito da 

bricolagem como uma atividade vital para manutenção da vida de quem atualiza, e, 

nós acrescentaríamos, de quem segue. A existência do sujeito no Twitter consiste 

em uma atualização constante do seu dizer. A escrita, assim, serve para decalcá-lo, 

para dar movimento a um corpo citado e a um citante. O paratexto também  

responde ao movimento discursivo do suporte e do gênero em estudo. Ele precisa 

ser alimentado com pequenos textos para que o outro sinta que um coração 

impulsiona o avatar. Como artesã que autora é, faz do recorte/colagem um ofício: 

um trabalho de tecelã, que tece a cada instante um pedacinho de um relato 

(des)contínuo. Entretanto, a tecelã experiente conduz sagazmente as linhas 

desconexas, marca os pontos de onde deve recomeçar a tarefa. Dessa maneira, o 

leitor acompanha as pistas construídas e significa a divulgação. Ela protocola os 

passos milimetricamente. Dos 5.354 Tweets costurados no fio de seu discurso, o 

lugar da paráfrase é ostensivamente marcado com nome da autora Clarice Lispector 

entre parênteses. 

A recorrência é importante para inscrição dos posicionamentos discursivos, 

para evidenciar o desenho da dupla estrutura narrativa, da bivocalidade do relato; 

para manifestar a força produtiva e os seus deslocamentos. Mesmo diante da 

duplicidade de posições que constituem a palavra da autora do perfil, o leitor- 

seguidor baliza, sem se perder, o dizer de Um e de Outro. Com isso, a autora, além 

de divulgar as obras de Clarice Lispector, conquistou um expressivo público leitor, 

que, não só retweeta seus tweets, mas também comenta, troca conhecimentos, 

enfim, estabelece um diálogo efetivo com a autora do perfil. 

Às vezes escrever só uma linha 
basta para salvar o próprio 
coração. Por @machado_dani 
http://vidaintimadeclarice.blogspo 
t.com 
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Em outros perfis, existe um conjunto de intenções discursivas orientando a 

prática de divulgação das obras de Clarice Lispector. Como parâmetro, podemos 

visualizar o perfil @lovelispector, de @artfaav. Os 2304 Tweets são reveladores de 

três vontades discursivas, nas quais, é importante salientar, não vislumbramos, com 

certa transparência, o lugar da paráfrase. Ele replica a fala do Outro como se fosse 

sua, tendendo, assim, para uma união entre o objeto de conhecimento do publico e  

o sujeito que fala a partir do seu excedente de visão. Só aqueles que realmente 

conhecem as obras de Clarice conseguem identificar o discurso-fonte. A ausência  

de mecanismos estruturais para aludir à manifestação do Outro talvez sirva ao  

intuito de uma terceira vontade: ficcionalizar o espaço de divulgação, colocar na 

boca de Clarice a atualidade que escapa aos seus escritos, por seu turno, libertar-se 

do compromisso ético com o discurso-fonte em algumas ocasiões. 

Assim, Clarice não é apenas objeto de divulgação, mas também personagem 

contemporânea, regida pelo autor @artfaav, a qual influenciada pelo pano de fundo 

do qual fala, deseja ser seguida (Estou precisando de 18 seguidores, me segue? Te 

indico e ainda vou seguir alguns! #RT); desaprova os maus tratos de animais 

(http://www.petitiononline.com/norodeio/petition.html Petição contra os rodeios. 

#ODEIORODEIO); apoia os marginalizados (12 horas para impedir #alei de Uganda 

que irá impor a pena de morte por ser gay. Assine a petição! 

http://www.avaaz.org/po/uganda_stop_homophobia_petition/?twi); curte música pop 

(Do you ever feel, like a plastic bag (Katy Perry); aprecia a literatura de Martha 

Medeiros (#FF @mundodemartha <3'); assiste à globo; interage com o leitor- 

seguidor (Quem estievr (sic) on da um #RT); retweeta; cita frases de seus leitores- 

seguidores, etc. Enfim, Clarice é uma persona interpelada pelo discurso do Twitter e 

das tecnologias. Ao introduzir Clarice na cena contemporânea, ele a recria, dá para 

ela uma nova consciência, por sua vez, ele assume a função complementar de 

autor-criador. 

Apresentamos, então, as intenções aqui não numa ordem hierárquica, mas 

factuais. A primeira de divulgação da obra de Clarice Lispector57 (Clarice no 

@texton_br http://migre.me/5772m "Meu amor pelo mundo"). Já no início de seu 

trabalho, ele expressa tal desejo; a segunda de visibilidade do autor, que se 

 
57 Como há uma atualização contínua, selecionamos como critério para a seleção dos Tweets, a 
regularidade em que eles se apresentam, a qual serve como parâmetro para a formulação de 
pressuposições em torno da prática do sujeito do discurso. 
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representa também como escritor amador, @artfaav (Chega de Clarice pelo 

momento. Sigam meu twitter pessoal: @artfaav que eu sigo de volta.) e a terceira 

vontade é a de ficcionalizar Clarice Lispector, na medida em que, fora das amarras 

do rito de divulgação, o autor tem liberdade para colocar na boca da autora uma 

visão de mundo, ideologias do homem contemporâneo, ou seja, ele não a vê como 

mero reflexo do conjunto da sua obra, mas uma invenção dela. Por consequência, 

passível de recriação. Assim, ela pode falar por ele (Estou lendo A psicologia do 

êxito, de Alberto Montalvão, não consegui não criar um Twitter de suas frases, 

excelentes. Siga @AlbertoMontalva). 

Não implica dizer que, enquanto personagem, ela é uma escrava muda do 

autor, mas ele exerce um certo controle sobre ela, apesar de ser dotada de vida 

independente. Essa vida independente vai contribuir no acabamento do perfil. A 

nova vida dada à personagem, que fala pelo autor, no jogo de refração do espelho 

em que Ela é Ele/Ele é Ela, nesse caso em estudo, promove uma estratégia do jogo 

de interação com o leitor-seguidor, sobretudo, porque ela tem mais poder que o 

autor que a rege. Clarice é uma personagem que tem uma vida factual, faz sucesso 

independente de seu autor no mundo virtual. A presença da personagem está 

atrelada à segunda vontade. O leitor-autor expressa de modo exaustivo e reiterado o 

desejo de ter, assim como Clarice, sua personagem, um aumento potencial de seus 

leitores. 

No que tange à terceira intenção, apesar de tentar articular um jogo com o 

imaginário do leitor-seguidor, o arco recorrente de citação (referente ao primeiro 

desejo) e a intromissão do leitor-autor em alguns momentos (respondendo à 

segunda vontade), mesmo na ausência dos elementos arquiteturais do discurso de 

divulgação, enfraquecem o jogo. Na realidade, a apresentação da autora da obra em 

uma dimensão polifônica, ou seja, aberta à auscultação de uma multiplicidade de 

vozes, torna o ritual irredutível a uma significação exata. O leitor-seguidor é 

aguçado, assim, a assumir o excedente de visão e de lá tentar imprimir uma imagem 

relativamente acabada do regente, como ratificamos com a seguinte intervenção: 



136 
 

 
 
 
 
 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/lovelispector> Acessado em jan 
2011- jun 2012) 

 
 

Quando o leitor-seguidor enuncia em (19) “tá na moda”, ele faz uma remissão 

ao outro lugar de interlocução: o lugar do mediador da obra. Ele tem a possibilidade 

de aderir à vontade do leitor-autor e fingir que ele e Clarice são a mesma persona, 

mas prefere validar outra prática, denunciar o jogo do leitor-autor, baseada em uma 

série de evidências. O acabamento dado por @dani_luque à enunciação de 

@lovelispector demonstra uma das intenções veladas no perfil. De certo modo, ele é 

guiado por essa vontade, senão o interlocutor não daria esse tipo de acabamento às 

enunciações dele. A divulgação das obras beira à pasteurização, quer dizer, ao 

empobrecimento das qualidades estéticas da obra, uma vez que, fundamentado na 

segunda intenção, tem o intuito de ter um número expressivo de leitores-seguidores 

em seu perfil “pessoal”. Disso resulta o dizer do leitor-seguidor. 

Depreendemos que os desejos difusos do leitor-autor resultaram na não 

aceitação, por parte leitor-seguidor, da performance de Clarice Lispector e do papel 

dado a ele. O leitor-seguidor tem uma importância fundamental na validação, na 

rarefação discursiva e no controle-regulagem do dizer de seu parceiro, uma vez que 

ele analisa o desempenho do autor, avalia se a encenação é coerente e decide se 

aceita ou não determinadas regras do protocolo de leitura imposto pelo autor. 

Uma das características dos gêneros discursivos midiáticos é a participação 

efetiva do leitor. A realimentação é imediata, porque Twitter é um suporte flexível e 

aberto à intervenção do interlocutor. O processo de realimentação nos leva a 

reafirmar a natureza inacabada do ser de linguagem. Se existe acabamento, este é 

provisório, precário e fugaz. Tais componentes são necessários para o efetivo 

movimento de vir a ser dos sujeitos. Os outros, interlocutores imediatos, diante da 

precariedade do acabamento, fazem funcionar, através da interlocução, estratégias 

ilusórias de acabamento, que por sua vez já trazem também um certo  

inacabamento. Concluímos, por esse fato, que o enunciado é inacabado para que o 

processo de vir a ser e de realimentação funcione. 

@lovelispector pois é...ta na MODA né???? 
Dani Luque@dani_luque (19) 
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No livro, o espaço de colaboração é muito mais simbólico e pode ou não se 

concretizar em um comentário, em uma resenha, etc. ou então, ele abandona a 

leitura. Já as mídias sociais conseguem de modo concreto evidenciar a natureza 

inacabada do homem, na medida em que foi criada a necessidade da resposta do 

outro para que a interlocução se efetive. Assim, o leitor está preparado para 

identificar a roupa que estão dando para ele e a que o autor veste, porque ele 

também compreende os meandros da produção, tem acesso livre: entra e sai de um 

espaço e outro sem grandes burocracias. O conjunto de palavras, de símbolos e de 

ícones consiste em uma ponte que permite o trânsito do leitor-seguidor até o sujeito 

que fala, podendo trocar de lugar como num diálogo. A palavra é um refratário, no 

qual vislumbramos antes quem, para quem, onde e quando fala e por que escolheu, 

no universo de vocábulos disponibilizados pela língua, um especificamente. Dentro 

desse espectro, ele é forçado a dizer para outro o que enxergou no refratário. 

No próprio espaço de produção do leitor-autor, encontramos imbricados os de 

produção do leitor-seguidor, porque o próprio suporte dá a ele a possibilidade de 

responder, de retweetar, de favoritar, de propor uma hashtag, etc. Ele foi 

criteriosamente fabricado para transitar entre a instância de produção e de recepção. 

Para significar, ele percorre antes a instância de produção. Daí, ele pode 

implementar a indumentária, ou seja, ele também tem a concessão do acabamento 

do enunciado do Outro-outro. Assim, ele é leitor e autor ao mesmo tempo a despeito 

de suas diferenças. O rito discursivo, nas mídias sociais, é assentado numa troca de 

lugares: quem está no centro se move para a margem e este se desloca para o 

centro, sem se descaracterizarem. A margem vai ao centro, este, por seu turno, vai à 

margem. É mais ou menos assim o movimento. Por conta dessa mobilidade, todo 

enunciado é (in)acabado,58apesar de este ir além disso. 

Além dos elementos constituidores do (in)acabamento do enunciado 

disponibilizados pelo suporte, o leitor-autor, no próprio lugar que ocupa, dá para 

leitor-seguidor várias possibilidades, vários caminhos que podem ser trilhados, sem 

romper necessariamente com todas as regras do contrato-regulagem, 
 

58 Para Bakhtin (2010b), o inacabamento revela a impossibilidade de objetificar, imobilizar a coisa 
contemplada em unidade sem que ela se torne descontínua. A unidade ocorre temporariamente 
porque todo e qualquer enunciado anseia ser tomado por uma alteridade. O jogo discursivo em torno 
do Eu e do Outro desenhado na enunciação possibilita a inconclusibilidade e a necessidade de 
sempre ocuparmos o excedente de visão para significarmos o Outro/outro. Assim, polifonia e 
inconclusão são categorias pares que revelam o processo de autodesenvolvimento constante do ser 
de linguagem. 
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principalmente, quando ele traz para dentro do enunciado um arranjo polifônico. A 

polifonia contribui para que ele descentralize o lugar de poder que envolve a sua 

voz. Implica dizer que ele pede que o leitor-seguidor dê um certo acabamento para o 

seu dizer. Isso ocorre quando o rito é mais aberto, quando as vontades são difusas. 

Se houver abertura, ele vai se deslocar até o lugar mesmo de fala do seu interlocutor 

e vai tentar dar um relativo acabamento para o parceiro. 

A descentralização do lugar de fala não diminui a relação tensa e de luta 

imbricada na comunicação, sobretudo, quando a figura do leitor traz refratada a do 

produtor da mensagem. A polifonia constitui-se, assim, a modalidade de controle do 

dizer do outro. Sob um manto de democracia, o leitor-seguidor, ao responder a 

provocação discursiva no Twitter, ou seja, ao tentar objetificar o sujeito e o rito que 

este rege, entrega para o autor uma forma de manipulá-lo. Então a resposta não é 

aleatória, mas foi prevista pelo modelo de enunciação em que os sujeitos da 

alternância da comunicação se encontram. 

Quando o autor, diante do objeto de divulgação, visa satisfazer aos anseios 

de seu público leitor, ele, na realidade, quer manter o seu parceiro no lugar visível, 

numa condição que não permita muitos deslocamentos, para que ele não se 

distancie muito do seu ângulo de vigilância. Não podemos esquecer que o lugar de 

autoria é um lugar de poder. O leitor exerce também o mesmo poder de vigilância. 

Nesse horizonte, no conjunto de vozes que @rtfaav traz para dentro do perfil 

de Clarice Lispector, o leitor-seguidor vê com certa transparência quem fala por trás 

do avatar: o moderador. Então, é ele que o leitor enxerga no excedente de visão e 

não o leitor-autor-criador, como de certa forma este propõe. O posicionamento do 

leitor é um indicativo importante na classificação que estamos propondo. 

Enxergamos pistas e rastros do discurso estético, na ocasião em que 

transgride os limites daquilo que seleciona e depois combina. De certo maneira, a 

configuração das ações selecionar e combinar resulta no afastamento de Clarice do 

papel de autora-criadora da enunciação 1. Com o afastamento, nela é aumentado e 

valorizado um comportamento contemporâneo. Todavia, a incisiva manifestação do 

leitor-seguidor dirigida ao divulgador da obra nos faz retroceder em uma 

classificação literária para o perfil. Além disso, temos de considerar o prelúdio: 
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Figura 11 ─ Fonte: http://www.twitter.com/#!/@lovelispector 

 

Trouxemos o trecho acima para enfatizar que não é o leitor, por capricho, por 

rebeldia ou por transgressão, que resolve instituir um novo lugar de fala para o autor, 

ou como diria Eco (2009), que não vestiu a roupa do leitor-modelo. O leitor-autor 

disponibilizou conscientemente ou não várias peças para que seu parceiro pudesse 

combinar. Ele deixa o leitor solto quando não determina criteriosamente o seu 

posicionamento discursivo; quando não estabelece uma lógica entre o preâmbulo do 

seu trabalho e o que efetivamente desenvolve. Por conseguinte, o leitor dá o 

acabamento que ele acredita significativo para o rito. Dito com outras palavras, o 

próprio autor vai deixando rastros, marcas que fazem o leitor recuperar com a alusão 

o lugar do eu e do Outro/outro. 

A participação do leitor no rito, numa correlação com o paratexto, leva-nos a 

classificar o perfil assinado por @artfaav como de divulgação, já que a performance 

do autor-criador não acionou no imaginário do leitor-seguidor o como se. Ele 

selecionou os elementos contextuais segundo uma intenção de ficcionalidade,  

tentou configurá-la para o outro, mas ao mesmo tempo não soube ou não quis dar 

um acabamento necessário para que o relacionamento entre Um e outro 

possibilitasse a suspensão de uma realidade factual. 

Malgrado a prática de divulgação no perfil de Clarice no Twitter seja 

constitutivamente descontínua, a reflexão acima nos permite enxergar também um 

certo embrião que torna um perfil e outro congêneres: a prática da citação. O 

trabalho da citação, segundo Compagnon (2007, p. 10-12), é uma experiência 

fundamental da linguagem. O sujeito se realiza no trabalho da citação. Ele, a todo 

tempo, recorta, seleciona, combina e cola. Entretanto, em vez de trabalhar apenas 

com imagem, trabalha também com signos e símbolos diversos. A prática de 

Frases de Clarice Lispector, 
a maior e melhor escritora! 
Contato: @artfaav 
Maringá-PR 



 

 
 
 

divulgação no Twitter 

contemporâneo. Este parece aceitar a fatalidade do fracasso e da imperfeição. Ele, 

na realidade, só é capaz de criar quando recorta e combina com outros recortes. 

Dada a linhagem, apresentamos uma ilustração dos 

fornecem, ao leitor-seguidor, as pistas para reconhecimento de uma prática de 

divulgação no Twitter. Resumiremos nossa ideia no seguinte quadro esquemático:
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Tomando o nosso corpus, a atividade de re-citar se estabelece entre dois 

sistemas de enunciação. O primeiro se intersecciona ao segundo por meio da 

citação direta. O segundo já é um detour, um pastiche, uma vez que a citação 

consiste no olhar do leitor ávido de busca de sentido, por consequência, ele traz 

para dentro do texto a sua contrapartida. Enquanto sujeito engendrado na 

enunciação primeira (estamos denominando de leitor-modelo), ele se reveste da 

incumbência de abrir as frestas na densa floresta da escrita do Outro com vistas a 

encontrar uma luz para o outro, o seu pressuposto interlocutor imediato; este, 

engendrado em sua enunciação de até 140 caracteres, apropria-se, assume o lugar 

de produção ao recitá-la para outro e assim sucessivamente. Por esse fato, uma 

enunciação vai se imbricando em uma outra, e outros sentidos vão se agregando, 

outros se deslocando num movimento constante. 

Todavia, para que a prática de divulgação e o próprio sujeito que a pratica se 

constituam, o distanciamento entre a enunciação primeira e a segunda deve ser 

minimizado. Temos, então, nessa modalidade enunciativa, a presença de um leitor- 

modelo da obra citada, com uma outra atribuição além da leitura. Por meio da 

citação direta, torna-se também uma espécie de tradutor da obra citada. A citação 

direta já é uma nova enunciação, por causa do segundo papel assumido. No 

aqui/agora, ele tem como alvo um leitor de Tweet. O leitor-seguidor, por sua vez, 

torna-se autor da enunciação antecedente quando a dissemina para os seus 

interlocutores. Na sua enunciação, ele é levado a citar o discurso-fonte, embora, a 

depender da intenção, possa driblar as determinações do suporte. 

A atividade de divulgação não é senão uma atividade de leitura com todas as 

suas implicações e complexidades. Barthes já declarava, em seus ensaios, que ler é 

também escrever, porque, quando descodificamos, escrevemos mentalmente outro 

texto. No Twitter, as operações mentais ganham o seu simulacro em 3D como 

pudemos vislumbrar nessa investigação. Lê-se e escreve-se ao mesmo tempo, 

como propunha o ensaísta francês. 

Atando essa reviravolta em 3D ao fio literário, resta saber, diante da nossa 

tentativa de descrever um processo um tanto complexo, qual jogo, ou melhor, quais 

jogos e como estes vão dimensionando a atividade literária nos perfis, posto que a 

enunciação literária parece apresentar uma organização semelhante à de 

divulgação. Contudo, há uma diferença específica que torna a enunciação literária 

singular, na medida em que vislumbramos uma nova forma de bricolagem. Temos 
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um jogo entre três consciências. Uma que seleciona e combina elementos da 

realidade factual com o fim estético, outra que materializa a vontade discursiva da 

primeira consciência e uma outra que interpreta e comenta. Aqui estamos 

caracterizando como leitor-autor-criador, personagem e leitor-seguidor os quais se 

manifestam dentro de uma narrativa costurada dia-a-dia com no máximo 140 

caracteres. 

Cumpre declarar que o literário não está genuinamente na estrutura do perfil, 

está no ritual, no jogo com o leitor-seguidor. Ele deve reconhecer o trabalho estético 

literário do leitor-autor em concomitância com o trabalho de divulgação. O trabalho 

de divulgação serve como aporte para um trabalho estético. No literário, institui-se 

uma consciência ativa que sabe das possibilidades de subversão e constituição de 

mundo subjetivo com as palavras do Outro. A partir da brincadeira, por puro prazer 

do recorte e da colagem, a consciência ativa criadora, em posse da tesoura e da 

cola, retira palavras soltas, frases, linha por linha para colar umas às outras no 

espaço que o autor institui como artístico. 

Assim, os trechos de uma obra se coadunam a de outra e assim 

sucessivamente para que a brincadeira criadora revele a sua intenção primeira: criar 

um universo artístico a partir das obras literárias de Clarice Lispector. A leitura do 

leitor-modelo desagrega, dispersa, desmonta e explode o texto-fonte a fim de montar 

seu próprio texto literário. A intenção estético-literária é aquilo que orienta a 

mutilação, a extração e desenraizamento do primeiro para o segundo. No perfil 

@frasesdeclarice, o leitor-autor reiteradamente acrescenta e retira, de diversas 

obras, as frases que compõem os seus Tweets. Assim em: “Ouve -me, ouve meu 

silêncio. O que falo nunca é o que falo e sim outra coisa [...] Lê a energia que está 

no meu silêncio”. Identificamos um trecho da obra Água Viva (1998, p. 14-15). 

Contudo o trecho está permeado de leves alterações. As alterações dão conta de 

viabilizar a intenção criativa do leitor-autor, que transforma o lugar de divulgação em 

de criação. 

A estrutura do perfil literário se diferencia, justamente, da de divulgação  no 

rito de passagem entre a reprodução do objeto e a sua transformação. No fissura 

que surge do jogo, o literário se instaura como um princípio de acabamento do perfil. 

Implica declarar que o leitor-autor, no excedente de visão, tem a licença para se 

distanciar, em certa medida, da enunciação citada, além de ter a liberdade de 

selecionar, combinar e valorizar determinados elementos (avatar, EN1, a 
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presença/ausência de um moderador, EN2, leitor-seguidor e até mesmo uma 

terceira enunciação) de modo a configurar uma outra vontade discursiva, que não a 

de disseminação da obra. 

Seguindo essa premissa, o leitor-autor pode recuperar o nome do autor- 

criador com o intuito de subverter o sentido da enunciação fonte ou ainda para dar 

um acabamento sarcástico, irônico, instituindo um discurso parodístico como 

orientação de leitura. Noutras palavras, ele pode dar um tratamento irreverente à 

autora e as suas obras devido ao seu aumento exponencial de divulgação. Pode 

parodiar o estilo, as características ideológicas, dentre as diversas possibilidades de 

paródia. Ou ainda pode seguir o ritual conforme o procedimento de citação direta, 

contudo, os recortes se transformam em um grande novo texto, com uma temática 

costurando uma citação a outra. Entre um fragmento e outro existe uma lógica, que 

não é a da divulgação. Estamos tentando afirmar, na realidade, que no perfil com a 

mera finalidade de difusão de um dizer (divulgação), não conseguimos perceber 

entre uma citação e outra nada mais que uma atividade de atualização. Noutras 

palavras, o que vemos é uma mera ação de alimentar o perfil se entrelaçando ao 

propósito de tornar conhecidas as obras e a autora. A presença de frases de efeitos 

são evidências desse fio. 

No literário, a citação guarda as pistas para a construção de um sentido outro. 

São instruções que levam a decifrar uma intenção outra: a de brincar com o leitor- 

seguidor; de vesti-lo com outra roupa sem precisar retirar aquela que este já veste. 

O sujeito que se afilia a um perfil dessa ordem sabe que tem a função de retweetar. 

No literário, é acrescida uma outra função. Ele deve reunir cada pequeno texto em 

um todo significativo, como numa brincadeira em que é preciso selecionar, suprimir, 

complementar e combinar as pistas para ver a imagem, a metáfora que se forma do 

processo de condensação de partes diferentes. 

Indo mais fundo, feito um jogo de quebra-cabeça, serão dadas ao leitor não 

só as citações diretas para que sejam retweetadas, mas também pequenas peças, 

provas, que denunciem quem está ocupando o lugar de divulgação. Assim, o 

mistério, o segredo, o suspense, o espírito elegíaco, o cômico, dentre as infinitivas 

possibilidades de combinação e de intenções, podem estar configurando o perfil e o 

sujeito divulgador. Nessa modalidade, já não enxergamos com tanta transparência o 

autor-citante, porque este se traveste de autor-criador. Enquanto autor-criador, 

transgride os limites do rito de divulgação, rompe com princípios fundamentais. A 
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referência se mistura à voz do autor. As aspas, a bibliografia, o discurso indireto e o 

direto são apagados. A presença do Outro é diluída no eu que fala, facilitando, 

assim, a introdução do autor-criador sem que o leitor inexperiente perceba. Assim, o 

discurso estético literário se inscreve na ordem significante do Outro, da divulgação. 

Ao mesmo tempo em que divulga, deixa sutilmente escapar a sua vontade, ora com 

frases retiradas da enunciação fonte ora com frases de própria autoria. 

Cumpre esclarecer que o significante, por seu caráter estrutural, permite a 

regularização de um discurso, que, por sua vez, condicionado ao acontecimento, 

suspende a soberania do significante sobre o significado, já que ele fica 

impossibilitado de carregar consigo uma onipresença. O significante é vazio sem um 

discurso que oriente a determinação de sentido. Contudo, o discurso também não 

tem valor em si mesmo. Ele depende de uma estrutura para se materializar, para se 

fazer repetível, para fazer sentido. Queremos dizer que a obra de Clarice Lispector, 

sem a colaboração do leitor, é um amontoado de significantes. O que há é uma 

ficção. O leitor crê que o sentido foi guardado ali por aquele que fala. A partir dessa 

orientação, ele entra num jogo. O que está digitado aciona o jogo analógico. Na 

realidade, ele é quem faz a máquina preguiçosa funcionar. A condução do rito 

literário se estabelece, por esse fato, através do jogo metafórico-metonímico entre o 

dentro e o fora, entre o que o autor no excedente de visão pede ao leitor que ele 

faça (digitado) e aquilo que ele realmente suscita no leitor (analógico), entre uma 

realidade ficcionalizada e uma realidade factual no mundo da simulação. 

Dadas as infinitas possibilidades de seleção e combinação do discurso-fonte, 

escolhemos para análise o perfil @frasesdeclarice (disponível em 

http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice), de autoria anônima para tentarmos 

compreender o jogo que se instaura nele. Comecemos com a pequena biografia do 

perfil: 

 

Figura 13 ─ Fonte: http://www.twitter.com/#!/@frasesdeclarice 

http://clariciandoclarice.tumblr.c 
om/ 

uma 
só 

dura 

anônima de 
anônima 

enquanto 

Eu, obra 
realidade 
justificável 
minha vida. 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011-jun/2012) 

 
No prelúdio, o leitor-seguidor é surpreendido pela ausência do nome de um 

moderador, comum nos outros perfis. A citação que substitui o nome do autor na 

pequena abertura do rito é uma instrução de leitura que o leitor-seguidor atento aos 

comandos deve observar, já que os recortes da obra citada terão como orientação a 

vontade expressada, em grande parte, na biografia do leitor-autor. Assim, serão 

tomadas emprestadas as frases da obra para um possível jogo de enigma do leitor- 

autor, que se declara anônimo, como demonstrado em (20). O anonimato contribui 

para uma possível insubordinação às regras de divulgação, já que, ao revolver as 

marcas do Outro e do eu, ele pode forjar, no silêncio e na penumbra de um ser 

anônimo, o que é de Clarice e o que é seu. Daí, ele imita, adapta, suprime, 

acrescenta e corrompe o estilo de escrever de Clarice no intuito de fomentar a 

curiosidade do leitor e ao mesmo tentar manter a verossimilhança com a prática de 

divulgação. Tal prática está comprometida, porquanto a força ativa do leitor-autor 

está voltada para o enigma e não, necessariamente, para uma difusão das obras de 

autora. 

Em vista disso, as questões filosóficas suscitadas no prelúdio em torno do 

anonimato são artifícios do autor para introduzir o jogo de esconde-revela que ele 

propõe no decorrer da atualização. A abordagem retórica se sobrepuja à filosófica 

em torno do anonimato, na medida em que este passa a ser uma estratégia de 

acabamento do perfil. Enquanto estratégia, ele busca provocar, no outro, a 

necessidade de saber quem atualiza o perfil. Por essa razão, tudo é 

meticulosamente construído para que o leitor ceda à brincadeira, inclusive, cria 

alguns interlocutores. Com base nisso, o anonimato é consubstanciado por um 

dilema, um dissídio próprio do processo de constituição da identidade 

contemporânea: 

Só o meu enigma me interessa. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (20) 
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Mas sou o quê? a resposta é apenas: sou o quê. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (21a) 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun/2012) 

 

O dilema identitário indiciado em (21a), (21b), (21c) e (21d) se coaduna à 

narrativa como um modo de aludir à escrita e à leitura do mistério e do segredo do 

sujeito no perfil. Os questionamentos levantados em (21a) e (21b) revelam um 

sujeito que finge estar perdido em meio à existência. Daí, monologando, ele pede 

que o leitor descubra, para ele, quem ele é. Pela alteridade, o leitor tem de capturar 

o eu. O interlocutor, conduzido pelo fio da existência, é convidado a participar do 

acabamento da narrativa de um eu que procura na escrita do Outro afirmar seu lugar 

no mundo. A escrita vai decalcando, desvelando o corpo do sujeito da heterotopia, 

É que também de repente me vieram então perguntas terríveis: quem sou 
eu? como sou? o que ser? quem sou realmente? e eu sou? 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (21b) 

Quero ser anônima e íntima. Quero falar sem falar, se é possível. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (21c) 

É que ''quem sou eu?'' provoca necessidade. E como satisfazer a 
necessidade? 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (21d) 
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marcado pela ambivalente necessidade de ser anônimo e ao mesmo tempo de ser 

reconhecido, identificado, seguido pelo leitor de Clarice. 

O mistério e a curiosidade, envolvidos no manto de uma busca de uma 

identidade, devem aguçar no leitor um senso investigativo sobre um ser intrigante. 

Ao despertar a atenção do seu colaborador para o si, atrás da máscara de Clarice 

Lispector, corrompe o sentido primeiro da divulgação e instaura um outro jogo com o 

leitor. Este terá que recuperar no fio do discurso da obra disseminada as evidências 

que levem à decifração ou à construção de hipóteses sobre o sujeito que fala e é 

falado a partir do lugar do divulgador. 

O intuito de levar o leitor à decifração e à construção de hipóteses sobre o 

autor do perfil é evidenciado e materializado através das diversas tentativas de 

reunir os leitores-seguidores em um único espaço a fim de que estes discutam, 

agrupem evidências, descubram testemunhas, encontrem um possível delator de 

quem pratica o recorte e a colagem das obras da autora. Chegamos a essa 

conclusão através das hashtags que ele espalha no perfil: 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun/2012) (grifo nosso). 

 
Como vimos no primeiro capítulo, a hashtag é um lugar de reunião de 

diversas vozes. Ela propõe um debate sobre um tema específico. Nas partes que 

compõem a citação em (22), vemos um movimento dos contrários revelando o jogo 

do leitor-autor. Ao mesmo tempo em que pede ao leitor-seguidor que o deixe ser 

anônimo, traz um componente que nega tal intenção, uma hashtag sobre quem 

atualiza o perfil. Assim, a citação torna-se um elemento secundário. O componente 

principal presente no trecho acima sinaliza um possível concílio dos 157.735 leitores-

seguidores. Juntos devem contribuir com informações relevantes, com 

interpretações das pistas e com a elaboração de hipóteses sobre o segredo 

guardado a sete chaves pelo leitor-autor. Conforme as deliberações, o leitor-autor, o 

qual tem acesso a tudo, pode dificultar ou facilitar o jogo de esconde-revela. A 

Escuta: eu te deixo ser, deixa-me ser então. #frasesdeclarice 

Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (22) 
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estratégia da hashtag, contudo, parece não funcionar muito bem. Os leitores- 

seguidores preferem buscar as pistas individualmente. 

Tendo como ponto de partida um eu sombrio, todo discurso estético do leitor- 

autor se concretiza em torno do verbo SER. Ao ritualizar a sua prática com esses 

elementos, ele traz para a divulgação um jogo ficcional. Cada citação construída em 

torno do SER, torna-se uma peça que ajustada à outra vai delineando o corpo 

anônimo. Fundado nesse jogo, ele pede ao leitor-seguidor que: 

 
 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice >Acessado em 
2011- jun/2012) 

 
A citação alude ao trabalho de descrição que ele elabora para que o leitor- 

seguidor tente dar um acabamento a sua existência ao mesmo tempo em que indicia 

a possibilidade de dar pistas falsas. Ao pedir que seja decifrada a sua identidade 

secreta, o autor oferece ao leitor-seguidor uma roupa nova: a de perito. Ao ocupar 

esse lugar, o leitor-seguidor deve ir além das pistas dadas; deve buscar ,fora do 

espaço mesmo em que foi construído, indícios, rastros e marcas que desvendem o 

mistério. Portanto, ele precisa atentar para todo e qualquer movimento, para cada 

detalhe deixado sutilmente pelo leitor-autor. O interlocutor fica preso aos comandos 

de uma voz enigmática e anônima que precisa ser deslindada. Como o trabalho do 

autor é regido pela atualização constante, a depender da resposta do interlocutor, 

ele vai distribuindo pistas a cada dia, criando no parceiro a expectativa de um dia 

aparecer uma peça central capaz de, a partir dela, reunir outras, solucionando, com 

isso, a intrigante incógnita acerca de quem vem violando as obras e ao mesmo 

tempo reacendendo as ideias e o avatar de Clarice Lispector. 

Como numa narrativa em que o herói se mascara para poder realizar ações 

que vão de encontro a uma ordem vigente, os leitores-seguidores são envolvidos 

nas tramas, nas peripécias desenvolvidas pelo leitor-autor, abandonando, por sua 

vez, o drama existencialista que este traz envolvido no segredo da autoria. Eles são 

sulcados por um labirinto cheio de voltas e becos sem saída. O sujeito criador, 

mascarado de Clarice Lispector, testa a agilidade, as reações, a eficácia e 

Decifra-me, mas não conclua… Eu posso te surpreender. 
 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (23) 
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capacidade lógica dos seus interlocutores quando deixa pistas, que, embora estejam 

indicando uma possível saída, dificultam os movimentos do leitor-seguidor até o 

excedente de visão. Com essa estratégia, o leitor-seguidor, na roupagem de detive, 

transforma os olhos em lupa, ávidos de um pequeno deslize, de um equívoco do 

(re)escritor anônimo e mascarado. 

Instaurada a necessidade de descobrir um segredo, o leitor-autor brinca, 

como um maníaco, com a questão do gênero. Por detrás da máscara e na anonímia, 

evidencia a contiguidade que existe entre o feminino e o masculino, (re)inventando 

presenças e protagonizando o duplo com a escritura. Através dos atos de fingir, ele 

é a Vênus e é Marte ao mesmo tempo. É um camaleão, quando sente que seu 

segredo pode ser violado, muda, dando novas circunstâncias ao jogo: 

 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun/2012) 

 
 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun/2012) 

Tenho várias caras. Uma é quase bonita, outra é quase feia. Sou um o quê? 
Um quase tudo. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (24a) 

Eu sou uma atriz para mim. Eu finjo que sou uma determinada pessoa mas 
na realidade não sou nada. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (25b) 

Tenho um milhão de defeitos. Sou volúvel. Tenho uma tpm horrivel. Sou 
viciada em gente. Adoro ficar sozinha. Mas eu vivo para sentir. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
1279 Retweets 
142 Favoritos 
18:24 - 28 Mar 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (25c) 
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(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011- jun /2012) 

 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011-2012) 

 
 

Ao conceber o sujeito como um ser de papel, como ratificamos em (25a) e 

(25b), o indivíduo, que ocupa o lugar de divulgação, transforma-o em um lugar de 

criação. Ao mesmo tempo em que denuncia o afastamento do homem de uma 

transcendência, revela como é possível se reinventar uma presença na ausência ou 

mesmo viver o duplo com a escritura. Atrás do avatar de Clarice, ele pode brincar de 

SER, haja vista que tem como orientação um jogo ficcional. Como uma atriz, em 

(25c), (25d) e (25e), ele pode assumir ora o papel feminino ora o masculino sem 

necessariamente haver uma relação direta com aquele que atualiza o perfil. Atrás da 

máscara da escritora, a qual tornou íngremes os limites entre a vida e a arte, aquele 

que fala pode se travestir de grandes personalidades da música clássica, pode ser 

Deus, etc. 

A ambivalência, com isso, serve como estratégia para criação de certo grau 

de dificuldade na descodificação do sujeito penumbral. A dificuldade é evidente. O 

leitor-seguidor, por meio de pistas de masculino e de feminino, não chegará ao 

autor-criador, já que no mundo virtual é ainda mais fácil transformar o masculino em 

feminino e vice-versa. As possíveis hipóteses levantadas por meio das pistas de 

grandes personalidades também são facilmente invalidadas. Na internet, é muito 

comum pessoas anônimas fingirem que são grandes celebridades. A cada 

Toda vez que eu faço uma coisa com intenção não sai nada, sou portanto 
um distraído quase proposital. 
 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito (grifo nosso) 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (25d) 

Era um homem que, sem um sorriso, tinha o chamado coração de ouro. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito (grifo nosso) 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (25e) 
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invalidação das hipóteses, o leitor-autor vai criando outras estratégias para manter o 

interesse do leitor-seguidor em desvendar o mistério e o segredo. 

Assim, ele elabora um jogo de parte/todo/parte com os links. Cada link, que 

aparece junto à citação, leva a um enigma a ser deslindado. As adivinhações 

tornam-se caminhos para se chegar à questão central: quem é o leitor que está no 

palco? 
 

 
 
 

(26) Clarice Lispector ♥@F 
O sonho... http://twitpic.com/2x4urn 
Ver fotoOcultar foto Responder 
RetweetadoRetweetar 
Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥ 
@FrasesDeClarice 
Eu. A fantasmagórica. Meu 
nome não existe. O que existe 
é um retrato falsificado de um 
retrato de outro trato meu. Mas 
a própria já morreu. Ai que tá, 
quem sou? 

 
 

http://twitpic.com/2x4urn 
 

(Disponível em < http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice > Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

Envolvido em uma ambiência nebulosa do sonho, o eu deixa lá também um 

enigma. A atmosfera onírica tem o papel de desfigurar a imagem de Clarice, que se 

sobrepõe à do leitor-autor. Por meio da adivinhação, devemos descartar a 

possibilidade de uma coincidência entre a imagem apresentada e aquele que 

realmente fala. Com essa estratégia, o leitor-autor vai aumentando o nível de 

dificuldade da decifração. Ele parece se deliciar com a curiosidade de seus leitores- 

seguidores. 

A partir disso, ele passa a empregar os links 

(http://clariciandoclarice.tumblr.com/ http://twitpic.com) a fim de direcionar o leitor- 

seguidor para fora do perfil do Twitter. No movimento de ir, vir e devir, o leitor- 

seguidor se depara com textos de autoria do anônimo em que o feminino e o 

masculino se entrecruzam com o propósito de confundi-lo. Inclusive, aproveitando- 

se do ambiente de névoas, o leitor encontra uma entrevista em que o leitor-autor é o 

entrevistador e o entrevistado concomitantemente. Ele está sempre se 

autorrepresentando através do duplo; está sempre criando um interlocutor ausente. 

Na entrevista, que pode ser visualizada em http://clariciandoclarice.tumblr.com, o 

leitor-autor-criador descreve sua intenção primeira e declara a vontade de brincar de 
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SER. Como uma carta anônima que recorta de revistas e jornais as palavras sem 

deixar indícios, digitais do contraventor, ele brinca de SER. 

Diante disso, os textos de Clarice, como um anagrama, formam novos textos. 

Esses instituem um criador na excedência de visão. Ao tornar o lugar de divulgação 

em espaço de criação, torna-se licenciado para recortar palavras de livros diversos 

da autora sem a preocupação com as referências ou a demarcação do lugar do 

Outro no fio de seu discurso. Todo o jogo se complica com o movimento de ir, vir e 

devir do leitor-seguidor, pois esse não consegue provas circunstanciais que 

permitam comprovar as hipóteses levantadas. Devido aos obstáculos impostos e à 

dificuldade de decifração, ele vai elaborando diversas estratégias gradativamente 

com o objetivo de manter a atenção do leitor-seguidor. Os enigmas, as adivinhações 

e as descrições passam a vir acompanhadas de uma possível revelação através de 

um ato confessional, como veremos com os recortes: 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 
2011-jun/2012) 

 

Esses são trechos que se repetem com certa frequência no perfil, cujo 

objetivo é manter o leitor-seguidor interessado em sua narrativa de mistério. O autor 

sabe que o segredo, que tenta guardar, precisa ser desvendado de alguma forma. E 

se as pistas construídas pelo leitor-autor não levam à confirmação das hipóteses 

formuladas pelo leitor-seguidor, o interesse em descobrir o mistério é diminuído. 

Um dia o mundo todo vai saber de mim. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
398 Retweets 
59 Favoritos 
18:20 - 28 Jul 11via web · 
Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (27a) 

Era uma vez... Era uma vez: eu! Mas aposto que você não sabe quem eu 
sou. Prepare-se para uma surpresa que você nem adivinha. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (27b) 
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Provavelmente, o leitor-seguidor abandonará a roupa de detetive e passará apenas 

a retweetar os Tweets que signifiquem para ele. Baseado na observação das ações 

dos leitores-seguidores, ele vai conduzindo o segredo dessa vez com o discurso de 

confissão. O leitor-seguidor agora precisa ficar atento ao momento crucial de sua 

narrativa: a revelação da identidade do anônimo que criou um anagrama a partir das 

obras de Clarice. O mistério chega enfim ao ápice com a revelação da identidade: 

 
Off do @FrasesDeClarice: 
Bom, depois de um tempo decidi contar para vocês quem Sou. Depois de 
muitas perguntas chegarem como replies no twitter, deu uma vontade de 
fazer um post aqui no tumblr contando sobre mim. Contar um segredinho 
que venho levando durante um tempo. Matar a curiosidade de muitas 
pessoas. Com 9 meses alimentando esse grande Twitter, que hoje está com 
mais de 122 mil seguidores, e esse Tumblr, que venho postando textos da 
Autora, decidi revelar minha identidade. Talvez isso importe para algumas 
pessoas, outras não. Tanto faz, tanto fez. 
A criação do Twitter foi inesperada. Após ler um livro no colégio de Clarice 
Lispector, fiquei encantado. Me identifiquei muito com seus textos. Duas 
frases que li dela, que são: ”Suponho que me entender não é uma 
questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato. Ou toca, 
ou não toca.” e ”Não tem pessoas que coçam para fora? Eu coso para 
dentro.” estas frases me apresentou Clarice, fui além das indicações do 
professores de literatura, eu queria ler Clarice, saber dela… sem pretensão 
de entendê-la, bastava senti-la e isso acontecia há muito tempo. Clarice é 
trocar naturalmente sentimentos por letras. Ela fala ao nosso ouvido e aos 
nossos olhos aquilo que queremos escrever, aquilo que queremos dizer e 
não sai. Após ler essas duas frases, me encantei. E não deixei passar por 
passar. Isso me tocou lá no fundo, e dias após dias fui pesquisando e lendo 
mais sobre ela… O objetivo de Clarice, em suas obras, é o de atingir as 
regiões mais profundas da mente das personagens para aí sondar 
complexos mecismos psicológicos. É essa procura que determina as 
características especificas de seu estilo. 
E além do @FrasesDeClarice, eu também alimento mais dois twitters de 
dois grandes escritores que cada dia que passa, me impressiona mais. É o 
@CaioAbreuFrases e @TudoDeZibia, enfim. 
Vou tentar explicar-me um pouquinho para vocês. Só que, descrever me 
cansa. Meu nome é Fernando Oliveira. Moro em São Paulo, numa 
cidadezinha bem movimentada. Tenho 17 anos de vida bem vivida. Há 
várias paixões que tenho. O que eu não largo de jeito nenhum é ler e 
escrever. Mas sou só um amador, só escrevo quando quero e quando me 
dá vontade. Não digo que sou um ”profissional” só para ter minha total 
liberdade. Ler me encanta, mas escrever me fascina. Cada dia que passa 
vou descobrindo um pouquinho de mim, dos outros, da vida, do mundo. 
Uma loucura! 
Tenho o meu cantinho, onde conto, e compartilho minhas ideias com os 
meus seguidores. O meu twitter: @fernandolivers e também tenho o meu 
tumblr, onde posto meus textos, meus momentos, minha vida entrelinhas. 
Que é o TudoDeFernando. Dá uma passada lá e me diga o que achou? 
Meu Orkut e minha Comunidade. 
Bom, é isso aí. Para quem estava curioso(a) em saber quem alimentava 
esses twitters, contei. Lembrando que o twitter, posta frases autênticas de 
Clarice. São retiradas todas de livros. Porque tem uns perfis por aí, que vou 
te contar viu. Cuidado! (sic) 
Fico por aqui. Um beijo a todos! (disponível em 
<http://clariciandoclarice.tumblr.com> Acessado em jan-jun/2012) 
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E agora que sabemos quem manipula as obras de Clarice? Após a revelação, 

o jogo ficcional tem um fim e leitor-autor se recompõe no lugar de divulgação? O 

ambiente nevoento cede a um límpido? O leitor-seguidor perde o interesse pela 

narrativa do leitor-autor? O leitor-seguidor parece não se importar muito com leitor- 

autor depois da confissão, como atesta o Tweet: “É sempre assim que acontece - 

quando a gente se revela, os outros começam a nos desconhecer” (disponível em 

<http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado em 2011-jun/2012). Significa 

que, após a confissão, terá de elaborar outras narrativas para envolver o leitor- 

seguidor no ambiente ficcional. 

Na realidade, a revelação faz parte do jogo. A narrativa de uma existência 

anônima foi resolvida, mas não o jogo ficcional. O relato do leitor-autor está em 

constante autodesenvolvimento. Nunca se conclui ou se coisifica. É um relato 

aberto, é inconcluso, porque ele está centrado no discurso estético e não numa 

estrutura. Se o leitor-autor tornou o lugar de divulgação um espaço de criação, ele 

deve empreender outro tipo de jogo com o leitor-seguidor. Assim, @fernandolivers, o 

suposto criador do anagrama, entra no jogo de encenação como uma personagem 

que dialoga com Clarice Lispector, como evidenciamos na seção anterior. O lugar do 

divulgador continua anônimo. Podemos depreender que outras narrativas serão 

construídas com o recorte da obra de Clarice. 

O leitor-seguidor deve esperar a produção de um novo empreendimento 

narrativo do leitor-autor. A cada narrativa empreendida por ele no perfil, o leitor- 

seguidor vai ganhando um papel específico além do de retweetar. No perfil de 

@frasesdeclarice, assim como um livro de pequenas narrativas, os trechos da obra 

citada vão compondo narrativas de um sujeito criador. De modo às avessas, Clarice 

entra em cena como a narradora-personagem que conta para os leitores-seguidores 

as peripécias, as artimanhas e o jogo de criação do leitor-autor-criador. 

Considerando o processo de criação, através do deslocamento e da 

condensação de pequenas partes, o leitor, atrás de um computador, após 

contemplar e vivenciar empaticamente de dentro a autora-criadora, torna-a uma 

personagem de sua própria obra, na momento em que, em pose da tesoura e da 

cola, dá um novo fundo aperceptivo para ela; quando lhe dá uma nova máscara ou 

uma máscara especifica; na ocasião em que reconfigura o seu corpo e o ajusta ao 

universo da cibernética. Daí afirmamos que existe toda uma regulação discursiva 

estética orientado o trabalho artístico desse leitor. A ação criativa dele nos leva a 
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denominar tal perfil de literário. O Twitter de perfil literário refrata, dessa forma, uma 

série de imagens importantes para sua configuração. Temos refratada lá a imagem 

de um leitor, que assume o papel do autor-criador para dialogar com os seus 

interlocutores e para falar através de Clarice e sobre ela para o outro, projetado na 

categoria de leitor-seguidor. 

Nessa perspectiva, enxergamos, no Twitter de perfil literário, com as lentes da 

metodologia científica de escrever e de ler com alusão, o deslocamento do leitor da 

extremidade da recepção rumo ao excedente de visão do autor-criador, propondo 

para nós, investigadores, um avizinhamento das instâncias do ler e do escrever. 

Através do processo de ler-cortar-colar, o leitor vem dando um novo acabamento às 

obras, à personagem principal; à autora Clarice Lispector e a si mesmo. Essa prática 

discursiva tem ganhado sentido, tem gerado um recondicionamento do leitor e do 

autor no mundo atual. 

 
 

3.3 O duplo no perfil literário @frasesdeclarice: o (in)acabamento da 

personagem Clarice Lispector e o leitor-autor 

 
 

Sinto de vez em quando que sou o 
personagem de alguém. É incômodo ser 
dois: eu para mim e eu para os outros. 

 
@frasesdeclarice 

 
 
 

A manifestação do duplo não é recente, permeou, em diversos momentos, a 

lírica dos artistas ocidentais. Foi ainda objeto de fetiche dos homens, principalmente, 

daqueles que lidam com a arte. No entanto, fora do universo artístico, tal fenômeno 

era apreciado como uma manifestação de espíritos demoníacos, já que o ser era 

circundado por uma unidade intransponível, não cabendo, nesse ínterim, a presença 

do Outro. Era também considerado como um distúrbio, uma patologia da alma, um 

desvio de personalidade. Interessante ressalvar que o duplo era visto em situações 

isoladas ou era discriminadamente excluído. Em algumas ocasiões, sofreu o forte 

controle e a vigilância através do processo de identificação e de rotulação de 

anormais, por isso, eram excluídos com o intuito de evitar o contágio. A presença 
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dos anormais era um índice, um sinal de desordem. Em outras palavras, o duplo era 

considerado como uma realização do ser e era também um lugar de liberdade. A 

partir da espetacularização do duplo, podia-se falar qualquer coisa sem que a 

censura fosse acionada. 

Na sociedade atual, o duplo tornou-se uma prática comum, uma das 

condições de existência da subjetividade. A confusão das fronteiras entre o Um e o 

Outro, entre o público e o privado, as incertezas que permeiam os fatos, a 

desterritorialização, a necessidade de reconstrução da própria imagem e de uma 

multiplicidade de perspectivas fustigam a aparição licenciada do duplo. Os 

indivíduos, embalados por um comportamento social individualista, não se bastam 

com o acabamento dado pelo outro – parceiro de interação. Sentem a necessidade 

de se duplicar para imprimir uma imagem externa de si a fim de que o outro a 

ratifique, principalmente, no universo virtual. 

Nesse contexto, os indivíduos são obrigados a se autorrepresentarem, a 

criarem um enredo da própria vida, autoinventarem-se e se autoprojetarem para 

outro. Nesse caso, o duplo, por assim dizer, se apresenta como o Outro de si. Para 

se duplicar, o sujeito transgride a fronteira entre o eu e o Outro. O eu se desdobra no 

Outro sem anular as suas diferenças, quando o primeiro coloca-se à margem de si e 

experiencia a si mesmo no plano do segundo. De acordo com Bakhtin (2010a, p. 

13), sob essa condição, ele alcança todos os elementos transgredientes a ele. A 

transgrediência é um passo importante para o afastamento do eu do plano das 

relações experienciadas, além de propiciar ao sujeito o exercício de excedência de 

visão. A exotopia se torna irremediavelmente o lugar de entrecruzamento do Outro 

no eu. Desse lugar, é possível contemplar-se e dar para si um certo acabamento. 

Dentre outras manifestações deste fenômeno, o duplo nasce de um movimento 

complexo entre um vivenciamento concreto e um deslocamento para um lugar 

exterior ao sujeito. 

O movimento de duplicação não é gratuito nem aleatório. O processo segue 

um rígido controle. A sociedade vem criando espaços propícios para a manifestação 

do duplo, para transgrediência do eu, para a distensão do sujeito. As práticas 

enunciativas engendram, através de mecanismos discursivos e estruturais, a 

presença do duplo. Os papéis, na contemporaneidade, se apresentam intimamente 

entrecruzados aos seus contrários. Assim, o duplo dá sinais de sua presença na 

própria enunciação. A recorrência crescente e virulenta de uma prática 
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autobiográfica e da escrita de si é um traço evidente do processo de duplicação do 

eu; do controle, da autorização e das invenções de engrenagens que permitem 

sujeitar o indivíduo a uma prática do dualismo e ao mesmo tempo espionar como ele 

reforça ou subverte a prática de hifenização e metonimização. 

Todavia, o duplo não se restringe à prática autobiográfica. Os papéis e as 

funções contemporâneas estão sendo engendrados em uma constitutiva 

duplicidade, porque é a linguagem que organiza a distribuição dos papéis e das 

funções. O discurso de natureza biológica ou de cogito não mais prepondera na 

definição e na estruturação deles na sociedade. Noutras palavras, os papéis 

obedecem a um modelo simbólico de encenação. Assim, representamos, por meio 

de artefatos tecnológicos, os papéis previamente estabelecidos por uma época e em 

um tempo determinado. Asseveramos que é tempo e época de papéis duplos em um 

mesmo lugar de enunciação. Vivemos em uma sociedade do duplo. Ficaríamos 

horas elencando a forte presença do duplo em diversas esferas da sociedade. 

Contudo, acreditamos que, dentre a multiplicidade de exibição desse fenômeno, a 

metáfora do hipertexto e as novas problematizações em torno da sexualidade nos 

dão a medida mais ou menos exata do que está ocorrendo no mundo atual. 

O hipertexto, pano fundo de interação nas mídias sociais, é uma ilustração 

concreta do estreitamento entre o lugar de fala e o de descodificação. Ele instituiu ali 

uma figura híbrida num mesmo espaço enunciativo, na medida em que os criadores 

projetaram um sujeito editor-coletor-distribuidor. Além disso, reforçamos nossa tese 

de uma sociedade dual através da questão do gênero. A possibilidade de escolha 

entre a heterossexualidade, a homossexualidade e recentemente entre a 

bissexualidade é um indício, que, embora não faça parte do nosso estudo, aponta 

para uma sociedade que tem sutilmente repetido um discurso de reunião, em um 

único espaço, de partes contrárias sem que uma anule a presença da outra. 

Nessas condições, na enunciação construída no Twitter, o duplo pode ser da 

ordem da representação do Outro de si, quando o indivíduo, para participar do 

processo de interação, é obrigado a criar uma imagem de si para o outro nos perfis 

pessoais, e, no caso dos perfis de Clarice Lispector, a dubiedade responde à 

representação de papéis construídos ao longo da história e (re)configurados numa 

espécie de cibercultura. O leitor e o autor, apesar das diversas tentativas no mundo 

simbólico de avizinhamento desses papéis, são vislumbrados com certa clarividência 

num mesmo lugar de enunciação. 
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Nos perfis de Clarice Lispector, fica ainda mais exibido o movimento 

metafórico-metonímico dos atores da comunicação, posto que, ao se apropriar da 

imagem de Clarice e ao fazer o recorte de suas obras, eles evocam duas presenças 

ao mesmo tempo: a primeira do repetidor, do leitor, do sujeito falado, que, já no 

excedente de visão com relação à obra e a Clarice, projeta uma segunda presença, 

a do autor, o sujeito que atualiza e transforma o já-dito, que dá unidade tensamente 

ativa ao todo acabado do perfil, que faz desabrochar uma forma. O leitor revela-se 

autor através da energia que ativa dentro do suporte. No suporte, o ativismo é 

concretizado na imagem formada da personagem, no ritmo do seu aparecimento, na 

entonação e na escolha dos elementos lexicais do todo da obra de Clarice. 

O comportamento do leitor de Clarice Lispector nos remete àquilo que 

Compagnon analisa em O trabalho da citação. Ali ele apresenta a tensão entre o 

leitor e o autor. Apoiado numa relação de propriedade para definir o lugar dos 

direitos autorais, ele problematiza a questão do discurso de uma propriedade autoral 

numa sociedade capitalista. O leitor, ao comprar o livro, possui sobre ele o direito de 

posse, passa a ser o proprietário da escrita do outro. Daí, ele tem o direito de 

recortar, de marcar e ainda ter uma atitude muito mais ousada: de assinar sobre a 

escrita do outro o seu nome (se bem que no mundo virtual não há nada de ousado 

nisso). 

De todas as atitudes licenciadas com a troca da moeda pelo escrito do outro, 

o leitor de Clarice vem recortando, marcando, mas ainda não vem, pelo menos nos 

perfis estudados, assinando seu nome sobre o dela. Ocorre o contrário. Clarice 

assina e avaliza os escritos de seus leitores. Voltando ao que realmente interessa, 

seja nos perfis de divulgação seja nos perfis literários, o duplo papel do sujeito 

dentro da enunciação nos faz validar a tese de que uma certa consciência coletiva 

vem se constituindo no quesito produção-recepção: não cansamos de ser 

redundantes ao afirmar que o indivíduo é leitor e autor ao mesmo tempo. 

No mundo virtual, não podemos separar uma parte da outra, porque elas já se 

tornaram outro fenômeno. Poderíamos explicar melhor através da teoria das 

partículas. Metaforicamente, podemos pensar que o leitor e o autor são colocados 

dentro de um mesmo circuito. Partindo dessa imagem, fica mais fácil explicitar que 

fenômeno do leitor-autor decorre, por assim dizer, do movimento de choque ou de 

intersecção, em alta velocidade e alta definição, de duas partes com características 

próprias e componentes diferentes. Do movimento impactante e continuum, surge 



159 
 

 
 
 

pouco a pouco uma nova parte. Essa se formou das farpas soltadas com o impacto. 

Por isso, o novo fenômeno guarda características intrínsecas das outras duas, mas 

já não pode ser definido preterindo uma parte ou outra. Queremos dizer que 

estamos diante de um outro fenômeno, que, embora aluda as suas partes 

constitutivas, já não são mais partes, mas sim um novo todo. 

Se temos um leitor-autor no excedente de visão, enquanto papel elaborado 

culturalmente a partir de um movimento constante e continuum entre partes 

contrárias, a individualização dessa consciência comum a todos no Twitter ocorre, 

na nossa acepção, quando, embalado por um ritmo discursivo, o sujeito veste tal 

consciência com uma determinada roupa enunciativa. Essa complexificação toda 

para assegurar que o leitor-autor do perfil literário se individualiza quando se veste 

de criador. 

Tudo muda a partir de agora. Clarice, que, na voz do divulgador, é um objeto 

de divulgação ou uma grande personalidade literária com vida factual, deve ser vista 

como uma personagem do leitor-autor-criador. O espaço de divulgação torna-se um 

lugar de criação. Enquanto personagem, ela é revestida de um novo corpo e 

interage em um novo plano de existência. Ao recortar a obra com o intuito de criar 

uma narrativa às avessas de um herói mascarado, ele a reinventa, matiza com 

outras nuanças a vida da escritora. Ele dá para ela um novo cenário e um novo 

tempo. 

Pressupomos, diante disso, que, no perfil em estudo, houve a instauração de 

dois excedentes de visão que juntos enformam com material literário um ritual que 

deveria ser de divulgação. Em cada lugar de exterioridade, há uma correlação entre 

três consciências: a consciência contemplativa do leitor, a consciência criadora do 

autor e a consciência da personagem. São consciências que não coincidem, embora 

sejam essenciais na realização do todo do acontecimento estético no perfil 

@frasesdeclarice. 

A contemplação é o primeiro passo de uma atividade estética. É o despertar 

do olhar, num universo circundado de fenômenos, para um especificamente. 

Entretanto, o momento de contemplação não é um momento de paralisia, mas sim 

de ativismo e de eficácia, que se revelam no movimento dos olhos de um leitor já 

inebriado pelo desejo de criar. O leitor, nesse instante, desloca-se de um lugar 

exterior e entra em empatia com o outro (personagem) e desse sentimento, entrega- 

se ao vivenciamento do outro, como que tendendo para uma coincidência, uma 
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fusão; coloca-se em seu lugar; sente de dentro as suas sensações e torna os olhos 

do outro seus. É o instante de compenetração. O leitor-autor penetra no interior do 

outro, mas isso apenas dá a ele a medida do dado. Dessa maneira, a atividade do 

leitor-autor, que contempla e penetra o todo das obras de Clarice, não se esgota no 

vivenciamento interno. Ele é forçado, pelo lugar enunciativo que ocupa, a se 

recobrar e a retornar ao lugar de exterioridade. 

O retorno aponta para a atividade estética propriamente dita, visto que, da 

exotopia, é capaz de selecionar e combinar elementos transgredientes que vão 

preencher o objeto de compenetração, acrescentando a ele o novo. Queremos dizer 

que Clarice recebe, por parte do autor, um conjunto de elementos expressivos que 

não podem ser percebidos no vivenciamento interno. Só na posição de exotopia, ele 

é capaz de completar o horizonte da personagem a partir de um saber, de um  

desejo e de seus sentimentos. Ainda, ele é capaz de enxergar o pano de fundo e as 

linhas do corpo que situam e determinam sua condição no mundo. O pano de fundo 

e as linhas do corpo, nesse momento, já estão permeados de suas vontades, dos 

exageros, dos acréscimos, das supressões, das alegorias. Significa dizer que a 

condição do desabrochar estético depende de um desdobramento das palavras ditas 

pelo eu (ato)59 e das palavras de uma outra consciência que o conclua. Do jogo das 

duas consciências, a personagem pouco a pouco vai sendo enformada por um 

material artístico. 

A terceira consciência, a da personagem, agrega-se as outras duas formando 

um todo estético. A dificuldade de tornar o todo fechado e acabado decorre da 

terceira consciência. A personagem não é uma marionete nas mãos do autor. Ela 

possui seu ponto de vista. Enquanto o autor tem a função de dar uma unidade para 

a personagem e para o todo da obra, a personagem vive concretamente. No 

concreto, a consciência atuante nunca pergunta sobre a própria existência, ela 

simplesmente vive. Se existe a pergunta, temos uma outra consciência atuando no 

processo. Então, ela é uma unidade, mas também é uma dispersão. Não é passiva 

nem estática. Reage ao cenário em que foi exposta. É atravessada por diversas 

vozes, assume vários pontos de vista a depender dos acontecimentos. 

 
 
 

59 Nenhum ato, segundo Bakhtin (2010a, p. 128-138), pode ser acabado na própria vida. A palavra do 
outro é a que me conclui. O ato é a ausência de autorreflexão do indivíduo atuante. Por isso, é 
necessário uma outra consciência exterior ao eu para que a sua imagem externa seja expressada. 
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O autor se distancia da personagem nesse ponto. Da visão privilegiada que 

possui, vai tentar dar um tom, captar, como numa lente fotográfica, a imagem, a 

paisagem que vislumbra, mas a imagem está em movimento constante. Uma tensão 

e uma luta se estabelecem nesse instante. O autor é obrigado pelo próprio jogo que 

criou a apresentar a personagem dentro de um arranjo polifônico e inacabada. A não 

coincidência entre a consciência do autor e a da personagem faz com que ele peça 

a contrapartida do leitor. Instaura-se, em função disso, um outro excedente de visão. 

O leitor, por sua vez, consegue uma unidade temporária, por conta das diversas 

vozes presentes no todo artístico. O autor, na realidade, deseja que o leitor siga 

apenas a sua voz, conquanto não tenha garantias de que isso realmente venha 

acontecer. A voz do autor, no caso da personagem inacabada, pede o deslocamento 

do leitor para um lugar fora da personagem. Significa dizer que o leitor deve reagir 

responsivamente. Ele deve atender às solicitações do seu orientador; deve executar 

e colaborar no processo de enformação do todo da obra: ele recupera a época, a 

situação histórica, e observa as reações e os atos da personagem, assim, insere 

uma série de elementos transgredientes, os quais, propositalmente, não foram 

acabados pelo autor. 

Seguindo essa linha argumentativa, o jogo entre os dois sujeitos em 

excedentes de visão diferentes é o que dá acabamento ao perfil. A contrapartida é 

vista, no corpus, através das respostas que o leitor dá para aquilo que o autor 

pretende empreender. Assim, quando o leitor-seguidor é tomado por um acesso de 

curiosidade e começa a desvendar o mistério, ele está atendendo às solicitações do 

autor; está se desdobrando; está migrando para o excedente de visão. Ele pode até 

vivenciar o dilema existencial da personagem mascarada de Clarice, mas é levado 

por outro ativismo a dar uma unidade às desencontradas descrições da 

personagem. 

Clarice, no perfil em estudo, se apresenta no movimento de dispersão. Ela 

assume dois lugares distintos de enunciação: ao mesmo tempo em que é a escritora 

renomada que trouxe para dentro de sua literatura a temática da existência, mascara 

um sujeito contemporâneo anônimo, que se diz autor do perfil de divulgação. 

Partindo dessa abordagem, temos um diálogo tenso entre três consciências: a 

primeira, do leitor das obras de Clarice; a segunda, do autor que dá um acabamento 

artístico para o perfil e a terceira, das personagens, que respondem ao movimento 

de uma situação concreta e que são envolvidas em um acontecimento. 
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Com base nessa fundamentação, no perfil literário @frasesdeclarice, a 

imagem interna de Clarice externada é de uma pessoa que vive atormentada pela 

falta de sentido da existência humana; que não tem uma identidade definida e que 

busca desesperadamente se encontrar no mundo: 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
Essa imagem interna demonstrada em (28), mais especificamente, “[...] me 

busco no meu grande vazio” recupera uma consciência contemplativa. Evidencia o 

momento em que o leitor-autor se deslocou do excedente de visão e vivenciou 

empaticamente um dilema da personagem. A visão do leitor-autor se aproxima da 

personagem, mas elas não coincidem, porque o drama da existência é permeado 

pelo desejo maior de instaurar uma atmosfera de sonho, de mistério e de enigma. 

Nisso consiste a consciência do autor. No exemplo (28), quando a personagem 

enuncia “só o meu enigma me interessa” torna-se, para nós, um índice alusivo do 

ativismo do todo do perfil. Ele é uma parte que remonta o todo de @frasesdeclarice, 

se considerarmos que o prelúdio traz marcas de anonímia. O enigma não aparece  

ali à toa; costura de ponta a ponto o todo do perfil. Sendo assim, a personagem, 

enquanto consciência que age e reage aos acontecimentos, não pode, conforme 

Bakhtin (2010a), trazer o enigma, o mistério como um tipo de acabamento. Ela vive  

o enigma. Só uma consciência exterior pode selecionar e combinar com o fim de 

concretizar tal vontade. A personagem está condicionada ao ambiente e ao papel 

que teve de assumir naquele universo. 

Implica dizer que o leitor-autor vivencia de dentro dela um existencialismo 

exacerbado, num processo de reprodução de uma vida literária marcada pela 

temática existencialista, todavia a sua atividade estética se revela realmente quando 

ele regressa ao lugar de criação, recompõe-se no excedente de visão e dá um tom e 

um acento diferente, um sentido outro para o sofrimento existencial da personagem. 

Ali, ela, no grito ecoante de um legado desastroso da existência, camufla um herói 

E grito: sinto, sofro, me alegro, eu me comovo. Só o meu enigma me 
interessa. Mais que tudo, me busco no meu grande vazio. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir Marcado 
como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (28) 
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anônimo, sinalizando que o plano do leitor-autor é o da criação estética. O drama 

serve como uma charada que o investigador vai ter de decifrar para descobrir quem 

fala. 

A energia que incide para que uma forma desabroche é a do criador. A 

relação entre ele, Clarice e o leitor-seguidor, deve ser vista dentro de um todo 

literário. Em cada Tweet publicado, devemos ver fragmentos, partes de um relato 

literário em que o autor, a personagem e o leitor dialogam a fim de imprimir, num 

conjunto de vozes equipolentes, uma forma e um modo diferente de manifestação  

da atividade artística literária no Twitter. 

Em virtude disso, os Tweets, em seu conjunto, fazem funcionar uma máquina 

em que Clarice é re(a)presentada, é reavivada ao esconder um segredo, um mistério 

sobre quem intermedia e atualiza as suas obras. Ela ganha uma nova vida e 

também dá vida a um ser anônimo. O acabamento do autor fica evidente quando ele 

seleciona nas obras de Clarice palavras, sintagmas e frases e, num arranjo estético, 

cria um ambiente infestado de pistas que levam o leitor-seguidor a conhecer a 

personagem travestida de Clarice: 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

Já chamei pela mamãe no meio da noite fugindo de um pesadelo. Mas ela 
não apareceu e foi um pesadelo maior ainda. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir Marcado 
como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29a) 

Já liguei para quem não queria apenas para não ligar para quem realmente 
queria. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29b) 4 Mar 11 
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(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

Já tive crises de riso quando não podia. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
500 Retweets 
39 Favoritos 22:20 - 4 Mar 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29c) 4 Mar 11 

Já senti muita falta de alguém, mas nunca lhe disse.  
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29d) 4 Mar 11 

Já inventei histórias com final feliz para dar esperança a quem precisava. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29e) 4 Mar 11 

Já contei piadas e mais piadas sem graça, apenas para ver um amigo feliz. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29f) 

Já fingi não dar importância às pessoas que amava, para mais tarde chorar 
quieta em meu canto. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29g) 4 Mar 11 
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(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
 

Nos exemplos acima, a descrição em primeira pessoa é propícia para a 

inserção dos elementos transgredientes construídos pelo leitor-autor, que parece se 

apossar da personagem. A tensão e a complexificação ocorrem, porquanto temos 

um falso relato de primeira pessoa. O que o eu enuncia e o eu que se apresenta 

para os seus interlocutores recuperam pessoas distintas. Não existe uma correlação 

entre ambos. Na realidade, um eu fala por uma terceira pessoa: o autor do perfil,  

que se transforma em uma personagem, como bem atestamos anteriormente. A 

primeira pessoa assume a vida da segunda e a segunda assume a vida da primeira. 

Nesse ínterim, a descrição elaborada nos faz perlustrar o movimento pertinaz do 

leitor-autor criador na manipulação do jogo ou da brincadeira de mistério. 

Os detalhes pessoais apresentados pela narradora-personagem nos Tweets 

nos remetem à consciência de um sujeito que tenta do excedente de visão dar 

unidade para o relato fragmentado. Com outras palavras, as declarações da 

Já passei horas na frente do espelho tentando descobrir quem sou, já tive 
tanta certeza de mim, ao ponto de querer sumir. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29h) 4 Mar 11 

Já amei pessoas que me decepcionaram, já decepcionei pessoas que me 
amaram. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir Marcado 
como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29i) 4 Mar 11 

Já acreditei em amores perfeitos, já descobri que eles não existem. 
Expandir Fechar Responder Retweetado Retweetar Excluir Marcado 
como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (29j) 4 Mar 11 
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narradora-personagem são entrecruzadas pelas ideias concludentes do leitor-autor a 

respeito dela e do mundo em que ela foi inserida. Toda a descrição serve como 

ponto de apoio para a manutenção do anonimato e do enigma. Assim, o leitor-autor 

deposita nos lábios dela o seu reflexo. Ele se apossa da narradora-personagem 

principalmente quando delega a ela o dever de se definir. A definição torna-se um 

subterfúgio para que o leitor-seguidor traslade sutilmente de uma narrativa em 

primeira pessoa para uma em terceira (in)conscientemente. 

A definição, por conta do anonimato, nunca é exata, nunca se fecha, é 

fragmentada. A descrição é sempre duvidosa e aponta para qualquer pessoa. A 

depender da situação enunciativa, qualquer sujeito pode assumir a dianteira 

discursiva. Não conseguimos encontrar um detalhe sequer que individualize a 

pessoa que fala. Qualquer indivíduo se reconhece e se encaixa na descrição 

abstrata e generalista que ela dá. Daí a personagem fica aberta, inconclusa. 

Com essa estratégia, o leitor-autor cria leitores-seguidores no mesmo 

universo em que o herói mascarado de Clarice se encontra (Por enquanto estou 

inventando a tua presença. Disponível em < 

http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice>). Eles parecem participar do relato como 

investigadores e inquiridores das prevaricações e das ações sorumbáticas e silentes 

desenvolvidas no submundo por um ser que contesta um lugar no centro. Afirmamos 

isso, uma vez que não encontramos indícios na análise dos tweets das inquirições 

de um leitor-seguidor, por assim dizer, concreto. Se realmente o leitor-seguidor 

tivesse inquirido sobre a verdadeira identidade do moderador, encontraríamos seus 

rastros nos riplies (responder). 

Nessa ótica, eles tentam decifrar o mistério do(a) homem/mulher 

mascarado(a) que quer fazer parte das luzes no Twitter. Eles se manifestam através 

da voz curiosa, quando levantam hipóteses, formulam perguntas na tentativa de 

descobrir a identidade secreta da personagem principal. Em um ponto do relato em 

primeira pessoa empreendido pela narradora, a personagem travestida de Clarice se 

coloca frente a frente com o leitor-seguidor. Na situação, o investigador tenta coagir 

e compungir a personagem com perguntas capazes de revelar, num deslize, a sua 

identidade. Assim, na ocasião em que ela responde as F.A.Q, ele cria na realidade 

um interlocutor. As perguntas e as respostas são mais reveladoras de quem está 

atualizando as obras de Clarice do que as pistas dadas no perfil: 
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F.A.Q do @FrasesDeClarice. 

Alguns esclarecimentos sobre o twitter @frasesdeclarice. 

[...] 

2) Como é ter um twitter tão famoso assim? 
Ah, não é nada demais. É normal. É a mesma coisa de você ter seu próprio 
twitter. Aliás, é ótimo. E tem a melhor coisa, e a melhor coisa é ver que 
muitas pessoas curtem e elogiam o twitter. Muitas pessoas se identificam 
com as frases, isso é bom. E o que é bom mesmo, é ver os elogios 
chegando e a motivação da galera. E cada dia que passa, dá mais vontade 
de pesquisar e compartilhar frases com todos os seguidores. Compreende? 
[...] 
4) Você é homem? É mulher? 
Bom, milhares de perguntas chegaram no twitter perguntando quem sou, 
quem alimenta esse twitter e esse tumblr. Aposto que, maioria das pessoas 
pensam que seria uma garota, mulher(?) ou, maioria das pessoas pensam 
que é um garoto, homem(?) Bom, é uma boa pergunta. Mas relaxa, isso é 
apenas um segredo. Se eu contar, perde a graça. 
[...] 
5) Seu twitter é mantido por uma equipe de moderadores? 
Não! Quem atualiza diariamente esse twitter, sou eu. Sozinha(o). 

 
6) Você twitta demais: 
Ok, pode me dar unfollow ;) 

 
7) Você não faz o dia inteiro, só vive no twitter? 
Meu, é só para quem pode. Ainda não estão pagando para quem tuíta 
muito, mas vai saber um dia qualquer ai, que eu receba mil reais por cada 
tweet? ~risos~ 
[...] 
9) Porque se esconde atrás desse twitter e não revela-se logo? 
Bom, é uma delícia criar um mistério. É um tesão deixar algumas pessoas 
curiosas. Num é bom? haha. Então, eu não quero ”ibope” para mim. Não se 
preocupe tanto comigo, um dia, quem sabe eu não revelo minha identidade 
aqui? Quem sabe, me da uma vontade eu digo quem sou. É, daqui uns dias 
sim. Mas, relaxa e vem comigo. 

 
10) Juro, esse é o melhor twitter de Clarice que eu sigo. De onde você 
tira essas frases? 
Bom, quando você cria um twitter, principalmente de um escritor, de um 
músico ou algo do tipo, você tem que estudá-lo. E pesquisá-lo, e saber 
sobre a vida dele(a). Foi o que eu fiz, não é de agora que eu leio Clarice, faz 
um bom tempo. E as frases postadas no twitter são tiradas de Livros, 
raramente eu pego frases da internet. Hoje, a internet confunde as pessoas. 
Tem twitter em homenagem a Clarice que posta outras frases de outros 
autores. Triste né? Bom, você que me segue e sabe: Que as melhores 
frases de Clarice estão aqui @FrasesDeClarice. Nenhum, outro twitter posta 
frases diferentes quanto eu. Certo? ;) 

 
11) Você só tem esse twitter @FrasesDeClarice? 
Não, eu também tenho o @CaioAbreuFrases que eu também vivo postando 
algumas frases delíciosas. Sigam lá amores. 

 
12) Você sempre posta textos de sua Autoria? 
Sim, sempre quando posso. E maioria das vezes, irei postar alguns textos 
de minha autoria aqui. Mas, em anônimo. 

 
13) Você é escritor(a)? 
Não, não vou dizer que sou escritor(a) por que não sou. Adoro ler e 
escrever. Ler é bom, escrever é ótimo. A leitura me encanta, escrever me 
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fascina. Portanto, sou só um(a) amador(a). Só escrevo quando eu quero e 
quando me dá vontade. Sim, tenho bastantes textos, simples, grandes, 
pequenos, chatos, feios. Estarei postando alguns, em breve. 
[...] (sic) 
(Disponível em <http://www.clariciandoclarice. com> Acessado em 2011- 
jun/2012) (grifo nosso) 

 

As perguntas elaboradas por um locutor fictício e as repostas dadas pela 

personagem com a máscara de Clarice, além de revelarem a intenção do autor do 

perfil, separam nitidamente o eu que enuncia do eu que representa a enunciação, 

embora encontremos algumas coincidências entre um e outro. A presença das gírias 

e das onomatopeias, a escrita rápida sem revisão trazem ressonâncias de um tempo 

e de um espaço marcados pela atualidade, pelas tecnologias atuais. O gesto, o 

estilo, as ocupações e a vida atual formam uma rede de elementos transgredientes 

que revestem Clarice de outro corpo, marcando a presença do acabamento estético 

dado pelo criador no excedente de visão. Um corpo que não anula o outro 

representado pelo avatar. No jogo de luz e de sombra, em que Clarice é a luz e o 

herói fica na sombra, o leitor-autor concretiza na boca da personagem a sua 

intenção, quando declara se deliciar com a brincadeira de esconde-esconde. 

Ademais, quando ele nega a necessidade de ser reconhecido, de ser popular 

e de ser visto como uma grande personalidade, recuperamos outro discurso. 

Quando ele nega, ele afirma. Temos uma série de evidências, tal como a consciente 

construção do anonimato, etc. que desnuda uma vontade de ser visto. Primeiro, 

porque as perguntas e as respostas foram criadas por ele com intuito de fomentar 

uma curiosidade inicialmente sentida por um ser que ele criou. Significa que todas  

as declarações exibem a vontade de ser reconhecido por milhares de pessoas, 

inclusive pessoas famosas. Segundo, quando ele afirma que o perfil dele é baseado 

na pesquisa e no estudo criterioso das obras de Clarice, busca garantir um 

reconhecimento num universo onde é virulenta a prática de citação das obras da 

autora. Terceiro, ele altera trechos da obra com propósito de criar uma atmosfera de 

névoa, em que o leitor não sabe mais distinguir a imagem de Clarice e a do autor do 

perfil. Então, a pressuposta entrevista está permeada de sonho. 

Com a invenção de um interlocutor curioso e com a construção de uma 

personagem que se revela dia-a-dia por meio de fragmentos, ou seja, com o 

inacabamento da personagem, ele instaura um novo excedente de visão. O leitor- 

seguidor, orientado pelo leitor-autor, não deve se limitar ao vivenciamento interno, 
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ao desajuste existencial da personagem Clarice Lispector ou apenas a retweetar, 

todavia deve se deslocar para um lugar exterior a ela e tentar do alto formar uma 

unidade a partir dos fragmentos dados pelo leitor-autor. 

No excedente de visão do leitor-autor, a fragmentação da personagem é uma 

estratégia que corrobora a presença de um ritual regido pelo segredo cuja máscara 

de Clarice guarda. No excedente de visão do leitor-seguidor, as partes devem ser 

condensadas em um todo, capaz de revelar as linhas, os contornos do corpo da 

pessoa que fala atrás da máscara de Clarice. 

Por conta do mistério em torno de uma identidade, a narradora-personagem 

está sempre sofrendo a coerção estética do leitor-autor e do leitor-seguidor. Um e 

outro tentam fechá-la em unidade. Significa dizer que ela é inacabada. Seu 

acabamento final depende da revelação de um segredo que não pode ser de 

imediato externado. 

Cumpre esclarecer, nessa parte, que o anonimato não é uma ausência, mas a 

condição de todos aqueles que, na contemporaneidade, não são o centro, não são 

personalidades no mundo dos espetáculos. Então, é no paradoxo que a personagem 

Clarice é apresentada pelo leitor-autor-criador. Clarice, grande personalidade, 

mascara um ser que não tem sentido fora do avatar, não existe. Considerando tal 

premissa, acreditamos que a personagem anônima usa o drama de Clarice para 

chegar até um ângulo de visão dos holofotes. Ela é um projetor de luz sobre um ser 

de vida obscura. Novamente, deparamo-nos com uma dubiedade. São duas vidas 

contrárias que se reúnem em um mesmo ser: um é anônimo e outro é uma estrela 

no palco do mundo virtual. Temos um travestir. 

Considerando tal circunstância, a personagem Clarice ganha vida dupla: ora é 

a uma grande personalidade da literatura brasileira ora é o sujeito contemporâneo 

em busca de um reconhecimento no mundo dos espetáculos. Assim, ele está 

sempre evocando dois tempos enunciativos diferentes e duas épocas distintas. 

Como serve de camuflagem para um herói da contemporaneidade, sofre a forte 

influência das tecnologias. Um herói que vê na máquina a possibilidade de 

preenchimento do vazio deixado pela falta de imanência; que vê na máquina a forma 

de (re)estabelecer um sentido para si no mundo globalizado. Assim, o herói anônimo 

e mascarado, na saga de se tornar uma grande personalidade no Twitter, inventa 

uma série de estratégias para que sejam compartilhados os seus Tweets e para 

angariar mais seguidores. A estratégia do concurso, além de evidenciar o desejo de 



170 
 

 
 
 

ser percebido, remonta o acontecimento, a situação e o tempo em que a 

personagem foi submetida. 

 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
Os exemplos aludem ao fundo aperceptivo em que a personagem foi inserida. 

Esse fundo, na realidade, é vivido pelo ser mascarado. Assim, enxergamos o 

concurso e a saudação presentes em (30a), (30b) e (30c) como alguns dos 

elementos concludentes da personagem mascarada e do universo em que ela está 

sujeitada. Todo acontecimento, toda e qualquer ação dela responde, de certa forma, 

a esse lugar. O dizer está sujeitado à conjuntura e a circunstâncias discursivas do 

Twitter. Ao inseri-la nesse contexto, o leitor-autor, numa visão panorâmica, pode 

perceber as reações, as expressões, os movimentos dela e concluí-la de acordo 

com a sua vontade. O desejo do leitor-autor se manifesta, diante disso, quando o 

corpo de um ser contemporâneo é (re)vestido com as carnes de outro ser de vida 

CONCORRENDO. ENTÃO DÊEM #RT NESSE TWEET E VEJA AS INFOS 
AQUI http://clariceandoclarice.tumblr.com/ 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir Marcado 
como FavoritoFavorito 

ESTARÁ RETWEET DER QUEM SÓ 
 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (30a) 12 Mar 11 

#SORTEIOLIVROS 

[recado] Concurso finalizado. Amanhã irei ler todos os textos enviados por 
vocês e irei avaliar todos. Voltarei com as frases. Boa sorte. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
4 Retweet 0:15 - 14 Mar 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (30b) 

Bom domingo para vocês. Segunda-feira é um dia mais difícil porque é 
sempre a tentativa do começo de vida nova. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (30c) 
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pregressa para que a força e a significação do mistério deem acabamento ao todo 

do perfil. 

Enquanto a personagem age em meio à escuridão no intuito de ser popular e 

de ser o centro das atenções, o leitor-autor evidencia para os leitores-seguidores os 

limites que separam a máscara do ser obscuro, mormente, quando a personagem 

faz o concurso com o objetivo de ter um grande número de retweet. Nesse 

momento, recuperamos a presença de uma terceira pessoa revestida na primeira. 

Percebemos isso do excedente de visão do leitor-seguidor. Por sua vez, a 

personagem pode estar dando mais um elemento que permita concluí-la, fechá-la 

em uma unidade. Daí ele entra no jogo na tentativa de encontrar, no edital do 

concurso, rastros da pessoa que atualiza o perfil de Clarice. O concurso é uma 

estratégia de revelação gradativa da identidade do autor do perfil. 

Nesse cenário, uma terceira pessoa negocia as obras de Clarice em troca de 

um punhado de seguidores. Quem está no Twitter sabe da importância de ser 

popular e de ter um número de admiradores. O próprio suporte fomenta a busca de 

uma popularidade, incentiva a criação de estratégias para que o sujeito se torne uma 

referência no mundo virtual. Por essa razão, a personagem negocia as obras 

daquela que a mascara com a intenção final de ver a disseminação do seu perfil e 

não necessariamente das obras de Clarice. Ela não anula a disseminação das 

obras. Contudo, o discurso veiculado no Twitter parece exercer uma forte influência 

sobre a personagem anônima. O retweet, como já vimos, tem a função de 

disseminar ad infinitum os saberes. Com a divulgação, o perfil pode alcançar um 

número significativamente expressivo de leitores-seguidores. 

Para tanto, o ser anônimo não pode se distanciar muito das obras de Clarice, 

de suas características e de sua vida factual. Ao usar a máscara dela traz à tona a 

sua presença. Além disso, o leitor-seguidor espera reconhecê-la ali. Quando se afilia 

a um perfil desse tipo, cujo objetivo originário era espalhar os dizeres de Clarice, ele 

quer comprar no mercado do Twitter as palavras daquele outro e torná-las sua. O 

leitor-autor precisa manter alguns elementos, traços, marcas, sinais que recuperem 

essa outra vida que ser o anônimo, de certa forma, faz reviver: 
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(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012) 

 
Em (31a), (31b) e (31c), a presença evocada da Clarice escritora, da pessoa 

que tornou tênue o limite entre a sua vida e a sua obra e do seu estilo traz à lume a 

base de acabamento do perfil literário. Oriunda de uma atividade de divulgação, as 

tensões entre a divulgação e um trabalho estético são inevitáveis e imprescindíveis. 

São elas que constituem a própria essência do trabalho de acabamento do leitor- 

autor. A dubiedade entre a máscara e a sombra faz parte da conclusão das 

personagens, as quais em algum momento terão de se individualizar; passarão a 

ocupar espaços diferentes; falarão de lugares enunciativos distintos. O mistério traz 

consigo a revelação. De certa forma, o lugar, as características, as individualidades 

precisam ser evocadas no decorrer do todo da obra. 

A projeção da escritora facilita o desenvolvimento e o autodesvelamento do 

sujeito contemporâneo, que, ao se colocar à sombra, transfere para Clarice as suas 

inquietações diante de uma época em que é preciso se transmutar no outro para se 

Eu gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma história que 
começasse assim: "era uma vez... 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (31a)14 Out 

Inútil querer me classificar, eu simplesmente escapulo não deixando. 
Gênero não me pega mais. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (31b) 19 Out 

Não é fácil lembrar-me de como e por que escrevi um conto ou um 
romance. Depois que se despegam de mim, também eu os estranho. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (31c) 19 Out 
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fazer ouvir, para efetivamente ocupar um lugar no centro. O objetivo principal é o de 

ser aceito pelo grupo social a que pertence, de protestar contra a ditadura do 

anonimato. 

Sucede daí que a dubiedade entre a vida que a máscara evoca e a vida na 

sombra é uma estratégia que possibilita a construção de uma personagem em 

processo constante de acabamento, remontando o homem, ser simbólico. A luta 

entre a luz e a sombra, que tenta ser resolvida no mistério, não existia antes da 

posição de distância do leitor-autor e do leitor-seguidor. A luta foi resultado do 

trabalho estético, de uma consciência criadora, que se posicionou fora das 

personagens e do todo do acontecimento. 

O conflito, o mistério, o desvelamento gradativo de um ser que se escondeu 

atrás de uma máscara que brilha na internet, o recorte e a colagem, a presença de 

um ser criativo, o diálogo interno estabelecido entre os elementos do todo 

enformaram com material literário o perfil @frasesdeclarice. Fizeram desabrochar 

uma forma e um modo de fazer literatura que foge diametralmente das formas 

canônicas, apontando, assim, que o literário tem se constituído muito mais em 

sensor, adquirido em outras relações do que nos lugares histórica e culturalmente 

determinados. 
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Não há Deus por trás das imagens, e 
inclusive o nada que encobrem deve 
permanecer em segredo. A sedução, a 
fascinação, o resplendor “estético” de 
todos os grandes dispositivos imaginários 
reside nisso: no desaparecimento de toda 
a instância, seja a do rosto; o 
desaparecimento de toda a substância, 
seja a do desejo, na perfeição do signo 
artificial. 

 
Baudrillard 
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4 AS ESTRATÉGIAS DE ESCREVER E DE LER A NARRATIVA 

CONTEMPORÂNEA NO TWITTER DE PERFIL LITERÁRIO: o jogo da alusão do 

leitor-autor e do leitor-seguidor em @frasesdeclarice 

 
 

 

Aludir é melhor do que [narrar]. 
Vânia Torga 

 
 
 

No Twitter, de modo abrangente, observamos, até o presente momento, que o 

indivíduo ─ na sua condição de sujeito, de ser simbólico no sentido bakhtiniano do 

termo ─ vem gradativamente se re(a)presentando e se identificando como 

constitutivamente atravessado pelo Outro: o duplo. A sua gênese e a sua natureza 

estão no Outro e não mais numa entidade transcendental. Entretanto, não queremos 

assinalar, com isso, o desaparecimento enunciativo do sujeito, uma vez que poderia 

parecer para o nosso interlocutor uma posição extrema. Isso não nos impede de 

afirmarmos que a ilusão da imagem do eu está cada vez mais se estreitando ou se 

modificando. No universo das artes, principalmente, é comum ouvir que a 

singularidade ocorre a partir da reprodução e da reunião de diversos estilos em um 

mesmo lugar. Houve um tempo em que o eu era especialista em apagar as digitais 

do Outro, por causa de uma singularidade. No momento atual, o que percebemos, 

pela simples razão de uma influência de um mundo marcado pela tecnologia, é que 

o eu tem se apagado diante da presença do Outro por conta da celebração de uma 

heterogeneidade. A singularidade está no trato dado ao Outro. 

O sujeito tem lutado ─ de modo desesperado, através da criação de 

estratégias enunciativas diversas ─ para marcar e manter, seja na ordem do 

discurso, seja na ordem sintática ou semiótica, o lugar do Um. Tem combatido o bom 
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combate contra a automatização de suas ações e de seus pensamentos. Isso não 

implica dizer que o suporte não esteja alimentando a ilusão de um ser único, de uma 

consciência singular e de um produtor do próprio dizer. O suporte, na realidade, 

fomenta um discurso de conciliação entre um discurso de alteridade e um de sujeito 

livre das amarras do dizer do Outro na própria superfície textual. Ele instiga a 

produção marcada do duplo através da metonimização, da hifenização e da 

metaforização de saberes. Entretanto, posto numa estrutura perpendicular, o peso 

maior pende para a instância da heterogeneidade. 

Diante dessa conjuntura conciliatória e perpendicular, quando encontramos as 

formas de modalização autonímicas60 marcadas e não-marcadas explicitamente no 

Twitter, sejam elas disponibilizadas pelo suporte, sejam elas criadas ou apropriadas 

no exterior pelo sujeito, percebemos que o sujeito vem aprendendo, através da 

encenação e da simulação, a negociar as próprias palavras e as do Outro no fio do 

seu discurso; vem aprendendo intencionalmente (metaenunciação), muitas vezes, a 

assumir-se no/como Outro. É como representante do Outro que ele vem 

subvertendo o já-dito e se constituindo através da escrita de índices. Nos perfis de 

Clarice, o leitor se autorrepresenta como autor através da voz da alteridade. É se 

travestindo de Clarice que encena o papel de leitor-autor. Deixando o outro, que 

constitutivamente faz parte de si, sobressair-se é que o sujeito vem se desdobrando. 

A alusão61 tem uma importância fundamental nesse desdobramento. Ela 

opera e apela para uma memória discursiva e para o deslocamento e a 

condensação de partes contrárias no Um. Cria a desconfiança de que o Um é um 

mosaico de palavras tomadas emprestadas dos outros, e se o discurso se apresenta 

sem ruptura é pelo gosto do próprio. Além disso, a imagem de um leitor-autor não 

está na disposição do signo, não está marcada linguisticamente nos perfis, mas está 

no próprio processo de constituição do dizer, no fenômeno em sua espontaneidade. 

Lá onde a enunciação surge, o sujeito vem agregando saberes e concretamente 

 
 

60 De acordo com Authier-Revuz (2000, p. 12), as modalidades autonímicas são vistas “como um 
surgimento enunciativo do outro da linguagem”, ao que ela deu o nome de não-coincidências do 
dizer. Para ela, as formas de marcação de não-coincidência do dizer acionam “um jogo enunciativo 
entre outros e não exclusivamente a linguagem dos outros”. 
61 “A alusão, estratégia textual, construída como ação de linguagem, indicia o movimento de 
deslocamento do autor/leitor na busca da construção interativa de sentidos nas ações do um e do 
outro, o que se dá via excedente de visão. A excedência de visão, [...], diz respeito ao processo de 
produção de sentido que o locutor produz inventando a si como uma certa construção de linguagem, 
inventando, também, o outro, o interlocutor, como uma construção de linguagem com a qual viabiliza 
a interação” (TORGA, 2007,p. 194). 
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agindo como leitor-autor. Quem recupera esses deslocamentos de saberes e de 

posições é a alusão, que, conforme Torga (2001, p. 10), através de traços sintáticos, 

discursivos e semióticos, forma os elos entre as partes e o todo, entre o explícito e o 

implícito, entre o fenômeno e o conceito. Ainda, assegura a identificação dos papéis 

num domínio discursivo específico e correlaciona o leitor e o autor. 

No Twitter, quando o sujeito apaga a presença do Outro, não significa que ele 

foi acometido pelo esquecimento62 natural de que é permeado pela alteridade, mas 

que intencionalmente se autorrepresenta como uma unidade com as palavras do 

Outro sem expressá-las nitidamente para o interlocutor. Ele foi estrategicamente 

pressuposto para reconhecer os rastros, as marcas do Outro no fio do seu discurso. 

É importante salientar que, se é que existe um fio, esse não se restringe apenas à 

palavra, mas se estende a todo um campo semiótico. O avatar e todas as imagens 

fazem parte da estratégia global desenvolvida para contornar, sublinhar e reforçar os 

domínios enunciativos dos interlocutores. A alusão é o elo que reúne o campo 

semiótico e o linguístico na composição do todo do perfil. 

As formas de apropriação do dizer do Outro, marcadas e não-marcadas, e o 

diálogo com um exterior assinalam um tipo de escrita concisa que economiza no 

textual, que explora e amplia a dimensão semiótica e discursiva. Sem se dar conta,  

o indivíduo vem se manifestando e dando vazão às formas híbridas 

(texto/imagem/símbolos) que representam o já-dito do qual somos constitutivamente 

atravessados no presente. Numa imposição do tempo histórico no qual estamos 

inseridos, a voz anônima do interdiscurso vem tentando impor-se ao sujeito. Se as 

palavras são do Outro, se o eu está sempre com saldo devedor, por conta dos 

empréstimos e se o indivíduo se descobriu escravo das palavras ditas e repetidas, o 

intradiscurso, o aqui/agora da enunciação, traz tangencialmente a transgrediência 

através da inserção de uma série de elementos semióticos, que num jogo dialógico 

com as palavras, cria as fraturas de identificação do dado e do novo. 

No universo virtual, somos levados a considerar quem fala nesse dizer e do 

que ele fala. Isso tem bastado para compreender e significar o dito. Não só 

decodificamos, mas também reconstituímos parte da cena enunciativa que deu 

origem ao dizer do parceiro de interação. A reconstituição nunca é fiel, já que a 

 
62 Também denominado esquecimento 1 acomete naturalmente o sujeito que no movimento de 
unificação do dizer, quer se representar como patenteador de seu dito. Sobre este assunto ver Por 
uma análise automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux (1977). 
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memória, quando configura um acontecimento, quase sempre é atravessada pelo 

esquecimento. Por sua vez, a reconstrução do acontecimento sofre os acréscimos e 

os suplementos. O signo torna-se uma ponte que, quando atravessada, 

conseguimos fotografar a imagem panorâmica de um sujeito da escrita e do sujeito 

da leitura. Apegamos-nos aos papéis, aos estereótipos para significar, para construir 

um determinado sentido. Assim, perguntamo-nos se não estamos apagando 

gradativamente da memória discursiva a instância de um sujeito; se o sujeito não 

vem sendo acometido pela preguiça e pelo ócio do trabalho intelectivo. No Twitter, 

quando o sujeito retweeta, não estaria ele se subtraindo de si mesmo? Os perfis de 

Clarice Lispector, mais especificamente o literário, sugerem que não. A máquina do 

sentido não pode parar. O movimento de ir, vir e devir não para nunca. O sujeito tem 

buscado novos modos de manifestar-se no interior do discurso do Outro e vice- 

versa. 

Nas novas modalidades que desvelam a relação entre o eu e o Outro, o 

código semiótico entra, no jogo da alusão, como um contorno, um traçado 

diferenciador das palavras emprestadas e das próprias, na medida em que ele 

corrobora para a constituição da identidade do enunciador e do interlocutor. O avatar 

e todo um conjunto de signos semióticos são as evidências contextuais do 

acontecimento. No caso em estudo, o avatar serve, ainda, para espalhar na malha 

enunciativa do Outro o lugar do Um sem anular a ambiguidade, propondo, com a 

alusão, um encontro do Um com Outro do discurso. 

O desafio vertiginoso de escrever em 140 caracteres, a economia de espaço 

de escrita, tem apontado para um modo arriscado de escrever, em que um jogo 

dialógico do interdiscurso ou do já-dito e um interlocutivo são preponderantes no 

reconhecimento da identidade de um eu falo e de um Outro falado. O apagamento 

ou a localização precisa da presença do Outro obedece intencionalmente, no mais 

das vezes, à delimitação de caracteres. É numa celebração de uma comunhão, em 

que o sujeito projeta uma imagem de si (essa imagem evoca todo um exterior) e do 

seu receptor (que se dispersa), que o sentido tem se constituído e não pelo excesso 

de signo ou informações num mesmo lugar de enunciação. 

Nos perfis de Clarice Lispector, tais formas de re-inscrição do Outro no fio do 

discurso do Um são elementos fundamentais na corporificação ou estratificação de 

uma determinada prática discursiva, das práticas de escrever e de ler num universo 

marcado pela economia da escrita. Cada vez mais, um projeto de escrita e de leitura 
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─ que apela para a memória discursiva/memória eletrônica culturalmente partilhada; 

para uma encruzilhada de vozes; para uma alusão generalizada como estratégias de 

economia do dizer ─ tem se sedimentado na contemporaneidade. A atividade de 

escrever e de ler tem lidado com o prazer da complacência e da colaboração entre 

os sujeitos envolvidos no dizer, num jogo em que ambos precisam obrigatoriamente 

assumir o lugar um do outro para dar uma unidade ao dito. McLuhan (apud 

DARNTON, 2010, p. 85) previu, com os avanços da tecnologia da informação e da 

comunicação, a extinção da escrita. Para ele, as operações mentais seriam 

concretizadas por meio de outra técnica. A previsão dele ainda não se realizou, 

todavia a escrita, além de estar dividindo espaço com outros símbolos, tem se 

tornado alusiva. 

Com a contribuição de uma memória eletrônica, que arquiva de um modo 

organizado o exterior evocado, a escrita detalhista e descritivista tem sofrido uma 

forte desvalorização na sociedade da informação. A economia tem acometido o 

próprio signo, porque os interlocutores têm uma cognição avançada, por sua vez, 

são capazes de recuperar a parte que falta. A escrita do fragmento que remete ao 

todo, ou seja, a escrita de pequenas partes, que revelam um todo exterior e interior, 

tem efetivamente ganhado destaque no Twitter. O dizer tem sido construído de 

modo mais ou menos rápido, elíptico, uma vez que o leitor, a quem o dizer se dirige, 

é capaz de trazer à tona o que não está dito na superfície através da alusão. 

A escrita lacunar e elíptica traz ecos de um sistema de significação da 

sofística, a qual foi enxotada por defender que o signo não carrega um sentido único 

e verdadeiro, e não é a estrutura em si que guarda o sentido. Este é sempre uma 

construção, que leva em conta os interesses do enunciador, o qual deseja subjugar 

o outro-receptor, convencê-lo de que fala a verdade. O jogo é retórico. Se há uma 

retórica envolvendo a constituição do dizer, aquele que fala pretende construir 

com/na/pela escrita uma imagem de si específica e considera, sobretudo, o 

conhecimento que a recepção possui. De posse disso, aquele que fala constrói 

estratégias complexas entre o que deve ser explícito e o que o leitor pode recuperar 

na implicitude do dizer. 

Se o sentido é antes construído no jogo em que o enunciador está sempre se 

apropriando do saber do Outro e se desdobrando ao lugar do outro, não é na 

simples análise da superfície linguística que vamos encontrar a chave da “verdade”, 

mas sim no plano enunciativo da alternância dos sujeitos da comunicação, muito 
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bem sustentada por Bakhtin (2010a) na discussão sobre o gênero do discurso. Essa 

orientação define a presença ou a ausência na linearidade do texto de marcas, 

rastros, digitais das não-coincidências do dizer. É nesse cenário que o fenômeno da 

alusividade é posto por Torga (2001) como uma modalidade do funcionamento 

linguageiro em geral; como um fato que engendra e é engendrado pela linguagem; 

como um modo de expressar/mascarar a presença da heterogeneidade constitutiva, 

por sua vez, o modo como construímos os sentidos. 

Considerando a escrita do fragmento, o modo como este se relaciona com um 

exterior e constitui um interior, como os sujeitos da interação ocupam os seus 

devidos lugares nessa escrita, assinalamos que Torga (2001) tem toda razão em 

defender que a alusão não se sustenta como um simples jogo com as palavras; 

ainda como uma simples categoria de manifestação intertextual; ou um simples 

modo de despertar a ideia de uma pessoa ou um objeto sem a eles fazerem 

expressamente menção. Não anulamos nenhuma das possibilidades aventadas por 

outros teóricos, mas, ao mesmo tempo, na nossa visão e diante do nosso objeto de 

investigação, a alusão ganha mais um status, na medida em que é constitutiva da 

prática de todo dizer e reveladora da duplicidade do enunciado. A alusão não é 

exclusivamente um trocadilho com a língua do outro, mas sim o modo como 

construímos discursivamente os sentidos, os significados. 

Como aceitar a possibilidade de que Clarice Lispector e todo o conjunto de 

sua obra são simplesmente mencionados? Não conseguiríamos ir muito longe com 

essa definição, haja vista que Clarice e suas obras são os elementos fundantes da 

prática e da manifestação do sujeito que enuncia nos perfis que levam o seu nome. 

Seria possível estabelecer uma relação entre milhares de leitores-seguidores e o 

autor do perfil sem a presença da autora e seu dizer? Como imaginar que ─ a alusão 

sendo da ordem da interpretação e do sentido, por sua vez, o locutor aposta na 

memória discursiva do leitor ─ Clarice é apenas um elemento local da enunciação do 

autor do perfil e que por isso pode ser ignorada? Clarice e suas obras, num jogo de 

partes que se condensam em um todo, não seriam as únicas formas de estabelecer, 

naquele espaço, uma relação entre aquele fala e o seu coenunciador? A alusão, em 

vista disso, não seria a lei que regula o discurso do autor do perfil? É partindo do 

fenômeno da alusividade que o leitor-autor se inscreve e se escreve, inscreve seus 

leitores-seguidores na prática de tweetar. 
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Sendo assim, Authier-revuz (2000, p. 11) nos leva a asseverar que a alusão é 

orientada por um fenômeno mais abrangente: o dialogismo interno. Ela põe “em 

cena a enunciação, a heterogeneidade, a discursividade e o sentido”. A 

intertextualidade, nesse caso, é antes uma estratégia de manifestação do fenômeno 

da alusividade. A alusão, como uma forma de suspeição da presença do Outro- 

outro, estaria, no modo de estruturação do dialogismo interno, para a força 

perturbadora que teima em incomodar a certeza de um sujeito livre; em retirá-lo do 

estado de calmaria e em elevá-lo ao excedente de visão, para fora de si com vistas  

a refletir sobre a própria enunciação. Ela ainda pode ser vista como o motor que 

controla o movimento de forças de desenvolvimento do dizer. Daí Torga (2001) 

sustentar que ela traz as ressonâncias de um passado, do presente e de um futuro 

em um movimento espiralado. Ela denuncia a articulação necessária para a 

manutenção da linha do dizer (intradiscurso) e do espaço interdiscursivo. Estando 

ela no plano da alternância dos sujeitos, intermedia a negociação entre o sujeito e 

seu o contrário através da escrita. 

A alusão não pode ser apenas classificada como uma das formas de 

modalização autonímica que apaga as fronteiras entre o eu e Outro-outro, mas sim 

como uma possibilidade que permeia toda e qualquer manifestação do sujeito 

dialógico, do sujeito que enuncia, do sujeito que se constitui na escrita, podendo, 

assim, ser explícita ou não. Ela evidencia o modo como o sujeito escravo e gregário 

estabelece uma conivência com um sujeito livre e dono de seu dizer. Circunscreve- 

se ali no lastro da alternância do sujeito da comunicação. Sendo assim, a alusão é o 

componente que nunca deixa que o sujeito descanse. Impõe a ele um estado de 

vigília e de alerta para perceber que há algo estranho, insólito e latente no si. No 

corpo da escrita, a vestimenta discursiva dos interlocutores tem sido o foco de 

sentido e não necessariamente o signo no sentido estruturalista do termo. O 

desenrolar do rito discursivo, o modo como o interlocutor é envolvido na cena 

enunciativa e o modo como responde ou como deve responder às provocações do 

enunciador assinalam um movimento de sentido com alusão. 

No perfil literário, a alusão tem se tornado uma possibilidade de escrever e de 

ler; vem se constituindo como um regime enunciativo da escrita econômica e 

simplificada sem anular a sua função originária. Queremos dizer que a alusão é o 

modo de escrever e de ler que vai formando a figura do todo por meio de índices e 

pequenas citações, os quais se constituem em partes desse todo. Ao mesmo tempo, 
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a alusão é a estratégia intencionalmente utilizada para assegurar ─ na presença de 

uma prática em que o Outro deve preponderar; nas palavras do Outro ─ de forma 

dissimulada e mascarada, a identidade do sujeito que fala. 

Quando o autor do perfil de @frasesdeclarice abandona as amarras do uso  

de qualquer marca linguística das palavras tomadas de empréstimo e fomenta a 

indecibilidade da repartição operada entre o eu e o Outro, inversamente, subverte o 

eu no dispositivo textual a fim de se fazer perceber o estranhamento. Através da 

inquietação causada no outro (o leitor-seguidor), ele alusivamente vai construir uma 

imagem de si (conceito) sem abandonar a tarefa de disseminar o dizer do Outro. O 

assombro no perfil é despertado pela repetição constante de tweets com os temas 

do mistério, do enigma e do anonimato. A partir de tais temas, os Tweets tornam-se 

uma descrição de um sujeito que não coincide com o seu avatar. Num jogo 

elaborado com estratégias complexas, os tweets são dirigidos a um público duplo. 

O autor se dirige a um público que é capaz de reconhecer e identificar a 

alusão à brincadeira de adivinhação e de participar do jogo de mistério, preservando, 

com isso, o prazer da conivência com um interlocutor restrito. Simultaneamente, o 

autor prefere não correr totalmente o risco de ver fracassado o jogo de adivinhação. 

Para tanto estabelece com um público mais amplo uma relação interativa A fim de 

atender a um público mais abrangente, escolhe a temática do amor, visto que sabe 

que vende com muita facilidade no mercado do Twitter. Dando as possibilidades de 

modos de interação, o leitor-seguidor pode tentar desvendar o mistério em torno da 

identidade do moderador do perfil ou pode simplesmente enxergar uma frase de 

efeito que deve ser retweetada. 

Se a alusão diz do modo como o sujeito escreve com as palavras do Outro 

uma imagem de si; a posição que assume; a imagem daquele com quem deseja 

interagir (seu coenunciador) e a posição exterior que este deve ocupar para 

compreender o dito, se dessa relação depende o sentido, ou seja, se o sentido 

depende do reconhecimento da negociação estabelecida entre o Outro-eu-outro, a 

imagem decalcada com as palavras e com os elementos semióticos de Clarice é 

dúbia. O leitor-autor é um moderador. Concomitantemente, é o criador, o artista. 

Nesse contexto, o leitor-autor tem sempre um ganho de sentido, seja ele duplo ou 

não. Quando ele propõe um jogo com a alusão, traz um leitor pressuposto, com 

imagem mais ou menos definida, o qual perceberá que tudo está carregado de 

sentido, que toda e qualquer atitude traz uma outra intenção subjacente. Ao mesmo 
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tempo deixa o texto aberto à possibilidade de qualquer leitor entrar na cena 

enunciativa e interagir. Há uma exclusão, quando ele imagina a roupa discursiva do 

leitor-seguidor (investigador) simultaneamente inclui, na ocasião em que prevê a 

possibilidade de o leitor-seguidor apenas recuperar uma frase de Clarice Lispector. 

Desconfiando de que todos os elementos estão carregados de um sentido 

outro, o avatar ─ enquanto uma parte que constitui o todo do perfil ─ torna-se uma 

instrução de leitura, na medida em que o sujeito que fala estrategicamente brinca de 

luz/sombra, Outro/eu/outro, presença/ausência, não numa dicotomia, mas num 

processo de contiguidade, com o seu leitor-seguidor. Para que o jogo dos contrários 

se torne uma instrução de leitura, o autor do perfil, o qual deveria apresentar-se 

como moderador, borra o lugar devido a ele e por cima inscreve o anonimato. O que 

poderia parecer uma simples frase de abertura do perfil se desdobra em um modo 

de escrever e ler @frasesdeclarice. 

Numa correlação entre avatar e os tweets, temos um jogo de reflexos: ora 

estes reavivam na lembrança do leitor-seguidor a escritora contemporânea que vem 

sendo sacralizada e reverenciada no Twitter, ora o olhar do leitor-seguidor se torna 

penetrante e profundo diante da imagem que vê, na esperança de encontrar aquele 

que está por trás da fotografia. Nesses momentos em que é tomado pelo 

estranhamento, perscruta a imagem a fim de atingir sua face inversa, de tornar 

visível o que causa a desarmonia e o desacordo. Ele percebe que nem sempre a 

imagem confere com aquilo que é dito. Discursivamente, a imagem do avatar é 

desfeita e refeita pelo leitor-autor-criador e pelos leitores-seguidores com o jogo da 

alusão. 

Nesse jogo, o leitor-seguidor deve entrar em cena fingindo ser um detetive, 

que quer descobrir a identidade de um sujeito especialista em apagar os próprios 

rastros, na mesma medida, deve identificar o objeto a ser retweetado. Indo mais 

fundo, ora o leitor deve reconhecer a alusão à prática de divulgação, então o avatar 

remete ao Outro e a todo um ritual de significação: a posição de enunciador e a 

posição que deve assumir para que o dito faça sentido; ora o leitor-seguidor deve se 

lançar numa órbita do sonho, do faz de conta, da ficção, da imitação de uma 

brincadeira. Então o avatar recupera o autor-criador, o eu na sua singularidade. Por 

sua vez, são evocadas outras posições, outros sentidos para os tweets. 

O fenômeno da alusão circunscreve a estratégia de abertura e de fechamento 

de sentidos, mas também sobremaneira, serve a um modo de escrever e de 
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reconstituir, com um conjunto de partes de palavras do Outro, a narrativa, o relato 

elíptico de um eu anônimo. Em vista disso, os tweets são simultaneamente partes da 

atividade de disseminação das obras de Clarice Lispector, já que houve a 

reprodução, a paráfrase, e são também partes que vão recompondo o Um na linha 

da transformação, do pastiche. 

Quando nos deparamos com os tweets no perfil de @frasesdeclarice, 

enxergamos a ponta de um fio, no limite da visibilidade, que entrelaça o Um ao 

Outro. A ponta do fio, quando puxada para fora pelo leitor-seguidor, revela a 

extensão e a dimensão de sua implicitude; desvela um dos “princípios da realização 

fenomênica da alusão”, o de que, de acordo com Torga, “para um bom entendedor 

um pingo é letra” (2006, p. 44). Na relação entre aquele que fala e aquele que 

colabora com a constituição do dizer do outro, a ponta à vista do fio se insinuando 

deve provocar um certo estranhamento, um desconforto, um obstáculo, um desvio 

em direção a um outro sentido, que não está totalmente manifestado na linearidade 

textual. A informação a ser resgatada desenha os movimentos de ir, vir e devir 

próprios da alusão. O leitor-seguidor busca fora do Um o Outro. Na mobilização de 

saberes oferecidos na enunciação pelo Um e pelo Outro, temos o devir, o sentido, o 

qual é resultado do ativismo do leitor-seguidor em reunir os polos opostos do 

discurso. 

Traduzindo com outras palavras, o jogo alusivo do leitor-autor e do leitor- 

seguidor nos faz recuperar, na linha da transformação, partes daquelas histórias de 

mistérios, recheadas de enigmas cujas pistas são dadas por um narrador mórbido e 

marginal que busca notoriedade e a consegue apagando os próprios rastros, 

disfarçando-se tanto para relatar um fato quanto para agir. Então, a alusão evoca a 

escrita dos estilhaços de uma narrativa, envolvendo um acontecimento e 

personagens reagindo à situação, ao cenário em que foram expostas. Além disso, 

torna presente a imagem de um leitor-autor criador, aquele que dá acabamento 

estético ao perfil, ao instaurar e ao aludir a uma atmosfera labiríntica de 

claro/escuro/claro. 

A narrativa elíptica63 de um sujeito anônimo e mascarado, o qual reflete sobre 

sua condição existencial no mundo, sinaliza um modo de escrever e de ler com 

alusão em que a história é apenas indiciada pelo leitor-autor e cabe ao leitor- 
 

63 “Uma história pode ser mais ou menos rápida ─ quer dizer, mais ou menos elíptica ─ porém, o que 
determina até que ponto ela pode ser elíptica é o tipo de leitor a que se destina” (ECO, 1994, p. 12). 
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seguidor colaborar no desdobramento do dado com a inserção de elementos 

ausentes na superfície textual. Através de uma memória discursiva culturamente 

compartilhada, ele é capaz de reconstituir e reunir um tempo, um espaço, as ações 

das personagens na implicitude do dito, ou seja, ele evoca toda uma estrutura onde 

o evento acontece. É como se ele tivesse em sua consciência os esquemas de uma 

narrativa podendo, por conta disso, reconhecer nos estilhaços o seu todo. O modo 

como leitor-autor escreve a narrativa lembra a postura dos investigadores de 

homicídios, envolvendo um serial killer, que, a partir de pequenos indícios e na 

ausência do autor do delito, reconstituem a cena do crime. 

Quando o leitor-autor escreve a narrativa através de índices, o desabrochar 

da forma necessita de um leitor-autor-seguidor no excedente de visão, capaz de 

juntos darem continuidade à história. O leitor-autor deixa o leitor-seguidor livre para 

continuar a história. O jogo se torna ainda mais interessante quando o leitor-autor 

subverte a estrutura tradicional que o mistério e o enigma geralmente apresentam. 

Assim, não temos uma narrativa nos moldes tradicionais, em que é possível, no 

interior do texto, encontrar uma apresentação, um conflito, um clímax e um 

desfecho. Encontramos estilhaços desses elementos no excedente de visão  do 

autor do perfil e o leitor-seguidor organiza o acontecimento, as situações possíveis 

que se harmonizam com clímax e com desfecho, cria a imagem da personagem em 

um segundo excedente de visão. 

A alusão, nesse instante, remete a sua etimologia ludus,64 ao jogo, à imitação 

de um determinado fenômeno brincando. Se há a reprodução de uma narrativa de 

mistério brincando, o leitor-autor sabe, ao ocultar alguns de seus elementos, que o 

prazer estético está justamente no trabalho mnemônico com a imaginação do leitor- 

seguidor. Ele tem de colaborar na reconstituição da imagem da personagem, 

imaginar, a partir das orientações do leitor-autor-criador, situações em que o conflito 

pode se desenrolar; a partir do clímax, tentar dar um desfecho, descobrindo a 

identidade do autor do perfil. Ao arriscar o seu trabalho estético, confiando na 

atividade mnemônica do seu leitor-seguidor, ele quer que cada um vá buscar, a 

partir das orientações dadas por ele, suas próprias estratégias para recompor o  

todo. Na recuperação de uma sequência narrativa, teremos não só uma história, 

mas diversos relatos sobre a identidade de um sujeito mascarado, uma vez que, ao 
 

64 Ver a definição de Antônio Suarez de Abreu em A arte de argumentar: gerenciando razão e  
emoção (2005, p.132). 
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rememorar com a escrita alusiva, um mundo de faz de conta é soerguido como num 

sonho. Logo, cada leitor-seguidor trará as suas lembranças, suas vivências para 

colaborar na construção da história. 

Sendo a alusão o modo de escrever e de ler a narrativa de um ser misterioso, 

traz resquícios do exterior, de um saber culturalmente definido. Implica afirmar que 

não é em si reprodução fiel do exterior. É sim um novo modo de construir a narrativa 

no universo da simulação. Nessa nova modalidade de narrar uma história, não há 

necessidade de trazer à tona toda uma sequência, toda uma série de elementos. O 

leitor-autor, que reconhece a necessidade da complacência do leitor-seguidor, 

seleciona e combina alguns que devem aparecer na superfície. O leitor-seguidor fica 

responsável por terminar a outra parte do trabalho estético. É interessante salientar, 

nesse ponto da argumentação, que, para dar acabamento estético ao seu dizer, o 

leitor-autor-criador se desloca até a recepção. Lá imagina as reações dela, observa 

o estranhamento, então, indicia o comportamento que essa deve ter através da 

criação de um seguidor curioso em descobrir sua identidade. Vestido na roupagem 

da personagem curiosa, significa que o leitor-seguidor compreendeu o que o autor 

queria dele. Ademais, a imagem do interlocutor criado através do deslocamento do 

leitor-autor revela a necessidade do tu. Os espaços em branco e as lacunas são 

recuperados e reconstituídos na linha do dizer do Um pela voz das personagens que 

investigam quem está recortando e colando as obras de Clarice Lispector. 

Portanto, Torga (2006) dirá que o movimento de escrever e de ler com alusão 

se sustenta no deslocamento de posições. Temos um retorno (já-dito) numa linha do 

dizer (em-sendo) e o ainda-não (futuro/presença do interlocutor). Diante dessa 

estrutura, o enunciador pode alongar ou encurtar, marcar a presença do já-dito ou 

não identificar no seu dizer, pressupondo sempre a presença na ausência de um 

interlocutor. Nessa instância, o leitor empírico não deve ser confundido com o leitor 

pressuposto pelo leitor-autor. Ambos se escrevem no perfil, dependem dele para 

garantir a sua existência, como já discutido no capítulo anterior. Assim, o leitor e o 

autor65 são estratégias enunciativas que circundam o ato de dizer, que aludem a 

uma narrativa. Por isso, não precisam coincidir com os seres da experiência. 

 
 
 

65 Eco (1994), em Seis Passeios pelo bosque da ficção, denomina a imagem representada ou 
refratada do autor e do leitor no enunciado de estratégias enunciativas responsáveis pela elaboração 
do sentido. Na obra, classifica e denomina o primeiro de autor-modelo e o segundo de leitor-modelo. 
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O jogo alusivo de escrever e de ler em @frasesdeclarice é controlado pelo 

leitor-autor-criador e pelo leitor-seguidor quando mobiliza um movimento mnemônico 

de lembrar, de esquecer, de descartar, de criar histórias, principalmente, naqueles 

espaços em branco, nas lacunas deixadas por um dos polos da enunciação. No 

espaço da memória, os polos são entrelaçados e deslocados pela metáfora e pela 

metonímia. A narrativa transversa se dá na linha da reprodução de uma prática de 

espalhamento do dizer. Pensando na esteira de Torga (2001), o jogo alusivo nos 

oferece ─ numa atividade de recorte e colagem das obras de Clarice Lispector ─ 

uma reflexão sobre a leitura e a escrita no universo virtual. Esse nos apresenta a 

medida mais ou menos exata da complexificação dos fenômenos de escrever e de 

ler. A linha imaginária sobre a qual escrevemos ou lemos é resultado de um 

movimento linear, mas também em espiral; de mobilização de saberes e da sua 

condensação em um espaço linear. Para perceber esses movimentos entre o 

linguístico, o discursivo e semiótico, abrimos duas seções que têm objetivo de 

demonstrar as estratégias de constituição do leitor-autor e do leitor-seguidor. 

 
 
 
4.1 O papel da memória-trabalho e da memória-sonho no trabalho estético do 

leitor-autor-criador e do leitor-seguidor 

 
 

É preciso ler [@frasesdeclarice], não com  
os olhos, mas com a memória e a 
imaginação. 

Machado de Assis 
 
 
 

O jogo com a imaginação do leitor pressuposto, enquanto um modo de 

escrever e de ler a narrativa elíptica e lacunar, leva-nos a considerar, de antemão, a 

correlação entre o trabalho estético elaborado pelos sujeitos da alternância no perfil 

@frasesdeclarice e a memória. Ela exerce um papel fundamental na manifestação 

da alusão, na significação e no trabalho de (re)elaboração de representações. 

De acordo com Nora (1993, p. 14), a memória, para se constituir, necessita de 

“gestos e de hábitos”. Depreendemos dessa assertiva que ─ embora seja um 

dispositivo natural, comum a todos os indivíduos, de fotografar, de registro, de 
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codificação, de armazenamento e de (re)estruturação simbólica dos objetos, das 

pessoas e do mundo circundante ─ ela é também um mecanismo de coesão social e 

de poder que controla, na troca afetiva com o Outro-outro, a transmissão/repetição 

de determinados saberes e de informações que não podem e não devem cair no 

esquecimento,66 fenômeno que acomete, não raro, a memória em sua dimensão 

cognitiva. 

Queremos dizer que o registro tem sempre uma motivação exterior. Não 

registramos tudo a nossa volta, mas apenas aquilo que, numa determinada situação, 

somos dirigidos a guardar. Dependendo do impacto e da intensidade do vivido, a 

memória, a partir de uma rede de associações, armazena o exterior, não em sua 

totalidade. Ela faz um recorte do todo para guardá-lo. Além do mais, os saberes 

difundidos numa coletividade imprimem ao homem um sentimento de pertença e um 

caráter de sujeito social, histórico e cultural. O modo como o sujeito vive as 

experiências com o grupo, ou seja, o modo como ele percebe, apropria-se e recebe 

os saberes do Outro-outro dentro de uma comunidade é fundamental para a 

constituição da memória singular e individual. 

Em uma palavra, existe um movimento complexo entre o registrado e o 

experienciado. A relação não é tão direta quanto parece. O registro do experienciado 

traz ecos de outros registros. Dessa forma, a percepção do indivíduo responde e 

depende de estímulos exteriores; do empirismo, do embate com o outro; das 

relações afetivas e sociais e da experiência que se repete no cotidiano e que exige 

ações performáticas. Num movimento da dialética dos contrários, o armazenado 

consiste em uma metáfora, que mobilizou, num exercício mnemônico, elementos 

materiais, vestígios, resquícios dados pelo exterior, pelo outro na transmissão de 

saberes e componentes do subjetivo, do todo experienciado ao longo de uma vida 

social. A experiência ao longo de uma vida social interfere incisivamente no modo 

como armazenamos; como evocamos e como convidamos e somos convidados a 

recordar. 

A materialização dos movimentos mnemônicos traz à superfície um 

processamento interior. O esquecimento, a reminiscência, os brancos, os atos 

 
66 Apesar de alguns esquecimentos serem intencionalmente construídos pelo grupo que controla a 
memória, ou seja, o esquecimento é um mecanismo de poder, estes sempre partem de uma condição 
natural e da limitação que o indivíduo possui, por isso, não anula o processo natural do qual estamos 
sujeitados. 



189 
 

 
 
 

falhos, as lacunas, etc. são ocorrências de um lugar limitado, de um lugar que não 

consegue apreender, em uma totalidade, a experiência com os fenômenos 

vivenciados. Além disso, tais manifestações mnemônicas deixam ver que a memória 

não é uma máquina ou um instrumento que decalca em sua integralidade o mundo 

exterior. Ela é fragmentada, é constituída de partes apreendidas no exterior, 

significadas no interior e ressignificadas no exterior. Não é ordenada num modo 

espaço-temporal, não é estruturada numa ordem de sucessão e de continuidade, 

embora seja descontínua e obedeça a uma lógica própria do fluxo da consciência. 

Ela é um pandemônio, pois todas as vivências estão misturadas, e o modo linear 

como as codificações vêm à tona desenha apenas uma parte do processo de 

rememoração. 

Cumpre ressalvar que a descontinuidade, próprio do trabalho da memória, 

apenas se insinua no contínuo. A alusão, enquanto uma atividade linguageira, torna- 

se, por parte do enunciador, o modo como o sujeito mnemonista negocia com o 

contínuo e o descontínuo em uma determinada prática social. Por parte da  

recepção, a memória é um operador da alusão, assim como a alusão operacionaliza 

e evoca um trabalho com a memória. 

Prosseguindo, o relacionamento do Um com o Outro, assim como a alusão, 

depende de uma memória comum para se concretizar; depende de um saber 

partilhado. Conforme Teves (2002), a memória é vista, com isso, como um conjunto 

de saberes e de crenças registradas e compartilhadas em um determinado espaço- 

tempo. Também denominada de memória coletiva ou de imaginário social, ela regula 

os comportamentos recíprocos dos indivíduos. É por meio dela que os grupos se 

ligam um ao outro tendendo para uma aparente homogeneidade. As tradições, as 

crenças, as ritualizações, as grandes narrativas, os heróis são exemplos de 

reguladores de uma memória que identifica e que imprime para uma determinada 

comunidade uma imagem singular de si. Esse material comum é um dos substratos 

da alusão. 

A aparente homogeneidade ocorre, haja vista que, na tentativa de reproduzir 

o dado e o instituído pela comunidade, o indivíduo, na sua condição de sujeito, não 

consegue reconstituir um acontecimento como ele realmente se deu, mas como se 

insinuou. Até mesmo porque, ele sempre vive, enxerga e ouve a partir de ângulos. 

Não conseguimos recuperar, nas nossas narrativas, o passado, a experiência 
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concreta em sua fiel integralidade. Quando evocamos um passado67 no presente, na 

realidade, aludimos a ele. Carregado de alegorias, de metáforas e de metonímias, o 

comum se torna singular, uma vez que o modo como ele recupera através da 

linguagem é muito peculiar ao presente. Daí, a homogeneidade ser constituída de 

partes diferentes, do heterogêneo. Dizemos isso, visto que, no resgate ou na 

rememoração de uma ação ou de um acontecimento, o sujeito se apresenta como 

resultado de uma mistura de outras memórias presentes no todo da comunidade. 

O sujeito, para recordar, assume sempre um papel, uma função em uma 

situação imediata. Ao lembrar, dependendo do interlocutor, pode apagar, deixar 

lacunas, brancos e subverter o passado, se bem que a subversão faz parte do ato 

de recordar. Além disso, o papel, a posição e a função assumidos, no presente de 

uma narrativa, trazem consigo a impossibilidade de enxergar o todo do 

acontecimento. Então, ele recupera uma parte, a qual será reconhecida e reiterada 

pelo outro. A outra parte é fruto dos devaneios e da ilusão; é resultado da limitação 

que a memória impõe ao sujeito de não enxergar o todo do acontecimento. Outro 

substrato da alusão. 

A dialética entre os fenômenos ligados a uma cognição, às 

manifestações/reações de um sistema nervoso e o contato com o outro em um jogo 

de interação real/imaginária resultam num sistema de estruturas sociocognitivas 

flexíveis e transmutáveis de registro e de percepção que organizam as realidades e 

o caos que nos atravessa. O registro é sempre o produto, seja ele construído 

coletivamente, seja ele construído no interior de uma consciência singular, de uma 

percepção, das forças presentes na realidade e das coerções sociais. O registro é 

discursivo, é simbólico. Registrar uma “realidade significa investigar sua dupla 

dimensão objetiva e subjetiva, e que se incorpora na ação coletiva dos membros” 

(TEVES, 2002, p. 64). 

Diante disso, a memória é viva, metabólica e dinâmica. Em sendo viva, está 

em constante estruturação e turbulência. O vivido é constantemente revivido. O 

sujeito é obrigado a recordar, todos os dias, os seus deveres, e lembrar como deve 

se comportar em determinadas situações comunicativas. A cada recordação, ele 

mantém uma coerência com o grupo do qual faz parte, com o seu exterior, apesar 

 
67 “A memória faz com que os dados caibam em esquemas conceituais, reconfigura sempre o 
passado tendo por base as exigências do presente” (ROSSI, 2010, p. 28). 
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de sempre acrescentar algo novo ao lembrando. Ao reviver, aquilo que estava 

estruturado e organizado é desorganizado para atender a uma situação imediata e é 

reorganizado no interior de uma consciência. A imperfeição do decalque se dá, 

portanto, no ato de compreensão das coisas e na ação de codificá-la através da 

linguagem, já que essa não é a coisa em si, mas outra coisa: é a sua transfiguração. 

Para constituir uma memória coletiva e uma individual, as quais não são estanques, 

os indivíduos constroem, numa relação afetiva de amor e de ódio, em torno de si, 

uma série de artefatos que deem conta de preservar vivos, na lembrança dos 

sujeitos, quem são eles, o tempo e o lugar que ocupam; que possibilitem apagar, 

também, através de mecanismos disciplinares, uma parte do mundo exterior. Isso é 

possível, posto que há um entendimento de que o corpo é socialmente desenvolvido: 

o ouvido é biológico, mas o ouvir é dado pelo outro. Aprendemos, no processo 

relacional um/outro, a escutar o mundo; assim como o ouvir, o olhar é socialmente 

constituído. Os passos, a língua, os trejeitos, o modo como sentimos são produtos 

desse contato com o mundo e com o Outro-outro. Por conta disso, é factível a 

criação de determinados esquecimentos. Assim, a família, a escola, os amigos, a 

igreja e todas as instituições fazem o papel de alimentar alguns 

gestos e ritos e de excluir outros que consideram prejudiciais ao convívio em grupo. 

Cabe salientar que não sabemos onde começa as linhas que separam o 

coletivo do individual, apenas deduzimos, porque, a despeito das suas diferenças, 

estão entrecruzadas. Uma e outra mantêm uma mútua dependência. Não existe 

memória individual sem memória coletiva e vice-versa. Ambas estão imbricadas e 

refletidas nas práticas sociais. Estão infiltradas no ritual e na estilização de tais 

práticas. Nas práticas discursivas, o individual surge sempre a partir do esforço 

produzido pelo sujeito em recordar e em reproduzir um saber vigente. Sem perceber, 

ele suplementa o passado, porque este é sempre uma interpretação. Sendo 

interpretação, está carregado de ideologias, está misturado a outras lembranças, às 

lembranças individuais. 

Por temer o esquecimento, a memória coletiva, enquanto sistema simbólico 

comum de representação do experienciado, força os indivíduos a estarem criando e 

recriando memórias-prótese, imagens, símbolos e artefatos capazes de evocar 

continuamente na memória individual determinados comportamentos que devem ser 

reproduzidos. A sociedade institui lugares de memória. O arquivo, a biblioteca, os 

memoriais, os museus, os idosos e os meios de comunicação são lugares que têm a 
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função de lembrar sempre de um relacionamento comum. Esses são lugares 

oficialmente autorizados a guardar um passado específico. 

A memória coletiva não se limita a esses lugares oficialmente autorizados. Ela 

está dispersa, está em todo lugar. Nos outdoors das cidades, nas pichações, nas 

narrativas do cotidiano, etc. Nas narrativas do sujeito anônimo, encontramos traços 

de uma memória coletiva. Tanto é assim que as experiências individuais, as 

narrativas de pessoas comuns têm ganhado destaque no mundo contemporâneo, 

visto que o lugar da memória coletiva é no lugar mesmo da memória individual, é no 

sujeito. A partir de uma narrativa individual, é possível depreender, com a alusão, o 

lugar do Outro, do comum, do coletivo, da reprodução. 

Além do mais, para Torga (2006, p. 68), que percebe o sujeito como um lugar 

importante de memória, cabe agora ao indivíduo lembrar/esquecer e adaptar o 

vivido. A lembrança torna-se, portanto, uma evocação do coletivo e do individual na 

dimensão do sujeito. Se ele precisa recordar continuamente, haverá sempre um 

esforço em reproduzir o dado, na mesma ocasião em que, ao esquecer, já que ele 

não consegue abarcar o evento em sua totalidade, transforma o experienciado. 

Lembrar é, em certa medida, modificar o vivido, é imprimir para ele um novo sentido, 

é atualizá-lo. Em síntese, a composição da experiência através do relato é 

“carregada da ambiguidade do lembrar e do esquecer”. 

O universo virtual incentiva, através das mídias sociais, a reconstituição do 

vivido através da narrativa do cotidiano. O indivíduo é obrigado a ter o que contar.  

Às vezes ele narra o que leu, outras vezes, as fotografias são disponibilizadas em 

sequência narrativa em que o leitor é quem deve recuperar o fato passado. No caso 

do Twitter, o sujeito conta o que está acontecendo em 140 caracteres. Por conta 

disso, às vezes, é por meio de pequenos textos que o leitor-autor constrói a sua 

narrativa do cotidiano. É papel do leitor-seguidor juntar as partes e formar um todo. 

Outras vezes, ele simplesmente alude ao que ocorreu ou ao que está ocorrendo. 

Novamente, cabe ao leitor-seguidor recuperar o todo da narrativa. 

A pergunta o que está acontecendo? celebra um presente contínuo. No 

entanto, sabemos que não existe presente sem passado ou sem projeção de um 

futuro. Nesse sentido, a pergunta é uma convocação a evocar um passado 

continuamente, e a projetar, na mesma medida, um futuro. Em outras palavras, ao 

tweetar, o sujeito traz o Outro no aqui agora e prevê as respostas, as interpelações, 

as discussões e a difusão do seu dizer. Temos mascarado um processo mnemônico 
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num presente contínuo. A pergunta que parece indicar a presença de um ser 

desmemoriado, na realidade, evidencia os mecanismos sutis, as manobras 

contemporâneas da atividade de lembrar/esquecer. 

Sendo assim, tanto a memória individual quanto a memória coletiva são 

processos de produção de sentido que circulam, a fim de regular, de identificar, de 

classificar e de determinar os papéis, os espaços sociais e uma época. A memória 

individual se manifesta, nesse processo, através da tentativa de reprodução da 

memória comum. Como ela não consegue apreender a realidade dada em sua 

totalidade, mas sim a partir de uma interpretação, o sujeito a fragmenta, a 

esquematiza, a resume. Ao resumir retirou apenas uma parte que julgou 

significativa. Obrigada a lembrar, a memória individual reelabora, acrescenta, 

suplementa a realidade coletivamente vivida em prol de seus interesses, de um 

interlocutor específico ou do próprio grupo. A rede de sentidos produzida na 

manifestação de ambas as memórias regula a conduta dos sujeitos. Entretanto, para 

além de seu caráter objetivo, a memória é atravessada pelo sonho e pela fantasia, 

os quais acrescentam ao vivenciado algo imaginado. 

Conforme Torga (2006), as representações do ato de recordar são frutos de 

um esforço, do labor, do trabalho forçado de tentar parafrasear, reproduzir o Outro e 

simultaneamente de um desejo, de intuições, de satisfações, de interesses 

individuais. Quando lembramos, fazemos isso, trazendo o Outro-outro como 

testemunha. E se lembramos, é por causa do Outro-outro, que, de uma forma ou de 

outra, exigiu de nós. Estando no campo do simbólico, a lembrança já é uma 

interpretação, é fazer conjecturas possíveis. Trazer o passado à tona, é admitir a 

surpresa; é lançar mão de pistas; é esperar sempre a resposta do outro. 

No universo das simulações, o imaginário coletivo é orientado por um 

conjunto de visões de mundo coletivas justapostas. As afiliações às comunidades 

não são, necessariamente, reguladas por laços espaços-temporais nem por uma 

história comum. Elas são associações ideológicas. Outra característica é que, não 

raro, elas se fazem e se desfazem na mesma proporção em que enunciamos. 

O universo virtual é uma representação de uma representação de mundo real. 

Sucede daí que encontramos traços de mundo real simbolizado. Em virtude disso, 

as pessoas lembram um passado e interagem através de convenções verbo- 

ideológicas, pictóricas, sonoras e simbólicas. É através da identificação dos 

discursos, dos estereótipos, dos papéis solidamente reproduzidos pela história que 
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comungamos com uma memória coletiva. Os sujeitos são canalizados para 

compartilhar determinados saberes “mediante a produção de bens simbólicos e de 

sua difusão” (TEVES, 2002, p. 66). 

A adesão emocional dos indivíduos a uma comunidade virtual tem a ver com 

o produto que eles gostam de consumir ou que devem consumir na naquele 

momento. No Twitter, os seguidores não precisam ter um laço afetivo com o 

seguido. Esse precisa oferecer aquilo que eles desejam consumir. O consumo se 

torna, assim, o laço afetivo. 

Mais do que em qualquer outro lugar, lembrar é um esforço de reconstituir o 

sonho, uma fantasia. O indivíduo pode reconstituir um passado não experienciado, 

mas inventado. Ele fantasia um passado, porque quer ser produto de consumo, quer 

ser reconhecido, quer ser popular. Nesse universo, a memória individual diz da 

representação do sujeito, diz do modo como ele agrega em torno si os produtos que 

consome. Além disso, a memória, sendo da ordem da linguagem, pode ser editada. 

Como se fosse um chip, você pode formatá-la, uma vez que ela tornou-se 

performática. A manifestação pode ser espontânea ou pode ser encenada com uma 

finalidade específica. Por esse fato, podemos apagar determinados eventos, 

reinventar outros. Enfim, o indivíduo tem a licença para programar as experiências e 

os eventos que querem que fiquem na memória “virtual”. 

Os perfis de Clarice Lispector dizem do modo como estrategicamente o 

sujeito se constitui e como constitui uma memória particular. Através da evocação de 

Clarice e de suas obras, o moderador traz para dentro de sua enunciação uma 

realidade objetiva. Recuperamos tal realidade, já que ela e suas obras são partes de 

um passado literário, de um momento histórico e de um imaginário coletivo. O 

moderador também refrata a realidade objetiva através de traços de subjetividade. A 

escolha intencional do objeto rememorador faz parte das experiências particulares, 

das relações afetivas do sujeito com a leitura de suas obras. 

Aqui também temos, conforme Torga (2001), o esforço, o labor de reproduzir 

um passado, quando encontramos pequenos recortes das obras de Clarice, suas 

fotografias, suas cartas manuscritas nos papéis de parede dando acabamento ao 

perfil e constituindo uma relação entre os interlocutores ─ testemunhas de um 

passado que permeia o imaginário de uma parte da população letrada. Ao mesmo 

tempo em que revive a memória do Outro como se fosse a sua, vemos também 

sobressair uma atividade imaginária do sujeito, que fantasia, que sonha e que narra 
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a própria história no trabalho de recorte e de colagem. Para a teórica da alusão, a 

inserção de elementos novos na narrativa do passado é denominada de memória- 

sonho. 

A memória-sonho não permite que o passado seja algo pronto e acabado, 

mas sim em acabamento constante. Nessa relação, temos uma representação dos 

interlocutores, representação esta que não chega até nós diretamente, mas sim 

através de índices, de rastros, ou seja, por via da alusão e suas alegorias, metáforas 

e metonímias. O indivíduo assume um discurso como se fosse seu, por sua vez, 

projeta uma imagem de quem fala. De outra maneira, o modo como os sujeitos da 

enunciação recortam, o que recortam, tudo isso assume, no contexto de fala, uma 

dimensão específica que culmina numa imagem mais ou menos visível do lugar em 

que os sujeitos falam, quais saberes deslocam e agregam diante de si para que 

sejam constituídos. 

Se a memória se revela e se manifesta nas práticas discursivas e nas 

representações, ela é constituída de linguagem, é discursiva. Sendo discursiva, 

acessar a memória significa adentrar pelas vias espiraladas da linguagem em suas 

dimensões metafórica, metonímica, alegórica, simbólica e sígnica. A alusão, 

enquanto atividade de linguagem que operacionaliza, mobiliza e organiza as 

representações, ganha uma dimensão significativa, posto que consiste em um elo 

que permite recuperar um realidade exterior vivenciada através da transfiguração 

sofrida no interior. 

Além disso, a alusão revela o movimento de sentidos e a natureza ambígua 

sobre a qual toda significação é construída. Apreender um sentido com a alusão 

significa que os sujeitos não apenas percorrem caminhos lineares, mas espiralados 

entre o instituído e o que se institui. Nesse sentido, a alusão é responsável por forçar 

o sujeito a lembrar, mas também a sonhar, porque o sujeito, ao narrar ou interpretar 

as experiências do passado, tenta reconstituí-las e também (re)inventá-las, 

principalmente, quando se deparam com as coerções do tempo presente. 

A alusão68 ─ enquanto modo de representar a atividade mnemônica ─ cria 

nós de associações, ou seja, redes de sentidos por meio de vestígios de uma 

memória coletiva, porém, redes abertas à intersecção da memória individual. Em 

68 Para Torga (2006, p. 70), “alusão, ainda que possa ter como objetivo a reprodução da ordem, do 
sentido produzido, pode ter como objetivo a abertura: aponta para a transformação, para o 
rompimento do experimentado, da ordem social dada, do sentido que é constituído nos planos 
imediatos ou fenomênicos da história”. 
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virtude disso, o sujeito, ao escrever utilizando a alusão como uma estratégia que 

evoca um passado, respeita através índices, em certa medida, os conhecimentos 

partilhados com seu interlocutor. Ao indiciar o passado, exige um trabalho, um 

esforço em resgatar, por parte do interlocutor, aquilo que há de comum entre eles. O 

trabalho, contudo, tem seu ônus, visto que, estando no campo do simbólico e da 

interpretação, trabalhar é também fabular, é estar livre, até certo ponto, dos vestígios 

materiais da realidade. A alusão ilumina o movimento entre o registrado e o 

experienciado, entre o ocorrido e o inventado. 

A memória, sendo da ordem do simbólico, pode ser objeto de manipulação. 

Intencionalmente, um sujeito, no excedente de visão, pode refleti-la e refratá-la 

conforme os próprios interesses. De outra maneira, ele pode conscientemente 

esquecer, apagar, negar e afirmar a participação nos eventos com a finalidade de 

interagir com um interlocutor específico; pode brincar de jogo da memória. Nesse 

tipo de jogo, a relação do coletivo com o individual é importante. O jogo realmente 

funciona se houver entre um e outro um saber partilhado. Daí a alusão ter como 

ponto capital a alternância dos sujeitos da comunicação discursiva. 

No perfil literário, o leitor-autor escreve a narrativa, através de partes, porque 

sabe que qualquer indivíduo é capaz de reconhecer uma narrativa mesmo que não 

esteja explicitamente desenhada. A memória coletiva, principalmente a ocidental, 

constituiu-se através de narrativas mitológicas, literárias e históricas. O ato de narrar 

parece uma atividade natural do sujeito: a família narra as suas histórias; a escola 

trabalha com narrativas; a igreja também, através dos testemunhos e dos relatos. 

Enfim, a sincronia e a repetição do ato de narrar têm um papel importante na 

constituição da memória individual. 

Com base nessa premissa, o leitor-autor convida a interlocução para fazer 

parte do jogo de escrever e de ler, tendo como orientação apenas a alusão a uma 

atividade de narrar. Tencionamos asseverar que a memória-trabalho e a memória- 

sonho são os elementos estéticos que dão acabamento ao perfil de 

@frasesdeclarice, uma vez que tais elementos não se dão em uma manifestação 

espontânea. O sujeito criador, no excedente de visão, intencionalmente, conta com o 

esforço e a imaginação do leitor na elaboração da história, fazendo da atividade com 

a memória uma apresentação performática. Vejamos como o leitor-autor-criador 

aciona a memória do leitor-seguidor, de sorte que dá corpo estético literário para o 

perfil: 
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Depreendemos de (32a) e de (32b) que o leitor-autor prepara o leitor-seguidor 

para a narração de uma história. O leitor, diante da instrução, aciona na memória o 

saber, os estereótipos, os esquemas, as sequências necessárias para significar a 

experiência narrativa. Contudo, o leitor-seguidor é alertado para um possível 

estranhamento no que concerne à forma de narrar e para uma possibilidade de 

subversão daquilo que o leitor traz de instituído. Ele prepara o espírito do leitor para 

estar aberto à reformulação do vivido. Para ele, na enunciação, nada está pronto, 

mas se constitui no trabalho e no esforço dos interlocutores no instante já da 

interação. Significa que a história não tem uma estrutura previamente determinada e 

definitiva. Ela nasce do embate e dos saberes de uma consciência coletiva e de uma 

individual. 

A narrativa complexa de um ser que busca se conhecer no Outro-outro se 

manifesta através de uma história na qual o leitor pode não enxergar diretamente o 

dado. Por esse fato, o leitor-seguidor ganha um papel a ser representado. Ele torna- 

se a luz que ilumina a escuridão, é aquele que desperta a raiz adormecida, é o 

aroma que faltava para que o perfume exale em todo o ambiente de sonho e 

fantasia. Observamos, com isso, que o leitor-seguidor, no jogo de fabulação do 

leitor-autor, tem um trabalho árduo de reconstituição da hstória, visto que ele é quem 

Minha história é de uma escuridão tranquila, de raiz adormecida na sua 
força, de odor que não tem perfume. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
6:48 PM - 6 Jul 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (32a) 

A harmonia secreta da desarmonia. Quero não o que está feito mas o que 
tortuosamente ainda se faz. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (32b)24 Jan 11 
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traz, para dentro dela, a luz , os seus elementos estruturais. Ao deixar a história 

aberta, com o jogo alusivo, o leitor-autor permite que o leitor-seguidor também 

fantasie e imagine enquanto recupera. A memória-trabalho e a memória-sonho 

encontram-se imbricadas, haja vista que os sentidos são construídos no movimento 

entre lembrar/transformar. Observemos como ele sutilmente traga e insere o leitor- 

seguidor no jogo através do acesso à memória partilhada: 
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Em (33a) e (33b), analisando as regras de interação e o acabmento estético 

dado ao perfil, o leitor-autor-criador alude ao tipo de história que será narrada. Ao 

trazer à superfície textual o sintagma “era uma vez”, o leitor-seguidor é levado a 

acessar a memória-trabalho, ou seja, a vasculhar nas experiências coletivas e 

individuais o que tal sintagma pode significar. “Era uma vez”, geralmente, faz parte 

das instruções de leitura das histórias ou contos fanstásticos. São histórias que 

subvertem a lógica e um sentido dado de uma realidade, porquanto é dado à magia, 

ao sonho, ao absurdo, ao insólito e ao estranho. A história anônima do leitor-autor 

será inventada por ele e por seu interlocutor. O narrado segue a ordem de um 

discurso literário. Significa que o jogo é ficcional, que temos no excedente de visão 

um autor-criador, livre para fantasiar as suas memórias. Após situar o leitor-seguidor 

Eu gostaria mesmo era de poder um dia afinal escrever uma história que 
começasse assim: "era uma vez... 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como Favorito Favorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (33a)14 Out 

Mas desde então eu havia mudado tanto, quem sabe eu agora já estava 
pronta para o verdadeiro "era uma vez". 
Expandir Fechar ResponderRetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
10:50 PM - 11 mar 11via web · Detalhes 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (33b) 
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na dimensão do relato, ele determina que tipo de estrutura utiliza para desenrolar o 

relato ficcional. 
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Em (34a), (34b) e (34c), o leitor-autor evidencia o jogo com o leitor-seguidor. 

Ao se sentir livre para subverter o trabalho de narrar, ao evocar a lembrança através 

de vestígios, mesmo não tendo certeza de que conseguirá a colaboração do 

interlocutor, diz do modo como escreve a narrativa e como o interlocutor deve se 

comportar. A memória-trabalho e a memória-sonho tornam-se uma das estratégias 

de escrever e de ler, de representar, no universo de divulgação, uma narrativa de 

mistério. Dado isso, o leitor-autor traz vestígos materiais de um experiência comum a 

ele e a seu interlocutor, porque através dos vestígios pode trabalhar esteticamente 

com a imaginação; pode apagar alguns elementos; pode acrescentar e pedir que o 

leitor-seguidor preencha as lacunas, os brancos, os esquecimentos intencionalmente 

construídos. De posse disso, ele pede ao seu parceiro que verifique, nos seus 

registros, as narrativas de mistérios, pois precisa da colaboração de um interlocutor 

 
 
(34a) 11 Out  Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice 
Vou te fazer uma confissão: estou um pouco assustada. É que não sei 
aonde me levará essa minha liberdade. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como Favorito Favorito 

Estou em pleno coração do mistério. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Ecluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (34b) 

Você que me lê que me ajude a nascer. 
Expandir Fechar ResponderRetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (34c) 
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que tenha vivenciado no passado uma história com tal característica. O leitor- 

seguidor deve entender que os tweets são pistas e instruções que possibilitam 

conjecturar, identificar a estrutura ausente. 
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A partir da solicitação do leitor-autor dirigida ao leitor-seguidor, na qual o 

provoca a colaborar na construção conjunta de uma narrativa de mistério, o leitor- 

autor-criador assinala para seu interlocutor o lugar que ocupa na construção da 

narrativa, e o que, a partir desse lugar, pode oferecer para ele. Os sentidos aludidos 

em (35a) nos fazem inferir que o enredo em fragmentos serve ao intuito, do leitor- 

autor, de brincar de jogo de memória com o leitor-seguidor, pois este tem de fabular 

a partir do reconhecimento da parafráse. Em vista disso, o leitor-autor-criador, em 

(35b), registra para o interlocutor os sentidos que devem ser reproduzidos em um 

ambiente e um tempo nos quais a história deve se desenrolar. O ambiente é de 

fantasia e o tempo é do sonho. Na linha da reprodução, o leitor-seguidor precisa, 

baseado no saber que possui sobre tais narrativas, imaginar um conflito conforme a 

apresentação do enredo dado pelo leitor-autor-criador. Nesse fragmento, a memória- 

trabalho e a memória-sonho estão imbricadas, porque, para manutenção da 

semelhança, o leitor-seguidor precisa acrescentar, suplementar, transformar aquilo 

que foi dado ao longo da experiência social. 

Nas nossas experiências com os relatos, a colaboração do leitor acontece de 

modo bem simbólico. O leitor, na sua consciência, ouve atento ao relato, decofica-o, 

Eu não tenho enredo de vida? sou inopinadamente fragmentária. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (35a) 

Um mundo fantástico me rodeia e me é. Ouço o canto doido de um 
passarinho e esmago borboletas entre os dedos. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (35b) 
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compreende-o e as alusões acontecem, no processo de responsividade, após o 

relato. Ele pode se manifestar através do comentário ou da interpretação. No perfil 

@frasesdeclarice, o leitor participa concretamente na elaboração da enunciação. É 

diferente a manifestação do leitor no mundo simbólico e no mundo da simulação. É 

como se todo o processo desenvolvido na consciência quando lemos fosse  

animado, ganhasse um contorno “concreto”, já que há a necessidade de uma 

manifestação instânea. Observemos os subsequentes tweets: 
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Em (36a) e (36b), a alusão a uma das partes elementares de um enredo, 

autoriza-nos a corroborar a tentativa do moderador de dar acabamento estético ao 

seu perfil. A partir de um conhecimento reproduzido durante longos anos de  

vivência escolar, o leitor-seguidor precisa saber qual é o sentido dado ao clímax 

dentro de uma narrativa. Observe que, nesse momento, ele quer um leitor-seguidor 

que tenha um mínimo de experiência com a educação formal. Aprendemos a narrar 

espontaneamente. Contudo, aprendemos sobre a narrativa no ambiente formal, em 

Meus dias são um só clímax: vivo à beira. 
Expandir Fechar ResponderRetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (36a) 

 
 
(36b)14 Jan  Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice 
Algo está sempre por acontecer. O imprevisto me fascina. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Mas onde está o que quero dizer, onde está o que devo dizer? 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (36c) 
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situações formais de educação. Portanto, o conhecimento a ser reproduzido 

depende de um leitor-seguidor com certo saber metalinguístico. Sendo assim, deve 

recuperar na linha de memória-trabalho que o clímax é um dos momentos em que a 

narrativa apresenta uma tensão muito forte. Na linha da memória-sonho, do 

pastiche, o exemplo acima alude ao que o leitor-seguidor deve esperar do seu 

parceiro: alta tensão, muito movimento, muito deslocamento na narrativa de mistério, 

literalmente fragmentada. 

Em vista disso, em (36c), quando ele enuncia “mas onde está o que quero 

dizer, onde está o que devo dizer?”, o esquecimento proposital apresentado para o 

leitor-seguidor por meio da pergunta, na transformação de uma estrutura da 

narrativa, denuncia a estratégia do leitor-autor de estabelecer uma conivência com o 

outro. Se ele esquece, o leitor tem o papel de lembrar, revelando um entrosamento 

entre os sujeitos da alternância da comunicação. O esquecimento, enquanto 

estratégia de escrever e de ler, revela o movimento de ir, vir e devir da alusão na 

construção de sentidos, uma vez que esquecer, no contexto evocado, não significa 

um recurso de coerção que tenta “apagar”, “afastar da verdade”, “limitar ou 

direcionar para o silêncio” (ROSSI, 2010, p. 32), muito menos responde a uma 

amnésia que possivelmente assaltou a consciência do leitor-autor. Ao contrário, o 

esquecer é deixar que o Um se cale para que o outro fale, participe. Esquecer é 

convidar o leitor-seguidor para o mundo da linguagem, para um jogo das (in)certezas 

e para a possibilidade de enxergar outros sentidos para os recortes da obra de 

Clarice Lispector: 
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O exemplo (37) se torna uma instrução de leitura. Na ordem da paráfrase, o 

leitor-autor provoca o trabalho com a memória quando se refere a um ambiente 

próprio do mistério, da narrativa enigmática. “O sagrado risco do acaso” nos faz 

relembrar, com isso, um tipo de enunciação cujo acabamento dado é a incerteza, a 

Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei o destino pela 
probabilidade. #frasesdeclarice 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (37) 27 Jul 
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imprevisibilidade, o fortuito, como formas de aguçar a imaginação e a participação 

do leitor no texto. Esse se apresenta em um estado de tensão constante diante das 

casualidades. Quando o leitor-autor faz uma remissão ao acaso, do lugar que ocupa 

no presente da enunciação, está lembrando ao seu interlocutor o jogo a ser jogado. 

A remissão, com isso, diz do modo como ele desloca elementos para escrever a sua 

narrativa, acrescentando ou indiciando outros sentidos aos tweets. Tudo o que é dito 

sobre a personagem que fala atrás da máscara de Clarice deve despertar a 

desconfiança do leitor-seguidor. No jogo do acaso e das probabilidades, tudo faz 

sentido, e, ao mesmo tempo, não temos a certeza de nada. Com essa alusão, o 

leitor-seguidor é inserido em um ambiente de névoa, em que ele pode se perder ou 

achar aquilo que procura. O jogo se desenrola com a proposta do anonimato: 
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O (in)acabamento estético dado ao perfil, o qual confere ao leitor de Clarice o 

status de autor-criador, é corroborado com os exemplos acima. Observe que o jogo 

de memória com o seu leitor transgride os limites da simples atividade de 

Quero ser anônima e íntima. Quero falar sem falar, se é possível. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@rasesDeClarice (38a) 

Gosto das coisas secretas. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (38b) 

Quero sumir, mas para ser encontrada. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (38c) 
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divulgação. Ao se travestir de Clarice, assume mesmo o papel da autora, criando 

seu próprio jogo. Considerando aquilo que coletivamente construímos, o anonimato, 

presente em (38a), na história da humanidade, sempre serviu para ocultar ações 

transgressoras, para dizer algo polêmico e não ser reconhecido, para não sofrer 

represálias em ambientes hostis e em situações de cerceamento da liberdade. Na 

contemporaneidade, é a condição do indivíduo que não participa do espetáculo, do 

grande big brother que é a sociedade atual. Contudo, no perfil, ele é um traço 

definidor de sentido de todo enunciado. Na história da pessoa mascarada, os 

recortes da obra de Clarice se tornam pistas, descrições, características e traços da 

personalidade do moderador do perfil, que assume o discurso do anonimato. 

Seguindo esse fio de construção de sentido, em (38b) e (38c), quando ele 

afirma que gosta das coisas secretas, não é uma frase isolada. Ela responde  ao 

todo do perfil, corrobora a intenção de escrever e de ler com a alusão a narrativa do 

mistério. Os sentidos devem ser construídos com a alusão através de um movimento 

em que é preciso recuperar para transformar. Dessa forma, a presença da frase 

“sumir, mas para ser encontrada” dá ao perfil um ar de brincadeira. O leitor-seguidor 

deve lembrar-se das brincadeiras de adivinhação, de esconde-esconde, e a partir do 

sobrevoo sobre uma experiência passada, voltar ao tweet e conformá-lo ao  

ambiente presente. A ação deve se dar na ambiguidade, uma vez que um sentido 

não anula o outro. Na linha do presente, o leitor-seguidor sabe que o leitor-autor está 

propondo um joguinho em que o último fica à sombra, mas, de vez em quando, vem 

até a luz para que o primeiro tente decifrar a sua identidade. A adivinhação assume 

a plenitude de sentido no todo do perfil. Ele brinca no perfil dedicado à divulgação 

das obras de Clarice. Isso causa certo estranhamento naquele ambiente: 
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O sonho corrobora o acento expressivo e o tom dado ao todo do perfil. 

Enquanto um elemento expressivo, a ação de sonhar nos faz pensar em uma gama 

Brincava de sonhar. - Está dormindo? - Muito. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 ClariceLispector ♥@FrasesDeClarice (39) 
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de possibilidades de sentidos dados. A escolha de um sentido, dentre as diversas 

possibilidades, depende da experiência do leitor-seguidor e daquilo que o autor 

indicia. Contudo, uma coisa é fato: quando sonhamos, estamos sujeitos aos mais 

absurdos fenômenos, a uma suprarrealidade. A ausência de uma lógica, a falta de 

uma razão, própria do estar acordado, mostra que sua narrativa não tem uma lógica 

fundada nos princípios de uma organização estruturalista, a qual prima pela forma. A 

lógica é a do devaneio, dos substratos, da personificação de conteúdos 

inconscientes, em que tudo é possível: o insólito, o horror, o espanto, etc. O leitor- 

seguidor precisa se render a imaginação livre de pressupostos, apesar de tê-los 

como ponto de partida. Dessa maneira, o processo de sonhar adquire um peso 

específico, um colorido expressivo, um valor e um traço fundamental na 

compreensão daquilo que o leitor-autor propõe no todo do perfil. Isto posto, fica mais 

evidente a intenção da atividade alusiva do recorte e da colagem: 
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No movimento de ir, vir e devir da alusão, a primeira ação que o leitor deve 

fazer é buscar na memória o que sabe sobre enigmas. De acordo com as 

experiências vivenciadas do leitor-seguidor, o enigma pode ser entendido como um 

jogo em que é dado um problema para que seja resolvido. Contudo, o jogador 

dispõe de dicas para que, através de métodos e de estratégias próprios, encontre a 

resposta. De posse disso, a segunda ação dele é voltar para dentro do texto. 

Partindo de tal saber, os tweets devem ser lidos sempre como uma dica, uma pista 

Só o meu enigma me interessa. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (40a) 

Ela era... Afinal de contas quem era ela? 
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 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (40b) 7 maio 11 
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que leva ao mistério em torno de quem vem desenvolvendo o exercício literário com 

as obras de Clarice Lispector. 

No trabalho de recorte e de colagem das obras, o enigma torna-se a 

orientação de sentido dos tweets. Por meio do jogo de recordar/transformar, um 

corpo enigmático vai sendo tecido. Um corpo ─ que por natureza discursiva é dado à 

transmutação ─ vai nascendo com a complacência do leitor-seguidor: ora homem 

ora mulher; ora gênio ora asno; ora monstro ora humano; ora bem ora mal, etc. 

Quando ele enuncia no presente da enunciação que “só meu enigma me interessa”, 

como podemos observar em (40a), a prática de divulgação é subvertida em seu 

fundamento. O interlocutor pode questionar se apenas um tweet seria suficiente para 

levantar tal proposição. Contudo, ele não é uma frase isolada, é uma parte que se 

aglutina a uma outra, que se condensa a outras e assim sucessivamente, formando 

um certo todo do perfil. Com base no trabalho de partes, reconstituímos,  com 

alusão, uma atitude enigmática que se estende ao todo.69 Existe um tom especial  

em torno dos tweets, que desperta, no leitor atento, a busca de um sentido outro. 

Nessa perspectiva, quando nos deparamos com o exemplo, o qual se repete 

com certa frequência, como o apresentado em (40b), reafirmamos o tom de enigma. 

Todos os Tweets que abusam das descrições e dos estados emocionais não são 

lidos como frases isoladas. Que sentido depreendemos isoladamente de “ela era... 

Afinal de contas quem era ela”? Será que o leitor retweetaria uma frase desse tipo? 

Por que o recorte daquela frase? Todavia, o tweet adquire uma dimensão 

significativa se o entrelaçarmos à intenção do enigma a ser solucionado em torno da 

identidade do autor do perfil. Por conseguinte, as reticências, que demandam do 

leitor-seguidor um saber formal e que servem para suspender um pensamento, 

demonstrar hesitação, no perfil, ganham uma acepção diferente. Elas são traços que 

manifestam a intenção de criar no interlocutor o desejo, a vontade de descobrir 

quem fala. 

Nessa perspectiva, o trabalho astucioso do autor de brincar de dado/novo, de 

paráfrase/pastiche, além de determinar uma certa leitura e uma certa interpretação 

do todo do perfil, escreve também a imagem que os sujeitos constroem a partir do 

deslocamento e da reunião de saberes que povoam o imaginário tanto do coletivo 

69 Torga (2001, p. 10), explica da seguinte maneira o fenômeno estudado: “as citações formam os 
elos entre as partes e o todo que engloba estas partes com a ação dos significados da mediação que 
fazem o ir e vir da parte para o todo e vice-versa e indiciam as peças que o leitor empírico, vestido de 
leitor-modelo, vai articulando com o todo em reconstituição”. 
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quanto do individual. O modo de escrever e de ler a narrativa do sujeito anônimo 

com a alusão denuncia a abertura e a incessante possibilidade de 

desagregação/reunião do dizer, permitindo, como num anagrama, a construção de 

várias narrativas em torno do sujeito anônimo. Cada leitor, quando veste a roupa 

discursiva dada pelo autor, preenche aquilo que falta com seus conhecimentos, com 

sua vivência. O resultado disso é um novo texto, mas, importa ressaltar que a 

orquestração de vozes da imaginação e da literatura no perfil nos faz enxergar um 

leitor-autor-criador e, no lastro da alternância da comunicação com o interlocutor, um 

leitor-autor-seguidor. Um leitor-autor-seguidor que necessita de um certo 

conhecimento formal, principalmente, sobre as obras de Clarice Lispector, além de 

ter habilidades associativas e conteúdos filosóficos e literários para trocar 

efetivamente saberes com o leitor-autor-criador. 

 
 

4.2 A metáfora e a metonímia: uma imitação da brincadeira de recorte e 

colagem no perfil literário 

 
 

Antes de me organizar, tenho que me 
desorganizar internamente. 

@frasesdeclarice 
 
 
 

A estratégia de escrever e de ler com a alusão, tendo como uma de suas 

categorias constitutivas a memória, é esclarecedora da dialética complexa exigida 

dos sujeitos da comunicação na construção de sentidos. O movimento de 

dentro/fora/dentro deixa claro como os sujeitos, no perfil @frasesdeclarice, vão 

deslocando partes de saberes de diversas ordens, sobretudo, de conhecimentos 

literários. Por consequência, como vão reunindo, em outro espaço enunciativo, as 

partes decompostas, sem anular a ambiguidade e a contradição, dando para elas, 

com isso, uma nova configuração discursiva, no caso em questão, a representação 

ou ritualização de uma prática literária. A nova configuração, devido à fenda inscrita 

pela alusão, mantém a diferença entre as partes, causando uma sensação de 

conflito, uma necessidade de escolhas de posições interlocutivas, o sentimento de 

que o dizer está eternamente inacabado. 
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Para Compagnon (2007), a atividade dos sujeitos de deslocar/reunir palavras 

do Outro ─ acreditando falar uma língua que é só sua ─ substituiu as brincadeiras de 

infância e as tarefas escolares em que tínhamos que recortar figuras com o fim de 

desenvolver a simetria. O recorte teria que ser perfeito para ser colado em uma folha 

em branco e dar vida ao vazio sem deixar rastros da tesoura e da cola. Contudo, era 

difícil não reconhecer que a figura colada já tinha habitado outro lugar, porque, em 

um ponto ou outro, resvalamos na tesoura. A dessimetria se revelava no exercício 

de simetria. As linhas de expressão do corpo da figura apresentavam os deslizes 

dos cortes. O mesmo acontece com as palavras. Vivemos brincando de recortar e 

colar palavras em folhas em branco, que são recortadas e coladas em outras folhas 

e assim pintamos o branco de preto incessantemente. É desse modo que 

construímos sentidos, pelos deslocamentos (metonímia) e pela condensação 

(metáfora). 

A forma como recortamos e colamos palavras pode determinar explicitamente 

o outro lugar. A depender da tesoura, o recorte deixa traços específicos do outro. 

Todavia, o recorte, em torno da palavra, pode ser tão sutil e leve, a ponto de causar 

uma certa ilusão de que a palavra colada foi inaugurada no novo lugar onde se 

encontra. Ainda que, a cada corte e colagem, fiquem ali marcados os outros lugares 

que elas habitaram, já não são as mesmas, receberam o acento expressivo da mão 

que a recortou e a colou. Torga (2001), na teoria da alusão, denomina esse 

processo de metafórico-metonímico. A memória mantém uma correlação com tal 

processo, uma vez que o lembrar é deslocar partes de vivências passadas para um 

presente, o qual já é em si uma projeção de um futuro. Nesse deslocar, ouvimos 

ecos do Outro. Entretanto, esse já se transformou em Um, aberto à desagregação 

para que seja conhecido, para o nascimento de um novo sentido, de uma nova 

unidade. 

Sob o olhar agudo da pesquisadora do fenômeno da alusão, no modo de 

escrever e de ler cujas palavras estamos sempre tomando emprestadas do Outro, a 

metáfora e a metonímia se distanciam, de algum modo, das abordagens que as 

enquadram nas discussões sobre as figuras de palavras. Primeiro, porque elas  

estão presas ao pensamento logocêntrico e também ao estruturalista/formalista. Por 

essa feita, tem um lugar de manifestação e uma estrutura fechada e pronta. 

Segundo, porque elas ficam restritas a campos específicos do dizer. Sendo assim, 

as conceituações dos manuais didáticos, dos dicionários de literatura, etc. não dão 
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conta de responder aos fenômenos linguageiros em que elas se manifestam e se 

imiscuem. 

Longe de serem, respectivamente, uma comparação abreviada e a 

manifestação de contiguidades num campo de interdependência,70 a metáfora e a 

metonímia, categorias constitutivas da atividade de escrever e de ler com a alusão, 

estão na raiz da repetição e da atualização dos sentidos. A alusão inscreve a fenda 

no fechamento absoluto do dizer, abrindo o conflito com o objetivo de que esse dizer 

não se complete, mas sim seja desfeito/refeito. As categorias da metáfora e da 

metonímia contribuem para manter a tensão presente no dito, porque elas são, na 

visão de Torga (2001), o modo como suspeitamos, diante de uma vivência 

específica de uma experiência, da falácia que é o sentido. Elas respondem à forma 

como instauramos novos discursos, novas realidades discursivas e novos conceitos, 

sejam eles transitórios ou não, vai depender de uma necessidade enunciativa do 

grupo ou do fenômeno que analisamos. A limitação do dizer nos dirige para um 

movimento incessante de recortar e colar as palavras do outro na nossa folha em 

branco. 

Desde que descobrimos que o sentido não é imanente; que a consciência 

individual não é produto de um cogito e sim das relações sociais, e que a língua é 

dada pelo Outro-outro, a metáfora ─ enquanto força que tende para reunião de 

partes diferentes em um determinado lugar discursivo ─ e a metonímia ─ enquanto 

força discursiva que tende para a dispersão, o deslocamento de partes de um todo71 

─ funcionam, para além de qualquer estrutura, espaço ou campo discursivo, como 

categorias que revelam os movimentos incessantes de reprodução e de 

transformação dos sentidos. Seja pelo comentário, seja pela interpretação, estão 

retomando e transferindo sentidos para outros lugares enunciativos. 

Além do mais, tais categorias apontam para o acaso, sob o qual estamos à 

mercê, já que não existe nenhuma imanência que não seja discursiva. Quer dizer, a 

realidade, sendo produto do jogo complexo entre o real e o simbólico, está 

submetida às casualidades, às probabilidades, às surpresas e ao espanto diante da 

tensão que o todo traz, o qual lembra algo dito, mas já conduz também a novas 

formas de pensar e de significar o mundo. 

 
 

70 Ver os conceitos de metáfora e metonímia em Rocha (2011, p. 598-604). 
71 Ver a discussão sobre o processo metafórico-metonímico em Torga (2001, p.45-47). 
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Se não existe sentido imanente no real, o que existe é apenas um jogo 

ilusionista da linguagem. A metáfora e a metonímia são categorias que participam do 

show de ilusão ótica que circunda os fenômenos. Tomamos, com elas, uma coisa 

pelo seu contrário. Elas nos fazem pensar na possibilidade de aproximação de 

partes contrárias e da mudança de sentidos. Podemos asseverar ainda que as duas 

categorias reforçam a ideia de que os saberes, a despeito de suas diferenças, estão 

em constante diálogo, por conseguinte, são possíveis de estabelecer entre si 

contiguidades. 

Diante do acaso e da realidade fatídica de que o indivíduo produz na mesma 

proporção que reproduz, Torga (2001) nos faz compreender que a metonímia atua 

na ordem da transferência de saberes apropriados do Outro e a metáfora atua na 

linha de condensação, de aproximação de partes diferentes no Um. Contudo, não  

há uma anulação das partes contrárias em prol da unidade. Se existe unidade, ela é 

aparente e temporária, porquanto é ensejada na ânsia de uma retomada. Por seu 

turno, ela é sempre um movimento de desagregação e (des)construção. Isso ocorre 

já que o interlocutor ocupa uma posição, uma função e um papel específico diante 

da unidade dada pelo parceiro de interação. Ao vestir a roupa discursiva para 

interagir, além de enxergar uma parte do todo, o interlocutor não pode impedir que 

aconteça um diálogo entre o que foi dado e os saberes que ele possui. Disso 

depende a reconstrução dos sentidos e das novas unidades. 

Como as unidades são fendidas pela alusão, as partes se apresentam nelas 

em interação e em tensão constante. A contradição e a tensão, segundo Torga 

(2001), entre as partes que constituem o todo, são o que possibilita o incessante 

conjecturar, as surpresas e o jogo de probabilidades, a sensação de que há sempre 

um mal-entendido na comunicação. Ainda, a contradição impede a perenidade dos 

sentidos, impulsiona uma certa variação de posições enunciativas por parte do 

sujeito no excedente de visão a fim de que ele veja semelhanças insuspeitas entre 

as coisas. No jogo tenso e relacional, os sentidos, no giro analítico da alusão, são 

instaurados, sempre, numa conivência autor/leitor, pelo corte, recorte e 

recomposição. Noutras palavras, eles nascem da desconstrução da unidade e da 

instauração de uma nova, a partir da combinação das palavras já-ditas pelo Outro. 

Com base nisso, o perfil @frasesdeclarice parece ser uma manifestação 

explícita do processo metafórico-metonímico de constituição do dizer por meio de 

alusões. Observamos que o leitor de Clarice Lispector desagrega e desmonta 
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literalmente a sua obra com o propósito de constituir uma certa unidade em torno do 

seu dizer. A representação que temos de @frasesdeclarice é de um conjunto de 

fragmentos. Temos literalmente uma unidade sem mascaramento, já que se 

apresenta fragmentada. Noutras palavras, devido às condições de produção 

(limitação dos caracteres), a unidade deve ser recuperada pelo interlocutor através 

de um fio discursivo. 

Partindo dessa perspectiva simbólica, os perfis de Clarice Lispector são 

fenômenos que apresentam um momento de irrupção do desmascaramento de uma 

ontologia. Eles evidenciam concretamente aquilo que fazemos quando nos 

colocamos a escrever e a ler. Recriamos novos conceitos por meio da possessão e 

da transferência das palavras do outro, principalmente quando acreditamos 

reproduzi-lo. Temos uma re(a)presentação da atividade de escrever e de ler com 

alusão no espaço virtual. O perfil @frasesdeclarice é um exemplo de como novas 

realidades discursivas convivem ou se impõem umas às outras. 

Feito a brincadeira de criança, de recortar e de colar figuras, na 

contemporaneidade, os sujeitos, escancaradamente, recortam e colam as palavras 

dos Outro-outros com a finalidade de constituírem um certo ritual, uma certa prática 

discursiva e para serem reconhecidos e identificados. Se essa atividade é milenar, 

eles descobriram que nada se cria, mas se recria, ou seja, tudo é recitação. Diante 

da realidade nua e crua, os indivíduos têm consciência de que as novas formas de 

significação surgem de uma necessidade enunciativa de dizer o indizível com a 

linguagem. Eles são obrigados a deslocar saberes diante da fatídica realidade de ter 

de traduzir com palavras aquilo que por sua natureza é intraduzível. É nesse 

contexto que podemos falar numa atividade contínua de (re)construção de sentido. A 

linguagem, a maior ilusionista, é brinquedo nas mãos dos homens contemporâneos. 

Com base nessa premissa, o exercício de tweetar frases de Clarice Lispector 

nada mais é do que a manifestação concreta daquilo que sempre fizemos na história 

ocidental, quando tentávamos alimentar , com a linguagem, uma ilusão de que o 

sujeito é dono do seu dizer. Prova disso é que recortamos e colamos o platonismo 

diversas vezes na história. Por essa razão, o modo de escrever e de ler com alusão 

constitui “a lei secreta do dizer: a de um inacabamento em uma alteridade 

incontrolável” (AUTHIER-REVUZ, 2000, p. 37). E se a novidade, assim, aflora, é 

devido ao movimento corretivo e às rasuras causadas pelas borrachas nas mãos de 

um sujeito que ainda teima em deixar ali as suas digitais. Quer dizer, se negamos ou 
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afirmamos, o falar é sempre uma evocação das palavras do Outro, nas quais, devido 

a sua porosidade, injetamos um tom e damos uma nova roupa discursiva para o já- 

sido. 

A ilusão de quem fala e de um sujeito que descodifica é mantida para que 

haja construção contínua de sentido. A diferença é que o sujeito descobriu que pode 

ocupar as duas posições ao mesmo tempo. Pode inclusive, no jogo da alusão, trocar 

uma pela outra. Por conta da ilusão, quando o leitor-autor recorta frases, retira 

fragmentos do Outro e cola como se a mão de Clarice estivesse sobreposta a sua, 

não podemos dizer mais que ali é Clarice que fala. Também não anulamos a sua 

presença. O autor tem direitos sobre seu discurso, mas também os têm aqueles 

cujas vozes ecoam nas palavras recortadas. O que tencionamos assegurar é que 

outros sentidos já foram acrescentados ao que ela disse. Ela aparece ali como ponto 

de partida crucial para que o leitor-autor escreva as próprias palavras e assuma um 

lugar num discurso. A retomada não só é a tentativa de acabar o dizer do Outro,  

mas também de subvertê-lo com as palavras do Um. Ele aproveita a retomada para 

recriar os sentidos. Temos no excedente de visão um sujeito consciente daquilo que 

deve fazer para dar um certo acabamento para o perfil. A ambivalência e a 

contradição são inevitáveis nesse novo quadro de significação. Elas devem 

permanecer, haja vista que impulsionam movimento sem cessar de sentidos. 

Apesar da ambiguidade e da contradição que atravessam o perfil 

@frasesdeclarice, temos uma unidade discursiva. Se por ventura retirarmos as 

frases para colarmos em outro espaço enunciativo, não é Clarice Lispector que deve 

ser citada (a não ser que usemos o apud, correndo o risco de afirmar algo que não 

temos mais certeza), mas sim aquele que fez o recorte. Isso não é plágio, se 

pensarmos no sentido amplo do termo, é um modo de escrever e de ler próprio das 

condições de produção/recepção do Twitter. Não temos como recuperar apenas a 

voz de Clarice Lispector, principalmente, quando o sujeito, a fim de concretizar uma 

intenção, manipula declaramente e imita o estilo da escritora. 

Clarice não é a única voz que orienta o leitor-autor-criador no acabamento de 

seu dizer fragmentado. No perfil, não é possível mais separar nitidamente onde 

Clarice começa e onde termina. É como se autor do perfil estivesse com uma 

borracha e um lápis borrando parte daquilo que ela disse para escrever um outro 

discurso por cima. A rasura permite vislumbrar que algo foi apagado, mas já temos 

outras palavras escritas no borrão. Esse indicia relações dialógicas que não existiam 
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nas palavras do Outro. O movimento de recortar e colar frases em até 140 

caracteres serve ao intuito de um sujeito que quer ser visto como um artista e não 

simplesmente como um moderador. 

É nesse movimento que os sujeitos projetam uma imagem de si. Não 

enxergamos, no universo do simbólico, o homem apenas como um ser da cognição 

avançada, mas como um ser social. Enquanto ser social, é na enunciação que 

podemos ver a sua imagem. Não uma imagem compacta, uma vez que, a cada 

deslocamento, ficam os rastros de outras imagens projetadas. Podemos descrevê-la 

através do caleidoscópio. Dessa forma, a depender do tipo de saber deslocado para 

formar uma unidade enunciativa e do ângulo de visão proposto para os 

interlocutores, temos um desenho dos sujeitos que negociam palavras. Daí 

defendermos que o leitor-autor utiliza como estratégia de construção de uma 

imagem de si a metáfora e a metonímia. Em @frasesdeclarice, suspeitamos, devido 

ao estranho modo de recortar/colar, da presença de um sujeito do discurso literário: 

o artista, o autor-criador. Do ângulo de visão de leitor-modelo, o qual percebe desde 

as primeiras palavras o que o autor-modelo propõe, confirmamos tal presença. 

Porém, a imagem do autor-criador não anula a imagem do leitor. Ambas estão 

refletidas e refratadas nos movimentos de produção/recepção e no produto: o perfil. 

A relação estabelecida entre o autor-criador e os seus espectadores 

demonstra que os deslocamentos de trechos das obras de Clarice culminaram em 

uma nova realidade discursiva. Esta traz latentes traços de outras realidades, como 

a prática de difusão cultural e a prática de narrar, todavia essas outras realidades já 

foram ali penetradas intimamente pelas condições de produção. Por isso, 

defendemos que temos uma nova forma de representação da atividade literária. Na 

nova forma, não são os elementos estruturais que dão sentido para o todo. No 

espaço virtual, basta uma certa relação entre o autor e o leitor para que a unidade se 

instaure. Os sujeitos foram moldados para interagir através de índices, porque o 

sentido não está pronto dentro texto. O linguístico traz uma vaga imagem daquilo 

que está nas relações sociais. O fio discursivo, traspassado no linguístico, que liga a 

produção e a recepção, é o que possibilita a condensação das partes. 

Tentamos até aqui demonstrar que o fio de frasesdeclarice é narrativo. O que 

o autor quer que seu leitor perceba é que a narrativa proposta por ele está inserida 

no campo da ficção. As informações dadas para descrever sua identidade são 

inventadas: 
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(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012), (grifo nosso) 

 

(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012), (grifo nosso) 

 
 

A transferência das partes apresentadas em (41a) e (42b) para compor o todo 

do perfil @frasesdeclarice tem como intuito deixar vestigios do fio que está 

costurando as partes. A linha não é tão visível como as costuras para fora. O modo 

de coser a ficção é por dentro. Em virtude disso, quando ele afirma não contar os 

seus segredos mais íntimos, e depois diz que tudo será inventado, quer que o leitor- 

seguidor reconstrua o sentido do todo pelas partes guiado pelo fio da ficção. A 

costura das partes ─ através da técnica alusiva de não deixar aparecer claramente a 

linha ─ dá à recepção uma dimensão de extrema importância na condensação do 

todo, na concretização da vontade do leitor-autor. Ele aposta todas as fichas na 

recepção quando tenta narrar dentro das condições dadas pelo Twitter (140 

caracteres). O seu interlocutor tem a tarefa de encontrar a linha discursiva que 

articula uma frase a outra nas pequenas citações. 

Como as intenções se imiscuem nas frases recortadas da obra de Clarice, e 

como a ambiguidade e a contradição são latentes, o leitor-autor apela para a 

memória discursiva do leitor-seguidor. Então, não são operadores coesivos que 

indiciam o desenvolvimento do enredo, não é a estrutura em si que insere o leitor- 

seguidor numa realidade ficcional, mas a alusão, a qual indicia a ritualização da fala 

do leitor-autor e as instruções dadas aos seus leitores, como podemos ratificar com 

o seguinte exemplo: 

Não pense que escrevo aqui o meu mais íntimo segredo pois há segredos 
que eu não conto nem a mim mesma. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
7:28 PM - 9 maio 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (41a) 

Minhas idéias são inventadas e eu não me responsabilizo por elas. 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetarExcluir 
Marcado como FavoritoFavorito 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (41b) 
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(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012), (grifo nosso) 

 

O exemplo (42) resume o trabalho de deslocamento/composição elaborado 

pelo leitor-autor no perfil. As frases aparentemente isoladas são carregadas de um 

sentido que liga uma às outras. Cada fragmento tem um valor inestimável na 

configuração da vontade do leitor-autor. O desejo de dizer para o leitor-seguidor o 

que propõe, ao recortar e ao colar, leva o leitor-autor a acrescentar um novo 

conceito para coisas sem valor. Isso posto, o caco de vidro (parte de um todo sem 

valor) se torna, na relação autor-leitor, joia rara (parte do todo que tem valor) através 

da ausência e da presença de. Dito de outro modo, o caco de vidro e joia rara são 

transformados em uma unidade através do que existe de contrário entre eles. 

A ausência de valor no caco de vidro permite que o leitor-autor estabeleça 

uma semelhança insuspeita com a joia rara, e perceba a possibilidade de 

aproximação dos contrários pela linguagem, com intuito de manifestar um desejo 

daquilo que quer que o leitor-seguidor reproduza. A conciliação dos contrários é 

temporária, posto que ela é produto daquilo que é permitido dizer dentro das 

condições em que o leitor-autor elaborou. Se ele queria escrever com a alusão uma 

narrativa enigmática a partir dos recortes da obra de Clarice no Twitter, tem a 

obrigação de sinalizar para o leitor-seguidor como quer ser visto e compreendido, 

mesmo que isso efetivamente não aconteça. 

Ao transferir para o caco de vidro o valor que a joia rara possui, houve um 

deslocamento de partes contrárias (vidro/joia). Tal movimento ocasionou em um 

novo conceito para cacos de vidro. O novo sentido não anula a contradição que os 

encerra. Na relação autor-leitor, o conceito que apreendemos dessa aproximação é 

que o leitor deve perceber que todo fragmento tem um valor essencial no 

entendimento do todo. Todos os recortes são partes capitais de uma vontade de 

imprimir um certo acabamento para o perfil. O elemento coesivo essencial na 

E agora vou dizer uma coisa muito séria, preste atenção: caco de vidro é 
jóia rara. (sic) 
Expandir Fechar Responder RetweetadoRetweetar Excluir 
Marcado como FavoritoFavorito 
11:13 Manhã - 18 mar 11via web · Detalhes 

 Clarice Lispector ♥@FrasesDeClarice (42) 
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unidade de sentido é a alusão. Sendo ela o elemento que articula as partes e o todo 

no movimento de ir, vir e devir, a recepção tem de estar atenta aos vestígios, às 

pequenas marcas, às coisas aparentemente sem valor. Tais marcas trazem os 

sentidos submersos. 

Enquanto, em outras enunciações, o leitor se depara com uma unidade 

mascarada, o que temos em @frasesdeclarice é uma unidade (perfil) literalmente 

constituída de partes em tensão e em interação constante, costuradas por um fio 

imperceptível sem as lentes de aumento da alusão. O leitor tem de decompor em 

@frasesdeclarice pequenas unidades para reconstituição de uma unidade maior. O 

autor desloca e, com as alusões, pede ao leitor que reúna os saberes ali dispostos 

no perfil. Queremos afirmar que temos um novo fenômeno, que, no processo de 

decomposição (metonímia) e reunião (metáfora), traz características do novo lugar 

em que estão habitando. 

Pensando nesse novo fenômeno, em que a narrativa em fragmentos não é o 

caos, mas o desmascaramento do movimento infinito e inalcançável de sentido, de 

unidade para coisas, e seguindo o processo de construção de sentido através do fio 

alusivo deixado pelo Outro, a nossa tentativa de reconstituição dos fragmentos, 

através da esteira da ficção, sobre uma personagem mascarada, começaria, a partir 

da posição de leitores-modelos que ocupamos, mais ou menos assim: 

 
 
 
 

Minha história é de uma escuridão tranquila de raiz adormecida na força, de 
odor que não tem perfume. Eu gostaria mesmo era de poder um dia afinal 
escrever uma história que começasse assim: “era vez” ... Mas desde então 
eu havia mudado tanto, quem sabe eu agora já estava pronta para o 
verdadeiro “era uma vez”. Algo está sempre por acontecer...O imprevisto me 
fascina... E mesmo que se perca – perder-se também é caminho... Meus 
dias são só um clímax. Vivo à beira... Um mundo fantástico me rodeia e me 
é... Ouço o canto doido de um passarinho e esmago as borboletas entre os 
dedos... Mas onde está o que quero dizer, onde está o que devo dizer? O 
esquecimento das coisas é minha válvula de escape. Esqueço muito por 
necessidade. Com todo perdão da palavra sou um mistério para mim. Ela 
era... Afinal de contas quem era ela? Você que me lê que me ajuda a 
nascer. Não quero o que está feito, mas o que tortuosamente ainda se faz. 
Estou em pleno coração do mistério. Quem és tu que me lês? És o meu 
segredo ou eu sou o teu segredo? Só o meu enigma me interessa. Minhas 
ideias são inventadas e eu não me responsabilizo por elas... O mundo não 
tem ordem visível e eu só tenho a ordem da respiração. Deixo-me 
acontecer... Eu não tenho enredo de vida? sou inopinadamente 
fragmentária. Estou me fazendo. Sou o que sou e não o que pensas que 
sou. Mas sou o quê? a resposta é apenas: sou o quê? Decifra-me, mas não 
conclua… Eu posso te surpreender. A única verdade é que vivo. 
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Sinceramente, eu vivo. Quem sou? Bem, isso já é demais. Serei o que você 
quiser, mas só quando eu quiser. Um dia o mundo todo vai saber de mim... 
(Disponível em <http://www.twitter.com/#!/frasesdeclarice> Acessado no 
período de 2011 a jun/2012), (grifo nosso) 

 
Na brincadeira de recortar/colar palavras, tentamos (re)constituir a forte 

tensão presente em @frasesdeclarice. Na luta entre o autor e o leitor, o segundo 

parece ser o fantasma que atormenta a consciência do primeiro, que diante das 

condições de produção (140 caracteres), só pode oferecer um dizer fragmentado. O 

leitor-seguidor quer descobrir quem fala e o que fala. Porém, o leitor-autor, no ritmo 

de 140 caracteres, desvela-se pouco a pouco. É mirando para um fantasma, o qual 

parece cobrar do autor uma coerência no emaranhado de fragmentos, que ele vai 

deixando uma linha mais ou menos solta para que o leitor-seguidor alinhave os 

retalhos. 

De outro modo, com as lentes de aumento da alusão, a imagem de um todo 

fragmentado reflete, através de pequenos traços discursivos, certa unidade. A busca 

do fio da ficção em torno da identidade do moderador enseja, no jogo da narrativa 

fragmentada, um novo trabalho de recortar/colar por parte da recepção. Ele sabe 

que o outro-recepção anseia por uma unidade. Com isso, o leitor-seguidor é o 

fantasma que atormenta o leitor-autor na sua narrativa, é o seu outro lado, é o seu 

duplo. No movimento de descolar e de compor, o dizer projetante quer inserir o 

leitor-seguidor numa roda-viva das ressignificações. Nesse ir, vir e devir, o leitor- 

autor projeta o perfil como um espelho. Nele, os fragmentos refratam o leitor e o 

autor como uma unidade com toda a sua tensão e contradição. Enquanto metáfora 

ou uma ilusão da linguagem, é no Outro (fantasma) refletido no espelho que o Um 

consegue significar. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 
 

Ao longo desta investigação, tentamos mostrar como o leitor de Clarice 

Lispector se constitui nos perfis que carregam o nome e trechos da obra da referida 

autora. Buscamos observar os passos, os gestos, o ritmo da voz, a língua falada, os 

contornos do corpo decalcados pelo próprio leitor com os gizes de cera coloridos 

tomados emprestados do Outro. Procuramos compreender os bastidores, a 

disposição dos elementos cênicos, as indumentárias enunciativas, o roteiro que 

utiliza para projetar em torno de si uma imagem duplicada nos perfis. Sobretudo, 

concentramos nosso olhar no esforço exigido para que um mesmo sujeito 

mantivesse um fluxo contínuo e um trânsito harmonioso entre o palco, os 

espectadores e a coxia. 

A imagem duplicada, a do leitor-autor, que identificamos através das fraturas 

e das cicatrizes surgidas no trabalho de recorte e colagem das obras de Clarice 

Lispector, apontou para uma visão ideológica que se encontra além do espaço 

enunciativo imediato estudado. Ela nos trouxe sinais e marcas de um homem 

desdobrável e suas novas formas de inscrição e de representação através de 

diversas linguagens, a saber: pictóricas, sonoras, icônicas, sígnicas. Formas que 

exigem todo um arcabouço linguístico, semiótico e, sobretudo, técnico por parte do 

sujeito que as manipula. Portanto, levou-nos a pensar em uma crítica futura sobre 

um discurso de descentralização e de autorrepresentação que circulam no universo 

virtual. Formas que são transformadas, na realidade, em modos de significação que 

tendem a encobrir o vazio que atravessa a vida de um homem abandonado por 

Deus ao acaso da linguagem e suas tecnologias. Por meio de uma atividade 

aparentemente simples de recortar e colar, vimos, com as lentes alusivas, restolhos 

de velhas bases de um sistema de significação racionalista e tecnocrata servindo 
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para a enxertia de novos modelos de pensamento e novas formas de estabelecer 

uma relação dialógica com o outro. 

As modalidades autonímicas, marcadas e não-marcadas no fio linguístico- 

semiótico-discursivo, espalhadas em um modo dizer em até 140 caracteres, 

sinalizam o crescimento e a sustentação de um sistema complexo e intrincado de 

significação. Complexo e intricado, porque é produto de deslocamentos de diversos 

saberes sedimentados no mundo simbólico. E o resultado disso é espantoso: as 

máquinas vêm se apresentando como o objeto de completude, depois da falta 

deixada pelo ser do cogito. Elas são o elemento essencial na materialização dessa 

nova forma de ter existência, baseada na simbiose das multiplicidades de papéis. 

Ainda, porque este sistema vem, sob uma pretensa liberdade e liberação do corpo 

sensível, admoestando, catequizando e familiarizando o homem com os simulacros, 

com as máscaras e com as novas facetas de uma imanência discursiva. Imanência 

que tem revelado, sem qualquer mascaramento, a perturbadora força da reprodução 

de saberes, e, nesse ínterim, a tensão de um sujeito que concentra toda a sua força, 

do outro lado da corda, para não deixar que o grandioso monstro da 

heterogeneidade que o constitui o engula. 

Nesse novo mundo que carrega no seu DNA o velho mundo racionalista, a 

presença de um leitor-autor nos levou a enxergar a rede e os nós complexos e 

intrincados de sentidos que uma representação traz consigo. No universo em que o 

indivíduo se imagina livre para se desenhar, segundo os desejos mais profundos, o 

esteta clariceano vem se aproveitando dessa premissa para construir, no jogo tenso 

entre forças contrárias, uma nova representação da atividade estética no restolho 

das formas canônicas. Com a nova (moda)lidade de contornar o dizer com uma 

aureola estética artística, percebemos a evolução de um sujeito que sente o prazer, 

o gozo, a fruição no trabalho de supressão de partes de um ritual que no mundo 

canônico demanda toda uma sequência. 

O sujeito sente orgasmos múltiplos no trabalho de deslocamento de partes 

mínimas de saberes estéticos espalhados num mundo simbólico e na compactação 

deles em um espaço também mínimo. O gozo está na sensação e nas 

probabilidades de sentidos recuperados/inventados pela recepção e não mais no 

trabalho artesanal de cunhar uma língua e uma forma para literatura. Queremos 

dizer, ainda, que não festamos mais a originalidade estética como produto de uma 

consciência puramente singular, mas o prazer estético e a originalidade são 
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celebrados na ousadia da reprodução, na seleção e na combinação do dado em 

lugares inusitados. O trabalho estético tem se concentrado na qualidade da linha, no 

recorte dos tecidos, nas medidas individuais dos manequins e na variação do 

modelo da roupa a ser costurado com a máquina da linguagem para que recepção 

compre e vista o produto final. 

A alusão, enquanto um elemento fundamental da máquina, que além de 

costurar roupas, constrói práticas e realidades, rouba a cena. Ela entra na festa de 

celebração estética como o fio de qualidade que costura por dentro os retalhos 

retirados de diversos tecidos. Ela é peça principal no acabamento dos novos 

modelitos contemporâneos. É o toque essencial para que o sujeito reconheça 

naquilo que parece mais um amontoado de retalhos uma roupa já usada outrora. 

Com o acabamento alusivo, as roupas têm se encurtado para agradar ao gosto do 

sujeito que vê no curto a possibilidade de despertar a libido do outro. Ele agora 

concentra os desejos não só nas partes que ficaram claramente visíveis, mas, 

principalmente nas poucas partes que permaneceram encobertas. São elas que 

levam ao devaneio, ao delírio, à imaginação e à transfiguração do que está exposto. 

No salão de desfiles do estilo curto e das máscaras, as linguagens e a máquina são, 

assim, senhores. Escravizados, alguns homens se resignam e cedem à 

automatização das ações, outros tentam subverter a ordem, implementá-la, 

mostrando para os seus senhores a abertura, a falha no modo de produção. 

Diante da conjuntura arquitetural e do caráter teatral dos papéis, o leitor de 

Clarice, ocupando a posição de autoria no espaço que ele mesmo institui como 

literário, pode abrir as comportas que separam o leitor do autor.  E gerar, desse  

lugar mesmo, o diferente; criar, a partir do princípio da heterotopia, nesse universo, 

um corpo discursivo para quem consome o seu produto estético, através da figura  

do duplo. Ainda, ele pode demarcar novas fronteiras, novos espaços discursivos 

para leitura e para o leitor, porque nada é fixo, nada é duradouro ou intransitivo no 

universo das representações. 

Em síntese, o duplo papel do leitor no perfil literário de Clarice Lispector vem 

mostrando a degeneração de um homem marcado pelo essencialismo, pelos papéis 

fixos, pela língua única e por um saber homogêneo e imutável. Na nossa visão, os 

perfis de Clarice Lispector conseguiram com certa mestria reunir os princípios 

literários e técnico-científicos em um mesmo lugar. Da junção, sem querer 

obviamente anular outros fatores, e não cabe discuti-los aqui, resultou um homem- 
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máquina-deus. Um homem que participa do jogo de deslocar saberes através das 

tecnologias no intuito de ter reconhecida sua existência, de vender a própria imagem 

e se projetar no mundo. 
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