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RESUMO 

 

 

O advento da Internet vem proporcionando profundas transformações em todos os setores 

da sociedade. Uma dessas mudanças foram as formas de se comunicar, produzir bens de 

consumo e comercializá-los. Com o avanço das redes digitais, a literatura vem sendo 

modificada em suas formas de ser produzida, consumida e publicada. A proposta é 

analisar as produções literárias que estão surgindo nas redes sociais, sobretudo no 

Facebook. A partir desta análise serão debatidos alguns temas, a saber: a noção e 

concepção de autoria, a fragmentação da narrativa, as novas relações textuais criadas a 

partir do conceito de hipertexto (matriz de textos potenciais), da relação texto/imagem, 

da interatividade, da virtualização do texto literário e da introdução do conceito de 

ciberliteratura. Além disso, a presente pesquisa visa também verificar os desdobramentos 

da confluência verificada entre as linguagens literárias e publicitárias na materialidade 

discursiva das postagens de empresas na rede social Facebook. Dessa forma, a hipótese 

é de que estes fragmentos literários, fontes literárias ou pensamentos de autores 

consagrados pelo grande público são deslocados e ressignificados para atender demandas 

mercadológicas. Ao fazer um levantamento de várias produções literárias que surgem nas 

redes sociais, será objeto de estudo o caso da fan page Eu me Chamo Antônio que já conta 

com quase 1 milhão de seguidores dos guardanapos poéticos. Ao final, serão expostos os 

dados de uma pesquisa qualitativa respondida por 200 jovens sobre as confluências entre 

a literatura e a publicidade e as novas formas literárias e poéticas que surgem na Internet. 

 

 

Palavras-chave: ciberliteratura; Eu me chamo Antônio; Facebook; literatura; redes 

sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

The advent of the Internet has been providing deep transformation within all sectors of 

society. Hence, based on these changes are the forms of communicating in the digital 

world, producing and selling consumer goods online. With the advancement of digital 

networks, literature has been modified in its forms to be produced, consumed and 

published.  The aim of this research is to analyze the literary productions that are 

emerging on social networks sites, especially on Facebook. Perhaps some themes will be 

discussed, such as: the notion and concept of authorship, narrative fragmentation, the new 

textual relations created from the concept of hypertext (array of potential texts), text-

image relationship, interactivity, the virtualization of literary text, and the introduction of 

the concept of ciberliterature. In addition, this research also aims to verify the confluence 

ramification between the literary and advertising languages on the discursive-materiality 

published by companies on Facebook site. Thus, the hypothesis is that these literary 

fragments, literary sources or thoughts of renowned authors are displaced and redefined 

to meet market demands. By doing a survey on several literary productions that arise on 

social networks, the fan page Eu me Chamo Antônio, the poetic napkins, will be the object 

of study, which has about one million followers. At the end, there will be exposed the 

data of a qualitative research answered by two hundred youths on the confluences 

between literature and advertising, and the new literary and poetic forms that are 

emerging on the Internet.  

 

Key-words: ciberliterature; Eu me chamo Antônio; Facebook; literature; networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A humanidade viveu apenas quinze anos do século XXI e já vem experimentando 

profundas alterações em diferentes âmbitos, que vão da economia à educação. A sociedade 

tem modificado suas formas de se organizar, de produzir bens de consumo, de comercializá-

los, de se divertir, de ensinar e de aprender. Muitas dessas transformações devem-se ao 

desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação que invadem o cotidiano das pessoas. 

A ampliação das possibilidades de comunicação e de informação, por meio de equipamentos 

como o telefone, a televisão e o computador, sem dúvida, altera, substancialmente, a forma de 

viver na atualidade. 

Defender que os impactos da revolução tecnológica em curso são transformadores já 

não é novidade, pois os avanços tecnológicos, sobretudo da Internet e das suas redes digitais, 

são partes indissociáveis de qualquer âmbito da vida cotidiana e profissional. Inúmeros foram 

os termos cunhados para descrever essas alterações, tais como: era da informação e sociedade 

da informação passando por conceitos mais específicos como e-cities, casas inteligentes, 

sociedade pós-industrial, pós-fordismo, sociedade pós-moderna, sociedade em rede, 

capitalismo em rede até sociedade do conhecimento, entre outros. Como afirma Pierre Lévy 

(2000) não restam mais dúvidas de que o dilúvio da informação chegou e os que não forem 

capazes de entrar na arca e selecionar seus bens, serão engolidos por estas águas. 

Para Castells (2004), a Internet não é simplesmente uma tecnologia, é o meio de 

comunicação que constitui uma forma organizativa de nossas sociedades; é o equivalente ao 

que foi a fábrica ou a grande corporação na era industrial. O universo da cultura digital, apesar 

de recente, possui grandes dimensões e a quantidade de produção cultural é enorme. A 

Internet, principal repositório dessas manifestações é, cada dia mais, um universo 

surpreendente de textos, imagens e sons que se conectam de maneira múltipla e intrincada. 

Essas são subsidiadas por aparatos de busca como Google e auxiliadores de produção de 

cultura como Youtube, Twitter e Facebook – esse último revolucionando as relações sociais 

em grandes proporções. Essa produção cultural manifesta-se de modo cada vez mais forte em 

comunidades que colocam o consumidor no centro - graças ao seu poder de expressão e de 

influência sobre outros clientes. 

 Mediante o desenvolvimento das mídias digitais, são muitos os discursos e linguagens 

que ganham “novas versões” no ciberespaço. A literatura é uma dessas linguagens, que está 

experimentando novas tendências no meio digital. No desenvolvimento histórico da sociedade 
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observa-se um constante entrelaçamento das possibilidades de expressão da linguagem e do 

pensamento humano com o aperfeiçoamento da técnica. O processo comunicacional da língua 

se desenvolve ancorado nas possibilidades permitidas pelas tecnologias desenvolvidas em um 

contexto histórico-social.  

Santaella (2012) aponta alguns dos inúmeros nomes que a literatura no ciberespaço e 

a profusão quantitativa e qualitativa de seus formatos, protótipos e estilos vêm recebendo, tais 

como: literatura gerada no computador, literatura informática, infoliteratura, literatura 

algorítmica, literatura potencial, literatura generativa, hiperficções, texto virtual, geração 

automática de texto, poesia animada por computador, poesia multimídia, ciberliteratura. 

Apesar das diferentes nomenclaturas, costuma-se definir a literatura digital como aquela que 

nasce no meio digital, uma vez que a rede mundial de computadores serviu como suporte para 

a criação da ciberliteratura, na qual houve a convergência da comunicação e dos suportes 

imateriais da imagem e do som combinados à escrita literária no ciberespaço. Assim, a nova 

forma poética em desenvolvimento, situa-se no cruzamento entre as demais práticas 

anteriores, tendo o computador como ferramenta para produção, expressão e propagação. 

No ciberespaço, o bombardeio de informações, novas técnicas de produção e a 

velocidade com a qual elas se processam permitiram a constituição de um espaço de produção 

do saber, ainda em andamento, que leva a escrita a adquirir outros contornos e simbolismos, 

distintos daquelas possibilidades oferecidas pelo suporte impresso, além de mais espaços de 

difusão, renovando a criação do discurso e do conhecimento. 

As produções com conteúdos literários nas redes sociais se revelam como um novo 

gênero para a literatura, alterando não apenas a escrita, mas sua forma de publicação, edição 

e leitura. A oralidade e a desarrumação de uma lógica secular são as principais marcas deste 

novo gênero que pode contribuir para a reinvenção da instituição literária. Para Lima (2006), 

o advento das mídias digitais colocou em xeque o papel tradicional da literatura e da arte como 

um todo, desencadeando uma série de questionamentos. Entre eles são citados: a noção e 

concepção de autoria, a fragmentação da narrativa, as novas relações textuais – criadas a partir 

do conceito de hipertexto (matriz de textos potenciais), da relação texto/imagem, da 

interatividade, da virtualização do texto literário e da introdução do conceito de ciberliteratura. 

Diante desses novos tempos, faz-se necessário um estudo de como a literatura vem sendo 

utilizada nas redes sociais, sobretudo no Facebook, seja pela publicidade tradicional, pelo 

marketing digital e, principalmente, pelas fan pages literárias que surgem diariamente. 

Assim, a presente pesquisa foi dividida em quatro capítulos, a saber: no primeiro, 

denominado A literatura em tempos de redes sociais, objetiva-se caracterizar, em linhas 
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gerais, aspectos como as mudanças na leitura e na escrita a partir do desenvolvimento das 

novas tecnologias, a noção de ciberespaço e cibercultura. Pierre Lévy definiu o ciberespaço 

como um meio de comunicação que surge através da interconexão dos computadores. Para 

ele, o termo envolve todo o universo de informação, os seres que navegam e alimentam esse 

espaço, além da infraestrutura material da comunicação digital. A cibercultura foi definida, 

pelo autor, como o conjunto de práticas, pensamentos e valores que são desenvolvidos junto 

com o crescimento do ciberespaço. Assim, algumas obras de Pierre Lévy serão utilizadas 

como: Cibercultura (1999), As tecnologias da inteligência (1995), O que é o virtual? (1996). 

Em complemento à temática do ciberespaço e cibercultura abordada por Pierre Lévy 

serão utilizados ainda no primeiro capítulo autores como: Lúcia Santaella com Culturas e 

artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura (2003), Navegar no ciberespaço: 

o perfil cognitivo do leitor imersivo (2004); Manuel Castells com seu artigo Internet e 

sociedade em rede (2004); André Lemos e Marcos Palacios com Janelas no ciberespaço: 

comunicação e cibercultura (2001); a obra Tecnologias de comunicação e cognição (2012) 

organizada por Fátima Regis, Anderson Ortiz, Luiz Carlos Affonso e Raquel Timponi, entre 

outros. O último tópico deste capítulo mostrará o que pode ser entendido pelo termo 

Ciberliteratura. 

O segundo capítulo, Literatura e suas Interfaces: publicidade e redes sociais, procura 

evidenciar questões ligadas à obra de arte, reprodutibilidade e aura, com base em Walter 

Benjamin (1987). Depois, serão analisadas de que formas a literatura vem sendo utilizada 

como estratégia de publicidade e marketing, desde o início da propaganda brasileira até os 

tempos de redes sociais. Neste ponto serão relembradas campanhas publicitárias famosas, os 

contos de fadas dentro da publicidade e a poesia como recurso para atrair o público. Por meio 

de Ferrara (1981), serão abordadas as característica dos textos paródicos e da intertextualidade 

presente nas peças publicitárias analisadas. O contexto pós-moderno com suas principais 

transformações no âmbito das artes e da literatura será debatido com base nas obras do 

antropólogo argentino Canclini, a saber: Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade (2003), Consumidores e cidadãos – conflitos multiculturais da globalização 

(1990), Leitores, espectadores e internautas (2008) e em trabalhos mais recentes onde o autor 

trabalha a questão de leitura em tempos de redes sociais, como no ensaio Quanto ou como se 

lê? Refazer as perguntas, publicado na Revista Observatório Itaú Cultural em agosto de 2014. 

Além do conceito de hibridação de Canclini, serão observadas as ideias da teoria da 

mestiçagem desenvolvida pelo antropólogo Laplantine e pelo linguista Alexis Nouss, na 

Mestiçagem (2002), entre outros. Para uma análise das principais características do marketing 
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nas redes sociais serão aproveitados os estudos de autores como: Camila Porto com o livro 

Facebook marketing (2004), Marcelo Chamusca e Márcia Carvalhal com o e-book 

Comunicação e marketing digitais: conceitos, práticas, métricas e inovações (2011), Raquel 

Recuero com a obra Redes Sociais na Internet (2009) e Fábio Malini (2014) com seu artigo 

Literatura, Twitter e Facebook: a economia dos likes e dos rts dos usuários – fãs de literatura 

brasileira no Facebook, além de artigos recentes que trabalham com esta temática.  

 No terceiro capítulo, para evidenciar questões a respeito dessa nova literatura que 

surge nas redes sociais, suas características, participação e propagação entre os usuários, o 

corpus selecionado para análise foi a fan page no Facebook Eu Me Chamo Antônio, que já 

conta com mais de 900 mil curtidas. A página composta por poesias desenhadas em 

guardanapos é um verdadeiro fenômeno na rede social. O sucesso da página foi espontâneo, 

aconteceu de boca a boca e foi tanto que os guardanapos já se desdobraram no lançamento de 

dois livros, batizado com o nome da página. Antônio é o personagem principal da história e o 

seu percurso afetivo é mostrado por meio de desenhos delicadamente engraçado postos em 

guardanapos de papel, fotografados e publicados no Facebook. A pesquisadora Cristiane 

Costa do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ considera a obra uma nova 

tendência literária: “Leitores e críticos mais conservadores podem ficar perplexos, mas para 

as novas gerações está claro que o caminho da inovação literária passa pelo rompimento dessa 

barreira entre texto e visual”1. Dentro desta proposta serão analisados alguns poemas 

publicados na fan page Eu Me Chamo Antônio, levando em consideração sua interação com 

os usuários por meio das curtidas, compartilhamentos e comentários. Além disso, será 

realizado um pequeno inventário de algumas páginas poéticas e de literatura que estão nas 

redes sociais e entrevistas com seus respectivos autores e criadores. 

O quarto capítulo intitulado “O que pensa a geração essa nova geração digital?” visa 

conhecer algumas características dos jovens sobre a utilização da Internet, redes sociais, das 

propagandas on line e da literatura no ciberespaço. Trata-se do resultado de uma pesquisa 

realizada com 200 jovens estudantes do ensino médio e do ensino superior para entender o 

que eles pensam sobre essa nova forma de produção literária e a utilização da literatura como 

estratégia de publicidade nas redes sociais. 

Dessa forma, a pesquisa pretende colaborar com os estudos sobre as mudanças de 

paradigma na produção e recepção da literatura. É preciso entender até que ponto e de que 

maneira, se diferenciam a forma e a sensibilidade literária da modernidade e da pós-

                                                           
1 Matéria publicada no site http://redacaounijorge2014.blogspot.com.br/2014/04/literatura-no-facebook.html, 

acessado em 18/04/2015. 

http://redacaounijorge2014.blogspot.com.br/2014/04/literatura-no-facebook.html
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modernidade frente aos avanços das tecnologias digitais e aos novos papeis desempenhados 

pelo leitor/texto.  Diante do exposto, faz-se necessário este estudo sobre a literatura digital, na 

medida em que o leitor navegante conectado à rede da Internet assume responsabilidades, 

participação e “poderes” cada vez maiores na construção do sentido e reconhecimento da 

escrita literária.  
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1. A LITERATURA EM TEMPOS DE INTERNET 

 

1.1 – A Internet e a sociedade da informação 

 

A sociedade vem passando por diversas transformações em todas as suas esferas, da 

educação à economia, da ciência às formas de sociabilidade. É inegável o papel das novas 

tecnologias da comunicação e da informação nas mudanças de paradigmas que se 

estabeleceram durante séculos. As alterações nas formas de se relacionar, de ler e de escrever 

são alguns dos exemplos dessa montanha-russa que a humanidade parece estar vivendo. As 

montanhas-russas dos parques de diversão funcionam sempre da mesma maneira: primeiro 

vem a fase tranquila em que se sobe e em que tudo é seguro, o ritmo é previsível e controlado, 

a paisagem é rica e ampla em detalhes. É o tempo de se cultivar a ansiedade pelo que está por 

vir. Mas, de repente, o mundo desaba e as pessoas mergulham em uma sequência espiralada 

de loops um atrás do outro. Não dá para pensar, não dá para controlar o corpo, ele é jogado de 

um lado para o outro e tudo fica bastante confuso. 

A montanha-russa foi uma metáfora utilizada por Nicolau Sevcenko (2002) no seu 

livro A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa, cujo objetivo foi a de associar 

a imagem dinâmica do famoso brinquedo dos parques de diversão com a transição do século 

XX para o século XXI. Para o autor, “essa imagem da montanha-russa, com todos os exageros 

que ela comporta, presta-se bem para indicar algumas das tendências mais marcantes do nosso 

tempo”. (p. 14). Para isso, ele divide a experiência em três partes: a subida, a descida e o loop. 

A subida representa o período do século XVI até meados do século XIX, quando as elites da 

Europa oriental estavam em uma fase de pleno desenvolvimento tecnológico com o domínio 

de fontes naturais de energia, meios de transportes, comunicações e armamentos, além de 

conhecimentos cada vez mais especializados. 

A segunda é a fase em que num repente acontece uma queda vertiginosa, perdendo as 

referências de tempo, espaço e controle do seu próprio corpo e consciência. Esse período seria 

um novo salto dado naquele processo de desenvolvimento tecnológico, em que ocorre a 

incorporação e a aplicação de novas teorias científicas e a exploração de novos potenciais 

energéticos. Trata-se da chamada Revolução Científico-Tecnológica, com as primeiras usinas 

hidro e termoelétricas, o uso dos derivados do petróleo, surgimento de novos meios de 

comunicação e de transporte. 
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A terceira imagem da metáfora de Sevcenko (2002) é o clímax, a parte do loop da 

montanha-russa, onde “essa etapa representaria o atual período assinalado por um novo surto 

dramático, a Revolução da Microeletrônica” (p. 16). Para o autor, nesta fase, 

 

A aceleração das inovações tecnológicas se dá agora numa escala 

multiplicativa, uma autêntica reação em cadeia, de modo que em curtos 

intervalos de tempo o conjunto de aparato tecnológico vigente passa por 

saltos qualitativos em que a ampliação, a condensação e a miniaturização de 

seus potenciais reconfiguram completamente o universo de possibilidades e 

expectativas, tornando-o cada vez mais imprevisível, irresistível e 

incompreensível. (SEVCENKO, 2002, p. 16-17). 

 

 No loop em que se vive atualmente, “sentindo-nos incapazes de prever, resistir ou 

entender o rumo que as coisas tomam, tendemos a adotar a tradicional estratégia de relaxar e 

gozar” (SEVCENKO, 2002, p. 17). Dessa forma, o autor faz uma crítica para esta sociedade, 

que não tem tempo para parar e refletir sobre essas mudanças que estão acontecendo em todas 

as esferas da vida. Promover um debate sobre as principiais questões que norteiam essas 

mudanças, a partir do desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação e da 

informação, em especial da Internet, já é um bom começo para tentar compreender o rumo 

das transformações e o futuro. 

 Sem dúvida, uma das grandes revoluções que aconteceram foi o surgimento da 

Internet. Segundo Castells (2005), a Internet é mais do que uma rede de computadores ligados 

entre si, a “Internet é o tecido das nossas vidas neste momento. Não é futuro. É presente. 

Internet é um meio para tudo, que interage com o conjunto da sociedade” (p. 255). Trata-se 

de mais do que uma tecnologia, é um meio de comunicação, de interação e de organização 

social.  

 Sobe a história da Internet, Castells (2005) tira seis lições para entender o seu potencial 

e o que ela significa hoje. A primeira lição é que ela se desenvolve a partir de uma interação 

entre a ciência, a pesquisa universitária e os programas de pesquisa militar nos Estados 

Unidos. Apesar de ter nascido como um programa de pesquisa militar, ela nunca teve 

aplicação militar. A segunda lição é que a Internet não foi criada como projeto de lucro 

empresarial. Uma experiência curiosa sobre este ponto relatada pelo autor é que: 

 

Em 1972, na primeira vez em que o Pentágono tentou privatizar aquela que 

foi a antepassada da Internet, a Arpanet, ela foi oferecida de graça à AT&T, 

para que a assumisse e desenvolvesse. A AT&T estudou o projeto e disse 

que jamais seria rentável e que não via nenhum interesse em comercializá-

lo. (CASTELLS, 2005, p. 258). 
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A terceira lição é que desde o princípio, a Internet desenvolve-se a partir de uma 

arquitetura informática aberta e de livre acesso. A quarta lição que se pode tirar da história da 

Internet, refere-se ao fato de que os produtores dessa tecnologia foram fundamentalmente seus 

usuários, quer dizer, “houve uma relação direta entre produção da tecnologia por parte dos 

inovadores e, depois, uma modificação constante de aplicações e novos desenvolvimentos 

tecnológicos por parte dos usuários” (p. 258-259). Atualmente, isso faz parte do cotidiano da 

Internet, onde seus usuários acabam criando e modificando constantemente sua tecnologia por 

meio de novos aplicativos, plataformas e entre outros. 

 A quinta lição é que ao contrário do que muitos dizem, a Internet não é uma criação 

norte-americana, mas foi desenvolvida desde o início a partir de uma rede internacional de 

cientistas e técnicos que compartilhavam e desenvolviam tecnologias de forma cooperativa, 

inclusive quando a Internet estava no Departamento de Estado dos EUA.  Já as novas 

aplicações, como as conferências, os boletins ou as listas do correio eletrônico, não saíram do 

Departamento de Defesa, mas dos grupos libertários que se organizavam por meio das redes 

de Internet. A sexta lição é que a Internet desde o seu surgimento está sob um regime de 

autogestão, informalmente, através de uma série de personalidades sem intervenções 

governamentais.  

 Sendo assim, com base nessas reflexões listadas por Castells (2005), é possível 

demonstrar a característica libertária e revolucionária da Internet está na tecnologia, porque 

ela foi desenhada no curso da história, com esta intenção. Ou seja, a Internet “é um 

instrumento de comunicação livre, criado de forma múltipla por pessoas, setores e inovadores 

que queriam que fossem um instrumento de comunicação livre”. (CASTELLS, 2005, p. 262). 

 Segundo Pierre Lévy (1997), em sua obra As tecnologias da Inteligência, uma de suas 

reflexões feitas pelo autor refere-se aos instrumentos de memória e de representações no qual 

a humanidade se apoia para o desenvolvimento da linguagem. Assim, para o filósofo francês 

da cultura contemporânea, são identificadas três fases: a da oralidade, da escrita e a da 

informática que, segundo ele, contribuem para produzir e modular o tempo. A presença ou 

ausência de determinadas técnicas são critérios fundamentais para classificar as culturais 

existentes. Dessa forma, “a oralidade primária remete ao papel da palavra antes que uma 

sociedade tenha adotado a escrita, a oralidade secundária está relacionada a um estatuto da 

palavra que é complementar ao da escrita, tal como o conhecemos hoje”. (LÉVY, 1997, p. 

77).  

 Numa sociedade oral primária, todo o conhecimento está guardado na memória dos 

indivíduos. Nestas sociedades, a inteligência encontrava-se muitas vezes identificada à 
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memória, especialmente com a auditiva. A oralidade primária ainda sobrevive na sociedade 

moderna. Tradições, costumes e conhecimentos empíricos em grande parte ainda passam por 

outros canais que não o impresso ou os meios de comunicação audiovisual. Sobre a literatura 

e a oralidade primária, Lévy afirma que, 

 

A literatura, pela qual a oralidade primária desapareceu, hoje tem talvez 

como vocação paradoxal a de reencontrar a força ativa e a magia da palavra, 

essa eficiência que ela possuía quando as palavras ainda não eram pequenas 

etiquetas vazias sobre as coisas ou ideias, mas sim poderes ligados à tal 

presença viva, tal sopro... A literatura, tarefa de reinstituição da linguagem 

para além de seus usos prosaicos, trabalho da voz sob o texto, origem da 

palavra, de um grandioso falar desaparecido e, no entanto, sempre presente 

quando os verbos surgem, brilham repentinamente com acontecimentos do 

mundo, emitidos por alguma potência imemorial e anônima. (1997, p. 85). 

 

 Ainda, para o autor, com o surgimento da escrita, passando da ideografia ao alfabeto 

e da caligrafia à impressão, “o tempo torna-se cada vez mais linear, histórico”. (p. 94). 

Calendários, documentos, anais, arquivos, placas em monumentos, ao instaurarem referências 

fixas, “permitem o nascimento da história, não como disciplina, ao menos como gênero 

literário”. (p. 94). A partir de então, a memória separa-se do sujeito ou da comunidade tomada 

como um todo. Neste sistema, a impressão tornou-se o modelo de transmissão dos textos.  

 Ao falar sobre o surgimento do computador, Lévy (1997) enfatiza a digitalização que 

atinge todas as técnicas de comunicação e de processamentos de informática. Com o 

desenvolvimento dessa técnica, são conectados em um mesmo campo o cinema, a 

radiotelevisão, o jornalismo, a edição, a música, as telecomunicações e a informática. Assim, 

“o suporte da informação torna-se infinitamente leve, móvel, maleável, inquebrável”. (p. 102). 

O autor aponta quatro grandes funções das redes digitais que substituirão em breve as antigas 

distinções fundadas sobre os suportes (como a imprensa, a edição, a gravação musical, o rádio, 

o cinema, a televisão, o telefone etc.). São elas: 

 

 A produção ou composição dos dados, de programas ou de 

representações audiovisuais (todas as técnicas digitais de ajuda à 

criação); 

 A seleção, recepção e tratamento dos dados, dos sons ou das imagens 

(os terminais de recepção “inteligentes”); 

 A transmissão (a rede digital de serviços integrados e as mídias densas 

como os discos óticos); 

 Finalmente, as funções de armazenamento (banco de dados, banco de 

imagens, etc.). (LÉVY, 1997, p. 103). 
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 Sendo assim, as técnicas da linguagem permaneceram, cada uma a seu tempo, como 

protagonistas de um contexto histórico e social, seja na oralidade primária, relacionada ao 

período que antecede a adoção da escrita, na oralidade secundária, com a palavra e escrita e 

na atual, telemática. 

 

1.1.1 – O Hipertexto 

 

A origem etimológica da palavra “texto” é “textum”, que significa tecido ou 

entrelaçamento. Na Web, o texto aproxima-se deste último significado mais do que um mero 

conjunto de palavras ou frases organizadas segundo um conjunto de regras preestabelecidas, 

o texto transforma-se numa tessitura informativa formada por um conjunto de blocos 

informativos ligados através de hiperligações (links), ou seja, num hipertexto. Conforme 

Canavilhas (2014) relata, a palavra hipertexto foi usada pela primeira vez, nos anos 1960, por 

Theodor Nelson, que definiu o termo para uma escrita não sequencial, um texto com várias 

opções de leitura que permite ao leitor fazer escolhas. Essa definição de Nelson foi sendo 

atualizada ao longo do tempo por vários autores e pesquisadores. 

Na linguagem online, a interatividade e instantaneidade, associado a muitos outros 

elementos, configuram um novo tipo de escrita e leitura, cada vez mais plural. Apesar de 

comungar a ideia de que “todo texto é um hipertexto” (KOCH, 2002), é por meio dos suportes 

das novas tecnologias, que o hipertexto ganha sentido e é incorporado mais 

significativamente, alterando as formas de leitura e escrita. Segundo grande parte dos autores, 

o termo hipertexto designa o processamento praticamente ilimitado de outros textos, a partir 

de escolhas aleatórias; um processo de leitura/escritura multilinearizado, multisequencial. 

Além disso, faz do leitor um coautor, oferecendo-lhe a possibilidade de opção entre caminhos 

diversificados, de modo a permitir diferentes níveis de desenvolvimento e aprofundamento de 

um tema. 

 Para melhor entender o conceito de hipertexto, Koch (2002) utiliza como exemplo um 

texto acadêmico, povoado de referências, citações, notas de rodapé, imagens, apêndices, 

gráficos, etc. Tem-se aí um hipertexto, em que as chamadas para as notas ou as referências 

feitas no corpo do trabalho funcionam como links. Dessa forma, o leitor poderá, por exemplo, 

ler o texto de maneira contínua e só consultar as notas após a leitura, consultar apenas as que 

mais lhe interessarem ou mesmo não ler nenhuma. Pode ainda, no decorrer da leitura ir 

fazendo pausas a cada chamada e integrar o conteúdo da nota à leitura do texto. Outra 

possibilidade é ao encontrar uma referência, quer no texto, quer em nota, suspender a leitura 



22 
 

para consultar a obra ali referenciada. Nesta nova obra, podem surgir novas citações e 

referências que levem a outros textos, e assim sucessivamente. Para Koch (2002, p. 61), “a 

diferença com relação ao hipertexto eletrônico está apenas no suporte e na forma e rapidez do 

acessamento”. 

 Tecnicamente, Pierre Lévy (1997, p. 33) caracteriza o hipertexto como: 

 

um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 

páginas, imagens, gráficos ou parte de gráficos, sequencias sonoras, 

documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de 

informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas 

cada um deles, ou a maioria, estende sua conexão em estrela, de modo 

reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso 

em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Por que cada nó 

pode, por sua vez, conter uma rede inteira. 

  

Resumidamente, para Canavilhas (2014) “de forma mais ou menos complexa, as 

definições incluem sempre dois elementos nucleares: nós e links, ou seja, blocos informativos 

e hiperligações. Koch (2005, p. 64), lista as principais características apresentadas para o 

hipertexto, sendo elas:  

 

1. não-linearidade (geralmente considerada a característica central) 

2. volatilidade, devida à própria natureza (virtual) do suporte; 

3. espacialidade topográfica, por se tratar de um espaço de escritura/leitura 

sem limites definidos, não hierárquico, nem tópico; 

4. fragmentariedade, visto que não possui um centro regulador imanente; 

5. multisemiose, por viabilizar a absorção de diferentes aportes sígnicos e 

sensoriais numa mesma superfície de leitura (palavras, ícones, efeitos 

sonoros, diagramas, tabelas tridimensionais); 

6. interatividade, devido à relação contínua do leitor com múltiplos autores 

praticamente em superposição em tempo real; 

7. iteratividade, em decorrência de sua natureza intrinsecamente polifônica 

e intertextual; 

8. descentração, em virtude de um deslocamento indefinido de tópicos, 

embora não se trate, é claro, de um agregado aleatório de fragmentos 

textuais. 

 

De acordo com Lévy (1997), o hipertexto retoma e transforma antigas interfaces da 

escrita. Para o autor, a noção de interface não deve ser limitada à técnicas de comunicação 

contemporânea, sobretudo as digitais. Um exemplo seria a impressão que representou no seu 

surgimento uma interface padronizada original: páginas de títulos, cabeçalhos, numeração 

regular, sumários, notas, referências cruzadas. Esta interface já está tão presente no cotidiano, 

que nem é mais notada que existe. Mas, no momento em que foi inventada possibilitou uma 

relação totalmente diferente entre o texto e a escrita do que era utilizado com os manuscritos.  
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 A técnica da impressão, por sua vez, está apoiada sobre um grande número de 

características de interface estabilizadas antes do século XV e que não são óbvias: a 

organização do livro em códex (páginas dobradas e costuradas juntas) em substituição aos 

rolos; emprego do papel e não do papiro, entre outras. Na Idade Média, os livros eram bastante 

pesados e por isso eram lidos em voz alta e ficavam presos nas bibliotecas. Mas por conta de 

uma mudança em sua dobradura, o livro torna-se mais portátil e difunde-se mais rapidamente. 

Assim,  

 

com o computador, o livro não só se tornou uma mídia de massa quando as 

variáveis de interface ‘tamanho’ e ‘massa’ atingiram um valor 

suficientemente baixo. O projeto político-cultural de colocar os clássicos ao 

alcance de todos os leitores em latim não pode ser dissociado de uma 

infinidade de decisões, reorganizações e invenções relativas à rede de 

interfaces ‘livro’. (LÉVY, 1997, p. 35). 

 

 Na interface da escrita que se tornou estável no século XV, “a página é a unidade de 

dobra elementar do texto. A dobradura do códex é uniforme, calibrada, numerada”. (p. 41). 

Os sinais de pontuação, a separação dos capítulos e de parágrafos, não têm nada de uma 

existência lógica, “já que são figurados por signos convencionais e não trabalhados na própria 

matéria do livro”. (p. 41). Em contrapartida, no hipertexto digital, são permitidas todas as 

dobras possíveis: através de uma palavra ou ícone, dez mil signos ou somente vinte podem 

ser redobrados adaptáveis pelo leitor. Dessa forma, “ao ritmo regular da página se sucede o 

movimento perpétuo de dobramento e desdobramento de um texto caleidoscópico”. (LÉVY, 

1997, p. 41).  

 Segundo Lourival Holanda (2011) em seu texto Literatura & hipertexto: invenção e 

intervenção, o que merece destaque no hipertexto é o seu modo enciclopédico: “tudo o que 

favorece, facilita e fecunda a leitura: os links alargam o processo de leituras possíveis”. (p. 

99). A palavra enciclopédia já trazia este alargamento como significado desde que criada por 

Rabelais, no entanto, era um saber fechado, “circuns-scrito”. Agora, com as possibilidades 

tecnológicas, o texto ganha maior mobilidade, sendo estruturado de outro modo. Mas, para o 

autor, deve-se ter cuidado, pois este modo não é um mundo substitutivo. É preciso ter cuidado 

com a atitude de entusiasmo desenfreado: a ciberbeatitude. 

 O hipertexto constrói links autônomos nas diferentes partes do texto, possibilitando 

uma infinidade de leituras possíveis e ao multiplicar as ocasiões de produção de sentido, 

enriquece a leitura. Dentre as características do hipertexto, Holanda (2011), ressalta a abertura 

de que: 
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O possível é protéico, que pode tomar todas as formas. A utopia do texto 

aberto em direção ao sentido requerido faz da modalidade literária uma 

guardiã da esperança; esperança fundamental e necessária em tempos 

difíceis. Os novos meios parecem pedir um tempo culturalmente mais 

democrático: com mais esperança e liberdade como passa em muitos blogs. 

Parece pedir uma maior adesão ao presente. A aguda pressão do presente 

leva a uma consciência da brevialidade dos prazos – o que faz querer 

encontrar, em cada esquina (melhor: no toque da tecla) o nó da emoção. Com 

subestima esta geração ainda crendo e querendo fazer poesia? Porque a 

produção, se não de poesia, ao menos desse movimento para ele, cresce 

muito nos blogs. Há que louvar quem ainda opõe ao tédio em busca de um 

sentido não detectável os discursos oficiais. Desencantados pelas utopias das 

gerações anteriores, que aprisionaram o sonho em uma gaiola ideológica, 

essa geração é filha da falta. E busca. Tédio é ausência – sem qualquer falta. 

Há em nós potencialidades não atualizadas, como uma ternura não 

concedida. O oposto do tédio é a espera: esperar é reconhecer-se incompleto. 

Aqui já estamos em pleno campo da insurgência poética, protêica e móvel, 

com a leveza dos links. (HOLANDA, 2011, p. 100-101). 

  

 De acordo com Santos (2003), jamais a literatura apostou na univocidade. Ou seja, 

entre pluralidade e fragmentação, “a criação literária sempre soube escolher uma ou outra, às 

vez uma e outra”. (p. 21). O texto literário nunca esteve estático na permanência e na 

linearidade, ao contrário do que muitas pessoas afirmam. Estas falsas afirmações decorrem de 

certa confusão entre o texto literário e o livro que, muitas vezes, são usados como sinônimos. 

O livro tem sido durante muito tempo a base material para a circulação do texto, como já foi 

utilizada a voz na literatura na tradição oral e os papiros, pergaminhos e códices nos 

primórdios da escrita. “Assim, se este é linear (em todos os livros, mas aceite-se a 

simplificação em nome da imensa maioria), se o livro é então limitado e estável, o mesmo não 

pode ser dito do texto, qualquer que seja ele sobretudo o literário”. (p. 22). 

 Segundo Santos (2003) o que ocorre com a mudança do suporte, da página impressa 

para o meio eletrônico, é que o livro se aproxima do texto, ele acaba assumindo as 

características próprias do meio, como a fluidez, a imprevisibilidade e a não-linearidade que 

foram, sempre, características intrínsecas ao próprio texto. O que no texto pode ser 

denominado como intertextualidade, no livro eletrônico corresponde na pluralidade de 

percursos e na heterogeneidade de materiais como associações de matéria verbal, imagens, 

sons, entre outros. 

 Para exemplificar sobre as características da fragmentação e da pluralidade tão 

presentes nas produções literárias da atualidade, sobretudo nas redes digitais, Santos (2003), 

utiliza uma mitologia contemporânea: 
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Imaginemos um oceano coalhado de ilhas, cada uma com seu náufrago 

habitando-a solitariamente; cada um deles largando à deriva incontáveis 

garrafas, todas levando mensagens dentro. Mas seriam mensagens de 

especial feitio, pois, tendo cada náufrago um estoque limitado de papel (ou 

de outro material qualquer que sirva à escrita), ele produziria uma só e única 

longa mensagem, rasgando-a, a seguir, em tiras e colocando cada pedaço em 

uma garrafa diferente. Nos anos que se seguissem, a cada ilhota chegariam 

velhas garrafas, fatigadas e fartas de tanto oceano, carregadas de cracas e de 

marcas, mas ainda trazendo no interior, mesmo precariamente, esses pedaços 

escritos. Como recompor, a partir disso, as mensagens inteiras que outros 

escreveram? Como retomar até mesmo a própria mensagem que algum 

náufrago de uma dada ilha enviou, ele mesmo, mas que com o passar dos 

dias acabou esquecendo em boa parte? E como entender o que os dias, os 

sóis, as tempestades, as rochas, as umidades e os detritos modificaram nessas 

mensagens? Falei, não por acaso, em Osíris (e, observem bem, não em 

Penteu). O deus despedaçado, que se torna senhor do reino dos mortos, pode 

ser também aquele que ensina os caminhos da ressurreição. Ao ter seu corpo 

repartido e espalhado, mostra como ele pode ser retramado e recosturado, 

tornando-se diferente e maior do que era. 

Daí se poder afirmar que ele aponta, nessa perspectiva de agora, não para 

uma fragmentação insuperável e inelutável, mas para uma pluralização de 

nós que nos resgata dessa primeira e necessária fragmentação. 

Como se, para chegarmos à pluralidade, tivéssemos que passar 

obrigatoriamente por uma espécie de morte alquímica, a obra a negro que é 

essa fragmentação. Osíris seria então, por outro viés, como que o texto dado 

a tal leitor mítico, capaz de resgatar nesses pedaços esparsos e casuais um 

sentido que talvez (ainda) nem estivesse na inteireza da mensagem quando 

ela foi feita, antes de ser fragmentada. (SANTOS, 2003, p. 20). 

 

As redes digitais possibilitam inúmeras possibilidades para a construção do texto 

literário, modificando estruturas já consagradas pela literatura canônica e tradicional. 

Conforme aponta Santos (2011), as correntes teóricas tradicionais são fundamentais para a 

compreensão da literatura, porém se faz necessário um alargamento conceitual, uma vez que 

a teoria tradicional não consegue abarcar todas as particularidades da literatura digital. Assim: 

A linguagem eletrônica cria um processo próprio de significação. O aparato 

tecnológico desestabiliza o sujeito, problematiza a subjetividade, desenraiza 

o tempo e o espaço e alça os elementos em nômadas rizomáticas. A 

representação é substituída pela simulação, a obra torna-se interativa e o 

autor, a quem já foi atribuído o estatuto de fonte e origem da literatura, é 

questionado como proprietário privado do texto. A possibilidade de 

manipulação do texto introduz a questão do copyright e o direito sobre a 

obra. (SANTOS, 2011, p. 02-03). 

A hipertextualidade é uma das principais características das produções literárias 

digitais, abrindo inúmeras possibilidades para novas formas de gêneros e estilos literários. A 

literatura no campo digital é pautada essencialmente no hipertexto. Para a autora Cinthya 

Santos (2006, p. 04), a rede hipertextual é uma verdadeira arte dialógica, “o aspecto dinâmico, 
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móvel e multilinear, dá espaço à multiplicidade vocal e à polifonia, confrontando entonações 

e sistemas de valores que multifacetam várias visões dentro de um campo único de visão.” 

Assim, ela afirma que “o dialogismo configura, então, a relação inter-discursiva, criada em 

todo o enunciado, os discursos se tecem dialeticamente e a literatura digital é enriquecida pela 

adesão ao múltiplo e ao não-estandardizado”. 

Outra característica dos textos digitais é a intertextualidade, onde o texto digitalizado 

é caleidoscópico e dinâmico, dialogando com seus discursos interiores (intertexto) e externos 

(intertexto), em uma relação móvel e de polifonia. Assim, o conceito de intertextualidade 

dessa nova forma de literatura que emerge no ambiente digital se potencializa e se apoia no 

hipertexto. Dessa forma, de acordo com Santos: 

A escrita do texto digital não é somente a reescrita de absorção e/ou 

transformação de outros textos, é mais do que uma malha particular, 

polifônica de citações e de transposições, é a criação de textos sobre textos, 

em uma relação estruturada em rede, constituída de nós (home pages) e de 

ligação entre estes nós (links). (...) Isto confere ao texto digital dinamicidade, 

multinearidade e rompe com a escrita estática e linear. (2006, p. 04). 

 Diante das profundas transformações sofridas pela literatura no ambiente virtual, duas 

modificações básicas são observadas: primeiro, a modificação do conceito de leitor, já que a 

leitura na Internet é também uma edição, uma montagem pessoal, em que o leitor participa 

ativamente escolhendo por quais caminhos percorrer num mar de informações. O segundo, 

diz respeito ao suporte digital que permite uma pluralidade de discursos em uma rede 

articulada. São oferecidos novos tipos de leituras e escritas coletivas, onde os usuários 

comentam, complementam, interferem, compartilham, o que possibilita uma multiplicidade 

de sentidos e uma leitura mais ampla. Diante das potencialidades e possibilidade desse novo 

ambiente, “os usuários, tradicionalmente passivos, tornam-se parte ativa de um processo de 

construção de discursos, na elaboração de uma tessitura polifônica.”. (SANTOS, 2006, p. 05). 

Neste novo contexto virtual surge então uma nova forma de cultura, alterando as formas de 

produção literária e modificando o papel do leitor e do autor. 

 

1.2 Cibercultura: novas leituras e novos leitores no ciberespaço 

 

O termo Cibercultura segundo Pierre Lévy (1999) é o conjunto de técnicas (materiais 

e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolveram juntamente com o crescimento do ciberespaço. Por ciberespaço, compreende-

se o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. Nas 



27 
 

palavras do autor (1999, p. 17) “o termo específica não apenas a infra-estrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 

 Vários são os teóricos que abordaram a definição de cibercultura e resolveram se 

aprofundar em muitos dos seus aspectos, como André Lemos (2008) e Lúcia Santaella (2004). 

Para Lemos (2008, p. 87), a cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade 

estruturada “através de uma conectividade telemática generalizada, ampliando o potencial 

comunicativo, proporcionando a troca de informações sob as mais diversas formas, 

fomentando agregações sociais”. De acordo com o autor, o ciberespaço cria um mundo 

interconectado por ícones, portais, sites, home pages, “permitindo colocar o poder de emissão 

nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir informação, agregar ruídos 

e colagens, jogar excesso ao sistema”. (p.87). 

 Ainda para Lemos (2008), a cibercultura se constitui como uma cibersocialidade, ou 

seja, “uma estética social alimentada pelo que poderíamos chamar de tecnologias do 

ciberespaço”. (p. 88). Assim, a cibercultura forma-se a partir de uma junção entre o social e o 

tecnológico, com a inclusão das práticas sociais diárias sendo modificadas pelos aparatos das 

novas tecnologias. Por isso não é raro, encontrar o prefixo “ciber” em várias palavras: 

cibermoda, cibersexo, cibercidades, ciberarte, ciberliteratura... “Cada expressão forma, com 

suas particularidades, semelhanças e diferenças, conjunto da cibercultura”. (p.89). 

 Ainda sobre a cibercultura, Santaella (2003) acrescenta que pelos menos duas são as 

consequências mais flagrantes da cibercultura: as comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva. As primeiras designam às novas comunidades que estão crescendo nas redes nas 

quais “fervilham os intercâmbios de mensagens e documentos em linguagem eletrônica 

híbrida” (p. 105). Muitas dessas comunidades começam virtualmente e partem para a ação 

real em torno de causas comuns e afinidades.  Já a inteligência coletiva também abordada por 

outros autores como Pierre Lévy, Kerckhve e Rosnay refere-se ao ciberespaço como local de 

“memórias compartilhadas, hipertextos comunitários para a constituição de coletivos 

inteligentes”. (p. 106).  

 Entre 1997 a 1999, Santaella realizou uma pesquisa sobre a recepção que a hipermídia 

potencializa com uma junção de linguagens sonoras, visuais e verbais. Uma das suas 

conclusões foi que o usuário ou receptor dessas novas tecnologias, coloca em ação habilidades 

de leitura muito diferentes daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso, 

como um livro, por exemplo. Por outro lado:  
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são habilidades também distintas daquelas empregadas pelo receptor  

de imagens ou espectador de cinema, televisão. Essas habilidades de leitura 

multimídia ainda mais se acentuam quando a hipermídia migra do suporte 

CD-Rom para transitar nas potencialidades infinitas infovias do ciberespaço. 

(SANTAELLA, 2004, p. 11).  
 

 Com o desenvolvimento das tecnologias digitais e suas estruturas hipermídias, a 

história do livro e da literatura tem despertado grande atenção por parte dos pesquisadores em 

diversas áreas do conhecimento. “Será que o livro no seu formato atual, feito de papel está 

fadado a desaparecer como desapareceram os rolos de papiro?” Santaella (2004, p. 15), faz 

algumas indagações pertinentes sobre o papel do livro e outros impressos dentro dessa cultura 

digital em que se vive hoje: 

 

Afinal, o livro como o conhecemos hoje, está longe de ser um mero objeto. 

Ele foi instaurador de formas de cultura que lhe são próprias, que incluíram, 

desde o Renascimento, nada menos que o desenvolvimento da ciência 

moderna e a constituição do saber universitário. Além disso, desde a 

revolução industrial, o incremento das técnicas de impressão e sua fusão com 

as imagens fotográficas levaram ao aparecimento e multiplicação dos meios 

impressos de massa: os jornais e as revistas. Que futuro está reservado 

também a esses meios? Sofrerão o mesmo destino do livro?  

 

 No ciberespaço, devido às suas características já mencionadas, o ato de ler é alterado, 

gerando novos tipos de leitores com habilidades sensoriais, perceptivas e cognitivas próprias. 

Dessa forma, Santaella (2004) classifica três tipos de leitores com modelos cognitivos 

diferentes que surgem ao longo do tempo: o leitor contemplativo, o leitor movente e o leitor 

imersivo. A autora lembra que, embora os tipos de leitores sejam apresentados em uma 

sequencialidade histórica, isso não significa que um exclui o outro, que o aparecimento de um 

é resultado do desaparecimento do outro. Para ela “o que existe, assim, é uma convivência e 

reciprocidade entre os três tipos de leitores, embora cada tipo continue, de fato, sendo 

irredutível ao outro, exigindo, aliás, habilidades perceptivas, sensório-motoras e cognitivas 

distintas.” (SANTAELLA, 2004, p. 20). 

 O primeiro leitor é o leitor contemplativo, meditativo da idade pré-industrial, o leitor 

da era do livro impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse tipo de leitor nasce no 

Renascimento e perdura hegemonicamente até meados do século XIX. O perfil cognitivo 

desse leitor do livro é de uma leitura individual, solitária, de foro privado e silencioso, que 

tem na biblioteca o seu lugar de recolhimento, “pois o espaço da leitura deve ser separado dos 

lugares de um divertimento mais mundano”. (p. 23). Esse leitor tem diante de si objetos e 

signos duráveis, imóveis, localizáveis, manuseáveis como os livros, quadros, pinturas, 
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gravuras. Embora a leitura seja sequencial, o livro permite idas e voltas, ressignificações cada 

vez que é lido. 

 O segundo é o leitor do mundo em movimento, dinâmico, híbrido, de misturas 

sígnicas, um leitor que é filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes cenários 

urbanos. Esse leitor é contemporâneo do nascimento do jornal e do universo da reprodução da 

fotografia e do cinema, chegando até a revolução eletrônica, com o aparecimento da televisão. 

Neste contexto, surge um leitor adaptado às distrações do cotidiano, onde a leitura se tornou 

um ato instável, de linguagens efêmeras, híbridas, misturadas. Um leitor fragmentado de tiras 

de jornais e fatias da realidade. Para a autora, “esse leitor aprende a transitar entre linguagens, 

passando dos objetos aos signos, da imagem ao verbo, do som para a imagem com 

familiaridade imperceptível”. (p. 31). Esse leitor, intermediário entre o leitor de livro e o leitor 

do ciberespaço, esteve preparando a sensibilidade perceptiva do homem para o surgimento do 

leitor imersivo. 

 O leitor da era digital que tem na multimídia o seu suporte e na hipermídia a sua 

linguagem é o leitor imersivo diferente dos dois tipos anteriores. A primeira diferença do leitor 

de livro é que esse tem diante de si um objeto manipulável, a tela sobre a qual o texto eletrônico 

é lido e não é manuseado diretamente como no livro. Outro aspecto apontado por Santaella 

(2004, p. 33), é o fato de que o leitor imersivo é mais livre, pois, “sem a liberdade de escolher 

entre nexos e sem a iniciativa de busca de direções e rotas, a leitura imersiva não se realiza”. 

Trata-se de um leitor que se move, que navega por uma tela, programando leituras, numa rota 

indefinida. Também não se trata de um leitor contemplativo que segue as sequências do texto, 

página por página. Mas um leitor multisequencial, multilinear e labiríntico ao construir ele 

mesmo uma interação com os nós entre palavras, imagens, vídeos, músicas etc. 

Dessa forma, trata-se de um leitor novo cujas características ainda precisam ser 

exploradas, diferente dos dois primeiros tipos de leitores. Santaella (2004, p. 34) em relação 

ao leitor imersivo partiu da hipótese de que “na navegação interativa entre nós e nexos pelo 

roteiros alineares do ciberespaço envolve transformações sensoriais, perceptivas e cognitivas 

que trazem consequências também para um novo tipo de sensibilidade corporal, física e 

mental”. Assim, com o desenvolvimento da Internet com todas as suas características e 

possibilidades como o hipertexto e a multimidialidade, é necessário a produção de novas 

formas de leituras para atender a um novo tipo de leitor, o leitor da nova era. 

 Com todas as características e potencialidades do ciberespaço outra relação que sofre 

mudanças é a de autor e leitor. De acordo com Neves (2014, p. 137), o leitor de hipertextos 

no ciberespaço se constrói simultaneamente com a construção de um autor coletivo, “uma vez 
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que o leitor é ou pode se tornar autor”. Na medida em que o leitor transgride essa cumplicidade 

ele torna-se um “elo” entre o autor que “destrói” e os que ele constroi. “Destruir aqui torna-se 

paradoxal, visto que, numa tentativa de desconstrução do autor, o leitor pode torna-lo mais 

expressivo, como ocorre em muitos casos na literatura de fã”. (NEVES, 2014, p. 137). Para 

exemplificar, Neves (2014) propõe uma reflexão sobre essa nova relação leitor-autor de 

fanfiction2 no ciberespaço. 

 Nesse tipo de literatura que é própria da Internet, o leitor descontroi a obra para 

interferir com outros temas e ideias que acha pertinente, desfazendo, consequentemente a 

relação com o autor e a sua cumplicidade. Neste contexto,  

 

o leitor (re)nasce com a desconstrução do autor e da obra, surge um 

leitor/autor, um sujeito paradoxal, que gera um ciclo de reconstrução uma 

relação ambivalente de leitura e autoria. O leitor de funfiction aparece, neste 

contexto, como um casulo, a partir do qual novos autores aparecem. O leitor, 

nesse caso, é a referência para novas autorias que surgem a partir de sua 

existência – para reescrever uma obra e modifica-la, é preciso antes de tudo 

ser leitor dessa obra. Autor e obra são desconstruídos para que novos 

sentidos lhe sejam atribuídos. (NEVES, 2014, p. 138). 

  

 Neves (2014) recorda também o Dadaísmo, que já preconizava esses modelos cíclicos 

de desconstrução de sentido, quando procurava chocar o público mais ligado a valores 

tradicionais e libertar a imaginação por meio da destruição de padrões artísticos 

convencionais. Ele cita Tristan Tzara (1896-1963), um dos líderes desse movimento, que 

apontava para uma noção anárquica de autoria ao dizer que “o grande segredo da poesia é que 

o pensamento se faz na boca” evidenciando isso no manifesto dadaísta, onde ele dá uma 

receita Para fazer um poema dadaísta, 

 

Pegue um jornal. 

Pegue uma tesoura. 

Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja  

dar ao seu poema. 

Recorte o artigo. 

Recorte em seguida com atenção algumas palavras que 

Formam este artigo e meta-as num saco. 

Agite suavemente. 

Tire em seguida cada pedaço um após o outro. 

                                                           
2 As fanfictions ou simplesmente fanfics são histórias alternativas em prosa (somente texto), escritas por fãs de 

determinada série ou fandom. Nelas, o autor (ou os autores) podem colocar os conhecidos personagens das mais 

variadas séries (sejam elas de mangás, hqs, games, etc) e livros em novas situações. As situações podem variar 

de pequenos contos a sagas, dependendo da escolha do autor. Pode-se também criar finais alternativos para 

personagens, explorar melhor personagens secundários e colocar os personagens em situações novas que não 

existiam na obra original. As funfics podem ser de todos os gêneros. (NEVES, 2014, p. 100). 
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Copie cuidadosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. 

O poema se parecerá com você. 

E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, 

ainda que incompreendido pelo público. 

 

 Assim, na leitura que se estabelece no ciberespaço é possível perceber que essa 

desconstrução já é algo comum e característico deste novo ambiente de produção cultural. 

Segundo Neves (2014, p. 139), “o leitor parece não mais com um mero consumidor dos bens 

culturais, mas como um consumidor sujeito à transgressão dos valores impostos por esses 

bens”. De acordo com essa análise, pode-se afirmar que neste novo contexto virtual tanto o 

autor quanto o leitor não ocupam papéis fixos garantindo o controle total sobre a obra. Neves 

(2014, p. 139) finaliza afirmando que “o leitor neste contexto da cibercultura, redefine o autor 

e sua obra, portanto, nessa redefinição autoral constitui-se a coautoria, uma vez que leitor 

passa de mero consumidor a autor, a coprodutor”, numa relação por vezes ambivalente e 

paradoxal.  

  

1.3 O que é Ciberliteratura? 

 

Com o advento das novas tecnologias da comunicação e da informação a literatura 

vem se manifestando de diversas maneiras aproveitando as potencialidades e possibilidades 

que as plataformas digitais oferecem. Para Santaella (2012), mediante as mídias digitais, a 

configuração da literatura sofreu um salto qualitativo em todos os seus aspectos, no que 

envolve a autoria, o leitor, o contexto, o canal, o referente e o código, além do próprio discurso 

ou construção textual e hipertextual. Uma diferença que a autora faz questão de enfatizar é a 

distinção entre a literatura eletrônica que nasce da transposição do impresso para o digital e a 

literatura que nasce no digital (digital-born). Vale a pena lembrar que a literatura que nasce 

no contexto digital não pertence à galáxia de Gutenberg, mas sim ao mundo das mídias 

programáveis: os games, animações, artes digitais, design digital, entre outras. 

São inúmeras as denominações que a literatura na Internet recebe dos mais variados 

autores e pesquisadores, nomes que vão desde infoliteratura até a ciberliteratura, Para Barbosa 

(2001), Literatura Gerada por Computador (LGC), Infoliteratura ou Ciberliteratura são termos 

que designam um processo criativo inovador, nascido com a informática, em que o 

computador é usado de forma criativa, como por exemplo, para manipular os signos verbais, 

ultrapassando assim a sua função mais natural e óbvia que seria apenas de um suporte de 

armazenamento e transmissão de informações. Para o autor, essa forma criativa da utilização 
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do computador varia de acordo com as potencialidades gerativas do algoritmo introduzido nos 

programas.  Isso é extensível de forma geral à Arte Assistida por Computador e à Ciberarte 

(composição musical, criação de imagens sintéticas, cinema animado por computação gráfica 

etc.). 

Ainda segundo Barbosa (2001), a LGC abrange três grandes linhas, gêneros ou 

tendências de criação textual, no qual muitas vezes podem assumir uma forma mista. A 

primeira seria a poesia animada por computador, como um prolongamento da poesia visual, 

introduzindo o elemento da temporalidade na textura multimediática da escritura em 

movimento. A segunda seria a literatura generativa, que por meio de geradores automáticos 

apresenta ao leitor um campo de leitura virtual construído por infinitas variantes em torno de 

um modelo. Por fim, a hiperficção, que designa uma narrativa construída com base numa 

estrutura em labirinto, sobre a noção de hipertexto ou texto a três dimensões no hiperespaço, 

em que a intervenção do leitor vai determinar um processo de leitura único que não esgota a 

totalidade dos percursos possíveis no campo da leitura. 

Segundo Holanda (2011) com as novas tecnologias da comunicação e informação, a 

literatura encontra novos desafios. Assim, para o autor o termo Ciberliteratura “se deve, talvez, 

por contaminação à noção de Ciberespaço – que William Gibson popularizou, desde que 

publicou Neuromancien, em 1988”. (p. 93). Os novos meios não ameaçam a literatura, mas, 

instigam-na. “O que poderia ameaçar a literatura seria a descrença no poder de renovar e rever 

práticas sociais, a descrença de poder reimaginá-las, de ressignificá-las – poder próprio do 

imaginário social que consolidou as culturas, ao longo dos tempos”. (p. 93). 

Já Santaella (2012), em seu artigo Para compreender a Ciberliteratura, se apropria da 

definição de Piret Viires (2006), em seu ensaio “Literature in Cyberspace” para fazer a 

conceitualização da Ciberliteratura. Esse seria um termo guarda-chuva para designar pelos 

menos três ramos de produção literária no ciberespaço. O primeiro abarcaria todos os textos 

literários disponíveis na rede mundial de computadores, cobrindo tanto a prosa quanto a poesia 

que aparecem nos blogs, sites e redes sociais de escritores profissionais, em antologias digitais 

e em revistas literárias online. O segundo ramo é composto dos textos literários não 

profissionais publicados e disponibilizados na Internet, onde a inclusão no campo literário 

expande as fronteiras da literatura tradicional e canônica. Dessa forma, a Internet funciona 

como um espaço independente de produção e publicação, incluindo os sites e redes sociais de 

escritores amadores. Também participa deste ramo as periferias da literatura como a ficção 

fanzine, textos baseado em games e narrativas coletivas online. O terceiro ramo compreende 

a literatura hipertextual e cibertextos que incluem textos literários de escritura mais complexa, 
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explorando as dos hipertextos e dos cibertextos multimídias onde a literatura é mesclada com 

artes visuais, vídeos e músicas. 

Retomando as contribuições de Barbosa (2001), para o autor, na ciberliteratura o 

computador funciona como “máquina aberta”, ou seja, uma máquina em que a informação de 

entrada input é diferente da informação de saída ou output, em oposição às “máquinas 

fechadas”, como é o caso de um gravador de áudio ou vídeo, onde a informação de entrada é 

igual à informação de saída. O computador equivale a uma “máquina semiótica” criadora de 

informação nova, o que conduz a uma alteração profunda em todo o circuito comunicacional 

da literatura no que concerne à criação, ao suporte e à circulação da mensagem. 

Dessa forma, o circuito literário tradicional é alterado nos seus componentes 

fundamentais como na relação do autor/texto, na relação texto/leitor, e na própria noção de 

texto. O texto passa a ser concebido como pura “máquina verbal” ou do texto como estrutura 

geradora de sentidos. “Em qualquer um dos casos o computador funciona, seja como um 

amplificador de complexidade, seja como um actualizador das capacidades textuais: quer 

dizer, sempre como uma prótese mental prolongando o autor de uma forma simbiótica.” 

(BARBOSA, 2001, p. 04). 

Sobre o contexto da Ciberliteratura, Barbosa (2001) aponta três aspectos que 

possibilitariam a criação de um novo gênero literário baseado nas potencialidades da 

informática: 

 
a) Fixação da mensagem: surge um suporte novo para a escrita. Podendo 

dispensar a mediação do papel, a palavra escrita é armazenada digitalmente 

em suporte magnético e exibida electronicamente no monitor de qualquer 

computador (muito embora, subsidiariamente, ela também possa ser fixada 

em papel através da saída para uma impressora). O tratamento digital da 

informação faz com que esta possa facilmente integrar elementos 

discursivos variados (palavras, sons imagens) assumindo cada vez mais o 

texto uma dimensão multimediática.  

b) Circulação da mensagem: é feita através da mediação de suportes 

magnéticos (como a disquete ou o CD-ROM) ou directamente de 

computador para computador por mais ou menos vastas ligações em rede (a 

Internet é apenas um exemplo actual).  

c) Produção e recepção da mensagem: a mensagem literária assume-se quase 

sempre estruturalmente como obra aberta – seja na sua modalidade potencial 

seja na sua modalidade interactiva. Tal facto implica a participação do 

“utilizador” para lhe dar existência verbal. Ora, sendo a mensagem 

constituída por opções do próprio utente-leitor no contexto de um labirinto 

tantas vezes inesgotável de percursos leiturais, qualquer texto final assim 

concretizado é também a emanação personalizada do utilizados do 

programa; e tal emanação é acrescida quando o programa lhe concede a 

possibilidade de intervir com dados pessoais, modificando ou reescrevendo 

o texto virtualmente proposto. (BARBOSA, 2001, p. 5).  
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Segundo Santaella (2012) outro aspecto que merece destaque nas produções literárias 

no ambiente digital é a questão da hipertextualidade. A possibilidade de combinar textos e 

outros tipos de signos em hiperambientes descentraliza a hierarquia linear e reconceitualiza a 

dimensão gráfica do texto. Por isso é comum se falar em gêneros como hiperescrito, 

hiperficção, hiperconto, hiperpoesia, hiperedição, entre outros. Para a autora, “isso não 

significa que distinções fundamentais tenham deixado de existir na ciberliteratura, pois nela 

ainda é possível divisar uma pluralidade de gêneros, muito embora as fronteiras entre eles 

sejam sempre fluídas.” (SANTAELLA, 2012, p. 08). 

De acordo com Portela (2003), pode-se definir duas manifestações da ciberliteratura, 

que ele designa como hiperedição, e a segunda como hiperescrita, e o metalivro que seria o 

resultado da convergência dos dois estilos citados. Por hiperdição entende-se a edição 

eletrônica dos clássicos da história da literatura por meio do hipertexto. Para ele, a 

digitalização dos textos e a sua estruturação em hipertexto dissolve quer os limites do livro e 

dos demais formatos impressos, quer os limites das bibliotecas enquanto ordenação das 

figurações do mundo. 

Ainda segundo o autor, a republicação de textos como objetos eletrônicos reestrutura 

o arquivo literário e consequentemente a percepção da história literária. Isso é o que acontece 

quando uma hiperedição inclui as múltiplas formas que constituem o arquivo genérico da 

produção e o arquivo social da transmissão e recepção de determinada obra ou conjunto de 

obras. Por outro lado, a possibilidade de convergência do texto com outras mídias neste 

ambiente virtual, contribui para descentralizar a hierarquia linear do texto bibliográfico e 

reconceitualizar a sua dimensão gráfica. 

Um exemplo utilizado pelo autor seria o da virtualização dos arquivos de Fernando 

Pessoa, no qual manuscritos, edições impressas, textos em prosas, poemas e outros ganhariam 

uma dimensão hipertextual. Além disso, a fragmentação e incompletude da obra de Fernando 

Pessoa implicou que esta fosse, em parte, significativa, já que foi elaborada e construída pelos 

seus editores. Assim, a hiperdição contribuiria para alterar o conhecimento e o acesso a esta e 

a outras histórias literárias aproveitando as potencialidades e recursos do ambiente virtual. 

Já a hiperescrita pode se manifestar na forma de hiperpoesia, hiperficção e metalivro. 

A utilização do computador como instrumento de escrita começou, em meados da década de 

1950, com as primeiras tentativas de produzir textos cibernéticos. O movimento da poesia 

concreta recorreu diversas vezes a dispositivos cibernéticos para produzir seus textos, já que 

seus autores reconheciam na tecnologia digital um meio fértil aos gêneros e formas gráficas 
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que estavam criando. Segundo Neves (2010), o poeta Augusto dos Campos, um dos principais 

pilares do concretismo no Brasil, foi um dos pioneiros na utilização da matemática das 

probabilidades na teorização da arte concreta e adotou, nos últimos anos, o meio digital ao 

aplicar marcadores do HTLM e programas de animação às suas obras anteriores. Por meio 

dos movimentos dados aos caracteres, da alteração de cores, texturas e fundos, Augusto dos 

Campos acrescentou itens como luz e som aos seus textos. 

Em um texto, publicado originalmente em Fórum, órgão oficial do Centro Acadêmico 

22 de agosto, da Faculdade Paulista de Direito, em outubro de 1955, Augusto dos Campos, 

fala sobre as características do movimento e da poesia concreta: 

 

Em sincronização com a terminologia adotada pelas artes visuais e, até certo 

ponto, pela música de vanguarda (concretismo, música concreta), diria eu 

que há uma poesia concreta. Concreta no sentido em que, postas de lado as 

pretensões figurativas da expressão (o que não quer dizer: posto à margem o 

significado), as palavras nessa poesia atuam como objetos autônomos. Se, 

no entender de Sartre, a poesia se distingue da prosa pelo fato de que para 

essas as palavras são signos enquanto para aquela são coisas, aqui essa 

distinção de ordem genérica se transporta a um estágio mais agudo e literal, 

eis que os poemas concretos caracterizar-se-iam por uma estruturação ótico-

sonora irreversível e funcional, e, por assim dizer, geradora da idéia, criando 

uma entidade todo-dinâmica, “verbivocovisual” – é o termo de Joyce- de 

palavras dúcteis, moldáveis, amalgamáveis, à disposição do poema. 

(CAMPOS, 1975, p. 34). 

 

Em 2015, aos 84 anos, Augusto ao lançar o seu mais novo livro Outro, mostra o 

interesse de sempre pela dimensão “verbivocovisual” da escrita, conceito que os concretistas 

buscaram em James Joyce para definir a integração entre aspectos verbais, visuais e sonoros 

do poema. O novo livro do autor de clássicos como Viva vaia e Luxo inclui obras como Ter 

remoto, com versos em letras espelhadas descrevendo o bater de asas de uma borboleta, ou 

Humano, formado a partir de um painel com os 64 hexagramas do I Ching. Há ainda links 

para “clip-poemas” na Internet. 

Em entrevista ao caderno de cultura do jornal O Globo3 de 23/07/2015, Augusto de 

Campos, fala sobre o lançamento do seu novo livro, o Outro. O jornalista Guilherme Freitas 

questiona Campos sobre uma observação feita no prefácio do seu livro, em que o autor lembra 

que, para produzir os poemas coloridos de Poetamenos (1953), eram usados carbonos de 

                                                           
3 Entrevista publicada no Jornal O Globo de 23/07/2015, disponível em: 

http://oglobo.globo.com/cultura/livros/aos-84-anos-augusto-de-campos-lanca-livro-inedito-fala-sobre-

trajetoria-da-poesia-concreta-16807757, acessado em 03/12/2015. 

http://oglobo.globo.com/cultura/livros/aos-84-anos-augusto-de-campos-lanca-livro-inedito-fala-sobre-trajetoria-da-poesia-concreta-16807757
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/aos-84-anos-augusto-de-campos-lanca-livro-inedito-fala-sobre-trajetoria-da-poesia-concreta-16807757
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várias cores, e questiona quais as possibilidades que foram abertas para a poesia concreta com 

o surgimento o computador e a Internet. Augusto relatou que: 

 

Desde o início da década de 1990, quando adquiri o meu primeiro 

computador doméstico, passei a produzir diretamente nele. O computador 

abriu todas as possibilidades que eu vislumbrava no prefácio a esses poemas: 

‘Mas luminosos ou film-letras, quem os tivera!’. Hoje, com um simples 

processador de textos, realizo em minutos o que eu levava horas para montar 

em minha máquina de escrever. Ainda ‘jovem’, aos 60 anos, estudei 

softwares de desenho e de animação e pude, sem sair de casa, utilizar todos 

os recursos que queria. Cores, sons, ação. A princípio converti poemas 

escritos em versões animadas. Depois passei a pensá-los na linguagem 

digital. Como afirmo no prefácio atual, Outronão, Walter Benjamin foi 

profético quando previu, sob invocação do ‘Lance de dados’ de Mallarmé, 

que no futuro o poeta ao abrir um livro veria desabar sobre ele uma nuvem 

de letras-gafanhotos móveis e coloridas e teria que aprender a lidar com 

grafias e diagramas. Não quer dizer que toda poesia deva seguir esse 

caminho. Mas para mim é um caminho estimulante. Alguns textos de ‘Outro’ 

são formas estáticas de poemas que parecem pedir movimento. Outros têm 

versões animadas que me permitem explorar as virtualidades cinéticas e 

icônicas da palavra. A internet é o veículo ideal para eles. (O GLOBO, 

2015). 
 

Retomando o pioneirismo da poesia concreta no Brasil, Portela (2003) cita o exemplo 

do poema “ALEA I – variações semânticas” (1962-63), do brasileiro Haroldo Campos, onde 

o jogo combinatório, inspirado nas formas computacionais de codificação e descodificação de 

mensagens, permitiu destruir a cristalização semântica contida nos enunciados e abrir os 

signos ao seu potencial significante indeterminado. 

ALEA I — VARIAÇÕES SEMÂNTICAS  
(uma epicomédia de bolso) 

Haroldo de Campos (1962/63) 

O ADMIRÁVEL o louvável o notável o adorável 

o grandioso o fabuloso o fenomenal o colossal 

o formidável o assombroso o miraculoso o maravilhoso 

o generoso o excelso o portentoso o espaventoso 

o espetacular o suntuário o feerífico o feérico 

o meritíssimo o venerando o sacratíssimo o sereníssimo 

o impoluto o incorrupto o intemerato o intimorato 

O ADMERDÁVEL o loucrável o nojável o adourável 

o ganglioso o flatuloso o fedormenal o culossádico 

o fornicaldo o ascumbroso o iragulosso o matravisgoso 

o degeneroso o incéstuo o pusdentoso o espasmventroso 

o espertacular o supurário o feezífero o pestifério 

o merdentíssimo o venalando o cacratíssimo o sifelíssimo 

o empaluto o encornupto o entumurado o intumorato 



37 
 

N E R U M 

D I V 0 L 

I V R E M 

L U N D 0 

U N D 0 L 

M I V R E 

V 0 L U M 

N E R I D 

M E R U N 

V I L 0 D 

D 0 M U N 

V R E L I 

L U D 0 N 

R I M E V 

M 0 D U L 

V E R I N 

L 0 D U M 

V R E N I 

I D 0 L V 

R U E N M 

R E V I N 

D 0 L U M 

M I N D O 

L U V R E 

M U N D O 

L I V R E 

programa o leitor-operador é 

convidado a extrair noutras 

variantes combinatórias 

dentro do parâmetro semântico dado 

as possibilidades de permutação 

entre dez letras diferentes 

duas palavras de cinco letras cada 

ascendem a 3.628.800 

(Poema publicado em Invenção. Revista de Arte de Vanguarda, Rio de 

Janeiro, 1966-67, Nº 5, pp. 32-33.) 

Para Haroldo de Campos (1975), a poesia concreta pretendia criar novas reações 

semânticas para a abordagem do produto estético. O autor era consciente das dificuldades que 

a nova forma poética enfrentaria principalmente entre os meios literários mais conservadores, 

apontando que “isso não se faz de um dia para o outro, face ao lastro negativo das convenções 

e dos interesses contrariados” (p. 152). Campos ressalta que “não há dúvidas de que o produto 

concreto – mesmo para aqueles que não o aceitam como poesia – já se comunica na própria 

medida em que se dá esse repúdio e nas próprias associações que provoca com o mundo das 

realidades cotidianas” (p. 152). Em tom provocativo ele adverte que “não importa de fato 

chamar o poema de poema: importa consumi-lo, de uma ou de outra forma, como coisa. A 

informação estética prescinde de etiquetas nominativas” (p. 152).  
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 De acordo com Costa (2001), a poesia talvez seja, dentre os gêneros literários, pioneira 

no uso de ferramentas digitais, originando várias outras categorias como poesia cinética, 

holopoesia, hiperpoesia, poesia generativa, poesia código, poesia interativa, pop up poem e 

outras formas emergentes, como a spoem, poema em formato de spam. As variação são tantas 

que até o termo encontra dificuldades quando ao consenso em sua nomenclatura, utilizando-

se de termos como: tecnopoesia, computer poetry, poésie numérique ou poesia digital, 

ciberpoesia, poesia eletrônica. Sobre este grande número de terminologias, a autora afirma 

que: 

 

Buscar tipologias na poesia eletrônica é difícil porque não raro os autores 

fazem uso de várias ferramentas e transitam entre várias categorias, desde a 

poesia-programa, explorada por Erthos Albino de Souza, passando pela 

infopoesia, que migra a poesia visual para os meios computacionais, como 

os clip-poemas digitais de Augusto de Campos, ao videotexto de Julio Plaza, 

à holopoesia de Eduardo Kac, e à poesia hipertextual, a partir dos anos 1980, 

quando são criados os primeiros sistemas de hipertexto e a internet começa 

a se popularizar. A partir dos anos 1990, ganha espaço a poesia cinética de 

André Valias e a poesia multimídia de Lenora de Barros, Arnaldo Antunes 

e Walter Silveira”, além de experiências com poesias interativas, 

colaborativas e performáticas, que exigem a participação do leitor. 

Paralelamente, a poesia-código ultrapassa o código linguístico para fazer uso 

das linguagens de marcação de hipertexto (HTML) e de símbolos 

matemáticos, como nas obras de José Carlos Silvestre. Da “poesia 

migrante”, que faz uma releitura da poesia concreta e de grande parte dos 

poemas das vanguardas, como as obras de Philadelpho Menezes, Augusto e 

Haroldo de Campos, Décio Pignatari, à poesia performática cíbrida, 

vivenciada a partir de aparatos como telefones celulares, notebooks, PDAs 

e GPSs, há toda uma gama de ferramentas digitais que também poderiam ser 

usadas por ficcionistas para ampliar sua capacidade expressiva e mesmo 

ganhar outros usos não estritamente literários. Por mais que seja injusto 

reduzir uma obra de arte à ferramenta usada pelo artista para desenvolvê-la, 

seja o PowerPoint ou o spam, é inegável que os poetas foram os primeiros a 

acordar para o potencial expressivo dos meios digitais e a realizar 

experiências de ponta que alargaram o limite da página impressa no Brasil. 

(COSTA, 2011, p. 13-14). 

 

Conforme aponta Neves (2010), a hiperpoesia criada por meio das tecnologias digitais 

do computador, propõe ao leitor uma leitura mais visual e performática que sequencial. Assim, 

“os poetas experimentais servem-se do computador para criar textos virtualmente variáveis, 

móveis, tridimensionais ou mesmo interativos, integrando movimento, topografia e tempo 

como componentes estruturais da poesia.” (p. 138). Ainda para a autora, a relação estreita 

entre a poesia virtual com a poesia concreta acontece pelo trabalho com as palavras na sua 

tripla dimensão “verbivocosivisual”. Semelhante o que fazem hoje os poetas experimentais 

nos seus ciberpoemas, os poetas concretistas exploravam as potencialidades semânticas 
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(verbi=significação), fônicas (voco=som) e gráficas (visual=distribuição formal) das palavras 

no espaço branco do papel. 

Retomando a segunda classificação de Portela (2003), caracteriza-se o que ele define 

como hiperficção. Assim ele destaca o grupo fundado em 1960, OULIPO (Ouvroir de 

Littérature Potentiel), composto por autores como Raymond Queneau, Jacques Roubaud, 

Georges Pérec, Italo Calvino e Harry Mathews que aplicaram às narrativas princípios 

combinatórios inspirados em cálculos de probabilidades e em formalizações computacionais. 

Com essa técnica, as histórias eram ramificadas com enredos e percursos de leitura 

alternativos e concorrentes, sendo um dos gêneros que antecipa o hipertexto. Um exemplo 

citado pelo autor foi o de Raymond Queneau, de 1947, com seu Exercises de style, no qual, 

utilizando-se desses recursos, narrou o mesmo episódio de 99 maneiras diferentes. Sendo 

assim, é válido afirmar que “a poesia e a ficção cibernética existiram ainda antes das máquinas 

e dos programas que permitiriam explorar computacionalmente as possibilidades 

permutativas e apresentá-las em formatos digitais.” (PORTELA, 2013, p. 11). 

Uma grande inovação foi a criação de um dos primeiros programas de hipertexto 

destinados à produção de ficção, o Storyspace, que resultou no romance hipertextual 

afternoon, de Michael Joyce, em 1987. As ligações e os nós usados como elementos 

estruturais da narrativa, que ainda não eram distinguidos visualmente por cores e sublinhados, 

como é utilizado atualmente, tinham de ser procurados e identificados pelos leitores. Essas 

ligações são os elementos fundamentais das narrativas eletrônicas, permitindo gerar percursos 

recursivos ou divergentes, que concretizam os princípios não-lineares do hipertexto. Assim, 

 

A inerente instabilidade textual e gráfica do texto electrónico tem sido 

também uma característica destacada para o distinguir da fixidez do texto 

tipográfico. De igual modo à unicidade da página impressa opor-se-ia a 

multiplicidade dos interfaces hipertextuais. Mas estas distinções não se 

poderiam de facto alargar ao nível do código máquina, pois a este nível 

haveria sempre uma sequência electrónica armazenada para cada pedaço de 

informação. Isto significa que sob o ponto de vista da sua materialidade 

electrónica não seriam de facto menos estruturados e fixos, apesar das 

múltiplas configurações textuais e gráficas que poderiam assumir, de acordo 

com as plataformas, aplicações e interfaces de apresentação e manipulação. 

(PORTELA, 2013, p. 12). 

 
A multimedialidade tem sido um dos pontos mais significativos na construção dos 

gêneros narrativos eletrônicos, que possibilita a combinação de elementos textuais, sonoros e 

icônicos, incluindo animações em diversos formatos. Ainda segundo Portela (2013), um dos 

exemplos seria o aparecimento de gêneros gráficos que combinam as linguagens 
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cinematografias e videográficas com formas textuais de tipo literário, constituindo um dos 

espaços de formação de gêneros essencialmente digitais. Dessa forma, a organização 

hipertextual e a saturação sensorial, características dos ambientes hiper e multimídia, resultam 

em narrativas baseadas no processamento integrado de texto e imagem. 

Sobre a multimedialidade como característica intrínseca das novas plataformas 

digitais, Salaverría (2014), observa que na atualidade existe um uso exagerado do adjetivo 

“multimédia”, sobretudo em expressões como “empresas multimédia”, “marketing 

multimédia”, “jornalistas multimédia”, “dispositivos multimédia”, “narrativas multimédia”, 

“literatura multimédia” e, claro, “informações multimédia”. Mas qual a melhor definição para 

este conceito amplamente utilizado no cotidiano? Para Salaverría (2014), definir o conceito 

não é uma tarefa tão simples: “Se, enquanto lê esta linhas, o leitor se arrisca a formular uma 

definição de multimédia, provavelmente o primeiro significado que lhe virá à cabeça será algo 

parecido a isto: multimédia é uma combinação de texto, som e imagens.” (p. 26). Para o autor, 

esta definição é simplista e insuficiente. 

De com acordo com vários estudos, Salaverría aponta três definições que considera 

como principais para o conceito de multimédia: 1) como multiplataforma. 2) como 

polivalência e 3) como combinação de linguagens. Por multiplataforma, entende-se os casos 

em que distintos meios coordenam suas respectivas estratégias editoriais e/ou comerciais para 

conseguir um melhor resultado conjunto. Já por polivalência, designa-se um novo perfil de 

profissional, principalmente os do campo da comunicação (como os jornalistas), capazes de 

realizar várias tarefas que antes eram executadas por várias pessoas. Para o autor, ao se falar 

de multimédia, não tem sentido realizar qualquer enumeração fechada de elementos (p. ex.: 

som, texto, vídeo, imagem), já que para uma mensagem ser classificada como multimédia 

basta que coincidam dois elementos, independentemente de quais forem. Para ele, tudo indica 

que num futuro próximo os elementos atuais sejam enriquecidos por outros. Assim, ele propõe 

definir a multimedialidade simplesmente como “a combinação de pelo menos dois tipos de 

linguagem em apenas uma mensagem.” (p. 30). 

Depois de explanar sobre a hiperedição e a hiperescrita (hiperpoesia e hiperficção), 

Portela (2003) apresenta o metalivro por meio de exemplos de artistas como William Gibson, 

autor do romance Neuromancer e do poema narrativo Agrippa e do desenhista Dennis 

Ashbaugh, que criaram uma experiência de escrita biodegradável, ou seja, os textos da versão 

eletrônica das suas obras estão programados para serem deletados depois de terem sido lidos 

por inteiro uma única vez, pois suas páginas são tratadas com elementos químicos que fazem 

com que as palavras e imagens se diluíam à medida que são expostas à luz. Outro exemplo 
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citado é do pintor inglês Tom Phillips que produziu, primeiramente, em 1966, e depois por 

mais três décadas, um conjunto de obras que denominou de humument, na qual dialoga 

metalinguisticamente com o romance de W. H. Mallock, A human document, de 1892. O 

artista também cita e parodia pintores da arte moderna do século XX, como Picasso e Cézanne, 

e poetas da vanguarda, como Guilherme Apollinaire.  

 Diante desses exemplos, Portela (2003) conclui que “a reciclagem, a citação, a parodia 

e a fragmentação explodem o livro dentro do livro, na voracidade centrífuga de representar 

mundo e sujeito no movimento recíproco de alma e das formas.” (p. 14). Assim, a combinação 

de elementos como poesia, pintura e desenho, por meio da lógica do hipertexto permite tornar 

possível essa essência metatextual do livro: 

 

Num certo sentido, o hipertexto criaria uma representação similar da criação, 

transmissão e uso dos textos, justamente pela sua natureza meta-informativa. 

Esta representação de segunda ordem da forma bibliográfica destrói a 

unidade discreta do códice e reconstela os seus elementos num espaço 

discursivo mais vasto e variável. A ordem imposta pelo códice ao 

conhecimento e à experiência refaz-se num hiperlivro virtual, cujas 

fronteiras discursivas e materiais deixaram para sempre de poder repetir as 

fronteiras do livro tipográfico. Considerada como hiperedição, hiperpoesia 

ou hiperficção, a literatura cibernética altera as práticas de leitura e de 

escrita, altera os géneros e as formas, altera mesmo o conhecimento da 

história literária e da semiose literária em geral. (PORTELA, 2003, p. 

14-15). 

 

Além disso, com o desenvolvimento de novas tecnologias, plataformas e aplicativos, 

Costa (2011) alerta para o surgimento de novos formatos digitais que, por vezes, incorporam 

a taxonomia da literatura tradicional; em outros casos a reinventam e hibridizam, como por 

exemplo: as hipernovelas, webnovelas, blognovelas e wikinovelas que fazem parte da 

Biblioteca Digital Miguel Cervantes. No entanto, para outras instituições que se dedicam à 

pesquisa e catalogação de narrativas no ambiente digital, como a Eletronic Literature 

Organization, são elencados outros gêneros da literatura digital em sua página, a saber: 

 E-books, ficção hipertextual e poesia digital, dentro e fora da web; 

 Poesia animada por Flash e outras plataformas de animação; 

 Instalações de arte computadorizada que pedem leitura aos espectadores ou 

possuem aspectos literários; 

 Personagens conversáveis, também conhecidos como chatbots; 

 Ficção Interativa; 

 Romances em formatos de e-mails, SMS, mensagens ou blogs; 
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 Poemas e histórias que são gerados por computador, tanto os interativos como 

os baseados em parâmetros previamente estabelecidos; 

 Escrita colaborativa de projetos que permitem aos leitores contribuírem com o 

texto de uma obra; 

 Performances literárias online que desenvolvem novos modos de escrita. 

 

Santaella (2012), em seu texto Para compreender a ciberliteratura cita o autor Hayles 

(2007), onde este chama atenção para as variedades de literatura digital que se distribuem 

desde todos os tipos associados com a literatura impressa até alguns gêneros que são 

específicos das redes e das mídias programáveis. Entre esses gêneros, exemplificados por um 

grande número de autores e obras, Hayles levanta os seguintes: 

 

(a) Ficção hipertextual, caracterizada por estruturas de nós e conexões. Entre 

eles, Spalding (2010) coloca em destaque o hiperconto. Como todo conto, 

desde a tradição milenar, com seu cerne no texto, o hiperconto também 

requer narratividade, intensidade, tensão, ocultamento, autoria. Entretanto, 

tira proveito das ferramentas das novas tecnologias para potencializar a 

história: imagens em movimento ou não, áudios, hiperlinks, interatividade, 

quebra de linearidade etc. 

(b) Conforme as variedades de literatura digital foram se expandindo, a 

ficção hipertextual transmutou-se em um leque de formas híbridas que 

incluem narrativas que emergem de uma coleção de dados, narrativas que se 

estruturam como comentários a um poema etc. 

Uma das variedades das formas híbridas foi batizada de “ficção em rede”, 

uma ficção digital que utiliza a tecnologia do hipertexto para criar narrativas 

emergentes e recombinantes. 

(c) A ficção interativa difere das anteriores por ter fortes elementos extraídos 

dos games. Aliás, a distinção precisa entre narrativas eletrônicas e games 

está longe de ser clara. Muitos games têm elementos narrativos e muitas 

narrativas contêm atributos próprios dos games. Alternando elementos dos 

games com componentes romanescos, a ficção interativa expande o 

repertório do literário por meio de uma variedade de técnicas, tais como 

recursos visuais, gráficos, animações e modificações inteligentes dos 

recursos literários tradicionais. 

(d) O passo seguinte dos gêneros da literatura digital nos leva das imagens 

interativas tridimensionais para a imersão em espaços efetivamente 

tridimensionais, graças à passagem das imagens nos desktops para a criação 

de ambientes. 

(e) O surgimento dos dispositivos móveis trouxe consigo a emergência de 

formas narrativas que lhes são próprias, das ficções breves que são expedidas 

em série via telefones celulares às narrativas específicas de locais, 

dependentes de tecnologias dotadas de GPS (Sistema de Posicionamento 

Global), chamadas de narrativas locativas. 

(f) No lado inverso das narrativas móveis de lugares específicos, que 

integram localidades físicas às narrativas virtuais, encontram-se as 

instalações em lugares específicos, em que o lugar é estacionário como nas 

CAVEs de realidade virtual ou sites de galerias. Esse tipo de obra é limítrofe 
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com a arte digital, mas dela difere porque coloca ênfase nos textos literários 

ou nas construções narrativas. 

(g) Drama interativo cuja performance se dá online. 

(h) Narrativa transmidiática que busca construir uma moldura compreensiva 

para a narrativa em todas as mídias, consistindo de modelos simuladores, 

emergentes e participativos (Ryan, 2006). 

(i) Experimentação com formas em que as narrativas são combinadas com 

algoritmos randômicos. 

(j) Arte gerativa na qual um algoritmo é usado para gerar um texto de acordo 

com um esquema randômico ou para recombinar textos préexistentes. 

(k) Por fim, a grande quantidade de variações experimentais da poesia em 

mídia digital – variações que não cessam de se expandir uma vez que as 

práticas composicionais evoluem no mesmo ritmo atordoante em que a 

tecnologia computacional evolui. Um mapeamento admirável da poesia 

visual, eletrônica e digital brasileira foi realizado por Jorge Luiz Antonio e 

encontra-se registrado no seu livro-DVD que já está na segunda (e ampliada) 

edição: Poesia Digital, teoria, história, antologias. Mais do que um livro, 

trata-se aí de um projeto de pesquisa e consulta. (HAYLES apud 

SANTAELLA, 2012, p. 237). 

 

Assim, para Santaella (2012), as formas literárias na rede demonstrada por Hayles são 

suficientes para ilustrar a diversidade de gêneros que surgem e suas relações com a literatura 

impressa. Para a autora, o que é mais importante é a necessidade de “se ‘pensar digital’, quer 

dizer, perceber a especificidade das mídias em redes e mídias programáveis, sem perder a 

bússola da rica tradição da literatura impressa, tanto na faceta da criação quanto da teoria e 

crítica.” (p. 238). 

Ao contrário do que muitos apontam, Barbosa (2001) constata que a infoliteratura, 

como ele denomina as formas literárias digitais, impõe algumas regras e restrições: 

 

Mas a arte sempre foi isso: uma liberdade inventiva num contexto de regras 

restritivas. O que é um soneto? Uma criação poética exercida no interior de 

uma grelha formal de 14 versos conjugados entre si por uma determinada 

relação métrica e rimática. A Ciberliteratura (ou Literatura Informática 

Generativa) poderá assim vir a assumir-se como um “gênero literário” novo, 

assente nas possibilidades abertas pela informática. (BARBOSA, 2001, p. 

06). 
 

O autor ainda destaca três aspectos importantes no contexto comunicacional da 

infoliteratura. O primeiro é a fixação da mensagem: na literatura digital dispensa-se a 

utilização do papel com suporte físico da escrita e a palavra é armazenada em suporte 

magnético e exibida eletronicamente na tela de um computador, tablet, smartphone etc. 

Dentro desse universo digital expandem-se as possibilidades de integração com outras mídias 

e elementos discursivos variados como imagem, som, palavras, sendo potencialmente um 

universo propício para uma produção multimídia. O segundo ponto é a circulação da 
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mensagem, que é realizada por meio de suportes eletrônicos e magnéticos. No passado suas 

formas mais comuns era o disquete e o CD-ROM, hoje tem-se os pen drives, HD externo, 

entre outros. Além disso, com as vastas ligações em rede, as informações são passadas através 

da internet sem nenhum tipo de suporte físico, por e-mail, bluetooth, intranet etc. 

O terceiro ponto abordado trata da produção e recepção da mensagem neste contexto 

digital. Para Barbosa (2001), essa mensagem literária na rede assume-se quase sempre como 

obra aberta, seja na sua modalidade potencial ou na sua modalidade interativa. Dessa forma é 

necessária a participação do usuário para conferir-lhe existência verbal:  

 

Ora, sendo a mensagem constituída por opções do próprio utente-leitor no 

contexto de um labirinto tantas vezes inesgotável de percursos leiturais, 

qualquer texto final assim concretizado é também a emanação personalizada 

do utilizador do programa; e tal emanação é acrescida quando o programa 

lhe concede a possibilidade de intervir com dados pessoais, modificando ou 

reescrevendo o texto virtualmente proposto. (BARBOSA, 2001, p. 07). 

 

Neste contexto, Barbosa (2001) também faz uma observação sobre o termo 

“Infoliteratura” em contraponto com o termo “Ciberliteratura”. Para o autor, dentro da 

Literatura Gerada por Computador (LGC), o termo infoliteratura assumiria um sentido amplo, 

podendo abranger qualquer tipo de colaboração simbiótica entre a informática e a criação 

literária, como exemplo a hiperficção ou a poesia dinâmica multimédia. No entanto, o termo 

Ciberliteratura teria um sentido mais restrito, e atendendo à raiz “ciber” conectada à ideia de 

automatismo, seria uma terminologia mais pertinente para a literatura generativa criada com 

base em programas de geração textual automática. 

É inevitável um comparativo que surge nas plataformas digitais e a literatura canônica, 

um aspecto que foi debatido por Flávio Asevêdo (2011), na sua dissertação de mestrado 

intitulada Ciberliteratura na mira da instituição literária: o Orkut e as formas de literalidade 

no ciberespaço. Para Asevêdo (2011), experimenta-se na atualidade um momento em que as 

obras não canonizadas estão disputando o mesmo espaço com obras já consagradas e 

legitimadas, sem nenhum tipo de inferioridade. Isso se deve ao ciberespaço – este local 

democrático, onde os usuários têm o mesmo acesso e poder de produção dos seus escritos. 

Isso serve apenas para solidificar o que já foi debatido, em que na Internet, todos são potenciais 

leitores e autores de práticas literárias. 

No entanto, na Internet é muito mais difícil e complicada uma sistematização do 

grande número de produções literárias que são divulgadas diariamente. Na forma tradicional 

impressa, este acesso à produção de escritos torna-se muito mais simples, já que havia uma 
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restrição categórica sobre quem poderia publicar, com base em exigências das editoras e da 

própria instituição literária. Com a Internet, qualquer pessoa pode escrever e divulgar sua 

criação literária, mesmo sem ter o domínio perfeito de uma norma linguística. Pela própria 

característica do meio digital, os escritos publicados hoje podem ser facilmente apagados 

amanhã, sem deixar qualquer tipo de rastro ou vestígio que perpetue enquanto registro 

temporal ou patrimônio referente a uma época. Trata-se de uma escrita muito volátil e 

efêmera. 

Sendo assim, o autor criou um quadro comparativo e explicativo da conceitualização 

da Ciberliteratura em relação à literatura tradicional. São comparados pontos como o suporte, 

a instituição ou formas de propagação, as características do autor e do leitor, as formas de 

escrita e estilística utilizada e as maneiras de registro. Veja o quadro de Asevêdo (2011, 

p.111): 

 

LITERATURA CIBERLITERATURA 

Suporte: Impresso (tecnologia 

da reprodução tipográfica 

restringe a esfera de pessoas 

reconhecidamente detentoras do 

status e prestígio da escrita 

literária) 

Suporte: Virtual (tecnologia do 

suporte influenciando na prática, 

expandindo as possibilidades e 

dando acesso a todos os usuários) 

Instituição: Livros, meios de 

reprodução, autor, editora. 

Conduzem à limitação de 

acesso. 

Instituição: Fragmentada sob o 

ponto de vista da autoria, dando 

liberdade de manifestação da 

escrita dos usuários conectados 

em rede. Unificada, do ponto de 

vista da difusão. 

Autor: Figura individualizada, 

detentora do domínio sobre a 

produção. Status reconhecido 

em torno de seu nome. O autor 

precisa estar imerso e fazer parte 

de uma Instituição, 

compartilhando dela. 

Autor: Figura múltipla, gerada a 

partir da fusão de diversos 

usuários. Qualquer usuário é um 

potencial autor. 

Leitor: Figura passiva, 

responsável pela compreensão e 

contemplação da obra, sem 

interferência direta na obra, na 

sua constituição. 

Leitor: Se funde com o papel do 

autor, e ambos atuam de maneira 

complementar e ativa nas 

produções. 
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Escrita: formulada a partir da 

padronização normativa da 

língua. 

Escrita: Oralidade como marca 

determinante na produção. 

Estilística: Estilos consagrados: 

poesia, poema, contos, crônica, 

etc. 

Estilística: Baseada nos escritos de 

si e biografismo 

Registro: É oficializado pelo 

caráter documental conferido 

aos livros pela materialidade do 

suporte impresso. 

Registro: Ainda não sistematizado e 

sem mecanismos de oficialização, 

pela fluidez dos “bits” e a 

imaterialidade da escrita virtual. 

 

 

 No artigo Autor à deriva: ciberliteratura barra fronteiras entre escritor e leitor, 

testando os limites das narrativas tradicionais, publicado no caderno literário Prosa & Verso 

do jornal O Globo de 04/09/20104, são discutidos alguns pontos no que diferencia a 

ciberliteratura da literatura tradicional. De acordo com a jornalista Adriana Barsotti, das várias 

questões discutidas sobre esse novo tipo de literatura que surge com a internet, o suporte talvez 

seja o ponto mais irrelevante. Para a jornalista, a questão da autoria seria algo mais pertinente 

para ser discutido, como se pode ver:  

 
As obras da chamada ciberliteratura se valem de recursos que o impresso 

não comporta, como áudio, vídeo e programação, entre outros campos com 

os quais esse gênero interage. Portanto, não se trata de uma nova tecnologia 

de leitura. A ciberliteratura traz uma nova forma de narrar. E, entre as 

questões que embaralha, está a do papel do autor. (O GLOBO, 2010). 

 

 Diante de um exemplo, como da hiperficção, que é um dos gêneros da ciberliteratura, 

em que o leitor pode escolher caminhos diversos para o desenvolvimento das histórias, a 

jornalista faz algumas indagações: “Quem poderá ser chamado de autor?” “Este privilégio 

continuará nas mãos dos escritores?” “Podemos considerar que a participação de amadores 

nas produções literárias cria obras coletivas ou eles apenas participam de um jogo com regras 

pré-definidas por seus autores?”.  Para ela, o escritor atravessa uma crise de identidade a partir 

do momento em que ele é retirado do posto de “autor soberano” que possuí um total controle 

sobre sua criação literária. Com as diversas possibilidades trazidas pelas novas tecnologias 

possibilitando uma maior interação e participação do público, críticos e estudiosos, os 

escritores possuem um misto de sentimentos, oscilando entre perplexidade, pessimismo, 

otimismo e confiança. 

                                                           
4 Artigo disponível em: https://literaturacibercultura.wordpress.com/2010/09/, acessado em 05/12/2015. 

https://literaturacibercultura.wordpress.com/2010/09/
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 No mesmo artigo, a jornalista cita uma entrevista realizada com a professora norte-

americana Janet Murray, referência no campo da narrativa interativa e autora de Hamlet no 

holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. Segundo Murray, os autores continuam tendo 

o controle sobre suas obras, mas agora em uma perspectiva diferente: “eles controlam as regras 

pelas quais os leitores podem se mover em seus romances e o que podem fazer dentro do 

universo ficcional criado por eles”. (O GLOBO, 2010).   

 No entanto, os limites da narrativa tradicional já vinham sendo testados por alguns 

autores antes mesmo das possibilidades criadas pelo surgimento das tecnologias digitais. 

Neste mesmo artigo do O Globo Heloisa Buarque de Hollanda, professora da Escola de 

Comunicação (ECO) da UFRJ, coordenadora do Programa Avançado de Cultura 

Contemporânea (PACC) e diretora da editora Aeroplano, afirma que: 

O papel do leitor já é levado em conta há pelo menos 40 anos, desde Jorge 

Luis Borges e Ítalo Calvino, que geraram uma atitude menos convencional 

de leitura. Mas o autor legitima, dá valor à obra. Não há dúvida de que ele 

será preservado. É claro que o laboratório digital é fantástico para desafiar 

múltiplas posições de autores, mas ainda estamos tateando, inventando essa 

brincadeira (...) O fim é fundamental para o paradigma a que estamos 

acostumados. Sem ele, não sei como será a experiência literária. Não consigo 

me deliciar com romances digitais. Falta mais autor neles. (O GLOBO, 

2010)5. 

Outro exemplo citado pela jornalista Adriana Barsotti, foi do poeta brasileiro André 

Valias, um dos organizadores da primeira mostra internacional da poesia feita em computador 

em 1992, na Alemanha. Vallias critica a atitude de alguns autores que utilizam sem critérios 

as novas ferramentas digitais, entre elas as que permitem a participação do público. O poeta 

partilha o mesmo posicionamento de Janet Murray e defende que, por mais que a obra seja 

aberta, o autor ainda é o dono da situação. Ele faz uma comparação com o diretor de um filme 

em que o diretor assina a obra, mas que tem toda uma equipe por trás: Para o poeta: “Quando 

alguém afirma que um filme é de Fellini, é uma redução. Basta ver os créditos de um filme. 

Na minha obra, estabeleço as regras do jogo. Mas é claro que não tenho pleno domínio sobre 

ele. O público pode gerar situações inesperadas”. (O GLOBO, 2010). 

 Sem dúvida, apesar das discordâncias entre alguns estudiosos sobre os termos 

utilizados para designar as produções literárias que surgem com as novas tecnologias, um 

ponto é consenso entre eles: a literatura na rede é uma realidade. São inúmeros os gêneros e 

técnicas que surgem, a cada dia, propiciados pelo aparato tecnológico e interativo da Internet. 

                                                           
5 Artigo disponível em: https://literaturacibercultura.wordpress.com/2010/09/, acessado em 05/12/2015. 

https://literaturacibercultura.wordpress.com/2010/09/
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Com o avanço das redes digitais mudam-se os paradigmas, a forma de produzir, consumir, ler 

e escrever. Concordando com Hayles (2007) citado por Santaella (2012), deve-se reconhecer 

a especificidade das formas literárias nas novas mídias, mas isso não significa, de nenhuma 

maneira, abandonar os modos tradicionais de compreensão da linguagem, da significação e 

da interação corporificada com os textos. Assim, concorda-se com Santaella (2012) que “não 

é difícil concluir a partir disso que a ciberliteratura não chegou para fazer operações de 

diminuição ou divisão, mas para somar e multiplicar.” (p. 238). 
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2. LITERATURA E SUAS INTERFACES COM A PUBLICIDADE E AS REDES 

SOCIAIS 

 

As reflexões acerca da literatura e suas interfaces com as demais artes e mídias são 

cada vez mais crescentes, sobretudo com a presença maciça das novas tecnologias da 

comunicação e informação na contemporaneidade. Este contexto aponta para uma 

aproximação e interação da sociedade com a literatura, uma vez que, as narrativas que antes 

eram acessíveis a grupos restritos, passaram a circular com mais frequência em outras mídias 

e expressões artísticas, como no teatro, na dança, no cinema, na televisão, na publicidade e, 

sobretudo, nas redes sociais digitais. 

 

2.1 Obra de arte, reprodutibilidade e aura 

 

A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica é, sem dúvida, um dos trabalhos 

mais importantes desenvolvidos por Walter Benjamin, com o intuito de construir uma teoria 

materialista da arte ou, como cita o autor, um “trabalho de teoria estética”, a obra traz a 

discussão sobre Arte e Modernidade Capitalista. Para Benjamin, em sua essência, a arte 

sempre foi reprodutível, pois o que os homens faziam podia ser imitados por outros homens. 

Essa imitação era praticada por discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão 

das obras e, finalmente, por terceiros, meramente interessados no lucro. No entanto, a 

reprodutibilidade técnica da arte representa um processo novo, começando com técnicas como 

a xilogravura na Idade Média e a litografia no início do século XIX. 

O primeiro ponto destacado pelo autor refere-se à autenticidade da obra de arte. Para 

Benjamin (1987, p. 167), “mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o 

aqui e agora da obra de arte, sua essência única, no lugar em que ela se encontra”. O “aqui e 

agora” do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e qualquer reprodução que seja 

feita do original, desvalorizam, o seu “aqui e agora”. Assim, o autor aborda a questão da aura 

da obra de arte, enfatizando que “o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra 

de arte é a aura”. A aura é composta de três características principais: autenticidade, 

originalidade e inacessibilidade. Apesar de a reprodução técnica gerar a possibilidade de um 

caráter democrático na difusão e acesso aos produtos culturais, a obra perde seu “aqui e 

agora”, o que faz com que as cópias nunca sejam iguais ao original. A obra é sempre única, 
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uma vez que traz a carga do artista e a própria contemplação que existe mediante ao que é 

difícil de ter acesso. Questiona o autor: 

 

Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de elementos 

espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante por mais perto 

que ela esteja. Observar, em repouso, numa tarde de verão, uma cadeia de 

montanhas no horizonte, ou um galho, que projeta sua sombra sobre nós, 

significa respirar a aura dessas montanhas, desse galho (BENJAMIN, 1987, 

p. 170). 

  

O declínio atual da aura seria fruto da crescente necessidade de fazer as coisas “ficarem 

mais próximas” e superar o caráter único de todos os fatos por meio da sua reprodutibilidade. 

Cada vez mais as pessoas sentem a necessidade de possuir os objetos, de tão perto, quanto 

possível, na imagem ou na sua cópia. Essa constatação feita por Walter Benjamin, em 1936, 

soa cada vez mais atual, frente ao desenvolvimento dos meios de comunicação e das 

tecnologias da informação, onde os objetos e as obras de arte perdem o seu caráter único, 

sendo constantemente reproduzidos e difundidos em série. 

 No seu ensaio, Benjamin foca suas considerações a partir da fotografia e do cinema, 

pois foram estes os principais meios da época que permitiam a reprodução automatizada das 

obras. O desenvolvimento dessas técnicas possibilitou a reprodução rápida, rompendo com o 

caráter manual das obras de arte (o original e a reprodução). Para o autor, no momento em que 

a questão da autenticidade deixa de ser aplicada à produção artística, a função social da arte 

se transforma: passa do ritual para tornar-se política. Assim, ele cita o exemplo da chapa 

fotográfica, que permite uma grande variedade de cópias e as produções cinematográficas, 

onde a difusão em massa se torna obrigatória, pois a produção de um filme requer um grande 

orçamento, impossível de ser praticado para um único comprador. 

 Sobre o valor de culto e de exposição da obra de arte, Walter Benjamin observa que à 

medida em que as obras de arte se libertam do seu uso ritual, aumentam as ocasiões para serem 

expostas. Desde a pré-história, a arte surgiu primeiramente como instrumento mágico e só 

mais tarde adquiriu o caráter de obra de arte. Com a fotografia e, posteriormente, com o 

cinema, o valor de culto começa a declinar, diante do valor de exposição. Enquanto os gregos 

procuravam construir obras únicas e valores eternos, na modernidade, o valor de eternidade 

não encontra lugar. Já no início do século XX, Benjamin (1987, p. 175) constata que “nunca 

as obras de arte foram reprodutíveis, tecnicamente, em tal escala e amplitude, como em nossos 

dias”. Assim, ele cita o cinema como o grande exemplo de uma obra baseada na 

reprodutibilidade, totalmente contrário aos valores da arte grega. 
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 Sendo assim, a autenticidade e a unicidade da obra de arte são superadas, pois a partir 

do momento em que passa do seu caráter único a uma produção serial, não se trata mais de 

um objeto de culto, mas algo que passa a ser atualizada por seu espectador a cada nova 

percepção. Nos demais tópicos do seu ensaio, Benjamin descreve os processos de reprodução 

da fotografia e do cinema, onde se levantam a questão sobre a modificação da natureza da 

arte. Surgem controvérsias acerca da consideração da fotografia e do cinema como expressões 

artísticas. Na visão de Benjamin (1987), a eficácia da arte contemporânea será baseada cada 

vez mais na possibilidade de reprodutibilidade técnica das obras artísticas. Cinema e 

fotografia, portanto, constituem expressões da arte contemporânea. 

 Ao tratar sobre as técnicas de reprodução da obra de arte em seu trabalho, Benjamin 

parecia prever o que Adorno e Horkheimer mais tarde chamariam de “indústria cultural”. O 

termo usado em referência à mercantilização das formas culturais ocasionadas pelo 

surgimento das indústrias de entretenimento na Europa e nos Estados Unidos no final do 

século XIX e início do século XX. Os produtos culturais produzidos de forma padronizada e 

estereotipada por essas empresas teriam como único objetivo a busca do lucro e os sujeitos 

eram vistos apenas passivos. 

 

2.2 Propaganda e obra de arte: a reprodutibilidade como estratégia publicitária 

 

Antes de iniciar uma breve análise entre a publicidade e as obras de arte é necessário 

definir inicialmente o conceito de publicidade. Tavares (2005) define o termo como: 

Mensagem paga veiculada nos meios de comunicação (mídia) com o 

objetivo de vender um produto ou serviço, sob a forma de uma marca 

comercial, para um público-alvo (consumidor) utilizando-se de recursos 

linguísticos e estilísticos de ordenação, persuasão e sedução através de 

apelos racionais e emocionais. (TAVARES, 2005, p. 15). 

 

Desde a antiguidade, já se pode traçar uma história da propaganda, mas foi após a 

Revolução Francesa, em 1789, que a publicidade iniciou a trajetória que a levaria a tornar-se 

uma das atividades mais importantes da atualidade. A relação entre a publicidade e obras de 

arte é cada vez mais comum. Frequentemente, pode ser verificada a utilização de esculturas, 

pinturas, fragmentos literários ou músicas como tentativa de emprestar autoridade às 

mensagens publicitárias. 

Por meio de apropriações e releituras, os objetos artísticos sofrem alterações, sendo 

deslocados para novos contextos. Existem diferentes formas na utilização de uma obra de arte 

em campanhas de publicidade, podendo ser incorporada ou imitada. Quando incorporada 



52 
 

ainda pode ser total (com ou sem interferência) ou um fragmento (com ou sem interferência). 

As imitadas podem ser como referência a uma obra (total ou fragmentada) ou como referência 

a uma série. Seguem alguns exemplos conhecidos da publicidade mundial e brasileira: 

 

 

Imagem 01 - Apropriação da obra David de Michelangelo Buonarroti. 

 

 

Imagem 02 - Apropriação da obra Abaporu de Tarsila do Amaral. 

http://3.bp.blogspot.com/-Rtv2XbU5CG8/U4oa58gKMkI/AAAAAAAAAuI/IJjoXK81m7s/s1600/michelangelo-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-cVVeTwegIOc/U4oa4-qMzZI/AAAAAAAAAtk/2hf5tsalRmg/s1600/Michelangelo+(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-lRSiVZ-AE7g/U4oa4yt51rI/AAAAAAAAAto/dz-2eAq6mH8/s1600/ABAPORU+desenhos+de+tarsila+do+amaral.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-oWON_qbCsW4/U4oa5XC2c5I/AAAAAAAAAt0/7wFgooCij3o/s1600/md.0000042391.jpg
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Imagem 03 - Apropriação da obra Nascimento do Homem de Michelangelo Buonarroti. 

  

A Imagem 01 é uma apropriação da obra Davi de Michelangelo Buonarroti (1475-

1564), que virou Mc David (2008) caracterizado de Ronald McDonald. Aqui, o autor 

relacionou a publicidade do fast food com a bela forma de Davi. A escultura retrata o herói 

bíblico e é considerada uma das mais importantes obras do Renascimento e do próprio autor. 

A obra original atualmente encontra-se em Florença, na Itália, cidade que encomendou o 

trabalho. A Imagem 02 é uma apropriação do quadro O Abaporu, um óleo sobre tela, de 1928, 

de Tarsila do Amaral (1886-1973) que foi uma das mais importantes artistas do Brasil, pela 

empresa de produção de sandálias Havaianas.  Já a propaganda da Imagem 03 foi publicada 

na página do Facebook Propagandas criativas em março de 2013, e até o momento já teve 

mais de 201 curtidas e 257 compartilhamentos. Trata-se de uma apropriação da famosa obra 

Nascimento do Homem. A pintura original encontra-se no teto da Capela Sistina, em Roma, 

um dos trabalhos mais longos do pintor e escultor renascentista Michelangelo, que levou o 

período de 1508 a 1512 para narrar nove episódios do Gênese.  

Para Kulak (2010), quando a publicidade se apropria de obras de arte, o componente 

da “aura” abordado por Walter Benjamin se perde enquanto substrato único da realidade:  

 

Reproduzindo-as por meio de paródias e releituras, as propagandas agridem 

o valor de culto das obras artísticas valorizando sua exposição massificada. 

As propagandas não apenas as copiam como também modificam-nas em prol 

da promoção de marcas e produtos. Com essa relação intertextual cada vez 

mais estreita, o diálogo com os movimentos artísticos dá espaço a 

ressignificação de uma obra de arte em particular. A intertextualidade 
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assume um caráter de releitura por meio de um processo que se apodera do 

discurso original da obra garantindo credibilidade à mensagem publicitária, 

mas, por outro lado, assegurando a deturpação de sua aura (KULAK, 2010, 

p. 172-173). 

  

 Por outro lado, a massificação promovida pelas peças publicitárias pode ser vista de 

forma positiva, já que dessa maneira existe uma maior difusão das obras de arte que, muitas 

vezes, não são acessíveis para o grande público. Nos exemplos citados, para se conhecer as 

obras a pessoa deveria visitar a capela Sistina no Vaticano, Florença na Itália e o Malba - 

Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, onde se encontra o quadro Abaporu de 

Tarsila do Amaral.  “Neste sentido, o valor de exposição supera o valor de culto e se faz um 

importante fator no processo de democratização da arte”. (KULAK, 2010, p. 173). 

 Assim, como afirma Walter Benjamin (1987, p. 187), “a reprodutibilidade técnica da 

obra de arte modifica a relação da massa com a arte, retrógrada diante de Picasso, ela se torna 

progressista diante de Chaplin”. Com a difusão das obras de artes em peças publicitárias, as 

massas tendem a estar mais próximas de obras importantes, aumentando assim, o seu 

repertório cultural. Benjamin (1987, p. 188) diz que “os pintores queriam que seus quadros 

fossem vistos por uma única pessoa, ou poucas”. Assim, o acesso e a democratização da arte 

se fazem também pela publicidade, mesmo que para isso seja necessário “retirar o objeto do 

seu invólucro, destruir sua aura” (p. 170). Neste contexto é que observa-se um diálogo cada 

vez mais crescente entre a literatura e a propaganda, uma relação tão antiga como a história 

da propaganda brasileira. 

 

2.3 – Literatura e publicidade: flashes da propaganda brasileira 

 

Sobre a relação entre a literatura e a publicidade, o professor e publicitário José 

Anzanelo Carrascoza (2003), afirma que não são poucos os escritores e poetas do Brasil que, 

eventualmente ou regularmente colocaram seu talento a serviço da publicidade, 

 

Desde os primeiros versos criados para divulgar produtos e serviços nos 

meados do século XIX até os dias de hoje é marcante a participação dos 

nossos literatos na galeria daqueles que redigiram anúncios, folhetos, spots, 

jingles, comerciais e todo o tipo de peças publicitárias (CARRASCOZA, 

2003, p. 65).  

  

A utilização de versos sempre foi uma das características da propaganda brasileira, e 

coube àqueles que conheciam as técnicas poéticas criarem as primeiras mensagens 
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publicitárias, a maioria em formato de convite, como a do Café Fama, de Casimiro de Abreu 

– o primeiro poeta brasileiro a fazer anúncios: 

 

Ah, Venham fregueses! 

E venham depressa 

Que aqui não se prega 

Nem logro, nem peça. 

 

Olavo Bilac, por exemplo, foi um dos poetas mais requisitados pelos anunciantes da 

sua época. Coube a ele os primeiros versos para anunciar a primeira fábrica nacional de velas, 

já que nos fins do século XIX o Brasil importava desde palitos de dentes até ataúdes: 

 

Pátria independente exulta 

Temos a vela brasileira. 

 

Foi atribuído também a Bilac uma quadrinha famosa, que promovia um produto em 

expansão nas primeiras décadas do século XX, o fósforo, vendido exclusivamente em 

farmácias: 

 

Aviso a quem é fumante  

Tanto o príncipe de Gales 

Como o Dr. Campos Salles 

Usam Fósforo Brilhante. 

 

Nomes como Olavo Bilac, Emílio de Menezes e Basílio Viana fizeram surgir no início 

do século XX os primeiros versos para o xarope Bromil. No anúncio abaixo, publicado na 

revista Fon-Fon!, Olavo empresta seu nome para divulgar o xarope com o seguinte texto: 

“Tenho a maior satisfação em declarar que, sofrendo de uma bronquite pertinaz, fiquei 

radicalmente curado com o uso do Bromil. Podem fazer desta carta o uso que lhe convier. Rio, 

5 de abril de 1910”.  
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Imagem 04 – Propaganda testemunhal de Olavo Bilac para o xarope Bromil. 

 

Neste exemplo, já é notória a utilização de figuras públicas em peças publicitárias, 

principalmente com a utilização de personalidades extraídas do universo literário. Este é um 

recurso muito utilizado na publicidade moderna. Para Carrascoza, “explorou-se tanto a citação 

que, atualmente, há uma saturação de testemunhais com artistas de novela, modelos, jogadores 

de futebol, pseudo personalidades, e eles continuam invadindo os mass media”. (2003, p. 67). 

Prova disso, é que em 1996, em campanha para a Cerveja Antarctica, a então agência DM9 

convidou os escritores Luís Fernando Veríssimo, Jorge Amado e Armando Nogueira, entre 

outros, para escreverem depoimentos sobre a bebida preferida dos brasileiros. 

Voltando às primeiras décadas do século XX, uma paródia d’Os Lusíadas foi 

elaborada para este mesmo anunciante do Xarope Bromil, por Bastos Tigre, poeta que criou 

um dos mais famosos slogans da propaganda brasileira: “Se é Bayer, é bom”. Tigre também 

criou o célebre soneto para o Pilogênio entre outras, como o poema musicado por Ari Barroso 

para a Brahma Chopp que começa assim: 

 

O Brahma Choop em garrafa, 

Querido em todo o Brasil, 

Corre longe, a banca abafa, 

Igualzinho o de barril. 

 

Segundo Carrascoza (2003), nesta mesma época muitos escritores, em sistema de 

freelancer, começaram a fazer folhetos, volantes, anúncios e houve até quem, como Monteiro 
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Lobato, tenha criado, nos anos 1940, um livreto inteiro, o Jeca Tatuzinho. A peça mistura as 

técnicas narrativas e os expedientes persuasivos da propaganda: conta a vida de um caboclo 

no consagrado estilo do eu-era-assim-e-fiquei-assim, graças a um produto: o Biotônico 

Fontoura. Essa forma de exemplificar uma transformação já se via nas primeiras propagandas 

brasileiras, ainda no século XIX, como se pode comprovar no anúncio do Xarope de Alcatrão 

e Jatahy Honório Prado – eu era assim (homem de aparência abatida), cheguei a ficar assim 

(com semblante cadavérico), consegui ficar assim! (garboso). Esse modelo ainda permeia as 

campanhas publicitárias contemporâneas. 

Muitos outros poetas entraram no universo da propaganda, contribuindo com seus 

versos para a divulgação de todos os tipos de produtos ou mesmo para os políticos da época, 

como Guilherme de Almeida, que fez o famoso slogan “Fechaduras La fonte – A fechadura 

que fecha e dura”. Muitos dos slogans da publicidade brasileira têm a rima como característica 

marcante, e alguns dos mais importantes estão alicerçadas em figuras emprestadas da 

literatura: “É mais difícil um burro voar do que a Esquina da Sorte falhar”; “Com guarda-

chuvas Farreti, pode chover canivete”; “O mundo gira e a Lusitana roda”; “Príncipe veste hoje 

o homem de amanhã”; “Dura lex sed lex, no cabelo só Gumex”; “A Saúde da Mulher. Dias 

certos para certos dias”. 

Ainda no nascedouro da propaganda brasileira já ocorriam polêmicas sobre a autoria 

das mensagens. A sextilha do Rhum Creosotado – “Veja ilustre passageiro,/ o belo tipo 

faceiro,/ que o senhor tem a seu lado./ E, no entanto, acredite,/ quase morreu de bronquite,/ 

salvou-o Rhum Creosotado” – teve muitos aspirantes, entre eles os poetas Ernestro de Souza 

e Álvaro Moreyra.  

 Nos anos 1930, com o advento do rádio, foi a vez dos poetas populares como Noel 

Rosa criarem jingles que se tornaram inesquecíveis. O famoso refrão para os cigarros Yolanda, 

que parodiava a letra de sua própria música De babado, foi sucesso nos anos 1940, quando o 

rigor com a propaganda de cigarros ainda não existia: “É você a que comanda/ E o meu 

coração conduz/ Salve Dona Yolanda/ A rainha da Souza Cruz”. Anos antes, Catulo da Paixão 

Cearense fizera para o lançamento desse mesmo cigarro o tango “Yolanda, venha cegar-me”. 

Os dois jingles seriam, hoje inconcebíveis face às leis que controlam a propaganda de tabaco 

no Brasil. 

 São muitos os exemplos de poesia em mensagens publicitárias radiofônicas nos anos 

1940 e 1950. Seguem alguns exemplos que recordam os procedimentos ideogramáticos da 

poesia concreta: 
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Sedas, Sadi, Sadi, Sedas, 

São as seda um primor 

No 148 

Lá na Rua do Ouvidor. 

 

Magnésia, leitosa, 

Gostosa, fiel, 

Magnésia, leitosa, 

De Orlando Rangel. 

 

Melhoral, Melhoral 

É melhor 

E não faz mal. 

 

 Sem dúvida, o advento do rádio consolidou a riqueza poética e melódica da 

propaganda brasileira, e não são poucos os jingles permeados de poesia, das mais simples às 

mais singelas, que foram incorporadas à cultura popular e ao patrimônio musical do Brasil.  

A letra do famoso jingle de Natal da Varig (Mensagem de amor e paz/ nasceu 

Jesus, chegou o Natal...), a dos Cobertores Parayba (Já é hora de dormir, 

não espera o papai chegar...), a do Café Seleto (Na hora de tomar café/ é 

Café Seleto/ que a mamãe prepara/ com todo o carinho...), a da GM (... meu 

coração bate mais forte/ dentro de um Chevrolet), e a do óleo Ursa (bate 

chuva forte, que saudade é morte/ no meu coração/ molha chuva este 

caminho/ que sigo sozinho/ eu e a solidão...) são alguns exemplos. 

(CARRASCOZA, 2003, p. 74). 

 

 A paródia musical também é um dos recursos mais utilizados pelos publicitários, cujos 

versos vieram substituir os de canções populares criadas por Ary Barroso, Lupicínio 

Rodrigues, Dorival Caymmi, Tom Jobim e muitos outros. Já na década de 1990, surgiram 

jingles que alcançaram grande popularidade, pela facilidade de serem memorizados e cantados 

pelo público. Um desses jingles que marcou seu espaço no cenário da publicidade brasileira, 

foi o da poupança Bamerindus. A campanha criada pela Colucci para o Banco, conquistou 

entre outros prêmios, o Grand Prix do Profissionais do Ano em 1992/93. O banco foi 

imortalizado pela propaganda de sua caderneta de poupança com o ator Toni Lopes no início 

da década de 1990, exibida principalmente na Rede Globo durante o programa Domingão do 

Faustão. O jingle era composto pelos seguintes versos: "O tempo passa, o tempo voa; e a 

'Poupança Bamerindus' continua numa boa... é a 'Poupança Bamerindus'!". 

Em 1996, o clássico filme Mamíferos da Parmalat, criado pela DM9, também marcou 

época. O vídeo virou mania nacional e o bordão "Tomou?" caiu na boca do povo: 

 

O elefante é fã de Parlamat. 

O porco cor-de-rosa e o macaco também são. 

O panda e a vaquinha só querem Parmalat. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toni_Lopes
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doming%C3%A3o_do_Faust%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doming%C3%A3o_do_Faust%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle
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Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. 

O gato mia... Miau! 

O cachorrinho late ... Au-au! 

O rinoceronte só quer leite Parmalat. 

Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! 

Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. 

 

 Neste famoso jingle, apesar da simplicidade da sua letra, tem-se uma rigorosa escolha 

lexical e o emprego de muitas figuras de linguagem, como aliterações (“O elefante é fã”, “O 

porco cor-de-rosa e o macaco”; “mia...Miau”; “o rinoceronte só quer leite Parmalat”; “filhote 

forte”), rimas internas (elefante/ Parmalat”; “Trate/ Parmalat”), enumeração (“foquinha, 

ursinho e leão”), onomatopeias (“miau, au-au”), vocativo (“vamos lá”), além dos diminutivos 

que aproximam a mensagem da linguagem infantil, entre outros recursos. 

Paulo André Bione, coordenador dos cursos de criação da Miami Ad School/ESPM, 

em declaração sobre a campanha ao Adnews6 na revista Exame de 18/07/2013, comentou:  

 

Uma campanha publicitária pop. Aquela que entra na vida das pessoas, que 

seduz um país inteiro e ninguém esquece mais. [...] Colocar crianças fofas 

ficando mais fofas ainda usando fantasias de mamíferos, um jingle chiclete, 

mais um conceito amarrando muito bem a ideia. Um dos grandes momentos 

da propaganda brasileira. 

  

Vinte anos depois, para voltar ao mercado brasileiro, a Parmalat traz de volta um 

remake da sua famosa propaganda, que começou a ser exibida no dia 10 de maio 2015 (dia 

das mães), no intervalo do Fantástico, da Rede Globo. No domingo, quando o vídeo da 

campanha começou a ser exibido na televisão, a Parmalat alcançou os trending topics do 

Twitter. A atração da campanha é o “Mamificator”, um aplicativo em que o usuário poderá 

inserir a imagem de seu rosto no de um dos mamíferos, tanto em foto como em vídeo. O 

responsável pela volta dos mamíferos é o publicitário Ehr Ray. Há 20 anos, ele trabalhava na 

DM9 e foi protagonista na criação da campanha original. Dessa vez, os mamíferos são mascotes 

de espécies típicas do Brasil, como o bicho-preguiça, lobo-guará, tamanduá, tatu e jaguatirica. No 

novo jingle, assim como no original, foram usadas as figuras de linguagens, as rimas e as 

onomatopeias.  

 

O leão é fã de Parmalat 

E chama toda a turma da floresta pra brincar 

O gato, o cachorro, a vaca e o gambá 

O búfalo, o gorila e até o tamanduá 

                                                           
6 Matéria publicada no site da Exame.com http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/parmalat-e-os-

mamiferos-que-marcaram-o-brasil, acessado em 20/04/2015. 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/parmalat-e-os-mamiferos-que-marcaram-o-brasil
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/parmalat-e-os-mamiferos-que-marcaram-o-brasil
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Jaguatirica mia (miau!) 

O Guarazinho late (au!) 

E o rinoceronte só quer leite Parmalat 

Miando, uivando, latindo... tanto faz! 

Nesta floresta todo mundo ... é fã de Parmalat! 

Tomou? 

 

 

2.3.1 – Contos de fadas e publicidade 

 

De modo geral, a publicidade apropria-se de várias formas de linguagem, tais como os 

contos de fadas, que são narrativas universais que, ao passarem de geração a geração, 

transformam-se em códigos culturais. Como códigos de uma dada comunidade, esses contos 

são reapresentados em diversos produtos culturais: animações, filmes, novelas, livros, 

histórias em quadrinhos, brinquedos etc. Em cada um desses, as histórias sofrem uma série de 

mudanças: motivadas pelo contexto político, social e cultural; decorrentes do sistema de 

codificação integrado pelo próprio produto cultural; ou, ainda, em função da estruturalidade 

dos sistemas de veiculação e difusão dos produtos culturais (cinema, televisão, propaganda 

etc). Com o objetivo de difundir as mensagens dos anunciantes e provocar atitude favorável a 

eles, a propaganda utiliza, na forma de conceito criativo, diversos contos reconhecidos pelo 

público e que trazem em si uma série de valores simbólicos 

A utilização na propaganda de personagens da ficção, obras clássicas, fragmentos de 

episódios mitológicos, frases célebres, como ponto de partida é muito comum na publicidade 

contemporânea. Para Carrascoza (2003, p. 76), “essa técnica de referência, consagrada no 

cinema por Brian de Palma, é um expediente hoje peculiar do chamado pós-modernismo”. 

Atualmente, é comum encontrar peças publicitárias que fazem menção a variados 

componentes do âmbito das artes, recorrendo a diferentes obras presentes em marcos da 

história da arte. Os publicitários se baseiam em composições clássicas, capazes de aumentar 

os benefícios de uma marca. Essas obras, geralmente, são de conhecimento amplo do público, 

para que possam criar identificação com as imagens ou letras que já fazem parte do seu 

repertório e assim facilite a assimilação da marca ou produto divulgado. 

Para Coelho, Costa (2013), uma das estratégias utilizadas pelas agências é capturar o 

cidadão-consumidor por meio de imagens fantásticas incrustadas em seu inconsciente desde 

a sua infância. Para isso, nada é mais fantástico e agradável do que aqueles contos 

encantadores da infância, contados ao pé da cama ou no colo dos seus avós: os contos de 

fadas. Assim: 
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A publicidade armada com os contos de fadas propõe que esse destinatário 

possa adentrar, por alguns instantes, no reino da fantasia por meio de suas 

propagandas e com elas se deleitarem, fazendo com que esse destinatário 

entre em conjunção com os valores de determinada empresa (COELHO, 

COSTA, 2013, p. 111-112). 

 

 

Imagem 05 – Campanha “Contos de Fadas” da empresa O Boticário. 

 

Um exemplo foi a campanha publicitária Conto de Fadas lançada pela empresa de 

cosméticos O Boticário no ano de 2005. Veicularam nessa campanha, quatro anúncios que 

ilustravam e retomavam personagens femininas de conhecidos contos de fadas infantis, com 

a intenção de causar efeitos de sentido que fazem com que as mulheres interpretem e acreditem 

que ao adquirirem e usarem os perfumes e cosméticos do Boticário poderão se igualar às 

personagens dos contos, ou seja, ficariam tão belas quanto, interessantes e serão admiradas 

por todos os homens. O texto que vem ao lado de cada foto, tenta por meio de uma pequena 

narração persuadir o público feminino para a compra dos produtos de beleza, sem perder o 

sentido da história ao qual foi inspirada, como no texto da história da Chapeuzinho Vermelho 

que diz: “A história sempre se repete. Todo Chapeuzinho Vermelho que se preze, um belo 

dia, coloca o lobo mau na coleira”. O texto que vem ao lado da foto da Branca de Neve, utiliza 

um recurso muito conhecido nas fábulas e histórias infantis que é a expressão “Era uma vez...”, 

com a seguinte narração: “Era uma vez uma garota branca como a neve, que causava muita 

inveja não por ter conhecido sete anões. Mas vários morenos de 1,80 m”. 

 



62 
 

 

Imagem 06 – Peça publicitária “Intense – sereias urbanas” de O Boticário. 

 

 No ano de 2014, O Boticário novamente inspirado nos contos de fadas e em 

personagens da mitologia, lança a campanha Intense – sereias urbanas.  Diz a lenda que as 

sereias atraíam marinheiros por sua beleza e voz apaixonantes enquanto cantavam em meio a 

cardumes de peixes ou dentro de navios naufragados. A ideia das peças é estabelecer um 

comparativo entre a imagem mitológica da sereia e o que a empresa classifica de “sereias 

urbanas” – a mulher moderna que está sempre pronta, sedutora e bonita. No anúncio acima é 

utilizado os seguinte textos “Você vira sereia, as outras viram lenda”, “Encante com as cores 

e o brilho da nova coleção” e existe até a hastag #agoratôsereia. No site de O Boticário 

(www.oboticario.com.br/sereiasurbanas) foi criada uma página especial para os produtos da 

nova linha de beleza, onde os textos são permeados de elementos simbólicos retirados da 

literatura e mitologia. Na página interativa do site, a consumidora pode descobrir dicas do que 

é ser uma sereia urbana, como essa: “Isso é uma sereia urbana! Usar sombra colorida durante 

o dia, porque não existem regras se você tem vontade de fazer uma produção sedutora e 

vibrante”.  
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Imagem 07 – Peça Publicitária da Nívea lançado em Bruxelas – Bélgica. 

 

Nesta propaganda internacional criada em 2006 pela TBWA de Bruxelas para o spray 

autobronzeador da Nívea, utilizou-se a imagem da Branca de Neve, só que com uma inusitada 

diferença: uma princesa negra e bronzeada. Esta representação da personagem contrapõe 

diretamente com a do conto de fadas, que, por ser tão branca, ganhou o nome de Branca de 

Neve. A partir desse contraste, o receptor pressupõe que esse fato se deva ao uso do spray 

autobronzeador da Nívea, que se encontra ao lado da figura da donzela bronzeada. Assim, 

percebe-se, que o objetivo dessa propaganda é utilizar-se do imaginário coletivo, no caso às 

características constitutivas da princesa, e subverter algum traço desse imaginário que possa 

atrair a atenção de seu público-alvo, buscando com isso transmitir um valor positivo (eufórico) 

ao objeto de consumo que, então, torna-se alvo do desejo do consumidor, portanto, objeto de 

valor deste. 

Neste anúncio, a linguagem verbal se resume a apresentar a linha do produto, Nivea 

Sun, e o título deste, que se encontra no canto do anúncio e em letras minúsculas (Self ton 

spray). A linguagem visual é mais explorada, pois, além de resgatar o conto de fadas, um dos 

seus traços mais simbólicos é alterado. A intertextualidade figurativa é de suma importância 

para o entendimento da peça, pois sem essa compreensão global a ideia da campanha ficaria 

comprometida, incompleta, reduzindo-se a constatação que o bronzeador funciona, pois temos 

uma mulher bem bronzeada. Com a referência da Branca de Neve, tem-se a surpresa: até a 

mulher mais branca (branca como a neve), torna-se negra com esse bronzeador. Uma 

relevância é que esta propaganda foi veiculado em Bruxelas, uma região da Bélgica de clima 

frio e pessoas com a pele bem clara, o que torna o impacto com uma Branca de Neve negra 

ainda mais chamativo e peculiar ao olhar do consumidor. 
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Já, a ONG portuguesa Ajuda de Mãe utilizou a Branca de Neve para alertar as 

adolescentes para o problema da gravidez indesejada. A instituição acolhe e apoia mulheres 

grávidas, especialmente adolescentes, e conta com um serviço de orientação por telefone. Na 

foto, os anões foram substituídos por 07 crianças que ela tem de dar atenção redobrada. 

Certamente o semblante cansado da princesa não seria mais elogiado pelo espelho mágico. O 

anúncio foi criado pela agência Fuel e se utiliza de elementos conhecidos para recriar a “versão 

mãe” da princesa infantil: atriz branca, trajando roupas em azul e amarelo, cabelos negros e 

uma tiara vermelha na cabeça. Com a imagem, tem-se o seguinte texto: “A gravidez na 

adolescência não é um conto de fadas”.  

 

 

Imagem 08 – Campanha da ONG portuguesa “Ajuda de Mãe” 

 

A campanha de 2007 da rede de franquias Puket também é um bom exemplo de 

anúncios que utilizam diferentes argumentos dos contos infantis e que surge em releituras 

atualizadas e adequadas para cada público a que se destina. As peças utilizam o conceito “Sua 

história quem conta é você”, e mostra uma coleção inspirada na temática "fantasia” remetida 

à mulher moderna, aos jovens descolados e as crianças, todos em momentos diferentes em 

suas vidas. Na Imagem 09 destaca-se a fábula do Gato de Botas, em que um modelo vestido 

de príncipe, retira suas botas ficando apenas de meias e a seguinte frase: “Uau! Gato sem 

botas” e a assinatura da marca. 
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Imagem 09: Peça da campanha publicitária da Puket. 

 

Outro exemplo recente foi a campanha Mundo encantado das facilidades Chevrolet, 

inspirado na obra literária Alice no País das Maravilhas, escrito por Charles Lutwidge 

Dogson, que adota o pseudônimo de Lewis Carroll. A criação publicitária foi de Victor 

Hayashida para a agência Sales Chemistri, composta por dois filmes (30 e 60 segundos), 

anúncios na mídia impressa e on-line e spots de rádio, além de material em pontos de venda, 

ações promocionais nas ruas e mobile marketing.  

 

Imagem 10: Capa do filme da Disney Alice no país das maravilhas e cartaz da campanha 

publicitária O mundo encantado das facilidades Chevrolet. 

 



66 
 

Todas as peças da campanha da Chevrolet têm como cenário um reino mágico em 3D, 

inspirado na adaptação do livro para o cinema, lançado em 2010 pela Disney, dirigida por Tim 

Burton, em que o enredo une personagens de duas obras de Lewis Carroll: Alice no país das 

maravilhas e Alice no país dos espelhos. Em ambos os cartazes (do filme e da propaganda) 

percebe-se um céu multicolorido, flores gigantescas, castelos, borboletas e pássaros, universo 

no qual foram inseridos os carros da Chevrolet e as facilidades oferecidas pela marca. Nas 

duas narrativas, o leitor é convidado a entrar num universo imaginário, onde se pressupõe 

estar repleto de maravilhas. No caso do comercial da marca Chevrolet, o apelo comercial se 

sobressai na medida em que o “país das maravilhas” é entendido como a loja/concessionária 

de veículos. 

De forma mais provocativa e sensual, o mesmo conto ganhou sua versão para uma das 

peças do calendário “Contos da Campari 2008”, que teve edição limitada de 9.999 cópias e 

distribuição internacional. A sensualidade da atriz Eva Mendes foi captada pelas lentes do 

fotógrafo canadense Marino Parisotto Vay, num ensaio bem ousado para a nova campanha do 

grupo da bebida alcoólica Campari, que remonta episódios fabulosos dos mais tradicionais 

contos de fadas. Nesse trabalho, a fantasia vem com muita inspiração e em releituras modernas 

de personagens como Chapeuzinho Vermelho, O Gato de Botas, Alice no País das 

Maravilhas, A Bela e A fera e Cinderela. A mistura da atmosfera lúdica e sensual proposta 

por esse projeto de comunicação fortalece os exemplos mais diversos da apropriação dos 

contos de fadas na divulgação de uma marca ou produto. 

 

 

Imagem 11: Peça do calendário “Contos da Campari 2008”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Eva_Mendes
http://www.marinoparisotto.com/
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Com o slogan: "Um bom livro é sempre uma boa companhia"7, a agência ACW Grey 

de Tel Aviv, criou uma série de anúncios para Steimatzky, a maior e mais antiga rede de 

livrarias de Israel. Os anúncios apresentam personagens literários famosos, como Sherlock 

Holmes, Gandalf e Don Quixote acompanhando os leitores enquanto dormem. 

 

 

Imagem 12: Peça da campanha Um bom livro é sempre uma boa companhia. 

 

Na maioria dessas formas de propaganda é utilizada a leitura paródica, que segundo 

Ferrara (1981), pressupõe três elementos constitutivos básicos e interdependentes: 1) a relação 

imprescindível entre um emissor e um receptor através de uma entidade instigadora da 

percepção considerado amplamente como texto, superando qualquer limitação de ordem 

verbal ou literária que o termo possa habitualmente sugerir; 2) a performance de leitura do 

receptor não é necessariamente a do emissor e não pode ser prevista e muito menos controlada; 

3) a terceira característica, que decorre das duas primeiras, supõe a atividade seletiva e 

relacional do receptor interpretante na massa de informação constitui seu repertorio individual 

e coletivo, laborando, apreendendo, lendo a informação nova contida no texto a partir de uma 

outra anterior, já existente e armazenada no repertório, considerando como memória de 

informação. Ferrara observa que: 

Essas três características da leitura paródica estão surpreendentemente 

presentes no dialogismo intertextual e isso talvez explique a tradição dos 

estudos dialógicos estar voltada, eminentemente, para a produção literária, 

embora Bakhtin aponte a visão carnavalesca da linguagem como uma 

                                                           
7Matéria: Personagem famosos da literatura fazem companhia aos leitores em série de anúncios, disponível em:  

http://www.designculture.com.br/personagens-famosos-da-literatura-fazem-companhia-aos-leitores-em-serie-

de-anuncios/, acessado em: 05/05/2015. 

 

http://www.designculture.com.br/personagens-famosos-da-literatura-fazem-companhia-aos-leitores-em-serie-de-anuncios/
http://www.designculture.com.br/personagens-famosos-da-literatura-fazem-companhia-aos-leitores-em-serie-de-anuncios/
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manifestação encontrável em qualquer forma artística (FERRARA, 1981, p. 

93-94). 

 

Assim, para a autora, o intertexto pode ser definido como o diálogo que se produz entre 

o dentro e o fora, o interno e o externo, entre um texto e outro texto, entre um segundo e um 

primeiro, entre o presente e o passado. Manifestação paródica de leitura que atinge 

especificamente a literatura, porém é na utilização de um modo de ser da linguagem que 

permite encontrar um texto atual, a ressonância de um passado textual submerso, mas não 

escondido. O texto atual só existe porque nele pode ser lido o passado. Assim, nas peças 

publicitárias selecionadas é necessária uma leitura intertextual, uma vez que elas se utilizam 

de inversão e amplificação da linguagem como elementos do texto paródico, com suas 

diversas formas de atualizações dos contos de fadas. Na Imagem 09, por exemplo, a 

publicidade se oferece à prática da leitura como uso paródico, progressivamente construindo 

a relação intertextual passo a passo e de modo acumulativo. “Não se pode apreender o sentido 

hipertextual sinteticamente, mas analiticamente, à espreita de uma linguagem que trabalha, 

subordinativamente, suas marcas caracterizadoras” (FERRARA, 1981, p. 94). 

No exemplo da publicidade da rede Puket, da Imagem 09, alguns índices podem ser 

identificados flagrando as aproximações e consequentes desvios da fábula do Gato de Botas. 

O conto de autoria do escritor francês Charles Perraul, publicado em 1697, narra a história de 

um caçula de três irmãos que recebe como herança de seu pai um gato de estimação. Depois 

de ganhar um par de botas, o gato consegue convencer um rei muito poderoso de que pertence 

a um fidalgo chamado Marquês de Marabá, e consegue ao seu dono a mão da princesa em 

casamento. O personagem é sempre representado por um felino usando botas de cano longo. 

Utilizando-se dessas referências, a peça publicitária em análise utilizou um homem com 

vestimentadas típicas das cortes europeias, e suas caracteristicas botas ao seu lado. O felino 

foi substituido por um homem bonito que na gíria popular é conhecido como “gato”. A 

amplificação dos índices permite aproximar os dois textos, o desconcerto da estrutura (no caso 

a troca do animal gato por um homem bonito), revela a inversão paródica do texto presente 

em relação ao texto da fábula. Como afirma Ferrara (1981, p. 96), “A leitura intertextual não 

recolhe apenas os índices, mas justapõe os dois textos não mais no sentido de sentir-lhes as 

proximidades, mas sobretudo, para flagrar-lhes as diferenças, origem do paródico”.  

Além disso, o próprio texto propõe esta quebra de estrutura ao trocar o título de “Gato 

de Botas”, por “Gato sem botas”. Essa inversão do enunciado permite uma leitura às avessas 

daqueles índices que aproximam os dois textos de modo que a amplificação semântica se torna 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Botas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fidalgo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Marqu%C3%AAs_de_Marab%C3%A1&action=edit&redlink=1
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inversão estrutural e a inversão do significado “gato” se torna uma amplificação de um texto 

no outro. Segundo Ferrara (1981), a paródia, metalinguagem pelo riso, encadeia textos e 

esclarece o sentido daqueles índices, amplificando o jogo de lembranças associativas e 

indicando, pelas vozes que se articulam entre os textos, outra direção de leitura. A autora 

esclarece ainda que: 

 

Pela sua carga semântica, a intertextualidade, característica da literatura, 

evidencia o parentesco entre os textos e, sobretudo, o poder regularizador do 

texto padrão sobre o texto segundo, de modo que a inversão paródica, ao 

mesmo tempo em que propõe a transgressão, confirma o texto gerador, logo, 

o segundo, o texto paródico, só existe porque nele se identifica o texto 

canônico, monológico. O segundo está presente no primeiro e, apenas assim, 

consegue ser sua antítese. A leitura flagra a paródia, a transgressão é a prática 

que, no seu caráter de síntese, é capaz de revelar o segundo como o avesso 

do primeiro, embora subjacente à sua própria realidade semântica e sintática. 

(FERRARA, 1981, p. 104). 

 

Reforçando esta discussão, Tavares (2005) afirma que o discurso publicitário se 

apresenta tanto por meio da intertextualidade manifesta e como também da constitutiva 

(interdiscursividade). A intertextualidade manifesta pode ser observada na publicidade pelo 

uso de metáforas em geral, expressões populares, letras de música, apropriação de frases ou 

palavras ditas por personalidades, citações literárias de autores conhecidos do público como 

forma de apelos discursivos que rapidamente entram na mente dos indivíduos. A 

intertextualidade constitutiva é a própria essência narrativa publicitária, mediante ao uso das 

palavras e o seu artificio linguístico de produção, dirigida ao consumo como estratégia social 

de aceitação, pertencimento e valorização. Por fim, o autor afirma que: “a intertextualidade, 

no discurso publicitário, é um ingrediente trágico para sublimar o receptor da mensagem à 

condição de uma subjetividade depressivo, isto é, a de ser consumidor, consumindo-se 

eternamente”. (TAVARES, 2005, p. 32). 

Sem dúvida, são inúmeros os exemplos da publicidade mundial, nacional e local que 

se utilizam dos contos de fábulas e histórias infantis como um gancho para persuadir e 

envolver o seu público-alvo. Além das campanhas já citadas, o recurso também já foi usado 

em campanhas publicitárias de marcas como Trident, Melissa, Chanel, Fórum, entre outros. 

Assim: 

a estratégia desses anúncios se arma a partir do pressuposto de que uma 

grande maioria – senão todos – possui o conhecimento dos contos 

abordados, visto que são universais e muito difundidos na cultura ocidental, 

e que, com isso, abrangeriam pelo menos a maioria das classes sociais das 

mais diversas faixas etárias. (COELHO, COSTA, 2013, p. 122). 
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Dessa forma, este é apenas um dos recursos em que a literatura tem sido utilizada de 

forma implícita e/ou explícita para despertar desejos, anseios e suscitar uma aproximação e 

empatia com os mais diversos públicos. Esta é uma característica das produções 

contemporâneas que tendem a hibridizar elementos de diversos suportes, a fim de produzir os 

efeitos na recepção. 

 

 

2.3.2 – Poemas e poesias para vender produtos 

 

Outra estratégia bastante utilizada na publicidade brasileira é o uso de poemas, poesias 

ou citações de obras literárias consagradas e conhecidas do público, criando uma familiaridade 

e identificação da marca com o consumidor. Um exemplo foi o comercial Poema do O 

Boticário, para o Natal de 2005. No filme, um menino se esforça para decorar um dos mais 

célebres sonetos do poeta português Luiz Vaz de Camões, pois deseja surpreender, com os 

versos, a sua amada na noite de Natal. Segue abaixo o soneto declamado no comercial, 

conforme reproduzido na página 123 de Lírica, de Luís de Camões: 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer; 

É um não querer mais que bem querer; 

É solitário andar por entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É cuidar que se ganha em se perder; 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata lealdade. 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

 Para Carrascoza (2003), o formato de poemas também é uma técnica muito adotada 

em anúncios, rompendo o esquema racional inspirado no discurso deliberativo aristotélico, e 

explora os sentimentos humanos, a celebração da vida emotiva, como recurso de persuasão. 

No ano de 2008, com o conceito “Toda rotina tem sua beleza, descubra a sua”, a comunicação 

criada pela agência Taterka para a marca Natura sugere um olhar poético para o cotidiano, 

convidando as pessoas a viverem a rotina de forma gostosa e única. Composta por mídia 

eletrônica, impressa e Internet, a campanha conta com filmes de 30”, para TV aberta, e de 45” 
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com duas versões veiculadas exclusivamente em canais por assinatura. Assim, em versos a 

propaganda narrada por Arnaldo Antunes propõe, em 30 segundos: 

A ideia é a rotina do papel 

O céu é a rotina do edifício 

O início é a rotina do final 

A escolha é a rotina do gosto 

A rotina do espelho, é o oposto. 

 

A rotina do jornal é o fato 

A celebridade é a rotina do boato 

A rotina da mão é o toque 

A rotina da garganta, é o rock. 

 

O coração é a rotina da batida 

A rotina do equilíbrio é a medida 

O vento é a rotina do assobio 

A rotina da pele, é o arrepio. 

 

A rotina do perfume é a lembrança 

O pé é a rotina da dança 

Julieta é a rotina do queijo 

A rotina da boca, é o desejo. 

 

A rotina do caminho é a direção 

A rotina do destino é a certeza 

 

Toda rotina, tem a sua beleza 

Descubra a sua. 

 

Em 2009, seguindo a mesma linha poética da campanha anterior, a Natura lançou a 

peça Sensações, em que se destacam os produtos de uso diário para os dias quentes da estação 

e o prazer pelos momentos do cotidiano, transformando os cuidados diários numa experiência 

para os sentidos. Essa questão sensorial se reflete na análise semiótica dos textos dos poemas. 

O comercial enfatiza os momentos do verão, numa poesia ritmada e envolvente, com esses 

versos: 

 

A alegria é a rotina do verão  

A ousadia é a rotina da invenção  

A brisa é a rotina da carícia  

A rotina da água é a delícia  

O encontro é a rotina da esquina  

A rotina dos olhos é a menina  

A sensação é a rotina do calor  

A rotina do corpo é o frescor  

A rima é a rotina da poesia  

A rotina da folga é o meio-dia 

A liberdade é a rotina de ser  
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A rotina dos sentidos é o prazer 

  

A poesia é um gênero textual norteado por características especificas cuja finalidade 

discursiva se pauta em provocar sentimentos e emoções. O poema, por sua vez, é a 

concretização da poesia feita pelo poeta que se manifesta por meio de palavras de efeitos 

sugestivos e simbólicos, sonoridade, musicalidade, ritmo, versos e estrofes. Em ambos os 

poemas da Natura são encontradas características como ritmo, aliteração, rimas emparelhadas 

(batida/ medida; assobio/arrepio; lembrança/dança; queijo/desejo; certeza/beleza; 

verão/invenção; carícia/delícia; esquina/menina; calor/frescor), entre outros.   

Segundo Aguiar e Oliari (2013) em uma breve análise dos poemas, percebe-se que eles 

foram construídos pelo método palavra-puxa-palavra, em torno de um mesmo eixo temático 

(associação semântica), tendo como base a palavra “rotina”. Na 1ª estrofe: “a ideia é a rotina 

do papel” = materialização do pensamento na forma escrita e contínua; “o céu é a rotina do 

edifício” = sequência da construção em direção ao alto, de forma contínua; “a rotina do 

espelho é o oposto” = imagem continuamente invertida; “a rotina do perfume é a lembrança” 

= associação sensorial do perfume a um passado; “a rotina do caminho é a direção” =rumo 

sequencial, uma reta, um sentido; “a rotina do destino é a certeza” = objetividade num traço 

reto.  

Na 2ª estrofe, tem-se: “a alegria é a rotina do verão”=sensação de relaxamento e 

diversão; “o encontro é a rotina da esquina”= ideia de continuidade de direção e cruzamento 

dessas linhas; “a rima é a rotina da poesia”= sequência lógica da construção de um poema é a 

rima; “a rotina da folga é o meio-dia” = constância sistemática do descanso/intervalo; “a brisa 

é a rotina da carícia”, “a rotina da água é a delícia”, “a rotina do corpo é o frescor” e “a rotina 

dos sentidos é o prazer” = todos os versos sugerem a ideia de que os sentidos proporcionam 

sempre o prazer. As últimas estrofes dos poemas se encaixam perfeitamente, pois ambas 

realçam a mensagem do produto na mente do público-alvo: rotina de cuidado pessoal com sua 

beleza (rotina que proporciona prazer aos sentidos). Os signos utilizados nos poemas fazem 

uma relação com o produto e sua função, de forma sutil e utilizando uma linguagem com apelo 

emocional (dionisíaco), voltado ao público feminino (público-alvo). 

 As propagandas poéticas da Natura ganharam uma grande aceitação do público e, em 

janeiro de 2014, com o mote “Mais poesia para sua rotina”, a empresa investiu em uma nova 

campanha com foco digital, onde faz um convite para que seu público possa descobrir, em 

situações rotineiras, recortes prazerosos de vida. Enxergar beleza nos momentos simples do 

dia-a-dia foi a ideia pensada pela agência Salve para a linha Natura Tododia. 
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Até o início de fevereiro de 2014, cinco poetisas, Lilian Aquino, Bruna Beber, Elisa 

Buzzo, Marina Wisnik e Ana Guadalupe produziram poesias diariamente a partir das páginas 

de jornal. Munidas de uma caneta preta e inspiração, cada uma encontrou a poesia escondida 

nos textos das reportagens, que são escaneadas e transformadas em um post poético. Todo dia 

uma poesia diferente inspirou os fãs de Natura no Facebook. 

A campanha inclui também dois vídeos – um de 30 segundos que resume a ação e 

outro mais longo que apresenta uma espécie de mesa redonda com as mulheres poetas 

discutindo a presença da poesia no cotidiano. Ambos estão disponíveis no site da Natura e na 

fan page da linha Tododia no Facebook (www.facebook.com/naturatododia?fref=ts). Foram 

produzidos pela Mixer e contam com a direção de Paula Goldman. 

Além disso, esta campanha é interativa e promove uma participação do público, que é 

convidado a criarem poesias, que poderão ser postadas na página no Facebook e também estão 

disponíveis na rede social de imagens Pinterest. “O objetivo é que haja interação e que os 

seguidores da fan page da linha Natura Tododia se sintam engajados e motivados a 

transformar a rotina”, afirma Penélope Uiehara, Gerente de Marketing de Ativação da 

Natura8. “Queremos convidar todos a fazer este exercício diário”, completa. 

 

 

Imagem 12: Campanha “Poetizando” da Natura 

                                                           
8 Matéria publicada no site AdNEWS disponível em: 

<http://www.adnews.com.br/index.php?url=publicidade/campanha-da-natura-acha-poesias-escondidas-em-

jornais>, acessado em 10/04/2015. 

http://www.facebook.com/naturatododia?fref=ts
http://www.adnews.com.br/index.php?url=publicidade/campanha-da-natura-acha-poesias-escondidas-em-jornais
http://www.adnews.com.br/index.php?url=publicidade/campanha-da-natura-acha-poesias-escondidas-em-jornais
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Imagem 13: Poema retirado de notícias de jornal, enviado ao projeto “Poetizando”. 

 

A técnica apresentada no projeto Poetizando Tododia é usada amplamente por 

diversos artistas. Em vez de encarar o papel em branco, o autor se coloca na frente de um texto 

pronto, que deve ser "apagado" para se transformar em uma poesia original. É um jeito 

bastante popular de criar poemas, porque qualquer um, mesmo quem não é poeta, pode 

exercitar poesia por meio dela. Um dos nomes mais conhecidos desta técnica de "encontrar" 

textos ocultos no jornal é o americano Austin Kleon, mas ele mesmo reconhece que muitos 

artistas antes dele já faziam o mesmo com recortes e colagens, com trechos sublinhados em 

livros, revistas e jornais, e até mesmo com fotografias9. Analisando a página da rede social 

Pinterest (https://www.pinterest.com/natura/poetizando/) observa-se uma grande participação 

do público com a proposta do projeto. Foram centenas de poemas retirados de folhas de jornais 

e enviados pelos internautas para o e-mail da Natura. 

 

2.4 Publicidade nas redes sociais: a literatura como estratégia para os clicks 

 

Diante desta realidade digital é observado o surgimento de novos conceitos de 

comunicação e marketing que têm dado base para grandes transformações de ordem 

econômica e social. Para Chamusca e Carvalhal (2011), com o advento das tecnologias 

                                                           
9 Informações retiradas da página do Facebook Natura Todo Dia, acessado em 30/04/2015. 

https://www.pinterest.com/natura/poetizando/
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digitais, sensíveis transformações são observadas no processo social, sobretudo, no que diz 

respeito ao contexto corporativo, área que, a cada dia, percebe a necessidade de se inserir no 

âmbito das redes e mídias sociais digitais de forma estratégica, “com base conceitual e prática, 

sempre buscando formas de inovar e mensurar os resultados das suas ações”(p. 08). 

Por outro lado, as redes digitais proporcionam um alargamento da participação dos 

cidadãos comuns, que podem interferir de modo direto no conteúdo veiculado, seja através 

dos comentários ou ajudando na viralização deste material na Internet e nas redes sociais. 

Sendo assim, as empresas e organizações em suas páginas oficiais (fan pages) nas redes 

sociais, esforçam-se diariamente a fim de produzir postagens que caiam no gosto dos 

internautas. Na busca por estratégias cada vez mais eficazes para atrair o seu público-alvo, a 

literatura tem sido um recurso muito utilizado para criar laços de identificação entre as 

empresas e seus seguidores no ciberespaço. 

Não é difícil encontrar postagens de pequenas e grandes empresas com fragmentos 

literários ou até com pensamentos de autores consagrados e conhecidos do grande público. 

Esse tipo de mensagem tem um grande efeito publicitário, pois atrai milhares de pessoas que 

se identificam não com um produto ou serviço, mas com uma mensagem literária que foi 

ressignificada, a fim de ser “curtida” e “compartilhada”. Para Fabio Malini (2014), “em geral, 

a propagação de citações é o modo mais utilizado para que o texto possa ser compartilhado, 

curtido ou comentado nas redes sociais” (p. 207). 

As relações entre a literatura e outros campos do saber não constituem um fenômeno 

atual. Para Teixeira (2011), o texto literário tem estabelecido contato com os veículos de 

comunicação de massa a partir da segunda metade do século XX, sobretudo com a televisão 

e, mais recentemente, com os aparatos da mídia eletrônica. A partir desses intercruzamentos 

e das relações entre o texto literário e a cultura das mídias “apontam-se novos modos de 

representação do mundo, bem como para a posição do sujeito frente a uma sociedade saturada 

de imagens e pautada pela velocidade da informação em fragmentos” (TEIXEIRA, 2011, p. 

162). 

 A publicidade constitui, hoje, um campo aberto à confluência de diversas outras 

linguagens e séries culturais. Ainda para Teixeira (2011), no contexto pós-moderno, o 

questionamento do caráter de verdade e objetividade em diversos campos do saber repercutem 

na literatura e nas teorias literárias, possibilitando um novo olhar sobre as manifestações 

culturais. Para a autora, o cruzamento entre os campos da literatura e da publicidade promove 

o estudo de “como foi comunicado” e “com que efeitos”. Assim, “consegue-se depreender o 
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valor universal ou particular, de acordo com os contextos culturais, de uma propaganda, bem 

como as marcas interculturais que tais textos podem apresentar em seus discursos” (p. 162). 

Para Ana Cláudia Viegas (2006), em seu texto A ficção brasileira contemporânea e as 

redes hipertextuais, as intersecções entre literatura e informática suscitam diversas questões 

teóricas, não necessariamente inéditas, mas redimensionadas pela reconfiguração do circuito 

de produção, circulação e consumo da escrita pela Internet. Esse fenômeno gera um 

intercruzamento das figuras do leitor e do autor, através do modo de leitura hipertextual e das 

práticas de criação coletiva dos textos. Pode promover também a discussão das noções de 

autor e obra, a partir da disseminação da colagem, montagem, apropriação e recriação como 

processos de criação artística, dando-se mais um passo no deslocamento da aura da obra de 

arte. A autora observa que: 

 

Walter Benjamin (s/d), em seu clássico texto sobre a ‘reprodutibilidade 

técnica’, aponta para a historicidade tanto dos valores estéticos como da 

percepção humana, indicando que novos meios significam transformações 

nos corpos, consciência e ações humanas, e não somente novas formas de 

expressão (VIEGAS, 2006, p.213). 

 

Assim, para Viegas (2006) a morte da aura na obra de arte fala, mais do que da arte, 

mas dessa nova percepção, dessa nova sensibilidade das massas, a da aproximação, mesmo 

das coisas mais longínquas. Quando Benjamin elege o cinema como o cenário privilegiado da 

atenção distraída e fragmentada, sintoma de transformações profundas nas estruturas 

perceptivas, não se trata de um otimismo tecnológico ou da crença no progresso, mas de um 

modo de pensar as transformações da experiência que o tornam um pioneiro. A 

indiferenciação e a mudança na percepção, caracterizada pela “atenção distraída” solicitada 

por meios de massa como o cinema e a televisão, podem ser vistos como ferramentas úteis 

para se pensar o modo de leitura hipertextual. A leitura em computador pode ser definida 

como uma edição, uma montagem singular, através da qual uma reserva de informação 

possível se realiza para um leitor particular. 

Uma das características da pós-modernidade é que visões unilaterais devem ceder 

espaço ao híbrido e, por isso, textos pós-modernos não só recorrem a uma pluralidade de 

discursos (da história, da filosofia, da publicidade, da literatura, da economia, da política, entre 

outros) e de culturas (de elite, oficial, de massa, popular), mas também desafiam os limites de 

determinados campos artísticos. Para Canclini (2003), ao analisar as formas de hibridismo na 

América Latina, no final do século XX, observa-se a descoleção, a desterritorialização e a 

hibridez pós-modernas. Assim, “o pós-modernismo não é um estilo, mas a co-presença 
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tumultuada de todos, o lugar onde os capítulos da arte e do folclore cruzam entre si com as 

novas tecnologias culturais” (CANCLINI, 2003, p. 329). 

Nascido em La Plata, na Argentina, em 1939, Nestor García Canclini é um antropólogo 

contemporâneo, que estudou Filosofia na Argentina e concluiu seu doutorado em Paris no ano 

de 1978. Ao longo dos anos, festas populares, artesanato, arte, globalização, consumo e 

políticas culturais despontam como algumas das linhas de pesquisas recorrentes nos seus 

trabalhos. Autor de diversas obras, entre elas Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair 

da modernidade, foi vencedora do Prêmio Book Award, por ter sido considerada o melhor 

livro, do ano de 2002, sobre a América Latina. Canclini tem uma relação bastante estreita com 

o México, onde dá aulas desde 1990 até os dias de hoje.  O autor é considerado um dos maiores 

investigadores em comunicação, cultura e sociologia da América Latina; é um estudioso da 

globalização e das mudanças culturais na América Latina; e o foco e diferencial de seu 

trabalho é abordar a pós-modernidade e a cultura a partir do ponto de vista latino-americano. 

Foi na introdução que Canclini escreveu no ano de 2001, para a última edição de 

Culturas híbridas, que o autor assumiu o debate dos anos 1990, em espanhol e inglês e um 

pouco em português, sobre hibridação. Nesta parte, foram pontuadas epistemologicamente 

algumas noções que não haviam sido assinaladas na primeira edição do livro. O autor declara 

em entrevista publicada na Revista FAMECOS, de 30 de agosto de 2006, que a hibridação é 

uma noção descritiva, que designa processos sociais em que se dão cruzamentos, intersecções, 

sem permitir o caráter dessas intersecções ou dessas hibridações. O objetivo de Canclini ao 

elaborar uma Introdução à sua obra foi justamente para situar nas ciências sociais, de forma 

mais precisa, este novo termo, reconhecendo que esse aspecto foi insuficientemente tratado 

no decorrer da obra. 

Sendo assim, sua primeira definição de hibridação designa os “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”. (CANCLINI, 2003, p. XIX). Essas 

estruturas chamadas discretas não podem ser consideradas fontes puras, pois também são 

resultados de hibridações. Para o autor, existe uma gama de formas de hibridação que se 

desenvolveram no século XX. Assim, em um só termo poderiam ser compreendido os 

processos de casamentos mestiços, combinação de rituais religiosos com ancestrais africanos, 

figuras indígenas e santos católicos na umbanda brasileira; as misturas de ritmos como o jazz 

e a salsa, a música clássica e contemporânea; montagens de imagens arquitetônicas e 

midiáticas. 
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Apesar da complexidade do assunto, o autor consegue explicar o processo de 

hibridação devido a três razões: a primeira razão seria a queda dos grandes centros 

disseminadores de cultura, com essa variedade cultural crescente no mundo, não há mais um 

grande centro que transmita a cultura e que a emita de forma homogenia, provocando assim 

uma pluralidade de culturas; o segundo motivo é a disseminação de gêneros impuros, tomando 

como exemplo os ritmos musicais, pode-se perceber que diversos ritmos se misturaram com 

o tempo e se espalharam, criando uma variação nova de ritmos. O mesmo pode ser visto na 

cultura, a mistura de costumes causou uma disseminação de gêneros misturados, causando 

uma variação cultural muito rica; a terceira razão é a desterritorialização. 

Usando o raciocínio de adequar tecnologia com formas tradicionais do comportamento 

humano, como o hábito da leitura a amplas possibilidades que um e-book pode proporcionar 

é um bom exemplo. Pensando assim, o Club Smiles lançou em abril de 2015, um Trip Book 

inédito: a história muda de acordo com o lugar do mundo onde o leitor está. Para essa ação 

inusitada, a FCB Brasil desenvolveu um equipamento exclusivo com uma tecnologia especial 

que identifica onde o leitor está por meio da geolocalização. A história do livro, criada pelo 

escritor Marcelo Rubens Paiva, irá se passar na cidade em que o leitor está e, se o leitor viajar 

durante a leitura, o enredo muda e os personagens vivenciam as experiências destes lugares. 

Seja para Nova York, Paris, Roma, Rio de Janeiro, Lisboa e Buenos Aires. 

Em entrevista publicada pelo site adNews10 de 27 de abril de 2015, Max Geraldo, VP 

de Criação da FCB Brasil destaca:  

 

O Trip Book Smiles faz a literatura e a tecnologia se encontrarem de um jeito 

novo porque ele não é só um suporte para a leitura. A tecnologia aqui tem o 

poder de mudar a própria história do livro, de deixá-la mais dinâmica e de 

se adaptar à viagem do leitor.  

 

A história poderá ser baixada gratuitamente pelo aplicativo Trip Book Smiles para os 

sistemas iOS (App Store) e Android. Ela conta as aventuras de um casal que mora em São 

Paulo mas decide dar um tempo para viajar até a mesma cidade onde passaram a primeira lua-

de-mel. A partir daí, o destino do romance muda para onde o leitor estiver. A trama e o casal 

é o mesmo, apenas as referências dos lugares em que passa a história muda, como lojas, 

parques, ruas, museus, pontos turísticos entre outros. 

                                                           
10 Matéria publicada no site AdNEWS, disponível: < http://www.adnews.com.br/tecnologia/livro-muda-a-

historia-conforme-cidade-em-que-o-leitor-esta>, acessado em 01/05/2015. 

http://www.adnews.com.br/tecnologia/livro-muda-a-historia-conforme-cidade-em-que-o-leitor-esta
http://www.adnews.com.br/tecnologia/livro-muda-a-historia-conforme-cidade-em-que-o-leitor-esta
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Neste exemplo, fica bastante explícita a aplicação dos conceitos de descoleção, 

desterritorialização e hibridez desenvolvidos por Canclini. Por descoleção, o autor entende a 

agonia das coleções no sentido clássico, que davam acesso ao repertório das “grandes obras” 

ou ao repertório estritamente popular, e o advento da possibilidade de renovação da 

composição e hierarquia de agrupamentos, inclusive por parte de cada um. Neste exemplo, a 

literatura saí dos grandes livros e bibliotecas e está disponível de forma interativa em suportes 

como o e-book. A desterritorialização é definida como “a perda da relação natural da cultura 

com os territórios geográficos e sociais e, ao mesmo tempo, certas relocalizações territoriais 

relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas” (Canclini, 2003, p. 309). No caso 

do aplicativo Trip Book Smiles percebe-se o território como sendo algo transitório e flexível, 

capaz de alterar o enredo, os personagens, o tempo e o espaço de uma mesma história. 

Entende-se que daí seria decorrente a expansão dos gêneros impuros referidos como terceiro 

processo integrante da hibridização, estando entre eles os grafites e os quadrinhos citados pelo 

autor, como  

 

Os cruzamentos entre o culto e o popular tornam obsoleta a representação 

polar entre ambas as modalidades de desenvolvimento simbólico e 

relativizam, portanto, a oposição política entre homogêneo e subalternos, 

concebida como se se tratasse de conjuntos totalmente diferentes e sempre 

confrontados (CANCLINI, 2003, p. 346). 

 

Segundo Canclini (2003), a hibridação deve estar situada em outras redes de conceitos 

como a contradição, o sincretismo, a transculturação, a crioulização e o próprio de mestiçagem 

desenvolvido por François Laplantine e Alexis Nouss. Sem dúvida, a mestiçagem também 

encontra-se diretamente relacionando com a utilização de aspectos literários em peças 

publicitárias nas redes sociais. 

Conforme descreve os autores, a etimologia da palavra “mestiçagem”, que vem do 

latim mixtus (mistura), e aparece em espanhol e português pela primeiro vez no contexto da 

colonização. Mas é sobretudo no campo da biologia que a palavra é mais utilizada, ao designar 

os cruzamentos genéticos e a produção de fenótipos. Para eles, a palavra passa a ser aceita 

pela linguística (línguas crioulas) e pelo estudo das religiões. Aparece de forma “mais 

timidamente no campo antropológico (os cruzamentos culturais), hesita no da arte 

(designando, por exemplo, o barraco) e torna-se problemática, e para alguns até inaceitável, 

no domínio da ciência e da epistemologia” (LAPLANTINE; NOUSS, 2002, p. 08). O objetivo 

principal dos autores da obra A mestiçagem (2002) é contribuir para a expansão desse conceito 

em campos diversificados.  
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A mestiçagem nunca é uma noção apenas biológica. Ela somente existe na 

relação que estabelece com os discursos proferidos sobre si própria – que 

oscilam entre o repúdio puro e simples e a sua reivindicação – e face aos 

valores hegemônicos dominantes de identidade, estabilidade e anterioridade. 

(LAPLANTINE; NOUSS, 2002, p. 08) 

 

 Segundo os autores, se o termo mestiçagem for mal compreendido, pode ocasionar 

interpretações equivocadas, como por exemplo, a ideia da existência de indivíduos 

originalmente “puros” ou homogêneos (aspecto racial, social, cultural, linguístico), que a 

determinado momento teria encontrado outro conjunto “impuro” ou heterogêneo. A 

mestiçagem não trata-se de uma fusão, nem uma polaridade entre homogêneo/heterogêneo. É 

uma realidade cujos componentes mantêm a sua integridade. E ainda, acrescentam: “A 

mestiçagem não é fusão, coesão, osmose, antes confrontação e diálogo” (LAPLANTINE, 

NOUSS, 2002, p. 09). 

Assim, as interfaces da literatura com as demais artes e mídias são exemplos de formas 

de hibridação e mestiçagem no contexto pós-moderno. Com o desenvolvimento das redes 

sociais digitais, a literatura tem ganhado cada vez mais espaço misturando-se com o apelo 

publicitário, imagens envolventes e sendo objeto de viralização na Internet. 

 Para isso, o discurso publicitário combina diversas linguagens – verbal e não verbal – 

além de manter relações com outros discursos existentes na sociedade. Para Carrascoza (2004) 

o texto publicitário, como todo ato de comunicação, é engendrado para persuadir um auditório 

particular, utilizando-se de elementos “suaves”, para que seja percebido de modo positivo pelo 

público. Assim, podem ser construídos em diversos formatos, “embora sua trama seja 

confeccionada com vistas a agradar (ou chocar) um auditório, a entrar em comunhão com ele, 

a mostrar-se justamente conforme seus desejos e aspirações para assim seduzi-lo - ou afastá-

lo” (2004, p. 16). O autor utiliza-se da terminologia de Nietzsche, para distinguir a forma 

preponderante de um texto publicitário, que pode estar para o “apolíneo”, que representa um 

viés racional, ou para o “dionisíaco”, que se apoia na emoção e no humor. 

 É importante lembrar que a propaganda adquire a conotação de um meio de 

comunicação de massa alicerçado na reprodutibilidade técnica, fenômeno descrito por Walter 

Benjamin (1987). Assim, se a propaganda é uma forma de representação e não somente de 

expressão, percebe-se que a literatura e a propaganda podem caminhar juntas em direção à 

sociedade do consumo. Para Teixeira (2011), o marketing trabalha com a construção de 

realidades por meio da repetição, enquanto a literatura recombina, no espaço ficcional, 

elementos de ordem linguística, social, emocional, fazendo surgir uma nova rede de 
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significados. Por exemplo: uma peça publicitária no Facebook, composta por fragmentos 

literários a partir da combinação de elementos separados e descontínuos, pode ser 

ressignificado em um todo coerente pelos leitores, constituindo uma nova obra. 

  

2.4.1 - Marketing no Facebook: a literatura como forma de engajamento 

 

A Internet, a maior rede global de computadores interconectados, foi criada com o 

espírito do livro acesso à informação. Segundo Zeff (2000), como a sua transição de 

plataforma utilizada principalmente para pesquisa, pelo governo e por instituições 

educacionais, para entidade comercial, empresas bem estabelecidas e empreendedores 

começaram a montar sites na Web e a utilizar a Internet para colocar suas marcas na fronteira 

digital. E, nesse cenário, “a publicidade movimentou-se rapidamente, colocando-se na 

vanguarda como fonte para suportar os empreendimentos comerciais on-line”. (ZEFF, 2000, 

p. 01). 

 

O primeiro formato da promoção on-line foi a própria Web. Depois se 

seguiram os banners e os botões publicitários, cujo objetivo era o de 

transportar o usuário do site de veiculação para o site do anunciante. Esses 

anúncios seguiam o padrão do modelo impresso, tendo margens claramente 

definidas. O espaço ultralimitado alocado aos banners e aos botões (menos 

de 10%), assim como o desejo dos anunciantes de atingir mais consumidores 

sem que esses tivessem que visitar seus sites na Web, inspiraram o 

desenvolvimento de novos modelos. Desde os patrocínios, passando pelos 

interstitials até as tecnologias push, novos modelos publicitários on-line 

estão obscurecendo as fronteiras entre a publicidade e o editorial, fornecendo 

aos anunciantes anúncios mais incômodos, à semelhança de propagandas 

veiculadas na televisão. (ZEFF, 2000, p. 02). 

 

 Para Zeff (2000), quando a propaganda on-line surgiu como uma nova opção 

publicitária, ela foi rechaçada por muitos profissionais da publicidade, sob a alegação de que 

se tratava de uma novidade ou modismo. Essa mesma constatação faz Wilson Dizard (2000), 

ao afirmar que até a metade dos anos 1990, a rede não veiculava praticamente nenhuma 

publicidade e não funcionava como um canal direto de vendas. Hoje em dia, a publicidade na 

Internet é uma aposta e reconhecida como tal desde as empresas de investimento em Wall 

Street até as agências de propaganda na Madison Avenue. Não apenas a propaganda na 

Internet não é o mais o novo garoto da rua, como também se tornou uma força a ser respeitada, 

influenciando, infiltrando e convergindo todas as formas de comunicação e propaganda. 

Segundo o autor, 
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Convergência significa a união ou fusão de tecnologias, aplicações, mídia e 

visão mundial. A palavra é muitas vezes usada para descrever a fusão 

inevitável da Internet com a televisão ou da Interne com o telefone. A 

convergência acontece também dentro e em volta da publicidade na Internet. 

Essa convergência está acontecendo entre os anunciantes on-line, os 

publischers e os anunciantes tradicionais. A convergência está acontecendo 

em formas de anúncios, seu formato e sua veiculação. A convergência está 

ocorrendo também nos tipos de produtos e mensagens sendo lançados e nas 

estratégias de vendas sendo empregadas. De fato, a publicidade on-line 

pegou o mundo da propaganda como uma tormenta, cravando 

impassivelmente seu apelo. (ZEFF, 2000, p. 338). 

 

 Para Nelly Carvalho, Rebeca Lins e Rita de Kássia Wanderley (2011), no texto A 

inovação publicitária nas redes sociais, a linguagem publicitária tem como tarefa informar e 

divulgar as características dos produtos. No entanto, elas ressaltam que com o advento da 

mídia informatizada, esta linguagem foi se transformando: da informação à persuasão clara e 

depois à persuasão subliminar. “Por se tratar de uma área em constante mudança e atualização, 

o mass media é o verdadeiro camaleão do mercado global, adequando-se sempre a um 

contexto específico e a uma comunidade enunciativa” (CARVALHO, LINS, WANDERLEY, 

2011, p. 191). Para as autoras, a Internet veio transfigurar a cultura e a forma como se vive na 

contemporaneidade e, com esse novo recurso tecnológico, modificou-se não apenas a 

linguagem, mas a maneira como seus usuários se relacionam com o mundo: 

  

O livre acesso a todo tipo de informação gerou uma grande interatividade 

entre as pessoas, que reformulou os hábitos de toda uma geração 

subsequente como, por exemplo, o consumo que cresceu assustadoramente 

devido à facilidade na relação de compra e venda. Sendo assim, a 

publicidade encontrou na Internet uma estratagema ideal para a divulgação 

de produtos e propagação de seu “estilo de vida” capitalista. (CARVALHO, 

LINS, WANDERLEY, 2011, p. 192). 

 

 Por tudo isso, os especialistas e publicitários denominam a Internet como “nova 

mídia”. Segundo Dizard (2000), essa nova geração tecnológica tem como elemento critico o 

grupo de serviços de ponta baseados em computadores, que competirão nas indústrias de 

entretenimento e informação. Esses serviços incluem a televisão em alta definição, 

transmissores radiofônicos digitais, computadores multimídia, bancos de dados que cabem na 

palma da mão, sistema de distribuição multiponto, satélites de transmissão direta, telefones 

inteligentes, redes sociais, entre outros. O autor, também, faz o seguinte questionamento: 

“Será que essas novas tecnologias se adequam à antiga definição de meios de comunicação 

de massa?” Para ele, a resposta é negativa, principalmente se for recorrer ao significado 
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original do termo “mídia de massa”, que historicamente, significa produtos de informação e 

entretenimento produzidos e padronizados, distribuídos a grandes públicos através de canais 

distintos. Os novos meios eletrônicos desafiam e modificam todas essas condições, pois 

“muitas vezes, seus produtos não se originam de uma fonte central. Além disso, a nova mídia 

em geral fornece serviços especializados a vários pequenos segmentos do público”. 

(DIZARD, 2000, p. 23). 

 Entretanto, segundo o autor, a inovação mais importante da chamada “nova mídia” é 

a distribuição de produtos de voz, vídeo e impressos num canal eletrônico comum, muitas 

vezes em formatos interativos bidirecionais que dão aos consumidores maior controle sobre 

os serviços que recebem, sobre quando obtê-los e sob que forma. O antigo modo de distribuir 

os produtos da mídia por canais separados e diferentes está desaparecendo. No seu lugar estão 

surgindo redes que não fazem distinção entre voz, vídeo ou a informação impressa que 

transmitem. Cada vez mais esses dados circulam em uma rede digital comum. Um fio de fibra 

ótica, por exemplo, pode transmitir o conteúdo total de um jornal, de uma novela de televisão 

ou de um filme de Hollywood simultaneamente e na velocidade da luz. Para a indústria da 

mídia, a Internet abre uma perspectiva de distribuição de uma ampla gama de serviços 

avançados de informação e entretenimento para maiores audiências. 

 Dessa forma, as novas mídias vão aparecendo e ganhando mais espaço na 

comunicação e na publicidade. Mais do que alternativas para criar campanhas cada vez mais 

criativas e com cada vez menos verba, a solução gira em torno de chamar atenção das pessoas 

em um determinado produto. Para Nelly Carvalho, Rebeca Lins e Rita de Kássia Wanderley 

(2011), o consumidor é “pluricanal”, pois está interagindo simultaneamente com blog, sites, 

redes sociais, Ipod, smartfones, entre outros. Logo, a nova mídia é trabalhada para atingir a 

supremacia em comunicação e interação com o consumidor: as páginas da web dialogam de 

maneira lúdica e persuasiva com o cliente construindo programas capazes de induzir à compra. 

 Uma nova mídia em especial tem chamado atenção não apenas dos profissionais de 

marketing, mas de acadêmicos como antropólogos, psicólogos, sociólogos e linguísticas. 

Trata-se da crescente demanda das mídias sociais. Ainda segundo as autoras, os sites de 

relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, os chamados 

membros, que uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos de pessoa, 

textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando lista de amigos e 

comunidades. Assim, “no caso da publicidade, o usuário se relaciona com a marca o tempo 

todo, através de diversos meios diferentes ocasionando a perenidade da comunicação virtual”. 

(CARVALHO; LINS; WANDERLEY, 2011, p. 194). 
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Um dos grandes diferenciais do Facebook, em relação às demais mídias sociais, é a 

separação de marcas e pessoas. Quando o Facebook foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, 

apenas estudantes podiam acessá-lo. Dois anos depois, em setembro de 2006, ele foi aberto e 

qualquer pessoa podia se registrar e participar. Em novembro de 2007, já com 58 milhões de 

usuários, uma grande novidade chegou aos empresários: as páginas de empresas conhecidas 

como fan pages (Página de Fãs). Segundo Porto (2014), a partir dessa diferenciação, o 

Facebook conseguiu integrar dentro de uma mesma plataforma, consumidores e empresas, 

mas cada um com recursos e funcionalidades específicas para suas necessidades. Ao oferecer 

essa diferenciação, o Facebook entende que pessoas possuem amigos, por isso, é possível 

adicionar como amigo um perfil pessoal. “Já as marcas possuem fãs, pessoas que gostam dela, 

tendo em visto que não é possível ser ‘amiga’ de uma empresa” (PORTO, 2014, p. 38). 

 As páginas do Facebook são indicadas para empresas, organizações, artistas ou 

marcas, que desejam usá-lo como ferramenta de marketing. Por serem direcionadas à fins 

comerciais, elas possuem recursos específicos, com destaque ao número ilimitado de pessoas 

que podem Curtir essa página. Dentre as principais diferenças entre as páginas e os perfis, 

listados por Camila Porto (2014), no livro Facebook Marketing, estão: 

 

 Número de fãs ilimitados; 

 dados e informações sobre o desempenho da página; 

 utilização de aplicativos; 

 utilização de todos os formatos de anúncio no Facebook; 

 integração com sites e aplicativos; 

 várias pessoas podem administrar a mesma página. 

 

As páginas no Facebook oferecem uma arma poderosa para as empresas: a construção 

de uma comunidade de pessoas interessadas nela ou no que ela tem para compartilhar e 

oferecer. A autora ressalta que “quando uma pessoa curte uma página no Facebook ela está 

compartilhando, implicitamente, com seus amigos que aprova aquela marca, que admira 

aquela empresa e dá sua permissão para receber as informações daquele negócio” (PORTO, 

2014, p. 55). Sem dúvida, quanto mais pessoas optam por curtir uma página no Facebook, 

melhor para a reputação de uma marca, tendo em vista que esse dado demonstra a capacidade 

de atração de pessoas que querem se conectar a ela. Para Porto (2014), essa forma de ver o 

número de seguidores de uma empresa gerou uma verdadeira “corrida do ouro” em que, 

quanto mais fãs, melhor. Contudo, para ela, a quantidade, em muitos casos, é inimiga da 

qualidade e, quando se fala em retornos e resultados, isso se torna mais evidente. 
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A autora ainda propõe um ciclo do Facebook Marketing composto por 4 etapas: 

construir, engajar, amplificar e mensurar. Construir a presença da empresa no Facebook é o 

ponto inicial desse ciclo. A partir da construção do canal, a segunda etapa é conquistar fãs e 

propagadores da comunicação da empresa. Por isso, estratégias de conteúdo e engajamento 

são importantes para a marca ganhar visibilidade e credibilidade. Oferecer recursos e formas 

dos fãs amplificarem a comunicação, propagando para sua rede de amigos, é o terceiro ponto 

deste ciclo. Além da página no Facebook, é possível levar esses recursos para o site, e-

commerce, aplicativo, jogos e várias outras plataformas. Por último, é importante saber se as 

ações estão gerando resultados. 

O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), principal entidade representativa do 

mercado digital, revelou11 durante um evento no dia 14 de abril de 2015, afirmou que o 

segmento de publicidade online deve crescer, cerca de, 14% em 2015, no país. Esse dado é 

resultado de um levantamento realizado pela comScore, que contou com a colaboração das 

principais empresas que compõem o mercado digital brasileiro. O estudo ainda mostra que o 

investimento total em publicidade na mídia online brasileira ultrapassou R$ 8,3 bilhões em 

2014. A projeção para este ano é se aproximar de R$ 9,5 bilhões. “Esse número mostra a 

importância do mercado de publicidade digital no mix de meios de comunicação. O 

crescimento em 2014 e a projeção para 2015 certamente fortalecem as empresas do setor em 

um ano de instabilidade econômica. Temos a certeza de que o segmento manterá a trajetória 

de desenvolvimento e crescimento”, comenta Guilherme Ribenboim, presidente do IAB 

Brasil. 

 Exatamente por ter tanto conteúdo disponível, as empresas procuram cada vez mais 

produzir algo diferenciado que atraia a atenção dos seus fãs ou dos seus consumidores. Um 

dos maiores desafios das empresas, além de todo o conteúdo postado diariamente na rede, é a 

chamada “economia da atenção”. Camila Porto (2014) cita o livro Economia da atenção: 

compreendendo o novo diferencial de valor dos negócios, de Thomas Davenport, onde o autor 

questiona: como se comunicar com um cliente cada dia mais bombardeado por estímulos em 

vários lugares? De fato, na sociedade contemporânea a atenção é dissipada constantemente 

por muitos lugares, TV, Internet, celulares, pessoas e conteúdos. As empresas que souberem 

como deter, pelo menos um pouco, da atenção de seus consumidores serão as vitoriosas. A 

autora esclarece que, 

 

                                                           
11 Matéria publicada no site AdNEWS, disponível em: http://www.adnews.com.br/internet/publicidade-digital-

deve-crescer-14-em-2015,  acessado em 01/05/2015. 

http://www.adnews.com.br/internet/publicidade-digital-deve-crescer-14-em-2015
http://www.adnews.com.br/internet/publicidade-digital-deve-crescer-14-em-2015
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Quando pensamos na economia da atenção, utilizamos filtros conscientes e 

inconscientes para filtrar as milhares de mensagens que recebemos 

diariamente. Dentre os filtros conscientes, podemos elencar as pessoas que 

escolhemos seguir no Twitter, geralmente as que postam conteúdo mais 

relevante e do seu interesse, seus sites de notícias favoritos, as páginas e 

pessoas que você curte ou adiciona no Facebook, os e-mails que você recebe 

(e lê) e os canais em que você se inscreve no Youtube, por exemplo. 

(PORTO, 2014, p. 77 -78). 

 

 Assim, segundo a autora, fica evidente a importância do conteúdo, da informação e da 

criação de valor que a marca precisa produzir e compartilhar no Facebook e na web como um 

todo. O engajamento em seu conteúdo é uma das melhores maneiras de conseguir crescer e 

ter visibilidade para o negócio. Por isso, conhecer o que o público quer consumir e usar esse 

engajamento espontâneo para criar reputação para uma determinada marca é uma grande 

oportunidade para empresas de vários segmentos. 

 Sendo assim, uma importante forma de geração de conteúdo e engajamento presente 

nas redes sociais, sobretudo no Facebook, é a utilização da literatura e de fragmentos literários. 

Este recurso tem sido utilizado por empresas de vários segmentos do mercado, que apostam 

na máxima de que “conteúdo possui mais visibilidade do que propaganda”. A fim de 

exemplificar esta interface da literatura com os anúncios publicitários no Facebook, foram 

selecionadas 2 postagens. A primeira, retirada da fan page do Banco HSBC/Brasil 

(www.facebook.com/HSBCBrasil), que possui até o dia 19 de janeiro de 2014, mais de 

1.044.000 seguidores no Facebook. A empresa apesar de não ter nenhuma relação direta dos 

seus produtos com a literatura, faz claramente a opção da utilização de fragmentos literários 

em várias de suas postagens, com o objetivo de atrair a simpatia dos usuários dessa rede social. 

Veja o exemplo: 

 

http://www.facebook.com/HSBCBrasil
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Imagem 14: Publicidade Fan page do HSBC/Brasil.  

  

A postagem, feita no dia 15 de setembro de 2014 já possuía, até o dia 19 de janeiro de 

2015, mais de 32.700 curtidas e 10.121 compartilhamentos. A peça foi composta de uma 

imagem no qual a sombra de uma pessoa sentada em posição de meditação na beira do mar e 

em uma caixa a frase do escrito José Saramago: “O espelho e os sonhos são coisas 

semelhantes, é como a imagem do homem diante de si próprio”. Por meio dos comentários, 

os usuários puderam interagir com o conteúdo da peça publicitária, feita exclusiva para a rede 

social do Banco. Muitos contemplavam a beleza da imagem com a frase do escritor José 

Saramago, como a usuária Maria Elenice Mota que diz “Aqui o que me traz beleza é a foto e 

o grande texto desse grande escritor”, ou Sandra Pires: “linda foto, frase espetacular”. A 

postagem gerou mais de 290 comentários, e além de refletir sobre a frase do escritor e a beleza 

da imagem, muitos aproveitavam para criticar os serviços prestados pela instituição bancária.  

 Existiam ainda os que achavam que a frase do escritor português José de Sousa 

Saramago, premiado e conhecido mundialmente, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, em 

1988, estava deslocada e descontextualizada. O usuário André Acker foi mais além em sua 

participação levantando questões como direitos autorais na propaganda, no seguinte 

comentário: “Isso é vergonhoso! Usar uma frase de um escritor famoso para fazer publicidade! 

Pediram autorização? Pagaram direitos autorais? (...)”. Outros ainda não conseguiam 

estabelecer a relação entre a peça publicitária feita a partir de uma frase de um consagrado 

escritor e os objetivos do banco, como no comentário de Sônia Lara: “Curto demais o 

Saramago, quanto ao banco é outra coisa...”. No entanto, apesar de terem alguns comentários 
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mais críticos em relação ao banco, a maioria dos comentários foi elogiando a frase, o autor e 

a ilustração, como expressou Mary Jô Andrade: “Grande e sábio escritor, que lindo. Amei!”. 

 Como se percebe no exemplo, “a interatividade é a palavra que se deve considerar 

ícone quando se pensa em comunicação nas redes sociais”. (CARVALHO, LINS, 

WANDERLEY, 2011, p. 198). Segundo as autoras, a comunicação de mídias tradicionais é 

baseada em discursos monológicos (televisão, impressa, rádio), em que a participação dos 

destinatários está reduzida a sua posição de recepção, considerando-se normalmente seu 

perfil, expectativas e outros aspectos; mas não o colocando como participante direto no ato 

comunicativo, construindo mensagens no espaço interno do dizer. Na “Era da Participação”, 

e com a nova acepção do sujeito como pluricanal, as relações entre os papeis são alterados 

pelos recursos tecnológicos que agora estão ao alcance direto dos receptores da mensagem. 

 

 

Imagem 15: Publicidade Fan page do HSBC/Brasil. 

 

 Com isso, o banco conseguiu seus objetivos: ao deslocar um fragmento literário para 

uma peça publicitária no Facebook, gerou milhares de visualizações, curtidas e 

compartilhamentos. E ainda incitou a participação dos usuários por meio dos comentários, 

que puderam emitir sua opinião, ressignificando a célebre frase do escritor José Saramago. 

Para se estabelecer um comparativo entre uma propaganda de valor agregado com uma frase 

literária e outra meramente institucional, tem-se o exemplo da Imagem 17. Trata-se de uma 

propaganda tradicional postada nesta mesma fan page, no dia 15 de dezembro de 2014, 

composta por uma foto de um homem e uma mulher com roupas sociais em um estilo de 

empresários e bancários, com o texto “Atendimento Pessoal e conveniência digital”. A 

fotografia foi acompanhada da seguinte descrição: “Agora cliente do HSBC Premier conta 

com um Espaço de Relacionamento no Shopping Cidade Jardim. Venha conferir de perto! O 
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nosso horário de funcionamento é das 10h às 16h”. A referida postagem não alcançou o 

mesmo sucesso no engajamento, em comparação ao exemplo da Imagem 15, tendo apenas 91 

curtidas, 2 compartilhamentos e 6 comentários.  

 

 

Imagem 16: Publicidade Fan page do HSBC/Brasil. 

 

 Ainda sobre a participação do público e dos consumidores por meio das ferramentas 

das redes sociais, um caso curioso aconteceu na página do Facebook do Banco Bradesco, no 

ano de 201112.  Em forma de poema, um cliente postou no mural do banco uma pequena 

história em que conta como perdeu seu usual cartão e, por esse motivo, precisa de um novo. 

O mais surpreendente foi a forma de resposta do banco, dada algumas horas depois, que 

ganhou repercussão em outras redes sociais, como o Twitter. Também em forma de poema, o 

Bradesco orienta o cliente - por sinal, ex-funcionário do HSBC - a procurar sua agência para, 

pessoalmente, solicitar um novo cartão e cadastrar uma nova senha. Entre os comentários no 

post, muita gente desconfia da veracidade do diálogo. "Genial, mas tem cara de ser 

combinado, hein?", diz um usuário. Combinado ou não, o link foi sucesso pelo Twitter e 

ganhou grande repercussão. Segue o poema do cliente e, em seguida, a resposta dada pelo 

Bradesco na Imagem 18: 

                                                           
12 Matéria publicada no site da Revista Exame, disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/bradesco-responde-pedido-de-cliente-com-poema-no-

facebook>, acessado em: 12/04/2015. 

 

https://www.facebook.com/Bradesco/posts/279431488756318
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/bradesco-responde-pedido-de-cliente-com-poema-no-facebook
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/bradesco-responde-pedido-de-cliente-com-poema-no-facebook
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Banco Bradesco querido 

Quisto por mim e os meus 

Tens sua morada paulista 

Bem na Cidade de Deus 

Vejam que bela homenagem 

O próprio Deus concebeu 

Para a sua cidade 

O vosso Banco escolheu 

Eu até que me poria 

Em alta colina à bradar 

Peito banhado em verdade 

Bradesco em primeiro lugar 

Mas venho por outro motivo 

O que findou meu sorrir 

Para por fim ao martírio 

Um favor vou lhes pedir 

Plena falta de cuidado 

Digna de um jabuti 

Fazendo compras no mercado 

O meu cartão eu perdi 

Antes que eu passe fome 

Faço a solicitação 

Ao meu Banco preferido 

PRECISO DE OUTRO CARTÃO!  

@bradesco 

 

 

Imagem 17: Post da resposta dada pelo Bradesco em formato de poema 

 

Para Patrícia Porto (2014), o engajamento mais desejado de todos é o de propagação. 

Trata-se de ações que geram a replicação de mensagens postadas por uma página, ou seja, 
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quando um fã curte, comenta ou compartilha, promove a propagação da mensagem aos seus 

contatos. Ao receber o conteúdo dos seus amigos, outros usuários podem compartilhá-lo, 

mesmo não sendo fãs da página. Dessa maneira, tem-se um exemplo de viralização, em que 

uma mensagem é repassada de fãs para amigos de fãs e assim sucessivamente. Sobre este 

recurso, que se tornou tão popular no Facebook, as autoras Carvalho; Lins; Wanderley (2011), 

explicam que: 

 

Nessa rede de relacionamento, há um recurso de ação o que se nomeia com 

o verbo ‘curtir’. Quando os indivíduos da rede acham interessante ou adorem 

a algum evento ou divulgação do site, eles têm a possibilidade de mostrar 

que ‘curtiram’ clicando em um link da divulgação. Fazendo isto, o sujeito 

divulga o mesmo evento ou produto para seus amigos da rede, 

compartilhando com eles a informação e sua apreciação. (p. 206). 

 

 Nesta perspectiva, são inúmeras as empresas internacionais, nacionais e locais que se 

utilizam da apropriação e deslocamento de um fragmento literário ou pensamento de algum 

grande nome da literatura para agregar valor à sua publicidade no Facebook e desta maneira, 

promover o engajamento dos seus usuários. Nas imagens abaixo são mostrados exemplos de 

02 empresas, uma nacional e outra local. A Natura de abrangência nacional, que utilizou a 

frase “A medida do amor é amar sem medida” do autor francês Victor Hugo. Já a publicidade 

da Imagem 19, mostra uma postagem realizada pela empresa de empreendimentos 

imobiliários Cidadelle, do eixo Itabuna e Ilhéus-BA, que usou a seguinte frase do escritor 

brasileiro Carlos Drummond de Andrade: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de 

felicidade”. 

 

 

Imagem 18: Publicidade Fan page da Natura com frase de Victor Hugo 
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Imagem 19: Publicidade Fan page da Cidadelle com frase de Carlos Drummond de Andrade 

 

Para Malini (2014), o impacto das redes sociais na produção, consumo, distribuição e 

troca de trabalhos literários ainda não foi mensurado a contento. Essas metamorfoses trazem 

novos públicos, novos espaços de circulação da literatura e novos mediadores que 

transformam a obra literária (de ontem e hoje) de diferentes escritores em discursos 

hipermidiatizados que são espalhados pela Internet, fazendo de alguns deles celebridades da 

web. Em um estudo realizado pelo autor, ele constata que o volume de likes está associado a 

três estratégias básicas de publicação: 

 Usar citações (quotes) que inspiram certo estado de espírito do fã. Isso abre a 

possibilidade do usuário curtir e compartilhar, pois este se projeta, identifica--se com 

a intensidade de uma frase. Em certo sentido, essas frases funcionam como uma 

espécie de autoajuda em tempo real. No exemplo da imagem abaixo, novamente 

retirado da fan page do HSBC/Brasil, foi publicada a seguinte frase do escritor 

português Virgílio Ferreira: “De todos os sonhos do home, a única coisa que não falhou 

foi o sonho, e é por isso que ele continua”. A postagem feita no dia 25 de agosto de 

2014, já teve até abril de 2015, mais de 8.600 curtidas, 2.931 compartilhamentos e 

mais de 80 comentários. Muitas pessoas criam uma identificação com o conteúdo 

postado, com se constata nos seguintes comentários: “Meu cunhado nunca li uma coisa 

tão verdadeira, o que seria do homem sem o sonho e a chance de continuar. Abraços”, 

ou “é os nossos sonhos que nos alimenta a viver cada vez mais, sem eles a nossa vida 
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não tem graça pq como é que iremos conquistar as coisas que desejamos e sonhamos 

um dia ter?”. Segundo Malini (2014) tais comentários geram uma comunidade cujo 

objetivo é exercitar também uma escrita poética, informativa e dissertativa. 

 

 
Imagem 20: Publicidade fan page do HSBC/Brasil com frase de Virgílio Ferreira. 

 

 Compartilhar imagens virais criadas pelos próprios fãs das páginas. Essas imagens 

devem conter sempre uma citação do escritor e servir de objeto para o 

compartilhamento nas redes sociais. Esse tipo de viral visa, muitas vezes, servir de 

discurso para os usuários “dar aquela indireta” para algum dos seus amigos no 

Facebook. No caso do exemplo da Imagem 20, muitos aproveitaram o espaço aberto 

da rede social para manifestar suas insatisfações com os serviços prestados pelo Banco. 

Com no comentário: “Estou recebendo essa publicação sugerida por ura ironia...” ou 

“o meu sonho é ver os bancos pararem de escravizarem as pessoas e empresas”. Esse 

comentário recebeu o apoio de outros usuários com 29 curtidas. 

 Gerar envolvimento em campanhas sociais e políticas. Os administradores também 

usam a popularidade das páginas para criar buzz para causas políticas distintas. A 

depender do perfil mais engajado do escritor, o autor da página não perde a 

oportunidade de construir uma Clarice, um Leminski, um Machado políticos. 

 

Sem dúvida, a literatura tem sido uma grande estratégia de marketing utilizada pelas 

empresas no Facebook para promover engajamento entre seus seguidores. Por meio de 
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citações de autores, as empresas conquistam a atenção do seu fã e ainda fazem com que 

interajam com seu conteúdo, seja por meio de comentários ou mesmo compartilhando suas 

postagens. No entanto, Camila Porto (2014) faz um alerta: “Nem sempre um post que gerou 

muitos comentários ou compartilhamentos é o mais bem sucedido” (p. 121). Sendo assim, é 

necessário perceber o contexto e os objetivos da utilização da literatura nesses anúncios 

virtuais, para que não gere um efeito reverso, já que o feedback do público nas redes sociais é 

instantâneo. 
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3. EU ME CHAMO ANTÔNIO E NASCI NO FACEBOOK 

 

3.1 – A literatura invade as redes sociais 

 

As dificuldades enfrentadas por novos escritores para verem publicadas suas criações 

literárias em grandes editoras são apenas um dos motivos que levaram os autores para a 

Internet. A cada dia surgem dezenas de novas páginas de conteúdo literário na rede mundial 

de computadores, sobretudo em blogs e redes sociais como Facebook e o Instagram. Em todos 

os modelos, o sucesso significativo dessas plataformas digitais reside no fato de que, sem 

conhecimento avançado, pessoas comuns tornam-se criadoras de obras, que ficam disponíveis 

a qualquer internauta. Tudo isso sem custos ou mediação.  

Antes de toda essa evolução provocada pela Internet, Lima (2014) recorda o modelo 

consagrado que os escritores utilizavam para a produção literária: os autores elaboravam seus 

textos em uma máquina de datilografia, como nos princípios do século XX, em seguida o 

manuscrito era encaminhado para a editora que, por sua vez, providenciava a impressão e a 

distribuição no mercado. A divulgação acontecia por meio de resenhas e de notícias de jornais 

e revistas a fim de tornar visível a produção do escritor. Esta fórmula limitava-se apenas aos 

escritores consagrados, de prestígio. Quanto à recepção do livro pelo leitor, o escritor 

aguardava as manifestações por cartas enviadas à editora, ou mesmo a vendagem expressiva 

ou inexpressiva indicava um termômetro de aceitação do livro pelo público. No entanto as 

dificuldades poderiam ser ainda maiores para os anônimos, pois “para um jovem escritor 

desconhecido adentrar nessa cena, o caminho era muito mais espinhoso: enviar o texto e 

aguardar o interesse do editor; em caso negativo, o processo se iniciava novamente em outra 

editora.” (LIMA, 2014, p. 260). 

Mas foi por meio das mudanças nos paradigmas de leitura e de escrita provocadas pela 

Internet, que houve uma grande abertura para as experiências literárias na rede. Foi neste 

cenário que jovens escritores, desconhecidos do grande público puderam fazer conhecidas 

suas criações literárias, fazendo do ciberespaço, um espaço também literário. Na evolução da 

Internet, os blogs foram os primeiros suportes a serem utilizados pelos autores para difusão 

de suas produções. Blogs são páginas da Internet atualizadas regularmente por uma pessoa ou 

um grupo. Temáticos ou não, eles podem trazer textos, imagens, áudios, vídeos, gráficos e 

quaisquer arquivos multimídia. Apareceu pela primeira vez em 1994, quando o estudante 

norte-americano Justin Hall criou um dos primeiros sites com o formato de blog de que se tem 
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notícia e popularizou-se a partir de 1999, com o surgimento de ferramentas de publicação que 

não envolvem gastos ou conhecimento técnico. Os blogs nasceram como diários pessoais, mas 

extrapolaram essa dimensão. Em 2001, despontou como fenômeno, sendo importante fonte 

de notícias nos atentados às torres gêmeas do Word Trade Center, em Nova York. Eles 

publicaram e espalharam milhares de textos sobre o atentado e suas consequências para a 

cidade e seus moradores. 

Para Komesu (2004), há, pelo menos dois fatores que justificam a popularidade de 

uma ferramenta como o blog na produção dos escritos pessoais: (1) a ferramenta é popular 

porque não demanda o conhecimento do especialista em informática para sua utilização e (2) 

porque é gratuita, não se paga por seu uso ou pela hospedagem do blog no site que se oferece 

o serviço. Assim: 

 

O blog é concebido como um espaço em que o escrevente pode expressar o 

que quiser na atividade da (sua) escrita, como a escolha de imagens e sons 

que compõem o todo do texto veiculado na Internet. A ferramenta 

empregada possibilita ao escrevente a rápida atualização e a manutenção dos 

escritos em rede, além da interatividade com o leitor das páginas pessoais. 

Os blogs possuem, portanto, características diferenciadas dos diários 

tradicionalmente escritos. (KOMESU, xxxx, p. 113).  

 

A despeito das inúmeras vantagens, Lima (2014) aponta algumas desvantagens do 

blog, como o dilema da atualização e da recepção dos leitores. Para a autora, o blog precisa 

ser alimentado continuamente com novos textos, comentários ou imagens, para manter a 

chama do interesse dos internautas. Ela lembra ainda que para o blogueiro, sua produção 

ganha sentido somente quando suscita a recepção dos leitores virtuais por meio dos 

comentários. 

Uma das principais características atribuídas aos suportes eletrônicos da Internet é a 

questão da interatividade. Trata-se não só da interface entre o usuário e a máquina, mas 

também da possibilidade de contato do usuário e outros usuários, na utilização de ferramentas 

que impulsionam a comunicação de maneira veloz, com a eliminação de barreiras geográficas. 

A noção de interatividade na Internet pode ser assim associada à questão do tempo e à do 

espaço. O suporte material da Internet coloca o escrevente em contato com o Outro. Sua 

utilização condiciona novas práticas de escrita e leitura das páginas hipertextuais. A 

interatividade característica do suporte é evidenciada nessa produção de escritos pessoais 

veiculados de maneira pública pela Internet. “Não se trata dos segredos do indivíduo, velados 
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pelas práticas diaristas tradicionais. Os blogs são redigidos para que as histórias pessoais 

sejam compartilhadas abertamente.” (KOMESU, 2004, p. 117). 

Para o escritor Luiz Ruffato (2013)13, o blogs surgidos no Brasil, a partir do final do 

século XX, revelam novos autores que, após uma espécie de estágio no mundo virtual, migram 

para editoras comerciais. Os blogs são também responsáveis pela renovação do gênero conto 

(a narrativa curta é a que melhor se adequa ao espaço cibernético), gerando subprodutos, como 

o miniconto e o microconto.  

Dessa forma, dentre tantas outras vantagens, a Internet vem promovendo a descoberta 

de talentos da literatura contemporânea, o surgimento de novos gêneros literários como as 

narrativas hipertextuais e as criações poéticas multimídia, além de gerar a interação e o 

compartilhamento de informação em tempo real entre leitores e autores. Sobre as 

potencialidades do blog, Souza e Câmara (2013, p. 373) ressalta que “qualquer um, em 

qualquer lugar do planeta, a qualquer hora pode expressar, a seu modo, o que deseja por meio 

de sua escrita, podendo esse texto chegar, também, a qualquer pessoa nas mesmas condições”. 

Um dos diferenciais desse novo suporte de escrita literária está no fato de que nem tudo o que 

se publica nos blogs literários poderia ser publicado em livros, pois, na rede, um texto verbal, 

de caráter preciso e mais informal, mescla-se a outras linguagens, dialogando com imagens, 

sons e vídeos, produzindo conteúdos híbridos. Outra vantagem do blog é que o usuário pode 

ser ao mesmo tempo o administrador, o escritor e o editor da sua página. A liberdade, base da 

criação, vai da escolha da temática até a disposição estética do texto na página. 

De forma geral, a escrita nos blogs é mais breve, clara, direta e configura-se numa 

espécie de escrita oralizada, em tom mais próximo, atrativo e humano. Além disso, como já 

foi mencionado pode dialogar com vários recursos multimídias. O objetivo é atrair o leitor 

que, quase simultaneamente, pode opinar sobre o texto por meio de comentários nos blogs. A 

interatividade é um recurso muito valioso, tendo em vista a possibilidade de troca de 

impressões, seja entre autor e leitor, autor e autor ou leitor e leitor.  

 Com o grande sucesso dos blogs, os posts começaram a ter ganchos e as histórias, 

continuidade, sendo criados "capítulos", que remetem à forma de publicação dos antigos 

folhetins de jornais do século XIX. A divisão das histórias em capítulos nos posts foi um dos 

fatores que chamou a atenção de algumas editoras, as quais começaram a perceber o potencial 

dos escritores da “blogosfera” para escrever livros que agradassem ao público da chamada 

                                                           
13 Publicado no Conexões Itaú Cultural em 27/05/2013, disponível em 

http://conexoesitaucultural.org.br/biblioteca/alguns-apontamentos-sobre-a-literatura-brasileira-contemporanea/, 

acessado em 12/10/2015. 

http://conexoesitaucultural.org.br/biblioteca/alguns-apontamentos-sobre-a-literatura-brasileira-contemporanea/
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cultura de massa. Em 2002, foram lançados os primeiros livros escritos por blogueiros. O 

primeiro título publicado foi Máquina de Pinball, de Clarah Averbuck (2002), que já era bem 

conhecida na rede com o blog Brasileira! Preta, onde publicava textos de sua autoria e de 

outros escritores. Clara ainda publicou os livros Das Coisas Esquecidas Atrás da Estante e 

Vida de Gato.  

Rob Gordon, autor do blog Championship Chronicles, decidiu passar 24h na frente do 

computador escrevendo crônicas sobre temas sugeridos pelos visitantes. O resultado foi o livro 

24 horas, 48 crônicas, no qual o autor incluiu as 24 crônicas que escreveu durante esse dia 

inteiro e mais outras 24 que ele teve a inspiração durante o desafio. Segundo matéria publicada 

no EstanteBlog14, outros blogs também ganharam destaque na blogosfera nacional que 

acabaram virando livro físico. Um deles é o blog Mothern, que deu origem ao livro Mothern 

– Manual da mãe moderna, em que as autoras Juliana Sampaio e Laura Guimarães contam 

suas experiências e desafios como mães. O último prêmio da Editora BlogBooks escolheu 12 

blogs para se materializarem em livros. Dentre os livros lançados, estão o Deu no Blogão (do 

blog do dramaturgo Aguinaldo Silva), o Mensagens e Testemunhos, do blog religioso de 

Salette Ferreira, o Guanabara.info, do blog sobre tecnologia de Gustavo Guanabara, e o livro 

Papo de Homem, do blog sobre o universo masculino de Guilherme Valadares. 

Para demonstrar o sucesso da época, uma reportagem feita pelo portal G1 em abril de 

200715, relata de forma entusiasmada o surgimento do que se denominava de “novo” gênero 

literário: os livros de blogs. O caso de maior repercussão nacional foi a transição das webpages 

do blog de Bruna Surfistinha para livro. Trata-se da prostituta que ficou famosa ao criar um 

blog para narrar suas aventuras sexuais com os clientes e, em 2005, lançou livro de conteúdo 

similar, O Doce Veneno do Escorpião. O blog já era visitado por mais de 15 mil pessoas 

diariamente, quando ele começou a ser notícia na imprensa. A história de vida da menina de 

classe média que então era garota de programa chamou a atenção de uma editora que propôs 

a Raquel Pacheco transformar seus relatos em livro. O Doce Veneno do Escorpião chegou à 

15ª edição e teve mais de 250 mil exemplares16 vendidos, gerando discussões a respeito da 

qualidade do livro e do sucesso de Bruna Surfistinha, que já foi considerada pela crítica como 

“Paulo Coelho do Sexo”. Em 2006, Raquel Pacheco lançou seu segundo livro O que aprendi 

                                                           
14 Matéria publicada em 08/11/2011 no blog Estante Blog: http://blog.estantevirtual.com.br/2011/11/08/blogs-

e-microblogs-de-sucesso-viram-livros-fisicos/, acessado em 05/10/2015. 
15 Matéria publicada em 05/04/2007 pelo portal G1 http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL18256-

6174,00-BLOGS+VIRAM+LIVROS+E+FICAM+PALPAVEIS+AO+LEITOR.html, acessado em 05/10/2015. 
16 Matéria publicada pela Folha Ilustrada em 08/04/2007 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u70086.shtml, acessada em 05/10/2015. 

http://www.estantevirtual.com.br/q/Mothern-Manual-da-Mae-Moderna
http://www.estantevirtual.com.br/q/Mothern-Manual-da-Mae-Moderna
http://www.estantevirtual.com.br/q/Deu-no-Blogao
http://www.estantevirtual.com.br/q/Mensagens-e-Testemunhos-Salette
http://www.estantevirtual.com.br/q/Gustavo-Guanabara
http://www.estantevirtual.com.br/q/Papo-de-Homem-Guilherme
http://blog.estantevirtual.com.br/2011/11/08/blogs-e-microblogs-de-sucesso-viram-livros-fisicos/
http://blog.estantevirtual.com.br/2011/11/08/blogs-e-microblogs-de-sucesso-viram-livros-fisicos/
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL18256-6174,00-BLOGS+VIRAM+LIVROS+E+FICAM+PALPAVEIS+AO+LEITOR.html
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL18256-6174,00-BLOGS+VIRAM+LIVROS+E+FICAM+PALPAVEIS+AO+LEITOR.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u70086.shtml
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com Bruna Surfistinha, vendendo 18 mil exemplares. Em 2011, o blog ganhou sua versão 

cinematográfica estrelado por Deborah Secco, que atingiu a marca de 2 milhões17 de 

espectadores no Brasil, arrecadando mais de R$ 18 milhões em menos de um mês em cartaz. 

Mas afinal, o que faz um blog, um ambiente na web com um público específico e uma 

dinâmica que exige sua atualização constante, ser transformado em livro? Na mesma 

reportagem publicada pelo portal G1 citada acima, o jornalista Marco Aurélio Gois dos 

Santos, criador do blog Balde de Gelo, publicado como livro com o mesmo nome em 2004, 

conta que a transição do conteúdo on line para o editorial é apenas um modismo, e espera que 

ela não dure muito: “As linguagens são diferentes, o público também. No meu caso deu certo, 

mas não é sempre que isso acontece”. O sucesso no setor original ajuda, mas também é preciso 

empatia e maleabilidade dos textos para que possam ser transcritos com facilidade, sem a 

necessidade de muitas transformações.  

Apesar do grande número de blogs e sites literários disseminados na Internet, foi a 

partir das redes sociais digitais que a literatura ganhou novo impulso. O Orkut, o Twitter, o 

Facebook e o Instagram são algumas das plataformas digitais mais populares para a produção, 

consumo, distribuição e troca de trabalhos literários. Sobre esta relação das redes sociais e da 

literatura, o pesquisador Fábio Malini desenvolveu um estudo para observar a propagação da 

literatura brasileira no Twitter e no Facebook. A pesquisa, encomendada pelo Itaú Cultural, 

foi apresentada na programação da instituição na Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), 

e publicada na edição 17 da revista Observatório cultural. O estudo mostra que a propagação 

de citações é o modo mais utilizado para disseminar o texto literário nas redes sociais. Na 

literatura contemporânea, observa-se a construção de um autor que, ao mesmo tempo, publica 

e constitui uma relação íntima com seus públicos na rede. E estes espalham visões críticas e 

afetos pelas obras que lhe interessam. Ele acrescenta que: 

 
essas metamorfoses trazem novos públicos, novos espaços de circulação da 

literatura e novos mediadores que transformam a obra literária (de ontem e 

hoje) de diferentes escritores em discursos hipermidiatizados que são 

espalhados pela Internet, fazendo de alguns deles celebridades da web. 

(MALINI, 2014, p. 205). 
 

                                                           
17 Matéria publicada na Revista época em 24/03/2011, 

http://colunas.revistaepoca.globo.com/menteaberta/2011/03/24/bilheteria-de-bruna-surfistinha-chega-a-2-

milhoes-de-espectadores/, acessada em 05/10/2015. 

http://colunas.revistaepoca.globo.com/menteaberta/2011/03/24/bilheteria-de-bruna-surfistinha-chega-a-2-milhoes-de-espectadores/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/menteaberta/2011/03/24/bilheteria-de-bruna-surfistinha-chega-a-2-milhoes-de-espectadores/
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Para o advogado Ivan Maciel de Andrade, em artigo opinativo no jornal Tribuna do 

Norte18 em 12/11/2011, há uma moda de citações literárias que tomou conta e domina de 

forma avassaladora tanto o Facebook quanto o Twitter. São numerosos e ora simplórios, ora 

sofisticados – no gosto revelado e nos temas escolhidos – os poemas e as frases de grandes 

nomes da literatura, nacional e estrangeira, reproduzidos nas mensagens postadas por 

praticamente todos os usuários dessas duas redes sociais. Para isso, os internautas utilizam a 

ferramenta de buscas Google que oferece um grande acervo de dados e informações para 

pesquisa.  

Segundo Malini, em entrevista ao caderno de cultura do jornal O Globo19, o consumo 

de literatura nas redes sociais vem alterando o comportamento dos escritores. Em seus perfis, 

eles passaram a revelar bastidores de seu processo de produção, ao mesmo tempo em que 

divulgam suas obras. Especialmente os autores dedicados ao público juvenil: esses estão em 

constante presença nas redes, quase como personagens. Malini destaca o caso da escritora 

Thalita Rebouças, uma das autoras brasileiras de maior público no Facebook, com mais de 

330 mil fãs que interagem continuamente com sua página na rede social. Segundo o 

pesquisador, Thalita faz de sua página uma espécie de diário virtual reproduzindo a própria 

discursividade adolescente na rede. No lugar de um narrador mais recolhido, dedicado à obra, 

a escritora radicaliza a linguagem do selfie, com inúmeros autorretratos. Assim, seu público 

pode consumir não apenas a sua literatura, mas a sua vida. É uma situação de alta visibilidade 

em tempo real.  

A jornalista Thalita Rebouças configura como uma das escritoras mais populares do 

público adolescente no Brasil, atingindo a marca de 1,5 milhões de livros vendidos (a saber, 

os sete volumes da série Harry Potter, da britânica J.K. Rowling, venderam 4 milhões no 

Brasil). Em entrevista ao Purebreak20, a escritora Thalita Rebouças ao lançar seu sétimo livro 

da série Fala Sério, Irmão! Fala Sério, Irmã!, disse que a resposta dos seus fãs nas redes 

sociais é de fundamental importância na contribuição e continuação de suas obras: “É o 

máximo. O Fala Sério, Irmão! Fala Sério, Irmã' foi pedido deles nas redes. Eles são 

psicopatas! Não querem largar a minha personagem!". Para Malini (2014) nesse sentido, a 

escritora se inscreve na cultura pop juvenil, ficando ligada sempre na flutuação dos desejos 

                                                           
18 Artigo publicado no jornal Tribuna do Norte disponível em http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-literatura-

nas-redes-sociais/202536, acessado em 15/10/2015. 
19 Matéria publicada no jornal O Globo em 30/07/2014 http://oglobo.globo.com/cultura/livros/consumo-da-

literatura-mediado-pelas-redes-sociais-13431075#ixzz3nw7L5qtA, acessado em 05/10/2015. 
20 Matéria publicada no site Puribreak em 18/08/2015 http://www.purebreak.com.br/noticias/thalita-reboucas-

diz-dever-muito-a-j-k-rowling-autora-da-saga-harry-potter/17557, acessado em 05/10/2015. 

http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-literatura-nas-redes-sociais/202536
http://tribunadonorte.com.br/noticia/a-literatura-nas-redes-sociais/202536
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/consumo-da-literatura-mediado-pelas-redes-sociais-13431075#ixzz3nw7L5qtA
http://oglobo.globo.com/cultura/livros/consumo-da-literatura-mediado-pelas-redes-sociais-13431075#ixzz3nw7L5qtA
http://www.purebreak.com.br/noticias/thalita-reboucas-diz-dever-muito-a-j-k-rowling-autora-da-saga-harry-potter/17557
http://www.purebreak.com.br/noticias/thalita-reboucas-diz-dever-muito-a-j-k-rowling-autora-da-saga-harry-potter/17557
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dessa faixa etária. Ao mesmo tempo, isso gera um processo comunicacional tautológico em 

que a escritora se comunica dizendo sempre aquilo que muitos estão a dizer, numa espécie de 

prisão ao “assunto do momento”. 

Mas não é só o público juvenil que está em busca de um contato mais próximo com 

escritores nas redes sociais. Malini acredita que essa avidez por comunicação cria uma geração 

de autores mais abertos em sua subjetividade literária, motivados por um público que deseja 

vislumbrar uma produção até então baseada no recolhimento.  

Outro aspecto destacado pelo pesquisador é o consumo de literatura nas redes por meio 

de fãs de autores consagrados que já morreram, tais como Machado de Assis, Guimarães Rosa, 

Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, 

Paulo Leminsky, Caio Fernando Abreu, entre outros. Nesse sentido, “a rede se tornou um 

manancial de novos críticos, novos mediadores da literatura, por onde as obras da nova 

geração e dos autores ‘mortos’ ganham vida e sobrevida” (MALINI, 2014, p. 219). As citações 

que têm algo de autoajuda quando tiradas de seu contexto fazem muito sucesso nas redes 

sociais, sendo curtida e compartilhada centenas de vezes. Em alguns casos, esses posts servem 

como indiretas ao serem compartilhadas, sendo essa uma das características do 

comportamento do leitor brasileiro na web, segundo o pesquisador. 

 

 

Imagem 21: Postagem com frase de Clarice Lispector com 871 curtidas e 2.144 

compartilhamentos. 

 

Na época das manifestações que tomaram as ruas do país, em 2013, Paulo Leminski, 

começou a ser muito citado no Facebook. Morto em junho de 1989, aos 44 anos, os versos do 

escritor e jornalista paranaense circulam há décadas em agendas e cadernos de estudantes e, 
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hoje, encontram terreno fértil também na Internet. Um dos poemas mais populares na rede diz 

o seguinte: "Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além". Esse 

movimento nas redes sociais levou a antologia Toda poesia de Leminski a figurar diversas 

semanas na lista de mais vendidos21. Ecoando o desejo dos manifestantes de humanizar o 

espaço urbano, um poema de Leminski (“Ainda vão me matar numa rua. Quando descobrirem, 

principalmente, que faço parte dessa gente que pensa que a rua é a parte principal da cidade”) 

foi retuitado centenas de vezes. Nos dias 15 e 16 de junho de 2013, a hastag 

#todarevoluçãocomeçacomumafaísca esteve entre as mais populares no Brasil, uma alusão à 

trilogia juvenil Jogos vorazes, outro best-seller.  

 

 

Imagem 22: Post para redes sociais com poema de Paulo Leminski 

 

Percebendo o poder da troca das redes sociais, muitos escritores conhecidos do público 

também já se aventuram nas plataformas que viraram ponto de encontro para leitores, autores 

consagrados e novos escritores que trocam entre si sugestões de leitura e organizam até mesmo 

encontros para debater literatura. Em um mercado editorial dominado por best-sellers, 

participar dessas redes pode ser uma boa oportunidade de divulgar novas obras e tornar-se um 

escritor mais conhecido. 

Atuar nas redes sociais pode ser um verdadeiro laboratório literário. Nelas, escritores 

podem se reinventar, testar temáticas e estilos diferentes do que estão acostumados. Além 

                                                           
21 Matéria publicada no site UOL http://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/mais-pop-que-

50-tons-de-cinza-livro-apresenta-leminski-complexo-a-geracao-do-facebook.htm#fotoNav=9, acessado em 

05/10/2015. 

http://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/mais-pop-que-50-tons-de-cinza-livro-apresenta-leminski-complexo-a-geracao-do-facebook.htm#fotoNav=9
http://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/17/mais-pop-que-50-tons-de-cinza-livro-apresenta-leminski-complexo-a-geracao-do-facebook.htm#fotoNav=9
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK2CoY_yscgCFQWDkAodpkANHQ&url=https://www.pinterest.com/pin/232287293253633282/&bvm=bv.104615367,d.Y2I&psig=AFQjCNHyM5uvl_tVH29zHs3ocd5galAZyQ&ust=1444359903087146
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disso, elas podem garantir um público valioso para o autor, antes mesmo de uma obra ser 

lançada. Em entrevista ao Correio Braziliense, Fabrício Carpinejar afirma que: “o sujeito 

gosta das minhas frases no Twitter, identifica-se com o que leu no Facebook ou no blog. O 

movimento natural é que ele acabe virando meu leitor, que leia meus livros”. 

Algumas editoras também já se deram conta de que podem descobrir novos talentos 

nas redes. A editora Matrix, por exemplo, já transformou blog e tweets nos livros 

Mothern e Mil piadas pra Twitter, respectivamente. E há quem esteja achando que até mesmo 

escrever tornou-se uma atividade menos solitária, afinal, o feedback dos leitores é imediato e 

nas redes sociais é possível estreitar os laços de relacionamento entre fãs e escritor. Alguns 

autores nacionais possuem suas contas ativas no Twitter, como Fabrício Carpinejar 

(@carpinejar), Eduardo Spohr (@eduardospohr), Paulo Coelho (@paulocoelho), André 

Vianco (@andrevianco), Augusto Cury (@agustocury), Thalita Rebouças (@thalitareboucas), 

Manoel de Barros (@poeta_manieldb), Zíbia Gasparetto (@zibiagasparetto), Daniel Galera 

(@ranchocarne), Xico Sá (@xicosa). Até mesmo autores já falecidos ganharam sua conta 

nessa rede social, como por exemplo William Shakespeare (@Wwm_Shakespeare), Caio 

Fernando Abreu (@caiofabreu), Clarice Lispector (@clalispector), Carlos Drummond de 

Andrade (@drummondandrade), Millôr Fernandes (@millorfernades). 

O Twitter tem sido uma rede social bastante utilizada para o escoamento de produção 

literária. Em artigo de maio de 2013, o periódico espanhol El País22 alardeava o nascimento 

da “tuiteratura”, a literatura produzida e compartilhada no Twitter. O texto foi publicado 

alguns dias após o cineasta Steven Soderbergh ter anunciado que se dedicaria a escrever um 

romance por meio de seu perfil, na plataforma de 140 caracteres. Assim,  

 

a través de su usuario @bitchuation (que hasta hace pocos días era solo un 

tuitero más hasta que Soderbergh decidió desvelar que era su cuenta) ha 

publicado 14 capítulos de Glue, una extraña novela que se acompaña de 

imágenes tomadas por el propio realizador y que algunos medios han 

calificado de twitterature (o lo que es lo mismo, tuiteratura, en español, un 

híbrido entre Twitter y literatura). La tuiteratura no es nueva, si puede 

decirse así. Jennifer Egan, a través de The New York Times, allá por 2012, 

ya publicó un relato corto sobre una espía del futuro que después pudo leerse 

en la revista The New Yorker. Varias editoriales underground 

estadounidenses publican avances de sus libros a 140 caracteres la entrega. 

(EL PAÍS, 2013). 
 

                                                           
22 Matéria publicada no El País em 12/05/2013 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/11/actualidad/1368297293_409130.html, acessado em 13/05/2015.  

http://www.estantevirtual.com.br/qtit/Mothern
http://www.estantevirtual.com.br/q/mil-piadas-paulo
https://twitter.com/Bitchuation
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/11/actualidad/1368297293_409130.html
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Em torno do conceito de tuiteratura já se reúne um grande número de autores, 

amadores ou profissionais, dedicados à publicar poemas, micronarrativas, histórias mais 

longas cujos trechos são entre si costurados por hiperlinks ou trechos de suas obras literárias 

em processo de escrita – esta última prática já adotada por editoras, em especial nos EUA, 

como estratégia de divulgação.  

O Twitter surgiu em 2006 e logo um grupo de ingleses começou a transpor os escritos 

de Shakespeare para a plataforma. Os americanos, assim como os brasileiros também 

realizaram experiências semelhantes.  Uma busca pelo termo twitterature revela o vasto uso 

do Twitter para a publicação de textos literários em língua inglesa. Um intrigante exemplo é 

o projeto “Multiverse23”, que, assim como os versos dadaístas pescados em uma cartola, 

combina aleatoriamente, por meio de um algoritmo, frases públicas de usuários do Twitter 

para compor poemas de três versos. Uma outra curiosidade é que desde 2008, existe, no 

Canadá, o Instituto de Tuiteratura Comparada24, que já organizou festivais internacionais 

sobre o que já consideram como um gênero literário. O governo do Canadá, em 2010, investiu 

70 mil dólares canadenses em escolas de nível equivalente ao ensino médio no Brasil para os 

alunos estudarem literatura por meio do Twitter.  

No ano de 2013, em São Paulo, o SESC Santo Amaro promoveu, a Mostra #Tuiteratura 

dedicada à veloz e horizontal produção de textos literários que se dissemina pela rede social. 

Além dos 61 usuários do Twitter selecionados pela curadoria da mostra por sua produção 

literária, 20 autores consagrados foram convidados para escrever em 140 caracteres e 

participar da programação paralela de debates e oficinas. Entre os escritores convidados 

estavam Alice Ruiz, Andrea del Fuego, Antônio Cícero, Chacal, Fabricio Carpinejar, Glauco 

Mattoso, Marcelino Freire, Nicolas Behr, Ondjaki e Tati Bernardi. Giselle Zamboni foi a 

curadora da mostra e também criadora do movimento #letras365 e #tuiteratura.  

Em entrevista publicada no Blog Acesso25 a curadora chama atenção para o ineditismo 

da iniciativa, uma das poucas no mundo a fazer um recorte da literatura produzida pelo ou 

para o Twitter. Zamboni lembra, porém, que a ideia de tuiteratura não é nova, o termo surgiu 

entre os usuários da plataforma ainda na época em que foi lançada. Ao longo de dois anos de 

catalogação, Zamboni reuniu mais de 1200 frases de 150 escritores. Desses, a curadora 

selecionou 61 escritores e 696 frases, micronarrativas não necessariamente líricas, mas 

                                                           
23 Disponível em https://twitter.com/multivers_es 
24 Disponível em http://www.twittexte.com/ScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=734326 
25 Matéria publicada no Blog Acessado disponível em http://www.blogacesso.com.br/?p=6322, acessado em 

13/10/2015. 

https://twitter.com/search?q=twitterature
https://twitter.com/multivers_es
http://www.twittexte.com/ScriptorAdmin/scripto.asp?resultat=734326
http://www.blogacesso.com.br/?p=6322
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também irônicas, de humor ou mesmo de terror, muitas delas de autoria dos escritores que 

povoam o fluxo da hashtag #letras365.  

 

 

Imagem 23: Post literário no Twitter de Giselle Zamboni @gisellezamboni 

A difusão da literatura na Internet já se tornou tão popular que já foram 

disponibilizados vários aplicativos literários. Semelhante às redes de relacionamento mais 

tradicionais, como o Facebook e o extinto Orkut, nas redes literárias, o leitor ganha uma 

página onde pode traçar seu perfil, dar informações pessoais e sinalizar suas preferências 

literárias. O participante também pode listar os livros que já leu, avaliar essas obras e indicá-

las a amigos e outros leitores. As análises críticas, em forma de resenhas, e as recomendações 

transformam-se, então, em um grande fórum de debate sobre a obra. Além disso, se o usuário 

está em dúvida sobre sua próxima leitura, é possível pesquisar obras por título e ter acesso a 

sua sinopse, leitores que já a leram, que ainda a estão lendo e os que têm interesse em lê-la. A 

Universia Brasil26 listou os 20 aplicativos mais usados para fins literários:    

1. Goodreads: Com esse aplicativo, o usuario consegue saber o que seus amigos estão lendo.  

2. Visual Bookshelf: Com ele, é possível conhecer pessoas que estão lendo o seu livro favorito, 

ver o que seus amigos estão lendo, escrever comentários e recomendar livros.  

3. weRead: Permite que compartilhar sua estante, vê o que seus amigos estão lendo, participar 

de um Clube do Livro e obter recomendações de livros.  

4. aNobii Books App: Encontra e compartilha livros no Facebook.  

5. I’m Reading: Organiza uma lista dos livros que o usuário está lendo.  

                                                           
26 Matéria publicada no site Universia Brasil disponível em http://noticias.universia.com.br/ciencia-

tecnologia/noticia/2011/09/13/866209/20-aplicativos-do-facebook-quem-gosta-ler.html, acessado em 

15/10/2015. 

https://twitter.com/search?q=%23letras365
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=2415071772&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=2481647302&ref=appd
https://www.facebook.com/BooksweRead
https://www.facebook.com/aNobiiapp?ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=2397701323&ref=appd
http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/noticia/2011/09/13/866209/20-aplicativos-do-facebook-quem-gosta-ler.html
http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/noticia/2011/09/13/866209/20-aplicativos-do-facebook-quem-gosta-ler.html
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6. Beta Comic Books: Esse aplicativo permite conhecer os quadrinhos liberados a cada semana 

pelas grandes editoras, como Dark Horse, DC, Image e Marvel. 

7. PaperBackSwap: Compartilha suas informações de PaperBackSwap.com no Facebook: os 

livros que o usário recebe, sua estante atual, wish list, livros que o usuário leu, e livros para 

serem lidos, classificações e opiniões.  

8. Excellent Books: Dá dicas de bons livros.  

9. Lendle: Kindle Sharing Livro ™: Lendle é a maneira mais fácil e rápida de emprestar e 

pegar emprestado Kindle ™ livros.  

10. AuthorPages por Livros Rethink: Fornece soluções para que os autores mostrem seus 

trabalhos em páginas do Facebook.  

11. We Read: Mostra os livros que a pessoa está lendo no seu perfil.  

12. Avon Romance: Esse aplicativo sabe o que as mulheres querem ler: Bons livros com 

histórias apaixonadas.  

13. Tumblebooks: Permite ler e-books a qualquer hora, ver o que os amigos estão lendo, 

recomendar livros e até mesmo escrever comentarios. O aplicativo vem pré-carregado com 20 

e-books livres e 50 créditos.  

14. Livros Dr. Seuss: Dr. Seuss acreditava que aprender a ler devia ser divertido e emocionante 

para as crianças.  

15. BookBooN.com: Permite o download de livros gratuitamente  

16. Livros Bookshare: Cria uma lista dos livros favoritos e mostra o que o usuário está lendo 

atualmente em seu perfil. 

17. BookYap Recomenda: O usuario diz o que gosta e o aplicativo indica uma leitura.  

18. The Ultimate Harry Potter Quiz: Teste baseado em todos os livros e os filmes de Harry 

Potter para testar os conhecimentos dos apaixonados pelo mundo mágico de Hary Potter. 

19. YourNextRead: ajuda o leitor a encontrar o seu próximo livro. É um aplicativo 

exclusivamente alimentado por usuários.  

20. Book Clubs: Um espaço para compartilhar a paixão por livros. 

Mas não é apenas nas redes sociais especializadas no assunto que a literatura é tema 

das interações. As redes tradicionais de relacionamento, desde as mais antigas, também já 

contavam com espaços reservados aos amantes de livros. O Orkut27, por exemplo, continha 

                                                           
27 Segundo definição de Recuero (2009), o Orkut é um site de rede social propriamente dito que alcançou grande 

popularidade entre os internautas brasileiros. O sistema foi criado por Orkut Buyukkokten, nas horas vagas, 

enquanto o mesmo era aluno da Universidade de Stanford e funcionário do Google, a partir de uma versão 

embrionária, chamada Club Nexus, desenvolvido em 2001. Com a aquisição do sistema e posterior lançamento 

pelo Google em janeiro de 2004, o Orkut combinava diversas características de sites de redes sociais anteriores 

https://www.facebook.com/comicbooksapp?ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=4785494317&ref=appd
https://www.facebook.com/Excellent.Books?ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=149650425089216&ref=appd
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=159280820764230&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=6295289407&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=149224458453271&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=128992807161236&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=157413127635753&ref=appd
https://www.facebook.com/Bookboon?ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=2395952879&ref=appd
http://www.facebook.com/#%21/apps/application.php?id=108163275897326
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=237812375106&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=128245333876633&ref=appd
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=21349076100&ref=appd
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milhares de comunidades dedicadas à leitura, onde as discussões encorajavam os usuários da 

rede social a lerem cada vez mais e a se aventurarem em livros até então desconhecidos. As 

comunidades Viciados em livros e O que você está lendo discutiam obras, criavam enquetes 

e, cada uma delas, possuíam cerca de 90 mil leitores. No Facebook, páginas como a da Estante 

Virtual, que já possuí aproximadamente 400 mil curtidas, são usadas por leitores para 

partilharem suas experiências de leitura. Outras páginas de sucesso nessa rede social são 

Poemas, Frases e Pensamentos (338 mil curtidas), Poemas, Frases e Poesias (143 mil 

curtidas), Café e Poesia (125 mil curtidas), Jardim em Poesias (351 mil curtidas), 946-Poesia 

(127 mil curtidas), Chá de Poesia (33 mil curtidas), entre outras. 

 

 

Imagem 24: Comunidade no Orkut “Viciados em livros” 

 

Uma tendência nas extintas comunidades literárias do Orkut era o constante estímulos 

dos seus membros para atividades interativas que envolvessem a produção e o consumo de 

poemas. Conforme aponta Flávio Aurélio Tenório de Asevêdo, na sua dissertação de mestrado 

Ciberliteratura na mira da instituição literária: o Orkut e as formas de literariedade no 

ciberespaço”, na comunidade Virtual „Literatura‟, a maior em português sobre o tema, novos 

poemas eram criados em meio à coletividade e, segundo a proposta da comunidade, cada 

usuário poderia inserir uma nova frase à obra que permanecia inacabada e sempre prestes a 

receber uma nova contribuição. Qualquer usuário do Orkut, membro da comunidade, poderia 

                                                           
(como a criação de perfis focados no interesse, a criação de comunidades e, mesmo, a mostra dos membros da 

rede social de cada ator). 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=82025
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=16998
http://www.facebook.com/estantevirtual
http://www.facebook.com/estantevirtual
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIvPsby8w8gCFcoPkAodrzkMOw&url=http://vidadigitalknowhow.blogspot.com/2007/10/viciados-em-livros-ok-ns-confessamos.html&psig=AFQjCNFcujosbH3E1SmO7I9K5p1wcQI1XA&ust=1444963985343444


108 
 

sugerir discussões ou, até mesmo, o início de um poema e pedir que os outros deem 

continuidade. 

No exemplo dado, é proposto pelos mediadores da comunidade “Literatura‟, que os 

usuários escrevam um poema sem fim, o que é iniciado pela usuária Virgínia, que começa seu 

verso com “Quando estou em seus braços, num gostoso abraço...”. A partir deste pontapé 

inicial outros integrantes da comunidade dão prosseguimento ao poema, cada um de acordo 

com seus conhecimentos e percepções a respeito do que é um poema. Ela é uma obra aberta e 

escrita a várias mãos que buscam um sentido lógico. Para Asevêdo (2011), nas comunidades 

virtuais e na rede de uma forma geral, qualquer usuário pode tornar-se um potencial escritor 

e difundir nela, o que a ele interessar. O ciberespaço permite que as pessoas se tornem 

criadoras e o que se percebe, neste caso, é uma pluralidade de vozes, ocupando o mesmo 

espaço e contribuindo democraticamente para a criação do poema. A interatividade e 

participação comum entre os usuários são determinantes para que o objetivo da proposta seja 

alcançado. 

 

 

Imagem 25: Comunidade „Literatura‟ do Orkut 

 

A criação literária coletiva nas comunidades levanta a questão da função do autor 

enquanto criador de uma obra baseada em uma determinada realidade e peculiaridades dele 

enquanto ator social. Asevêdo (2011) afirma que como criador de uma obra, o autor torna-se 

responsável por todas as respostas dadas a questionamentos relacionados aos seus escritos. É 
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ele o detentor deste saber fundador do seu discurso. Já nas comunidades virtuais, a criação 

coletiva dizima esta responsabilidade e não transfere para ninguém uma explicação, se é que 

esta deveria ser dada, para o que está escrito. Os personagens possuem características voláteis 

e não carregam uma carga significativa oriunda de um único criador, bem como toda a obra, 

que é produzida de forma a-sequencial e descriteriosa. Sendo assim, “não cabe às obras 

virtuais, tendo em vista a infinidade de mãos que participaram de sua produção, tentar definir 

ou encontrar semelhanças entre os personagens e seu autor” (ASEVÊDO, 2011, p. 62). 

Sobre esta mesma questão, Neves (2014) ressalta que a Internet desterritorializa não 

só a produção, mas também, e principalmente, o conceito de autor, por permitir que novos 

produtores construam novos projetos artísticos e literários em espaços voláteis, fluidos, 

através da experimentação da hibridação de vários elementos midiáticos. Assim  ele destaca 

que 
o aparecimento de novos projetos literários na Internet implica uma mudança 

na concepção autoral, o autor é então deslocado, perde sua autonomia 

enquanto ‘dono’ do saber, origem da informação, visto que autoria implica 

um ponto de origem do conhecimento, verdade primeira e uma condição 

para a totalização ou fechamento de sentido. (NEVES, 2014, p. 79). 

 

Ainda segundo Neves (2014), a obra na Internet torna-se construção, obra processo, 

obra metamórfica, conectada e atravessada, indefinidamente e co-construída, dispersa o autor 

e torna-se um bem coletivo, de autoria do coletivo que, também, se constrói no próprio espaço 

aberto, não totalizante como uma das condições para a existência e manutenção da 

cibercultura. Dessa forma, a noção de autor não é visto mais como condições do fechamento, 

totalização do conteúdo, mas como parte de totalizações diversas, de um coletivo na 

construção de uma obra infindável. Sobre as características do ciberespaço, Neves (2014) 

acrescenta que este 

 
se constitui como um espaço de construção de autores anônimos, coletivos 

e solidários, lugar onde emergem novas discursividades, que se propõem a 

pensar os sentidos e os sujeitos em sua relação com a língua, a cultura e a 

história. A noção de autoria na (re)escrita hipertextual, na qual a ideia de 

completude e unidade, ainda que como efeito, parece se diluir no espaço 

constituído pelo ciberespaço; assim o sujeito-autor, enquanto enunciador, 

assume uma posição determinada (por condições sociais e ideológicas) 

revelando, a partir da unidade que tenta conferir ao seu texto, que é parte de 

um hipertexto, a sua própria unidade enquanto sujeito. (NEVES, 2014, p. 

81). 

Nesta perspectiva, 
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a função-autor, ao (re)estruturar o discurso do outro, produz textualidade, ou 

seja, confere ao texto um efeito de unidade imaginária e cria também um 

efeito de transparência dos sentidos, dissimulando, desse modo, a dispersão 

e a incompletude constitutivas do sujeito e do discurso. (NEVES, 2014, p. 

81). 

 

Outro exemplo de produção literária na Internet é o da escritora e empresária Juliana 

Soledade de Itabuna-BA. A cronista de 27 anos, apesar de já ter publicado um livro de 

crônicas, começou a difundir seu trabalho desde 2005 na Internet. Ela possui um site intitulado 

Irreverência Baiana, e publica seus textos em sites de notícias, blogs da região, e em suas 

páginas no Facebook e Instagram. Para Juliana, publicar nas redes sociais significa uma forma 

de “libertação das amarras sociais”. Ela entende que esse processo requer do autor um 

constante exercício de coragem e dedicação. 

Seus textos publicados nas redes sociais se dedicam a escrever sobre as necessidades 

humanas, as carências sentimentais e reflexões gerais sobre o cotidiano. Sobre os textos que 

mais atraem em forma de curtidas, compartilhamentos, comentários e visualizações ela é 

enfática em afirmar que são “dos escritos sobre o amor, da experiência da maternidade e da 

sensualidade velada”. Seus temas são mais voltados para o universo feminino, a mulher e toda 

a sua subjetividade. Para a autora, a repercussão de um texto na Internet não deve ser medido 

apenas pelo número de curtidas ou visualizações, mas pelo envolvimento que os textos podem 

suscitar nas pessoas. “Nas redes sociais o feedback com meu público é rápido e realizado por 

meio dos comentários nas publicações, mensagens privadas para os mais vergonhosos e um 

vasto número de e-mails”, relata. 

Segundo Juliana, um dos pontos positivos do uso da Internet para publicação de textos 

autorais é a liberdade dos assuntos e temáticas que podem ser abordados, assim como a 

liberdade da linguagem, que não exige muita formalidade.  Hoje em dia, Juliana também quer 

atrair seu público pelo visual, com imagens feitas por ela mesma, em computação gráfica, para 

ilustrar suas publicações. Em relação aos direitos autorais e a vulnerabilidade que se 

encontram os textos publicados na rede, ela relata algumas formas que tem usado a fim de se 

proteger: 

 

Textos mais compridos eu primeiro público no site para depois compartilhar 

no Facebook e Instagram. Textos curtos e frases carregam uma post com 

imagem e meu nome assinado.  Na verdade, não há muito como se proteger, 

e quando ocorrem situações em que outras pessoas se apropriam de textos 
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ou frases, é conversar e pedir que conceda os créditos devidos. 

(SOLEDADE, 2015)28. 

 

Imagem 26: Print da página da cronista Juliana Soledade no Facebook 

Diante dessas características e exemplos dados, pode-se notar que o hibridismo 

cultural do ciberespaço contribui para a reinvenção da literatura, ou pelo menos, para uma 

nova concepção de literatura, pois se torna possível pensá-la não apenas de fora do papel, mas 

também, principalmente fora do cânone, fora da voz institucionalizada. Isso permite a outras 

vozes a sua (re)construção, o seu labor, agora em ambiente móvel. Surgem então as mais 

diversas possibilidades de produção desde os vídeo-poemas à (re)construção de obras já 

institucionalizadas, como é o caso de alguns fanfics29, do mais simples poema em um blog ao 

primeiro livro em pdf de um escritor anônimo que não teve a oportunidade em uma editora 

convencional. 

 

3.1.1 Poesia autoral nas redes sociais 

 

As redes sociais se apropriaram de quase todas as esferas da vida privada, fato que é 

inclusive muito questionado por diversas pessoas. Mas o poder de alcance e disseminação de 

                                                           
28 SOLEDADE, Juliana. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. 07 jul. 2015 (via e-mail). 
29 Fanfiction, fanfic ou apenas fic é uma narrativa ficcional, escrita e divulgada por fãs em blogs, sites e em 

outras plataformas pertencentes ao ciberespaço, que parte da apropriação de personagens e enredos provenientes 

de produtos midiáticos como filmes, séries, quadrinhos, videogames, etc, sem que haja a intenção de ferir os 

direitos autorais e a obtenção de lucros. Portanto, tem como finalidade a construção de um universo paralelo ao 

original e também a ampliação do contato dos fãs com as obras que apreciam para limites mais extensos. 

Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanfic, acessado em 10/10/2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficcional
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciberespa%C3%A7o,&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fanfic
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conteúdo em recursos como o Facebook também é usado para causas um pouco mais nobres 

do que o simples compartilhamento de desabafos cotidianos, como por exemplo a publicação 

de poesias. São muitas as páginas criadas por grupos ou indivíduos que querem compartilhar 

sua arte com o mundo. De poesia concreta a revistas eletrônicas e grupos de discussão, aos 

poucos, a linguagem poética está conquistando espaço nas timelines e levando inspiração para 

o dia a dia das pessoas. 

Jacques Manz, 30 anos, natural de Itabuna-Bahia, é professor no Instituto Federal do 

Piauí e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Acreditando que a poesia 

tem um enorme potencial a ser explorado no ambiente escolar, o professor utiliza a timeline 

do seu Facebook para provocar reflexões sobre assuntos da atualidade. Apesar de já ter 2 

livros de poesias publicados, a rede social permite ao poeta uma forma mais rápida de se 

debater assuntos do momento. No exemplo da Imagem 06, o professor aproveitou o debate 

em torno de comentários racistas contra a jornalista da Rede Globo Maria Júlia Coutinho30 e 

postou uma poesia em defesa da apresentadora do tempo do Jornal Nacional. 

 

Imagem 27: Poesia autoral publicada no Facebook do professor Jacques Manz 

Sua história com a Internet começou quando uma amiga presenteou o professor e poeta 

com um blog e recomendou que ele publicasse tudo que mostrava para ela, para que outras 

                                                           
30 A “garota do tempo” do Jornal Nacional da Rede Globo, a jornalista Maria Júlia Coutinho, foi vítima de 

comentários racistas no Facebook do Jornal Nacional no dia 02/07/2015. O caso gerou revolta na internet e 

“printsecreens” das mensagens começaram a circular nas redes sociais. William Bonner lançou a hashtag 

“SomoTodosMaju”, que foi o assunto mais comentado do Twitter no dia. 
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pessoas pudessem ler e ter esta experiência literária.  Em poucos meses o blog tinha um 

número significativo de pessoas que visualizavam e participavam por meio de comentários. 

Em 2011, ao retornar de um curso de francês na Suíça, Jacques passou a utilizar o Facebook 

para divulgar as poesias. “Percebi que o Facebook ganhava força no Brasil (como mídia 

social) fazendo com que as pessoas tivessem um contato mais rápido e intenso com as 

postagens, além de se manifestarem sobre o que estavam lendo”, enfatizou o autor sobre a 

escolha dessa rede social para publicar seus textos. Em 2013 foi publicado seu primeiro livro 

chamado Assimetrias: alma côncava, coração convexo. Nesta obra mais intimista, o ator quis 

socializar com amigos e parentes os seus primeiros rabiscos. Já o último livro lançado no ano 

de 2015, intitulado Transversalidade Poética surgiu justamente da repercussão do trabalho 

que foi desenvolvendo no Facebook: 

   

A temática escolhida nesta obra foi definida com base no termômetro que o 

Facebook apresentava, seja em curtidas, comentários ou em 

compartilhamentos. Transversalidade Poética apresenta um público mais 

específico, visto que o objetivo é trabalhar conteúdos de disciplinas escolares 

em forma de poesia. (MANZ, 2015)31. 

  

O professor de Geografia tem usado bastante o Facebook e o Instagram para postar poesias 

como conteúdos escolares para seus alunos, como forma de atividade extraclasse: 

 

Geralmente, discutimos algo na sala de aula e a discussão ganha outro 

ambiente. Ambiente este, que atrai muito mais os jovens que continuam o 

processo de ensino-aprendizagem sem perceber que isso está acontecendo. 

E, como não se trata de uma obrigação, o conhecimento é construído de 

forma leve, prazerosa, atingindo diversas habilidades, sem imposições e 

buscando a formação de um cidadão crítico. (MANZ, 2015)32. 

 

As poesias que possuem maiores visualizações em sua página são aquelas que abordam 

acontecimentos recentes divulgados na grande mídia, principalmente os que tratam de 

desigualdade social, que fazem referência à questão racial, de gênero ou sexualidade. “Percebo 

um envolvimento profundo nessas questões, e fica evidente certa indignação, 

descontentamento e vontade de gritar por mudanças por parte dos leitores”, relata Jacques. 

Sua postagem de maior repercussão foi uma poesia em homenagem a doméstica Cláudia Silva 

Ferreira33 que foi covardemente assassinada (Imagem 28).  

                                                           
31 MANZ, Jacques. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. E-mail. 05 de out. 2015.  
32 MANZ, Jacques. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. E-mail. 05 de out. 2015.  
33 Cláudia Silva Ferreira teve o corpo arrastado por 350 metros por um carro da Polícia Militar no domingo, dia 

16/03/2014, no Morro da Congonha, em Madureira, no Subúrbio do Rio. Após ser baleada, Claudia foi colocada 
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Imagem 28: Poesia sobre o assassinato da doméstica Claudia Ferreira 

Em relação ao feedback com o público e com seus alunos por meio das redes sociais, 

o professor estabelece uma lógica de interpretação em relação às curtidas, compartilhamentos 

e comentários:  

 

Quando as pessoas gostam da poesia elas curtem. Quando a poesia mexe 

com elas de forma mais intensa elas sentem vontade de comentar sobre o 

que fora lido. Mas, quando a poesia traz uma espécie de inquietação, a ponto 

de mexer com as estruturas (risos), as pessoas querem compartilhar, marcar 

os amigos e levar aquilo adiante. (MANZ, 2015)34. 
 

O professor ainda enumerou algumas das vantagens da utilização da Internet, 

sobretudo das redes sociais para publicação de textos literários: primeiro seria a gratuidade do 

serviço; segundo a velocidade que o texto está disponível para leitura; terceiro o alcance que 

as mídias sociais oportunizam. Neste último quesito, ele relata que muitas pessoas que ele não 

conhece e não teria oportunidade de conhecer fisicamente, que moram em outras cidades ou 

países, por meio das redes sociais acabam se aproximando, identificando, compartilhando e 

se envolvendo com que ele escreve. Suas poesias também acabam sendo uma fonte de 

inspiração para seus alunos, assim: 

                                                           
por PMs no porta-malas para ser levada para o Hospital Carlos Chagas, onde chegou sem vida. No meio do 

caminho, no entanto, a mala abriu, ela ficou presa por um pedaço de roupa ao carro, e teve parte do corpo 

dilacerada ao ser arrastada pelo asfalto. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2014/03/arrastada-por-carro-da-pm-do-rio-foi-morta-por-tiro-diz-atestado.html, acessado em 

16/10/2015. 
34 MANZ, Jacques. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. E-mail. 05 de out. 2015.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/arrastada-por-carro-da-pm-do-rio-foi-morta-por-tiro-diz-atestado.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/arrastada-por-carro-da-pm-do-rio-foi-morta-por-tiro-diz-atestado.html
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a postagem das poesias é um incentivo para que eles também produzam. 

Frequentemente, alunos me procuram para mostrar suas poesias, ou música 

e acho isso um barato, pois eles veem em mim um professor acessível para 

compartilhar suas angústias, sentimentos, e suas artes. (MANZ, 2015)35. 
 

Dessa forma, redes sociais como o Twitter, o Facebook, o Tumblr, o Instagram e outras 

plataformas similares funcionam como uma grande praça pública para cada um desses poetas. 

Insatisfeitos com a ingratidão do mercado ou como forma de expansão de suas inquietudes, 

eles descobriram uma nova forma de circulação do seu fazer literário, partindo para a criação 

voltada diretamente pra essas redes sociais. Uns buscam a promoção da sua escrita por conta 

própria, como o Fabrício Carpinejar e seus tuites “amorosos”; o Jacques Manz com suas 

poesias com reflexões sobre temas atuais; alguns vestem a roupa de um personagem fictício, 

como o Pedro Gabriel e o Eu me chamo Antônio; e outros – a grande maioria – participam de 

diferentes coletivos poéticos, um tipo de febre literária do Facebook. Esse é o caso de páginas 

do tipo Um milhão, Ex-estranhos, 946-Poesia e Filosofão – todas essas com a tendência quase 

involuntária de divulgar umas às outras. De parceria em parceria, se tornam coletâneas e best-

sellers de poetas clássicos e iniciantes nessa nova estrutura editorial. 

                                                           
35 MANZ, Jacques. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. E-mail. 05 de out. 2015.  

https://twitter.com/CARPINEJAR
https://www.facebook.com/eumechamoantonio
https://www.facebook.com/MilhaoPoesia
https://www.facebook.com/pages/ex-estranhos/1390204767864329?fref=ts
https://www.facebook.com/946poesia
https://www.facebook.com/Filosofao
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Imagem 29: Poema da página do Facebook Ex-estranhos. 

Todos esses exemplos foram projetos que “funcionaram” nessa nova mídia literária. 

Bem ou mal, acabaram se tornando páginas lidas, curtidas e muito compartilhadas dentro e 

fora das redes sociais. Para Lucas Reis Gonçalves em artigo publicado no site Homo 

Literatus36 em 11/03/2014, o crescente número de páginas literárias nas redes sociais suscita 

uma reflexão sobre a qualidade e a questão da leitura. Para ele, 

                                                           
36 Artigo Literatura viral: a poesia brasileira nas redes sociais publicado no site Homo Literatus, disponível 

em http://homoliteratus.com/literatura-viral-poesia-brasileira-nas-redes-sociais/, acessado em 15/10/2015. 

http://homoliteratus.com/literatura-viral-poesia-brasileira-nas-redes-sociais/
http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/03/Poema-da-página-Ex-estranhos.jpg
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é nessa hora que vemos (ou não) a resposta desse conteúdo todo: a leitura. 

Quanto a ela, feliz ou infelizmente, não há medida. É puramente baseada em 

números estatísticos quantitativos – o que não qualifica em nada uma 

determinada literatura. Mas isso não quer dizer que não renda frutos. Os 

textos de guardanapo do Eu me chamo Antônio, por exemplo, foram 

reunidos e publicados em livro impresso pela editora Intrínseca – coisa que 

tem sido muito comum ultimamente: o fato de grandes editoras procurarem 

nas mídias virtuais o material para a próxima publicação. 

De qualquer forma, tá na cara que não faltam canais de circulação para 

a poesia nas redes sociais. Às vezes temos até mais canais que o próprio 

material. E aí, de novo, todo esse papo faz a gente lembrar o lado perverso 

da coisa. O nosso camarada Benjamin, quando se referia à banalização da 

obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, já alertava: ela perde a sua 

aura, o seu valor único do aqui e agora e passa a ser um produto fabricado 

por uma massa e consumido por outra. E a poesia, por fim, deixa de lado o 

seu valor ritual, espiritual pra virar, automaticamente, prática política. 

Agora, se isso é ruim? Eu sei lá. Só sei que nada sei. (HOMO LITERATUS, 

2014). 

 

 

Imagem 30: Poema da página do Facebook Filosofão. 

http://intrinseca.com.br/eumechamoantonio/
http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/03/Poema-da-página-Filosofão.jpg
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Imagem 31: Poema da página do Facebook Um milhão. 

 

O site Catraca Livre37 publicou em abril de 2015 uma lista das melhores páginas de 

poesias autorais encontradas no Facebook. Entre elas estão: 

 

 Valsa de Erros: Reúne as obras da autora, que se apresenta como Verônica, publicados 

em dois Tumblrs, o InventáriodeTiposHumanos e o ValsadeErros. Os trabalhos 

exibidos misturam desenho, cores e poesia em composições delicadas porém fortes e 

impactantes. 

 

                                                           
37 Matéria publicada no site Catraca Livre disponível em https://aoquadrado.catracalivre.com.br/dia-a-

dia/conheca-5-paginas-do-facebook-dedicadas-a-publicacao-de-poesias-autorais/, acessado em 15/10/2015. 

http://valsa-dos-erros.tumblr.com/
http://valsa-dos-erros.tumblr.com/
https://aoquadrado.catracalivre.com.br/dia-a-dia/conheca-5-paginas-do-facebook-dedicadas-a-publicacao-de-poesias-autorais/
https://aoquadrado.catracalivre.com.br/dia-a-dia/conheca-5-paginas-do-facebook-dedicadas-a-publicacao-de-poesias-autorais/
http://homoliteratus.com/wp-content/uploads/2014/03/Poema-da-página-Um-milhão.jpg
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Imagem 32: Print da fan page Página de Erros. 

 

 Meus desenhos parecem letras: Criada pelo comunicólogo e estudante de literatura 

Diego Okino, a página é dedicada à poesia concreta. Na sua timeline é possível 

encontrar imagens que contam histórias e textos que formam imagens. O espaço é 

dedicado às criações de Okino, que viu na rede social uma oportunidade para 

compartilhar com o mundo as reflexões e questionamentos impressos em sua arte. 

 

 

 

https://aoquadrado.catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/valsa-de-erros.jpg
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Imagem 33: Print da fan page Meus desenhos parecem letras. 

 Folha de Arruda: A página reúne criações do poeta arrudA, que tem três livros já 

publicados em papel, entre eles o 23 Poemas de arrudA - editado por Dulcinéia 

Catadora, em 2012 - além de diversas parcerias musicais de peso. A fan page é um 

compilado de poesias publicadas com regularidade, que são um respiro principalmente 

para quem passa o dia trabalhando com o Facebook aberto. Entre suas criações, temas 

como a natureza, a saudade, a dor e até mesmo a política são tratados com sensibilidade 

e ganham novas cores e formatos. 

https://aoquadrado.catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/4/2015/04/desenhos.jpg
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Imagem 34: Poema publicado na página Folha de Arruda no Facebook 

 

 Escamandro: Formado pela dobradinha blog + fan page, o escamandro é um "grupo 

de discussão, produção e crítica de traduções e poesias". O espaço se dedica a 

destacar autores nacionais e internacionais, a propor novas ideias e/ou simplesmente 

apresentar ideias de outros e discuti-las. O principal objetivo da página é tornar-se uma 

ferramenta que ajude a decifrar e expressar os caminhos da poesia contemporânea. 

 

 Imagem 35: Print de poema na página Escamandro no Facebook  
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Mas a criação poética nas redes sociais não para por ai, estimulando anônimos como 

Saulo Pessato, a criar seu próprio canal de circulação de suas produções literárias. Saulo é de 

Brasília, 37 anos, professor de Língua Portuguesa, possuí a página Poesia Reclamada no 

Facebook e no Instagram. O poeta ainda não possui nenhum livro lançado por editora mas já 

foram publicados mais de 1200 textos autorais nas suas redes sociais. Sua página no Facebook 

já possui 150.000 seguidores e no Instagram cerca de 14.000 pessoas acompanham seu 

trabalho. Para ele, a escolha da internet na difusão de suas produções literárias se deve ao fato 

de que “trata-se de uma maneira rápida e prática de alcançar leitores e receber feedback 

instantaneamente”.  

Sobre o que seria atrativo em termos de poesia para a conquistar a atenção dos usuários 

das redes sociais, Saulo Pessato diz que essas características podem variar de leitor para leitor, 

pois 

 

há, nas redes sociais, as pessoas que apreciam poesia de verdade e procuram 

nos textos a sutileza da mensagem poética, riquezas de figuras de linguagem, 

a capacidade de chamar a atenção mais pela forma de como algo foi dito do 

que o que foi dito deveras. Entretanto, a grande maioria procura uma 

mensagem sintética que possa ser compartilhada em suas linhas do tempo. 

Para essas pessoas, o que mais importa é o texto sintético que transmita uma 

mensagem. O tipo de postagem que mais faz sucesso na rede, a qual muitas 

vezes nem é poesia, por isso evito fazer, é aquela com uma interlocução e/ou 

uma mensagem de autoconhecimento e/ou autoajuda, que, aos meus olhos, 

nem pode ser chamada de poesia. Além do aspecto literário, o imagético 

também é relevante para a publicação de poesia nas redes sociais. Textos 

postados em imagens com um “layout” próprio, “clean” agradável ao 

compartilhamento, geralmente são mais apreciados. (PESSATO, 2015)38. 

 

A postagem que teve maior repercussão foi o poema “No verso da coxa”, que faz uma 

comparação entre as estrias (cicatrizes que aparecem no corpo), como sendo versos marcados 

na pele. Postada em 13 de agosto de 2015, ela teve mais de 1 milhão de visualizações e quase 

12 mil compartilhamentos. Segundo o poeta, esse também é o poema mais plagiado da sua 

fan page e a todo momento é parafraseado, cortado, modificado e postado em outras páginas, 

na maioria das vezes sem a referência de autoria. Uma vez publicada na Internet, os poemas 

podem estar vulneráveis ao uso de qualquer pessoa. Indagado sobre esta questão do plágio o 

autor afirma que: 

 

Infelizmente as pessoas de má fé existem e estão em peso nas redes sociais. 

Há dois tipos de apropriação mais frequentes: um é o sujeito que tem uma 

                                                           
38 PESSATO, Saulo. Entrevista concedida via-email para Diêgo Raniery. 09 out. 2015. 
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página de ‘frases’ e conteúdos diversos e recria a minha publicação sem a 

autoria, corrompendo o texto original e omitindo os créditos; o outro é o 

sujeito que se diz autor e simplesmente se apropria de uma publicação e 

afirma ser sua. Para os dois casos, a melhor ferramenta que um verdadeiro 

autor deve ter em mãos é o registro. Procuro enviar meus textos 

frequentemente para a Fundação Biblioteca Nacional, que fornece um 

número de ISBN para a minha obra. É o mesmo número que resguarda os 

direitos autorais de livros publicados. Além disso, utilizo um registro online 

de CREATIVE COMMONS, que gerencia as leis de uso de material autoral, 

determinando quais as regras para outra pessoa utilizar um texto de minha 

autoria. Isso tem sido o suficiente para conseguir, junto ao site de denúncias 

do Facebook, que os conteúdos publicados de forma errada sejam removidos 

do ar em menos de 24h após a denúncia. Infelizmente, isso não impede que 

outras pessoas façam o download do conteúdo e o repliquem errado, mas 

acredito que as pessoas que realmente apreciam poesia devam se informar 

acerca de uma autoria e principalmente zelar para que um trabalho por ela 

apreciado seja dignamente associado àquele que o criou. (PESSATO, 

2015)39. 

 

 

Imagem 36: Print do poema No verso da coxa da fan page Poesia Reclamada. 

 

Uma das grandes vantagens descritas pelo poeta é o feedback rápido e variado que as 

redes sociais proporcionam entre ele (autor) e os usuários (leitores). Para o autor muitas 

pessoas aproveitam o modelo de “fórum virtual” do Facebook para comentar logo abaixo da 

imagem com sua opinião, marcando alguém que pode gostar do texto ou simplesmente 

grafando algum emotion para exprimir alguma sensação provocada pela postagem. “Contudo, 

há pessoas que são tocadas mais profundamente por determinado texto e me procuram inbox 

                                                           
39 PESSATO, Saulo. Entrevista concedida via-email para Diêgo Raniery. 09 out. 2015. 
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para fazer o elogio ao texto, à página, contar sua experiência pessoal e até tentar fazer amizade 

comigo”, afirma Saulo. 

Para Holanda (2011), não há como não apostar nos processos contemporâneos de 

colaboração e interatividade desenvolvidos a partir das redes digitais. Conforme ele aponta, 

“o novo já é essa aproximação entre o autor e o público. O texto recebido recebe, logo depois, 

um comentário. Claro: a imediatez sacrifica o tempo de assimilação crítica”. (HOLANDA, 

2011, p. 96). No entanto, este importante potencial da Internet rompe a distância tradicional 

entre o autor e o público, que sacralizou a função do escritor. Assim, ele observa que tal 

interatividade torna o leitor, instância até então distante do escritor, um escritor potencial. E 

acrescenta que “o ganho cultural é patente: o escritor e o leitor alimentam o debate cultural, 

que assim caminha para uma diversidade ainda mais ampla”. (2011, p. 96). 

Outra vantagem descrita pelo poeta Saulo Pessato na utilização da Internet para 

publicação de seus poemas autorais seria a questão do alcance, em comparação aos meios 

tradicionais como os jornais e revistas. Para ele 

 

o alcance de uma postagem pode ser tão grande ou até maior do que um 

veículo impresso.  Claro que no começo foi difícil, precisei contar apenas 

com meu ciclo de amigos, quase não havia páginas (e interesse) por poesia 

nas redes sociais e eu não dominava nem as ferramentas de edição de textos 

em imagens para a produção de conteúdo, nem os elementos mercadológicos 

que possibilitam a viralização de um conteúdo por ter um layout interessante. 

(PESSATO, 2015)40. 

 

Mesmo com tanto sucesso na Internet, Saulo Pessato já se prepara para lançar seu 

primeiro livro de poemas. Para o autor, “leitores querem o livro físico, querem o papel 

impresso, a assinatura, a noite de autógrafos, o cheiro de livro. Além do mais, seria algum 

retorno financeiro”. Segundo Holanda (2011), os novos formatos de literatura digital não irão 

descartar necessariamente o livro no formato tradicional. Para ele, o livro não dá mais sinais 

de esgotamento, como acontece com algumas tecnologias cuja moda durar o fervor de um 

verão. Mas, aos poucos, “novas formas de ler e fazer literatura começam a ganhar força – e 

que confirmam menos os meios e mais a própria literatura como expressão de um imaginário 

social”. (HOLANDA, 2011, p. 98). 

O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de foto e vídeo que permite 

aos seus usuários tirar fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma 

variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. Esta rede 

                                                           
40 PESSATO, Saulo. Entrevista concedida via-email para Diêgo Raniery. 09 out. 2015. 
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social também tem sido bastante utilizada para a publicação de poesias autorais. Um exemplo 

disso é de um carioca de 24 anos que enche as timelines de seus mais de 6 mil seguidores com 

cor, poesia e diferentes grafias. Pedro, que prefere o anonimato, é o autor de Um Cartão, que 

começou em maio de 2014. Segundo Pedro Henrique, autor da página, em entrevista publicada 

pelo Zero Hora Entretenimento41, tudo começou com um blog onde ele postava diariamente 

“toneladas de letras”. “Com os cartões, encontrei uma solução prática pros textos. Meus 

rabiscos mentais foram transferidos para o papel e, novamente, sendo compartilhados”, 

afirmou o poeta. A opção pela rede social de fotos se deu pelo desejo de tornar livre a 

interpretação de suas frases. Segundo o poeta do Instagram, escrever pouco é permitir que as 

pessoas acrescentem à interpretação que lhes sejam mais conveniente sobre suas palavras. Na 

verdade, essa tem sido uma das principais características das páginas de poemas e poesias das 

redes sociais, geralmente são formadas por frases curtas e por uma estética própria. A criação 

de uma identidade particular faz com que os usuários possam facilmente identificá-las em 

meio ao turbilhão de postagens que são recebidas na sua timeline a todo momento. 

 

Imagem 37: Print do Instagram Um Cartão 

 A marca Um cartão está fazendo tanto sucesso nas redes sociais, que o poeta foi além da 

postagem dos poemas transformando suas poesias em mercadorias. No seu site 

(www.umcartao.art.br) é possível encontrar uma loja virtual com vários produtos oficiais da 

marca, como canecas, bloco de anotações e cadernos. Um exemplo curioso é a do produto 

denominado “Caneca juntinhos” que custa R$34,90 mais o frete. Na descrição da mercadoria o 

                                                           
41 Matéria publicada no site ZH Entretenimento em 31/07/2014 disponível em 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-

versos-na-sua-timeline-4564412.html, acessado em 17/10/2015. 

http://www.umcartao.art.br/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-versos-na-sua-timeline-4564412.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-versos-na-sua-timeline-4564412.html
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poeta sensibiliza seu público sobre o valor agregado que o produto possuí, sendo “mais do que um 

objeto, ela é uma parte do que sinto”. E ele ainda completa que seria “leviano falar que é uma 

apenas uma caneca de cerâmica com aplicação de tinta sublimática”, mas trata-se “de um 

recipiente de sentimentos, para ser um meio de trazer a verdade para dentro da gente”. Dessa 

forma, pode-se perceber que os novos artistas das redes sociais também têm como objetivo 

aproveitar seu grande universo de fãs para obter lucros com produtos derivados da sua estética 

pulverizada nas redes sociais.  

 

Imagem 38: Página de vendas do site Um Cartão 

 

Segundo esta mesma reportagem do Zero Hora escrita por Felipe Martini, as redes 

sociais se transformaram na grande praça pública para esses poetas digitais e o motivo de seu 

sucesso é a necessidade humana de poesia ou qualquer outra forma de arte: 

  

Por mais que a maioria das pessoas prefira páginas de humor, de plágio ou 

páginas que sacaneiam celebridades, eu ainda acredito que a delicadeza 

sempre terá seu espaço. Com ou sem Internet, as pessoas precisam da poesia, 

da literatura, da música ou de qualquer outra manifestação artística para 

suportar o mundo. A rede social nada mais é do que a sociedade que se 

escondeu dentro de uma rede. Mas essa sociedade ainda tem desejos reais, 

coisas que as conexões, os cliques, os downloads nunca irão suprir. E a 

poesia, na minha opinião, vai sobreviver e terá sempre espaço em qualquer 
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época, em qualquer meio, em qualquer formato e de qualquer forma. 

(MARTINI, 2014)42. 

 

Mais uma vez as editoras aproveitam o grande potencial dessas páginas de sucesso da 

Internet e transformam estas postagens em livros. Um cartão também já está disponível nas 

livrarias desde o dia 03 de novembro de 2015, lançada pela Editora Rocco. No livro, as frases 

originalmente postadas nas redes sociais podem transformaram-se em cartões serrilhados. 

Esta proposta ousada da editora quer atingir o mesmo público das redes sociais, fazendo com 

que os leitores do livro possam ler como uma grande coleção de tiradas inspiradoras e bem-

humoradas em uma sequência não linear ou, até mesmo, destacá-los para serem 

compartilhados com os amigos de forma avulsa. Dessa forma, as editoras tentam reproduzir 

nos livros a interatividade que tanto conquistam o público dessas novas formas de literatura. 

O sucesso das redes sociais é tão crescente entre os poetas, que já foram formados 

várias comunidades, como é o caso dos Poetas Azuis. A história do grupo iniciou em 2012, 

quando um jornalista, um letrado e um físico, que têm em comum a paixão pela literatura, 

decidiram unir forças e criar o grupo. Thiago Soeiro, Pedro Stkls e Igor de Oliveira começaram 

então a declamar textos de escritores brasileiros e amapaenses através de músicas em diversas 

apresentações pela cidade. Além dos declamadores fazem parte do grupo Poetas Azuis os 

músicos instrumentistas Bárbara Marina e Danilo Barbosa. O grupo também tem outros 

projetos como séries de fotopoemas, ensaios fotográficos e audiopoemas. Mas é nas redes 

sociais que o grupo conseguiu uma maior visibilidade reunindo mais de mais de 75 mil fãs, 

sendo atualmente 62 mil seguidores no Instagram e 15 mil no Facebook. Os Poetas 

conquistaram admiradores e fãs em todo o Brasil. Em entrevista ao portal G143, em 

05/10/2015, Pedro Stkls falou sobre o sucesso do grupo nas redes sociais: “É um trabalho feito 

com muito carinho e dedicação diária e com uma aceitação incrível, hoje nossa a página é 

referência em divulgação de poetas em todo o Brasil.” Diariamente a página recebe mais de 

30 poemas, que são selecionados e publicados de acordo com o perfil da página. Só no 

Instagram já foram publicados mais de 1200 poemas. Em maio de 2015, eles foram 

convidados para fazer parte de uma exposição no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. 

O evento reuniu 500 poetas de todo o mundo que escrevem em língua portuguesa. 

                                                           
42 MARTINI, Felipe. Matéria publicada no site ZH Entretenimento em 31/07/2014 disponível em 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-

versos-na-sua-timeline-4564412.html, acessado em 17/10/2015. 
43 Matéria publicada no G1, em 05/10/2015, disponível em 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/10/poetas-azuis-comemoram-tres-anos-de-poesia-e-musica-no-

amapa.html, acessado em 22/10/2015. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-versos-na-sua-timeline-4564412.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/entretenimento/noticia/2014/07/poesia-e-pop-conheca-as-mentes-por-tras-dos-versos-na-sua-timeline-4564412.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/10/poetas-azuis-comemoram-tres-anos-de-poesia-e-musica-no-amapa.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/10/poetas-azuis-comemoram-tres-anos-de-poesia-e-musica-no-amapa.html
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Imagem 39: Print do Instagram Poetas Azuis com mais de 62 mil seguidores. 

 

Uma grande tendência das redes sociais é atrair não apenas pelas palavras, mas 

também pelo visual. O Caneta Perdida é um espaço de poesias e poemas visuais em redes 

sociais como Instagram (https://instagram.com/canetaperdidaoficial/), Facebook 

(https://www.facebook.com/canetaperdida) e Tumblr 

(http://canetaperdidaoficial.tumblr.com/ ), nas quais seu autor, o biólogo Heitor Costa Neco 

de 25 anos, posta diariamente uma poesia visual inédita, todas de sua autoria. Sua fan page já 

possui mais de 13.000 seguidores, mas é no Instagram que suas postagens fazem mais sucesso 

com cerca de 49.000 seguidores e mais de 1150 publicações. Todas as poesias e poemas são 

escritos seguindo contornos de desenhos como flores, pássaros, entre outros objetos. A 

estética relembra bastante as poesias concretas. 

https://instagram.com/canetaperdidaoficial/
https://www.facebook.com/canetaperdida
http://canetaperdidaoficial.tumblr.com/
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Segundo o autor, em entrevista realizada via e-mail, apesar de já ter um livro de poesias 

publicado de forma independente no ano de 2011, as redes sociais se tornou uma vitrine para 

expandir o seu trabalho, pois por meio da Internet, 

 

a informação vai mais rápido e mais longe. Quando reli algumas poesias 

engavetadas percebi que aquilo poderia não ser o que somente eu sentia, mas 

o que muita gente precisava ouvir ou ler. Antes eu publicava minhas poesias 

em um blog só como forma de guardá-las, para não perder. Com o tempo, 

esqueci o blog, mas com o Instagram, veio a ideia de fazer poesias e frases 

curtas de uma forma que as pessoas pudessem compartilhar e espalhar coisas 

boas umas para as outras. (COSTA, 2016)44. 

 

 Ainda para Costa, com o trabalho pulverizado na Internet, as chances de ter o seu 

trabalho reconhecido pelos internautas são grandes como aconteceu com outras páginas 

poéticas a exemplo das fan pages Pó de Lua e Eu me chamo Antônio, que também trabalham 

com poesias visuais. Segundo o poeta, o grande público deixou de ler poesias por muito tempo 

e acabou se dedicando a outros gêneros. Mas foi por meio das redes sociais que a poesia 

voltou, de forma renovada:  

 

O que nós, da poesia digital escrevemos (como o Rafael Magalhães do 

@precisavaescrever bem falou em recente post) não é um sentimento único. 

Uma pessoa que entra no Facebook ou no Instagram e lê algo que parece ter 

sido escrito para ela, vai compartilhar, seja como indireta ou declaração para 

alguém, ou mencionar amigos. É demais ver a arte se espalhando. (COSTA, 

2016)45.  
 

 Apesar de ser recente, o autor também deseja ser descoberta por grandes editoras e 

transformar suas postagens em livro: “Apesar das pessoas acompanharem o Caneta Perdida 

todos os dias, elas querem ter algo físico, uma ‘poesia concreta concretizada em livro’. Já me 

perguntaram sobre o livro várias vezes e torcem, junto comigo, para este dia chegar.”, enfatiza 

o poeta das redes sociais. 

                                                           
44 COSTA, Heitor. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. 10 de jan. 2016 (via e-mail). 
45 COSTA, Heitor. Entrevista concedida a Diêgo Raniery. 10 de jan. 2016 (via e-mail). 
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Imagem 40: "Se é pelo nome que o beija-flor beija a flor, posso te chamar de beija-eu?"  

(Heytor Neco - @canetaperdidaoficial) 

 

Outra página de sucesso entre os seguidores de poesias visuais nas redes sociais que 

não pode deixar de ser citada é a da recifense Clarice Freire, sempre lembrada no quesito “arte 

no mundo digital”. Ela é responsável pelo Pó de Lua, que está presente em várias plataformas 

no mundo virtual. As publicações começaram em um blog, depois passaram para uma página 

no Facebook (hoje com mais de 1,2 milhão de seguidores) e, devido à grande procura, criou 

o Instagram, sua rede social mais recente e que já passou dos 170 mil seguidores. As redes 

sociais foram responsáveis por divulgar a arte de Clarice e possibilitaram a publicação de um 

livro em 2014. Ela é uma das personalidades que souberam utilizar a Internet e as redes sociais 

ao seu favor, criando vínculos com leitores e crescendo profissionalmente.  
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Imagem 41: Primeira Poesia postada pelo Pó de Lua no Facebook 

 

Em entrevista publicada em 02/09/2015 no site do jornalista João Alberto46, a escritora 

Clarice Freire aborda sobre a questão da expansão das suas poesias para outras redes sociais 

como o Instagram: 

 

Por incrível que pareça, relutei muito. Eu já tinha o blog (podelua.com) e a 

fan page (www.facebook.com/podelua) que já me tomavam muito tempo e 

dedicação. Como não sou o melhor exemplo de administração e organização, 

não queria mais uma rede social para me preocupar, mas com o tempo as 

pessoas começaram a procurar muito pelo meu trabalho também no 

Instagram e ele tem tudo a ver com esta plataforma. Acabei vendo que estava 

                                                           
46 Matéria publicada em 02/09/2015 disponível em Disponível em: 

http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/, 

acessado em 17/10/2015. 

http://podelua.com/
http://www.facebook.com/podelua
http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/
http://www.joaoalberto.com/wp-content/uploads/2015/08/27/563091_524693320944523_566734574_n-1.jpg
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na hora e resolvi criar o @podeluaoficial. Já existiam outros usando meu 

nome e minhas poesias. Alguns de fãs que criaram devido à minha demora. 

Pra você ver a minha displicência inicial e como as coisas na Internet 

caminham rápido. Daí comecei a alimentá-lo. Hoje em dia, é a minha 

plataforma mais viva, na qual tenho mais troca com os leitores e conheço 

muita gente boa. (FREIRE, 2015)47. 

 

 Ao relembrar sua rápida trajetória, Clarice recorda o começo com a criação de um blog 

no ano de 2010. Mas foi no ano de 2013 que ela publicou a sua primeira poesia no Facebook, 

a poesia do fósforo (Imagem 40) que teve mais de 14 mil compartilhamentos. Depois dela, 

todas as publicações começaram a ter o mesmo impacto e em menos de 6 meses o Pó de Lua 

já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Com tamanho sucesso, a escritora foi convidada pela 

Editora Intrínseca à transformar suas publicações em um livro. 

A proposta do livro é inovadora: como um caderno moleskine ele traz – aliado a um 

design charmoso e a ilustrações cativantes – pensamentos, jogo de palavras, versos e poemas 

que não apenas refletem a alma da autora, como também os sentimentos humanos de 

pertencer, amar e se despir de medos e preconceitos. O Pó de Lua vem com a missão de tirar 

a gravidade das coisas; e é exatamente isso que o livro propõe, um emaranhado de palavras 

que libertam sentimentos, que tiram o peso do dia a dia e que, principalmente, fazem o leitor 

refletir sobre os altos e baixos da vida. 

A obra segue as quatro fases da lua, contudo ainda assim a narrativa não possui uma 

linha previsível de raciocínio. Por se tratar de versos, frases e poemas, a autora brinca com as 

palavras e com os sentimentos por trás delas, falando de amor, dor, recomeços, liberdade e 

felicidade, e tudo isso sem soar repetitiva ou até mesmo lógica. O fato é que ela traduz 

sentimentos em palavras, o que faz do livro uma coletânea de emoções que confrontam a 

razão, que faz enxergar além e compreender que o verdadeiro sentido da vida é a valorização 

dos sentimentos que libertam o coração – mais uma vez, que tiram a gravidade das coisas. 

Segundo uma resenha crítica publicada pelo site Livros e Fuxicos48, a obra foi bastante 

elogiada:  

Seus versos são envolventes, o jogo que ela faz com as palavras é astuto, 

suas ilustrações são lindas, e as mensagens passadas são ainda mais tocantes 

e reais. Ela fala com simplicidade sobre o que vivemos no dia a dia, então é 

fácil se apegar com seus poemas – é fácil amar como ela brinca com as 

                                                           
47 FREIRE, Clarice. Matéria publicada em 02/09/2015 disponível em Disponível em: 

http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/, 

acessado em 17/10/2015. 
48 Resenha crítica publicada no site Livros e Fuxicos em 09/09/2014 disponível em 

http://www.livrosefuxicos.com/2014/09/resenha-po-de-lua-clarice-freire.html, acessado em 17/10/2015. 

http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/
http://www.livrosefuxicos.com/2014/09/resenha-po-de-lua-clarice-freire.html
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palavras. [...] Realmente me apaixonei pela obra, vejo-a como um presente 

aos amantes das palavras. (FREIRE, 2015)49. 

 

 Sobre possíveis dicas para pessoas que desejam criar um perfil em uma rede social 

para publicar suas produções literárias e pensamentos, a autora Clarice Freire diz que o 

segredo para um bom trabalho é ser autêntico. E acrescenta: 

acho que o segredo para um bom trabalho é ser autêntico. Procure fazer o 

que ama, mas busque um diferencial, algo novo e único. Quando comecei a 

divulgar minhas poesias na internet, quase ninguém fazia isso. Me lembro 

apenas, em grande proporção, do Pedro Gabriel, o “Eu me chamo Antônio”. 

Nós dois começamos, cada um em um estilo completamente diferente e sem 

conhecer também o que o outro fazia, a divulgar nossa poesia em forma de 

imagens e isso teve um impacto muito forte. Hoje já existem milhares de 

perfis fazendo o mesmo, mas sinceramente, poucos possuem verdade, 

conteúdo relevante, boa literatura. Minha dica seria passar verdade, ser 

criativo e ler muito. 

 O trabalho desenvolvido pela escritora Clarice Freire tem se destacado tanto no 

mercado editorial brasileiro e nas mídias sociais que a Massapê Comunicação lançou em maio 

de 2015 a campanha Sabor e Poesia para a empresa de fast-food Quanto Prima. A agência a 

idealizou com o objetivo de levar a poesia para o dia-a-dia do seu público.  Com uma mecânica 

simples, que se caracteriza pela compra de qualquer prato do cardápio mais qualquer produto 

Coca-Cola e o valor de R$ 2,90, o cliente leva um copo colecionável estampado com uma 

poesia do Pó de Lua. Foram lançados 03 copos diferentes com poesias feitos pela própria 

autora. 

                                                           
49 FREIRE, Clarice. Matéria publicada em 02/09/2015 disponível em Disponível em: 

http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/, 

acessado em 17/10/2015. 

http://www.joaoalberto.com/2015/09/02/clarice-freire-conquista-do-publico-pela-sua-sensibilidade-e-poesia/


134 
 

 

Imagem 42: cartaz da campanha Sabor e Poesia com Clarice Freire 

 

 

3.2 Eu me chamo Antônio: dos guardanapos ao sucesso no Facebook  

 

Pedro Antônio Gabriel nasceu em N'Djamena, capital do Chade, centro-norte da 

África, em 1984. Filho de pai suíço e mãe brasileira, chegou ao Brasil aos 12 anos e até os 13 

não formulava uma frase completa em português. A partir da dificuldade na adaptação à língua 

portuguesa, que lhe exigiu muita observação tanto dos sons quanto da grafia das palavras, 

Pedro desenvolveu talento e sensibilidade para brincar com as letras. O primeiro livro que 

conseguiu ler sozinho em português foi Capitães de Areia, de Jorge Amado, aos 13 anos. Pela 

vida ele sempre foi conhecido como Pedro Gabriel, mas foi o nome do meio, quase esquecido, 

que alçou o publicitário de 31 anos ao status de celebridade da Internet, com sua página Eu 

me chamo Antônio, que possui quase 1 milhão de seguidores no Facebook. 

Os poemas postados por Pedro Gabriel em sua página na Internet possuem uma estética 

curiosa e própria do artista: são desenhadas em guardanapos de papel. Depois de desenhados, 

esses “guardanapos poéticos” são fotografados e postados em suas redes sociais. Ele começou 

no Tumblr, ficou conhecido por sua fan page no Facebook, possui um site oficial 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNj8vMmRhMkCFcgckAodxxwDUA&url=https://www.facebook.com/quantoprimaaju/posts_to_page&psig=AFQjCNGDWQgtOVFfzJTn5zCPhwgzKOgj_g&ust=1447185850770837
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(eumechamoantonio.com), uma conta no Instagram (@eumechamoantonio) com mais de 646 

mil seguidores e a partir de outubro de 2015 aderiu ao Snapchat50, sua mais nova rede social. 

 Tudo começou em outubro de 2012, na volta para casa, enquanto tomava um chope 

no Café Lamas, um restaurante tradicional no bairro do Flamengo no Rio de Janeiro, ele 

escreveu um guardanapo e gostou do que viu. Isso acabou virando um hábito. Para que os 

guardanapos não amarelassem ou acabassem se perdendo ele resolveu fotografá-los e somente 

um tempo depois é que resolveu publicá-lo em uma rede social. A partir dessa decisão, o 

percurso afetivo e íntimo de Antônio ganha amplitude e atinge milhares de pessoas. A 

capacidade de desenhar - e eternizar - palavras, cheias de sacadas delicadamente engraçadas 

em algo tão prosaico e efêmero quanto o guardanapo de papel, é o que provavelmente 

conquistou os milhares de seguidores da página. A sensibilidade de Antônio viralizou. 

“Primeiro, encanto./Depois, desencanto./Por fim, cada um pro seu canto”. São esses os dizeres 

do primeiro guardanapo poético divulgado por Pedro Gabriel.  

O sucesso da página foi espontâneo, aconteceu no boca a boca, tanto que o Pedro 

Gabriel foi convidado pela Editora Intrínseca para transformar seus guardanapos em dois 

livros, o primeiro batizado com o mesmo nome da página e o mais recente com o título 

Segundo – Eu me chamo Antônio. Os desenhos de palavras transcenderam o virtual e se 

materializaram em livro, cuja seleção é quase toda formada por inéditos. Juntos os dois livros 

já venderam mais de 200 mil exemplares. Como já debatido anteriormente, essa tem sido uma 

tendência das grandes editoras, buscar os grandes sucessos das redes sociais e transformá-los 

em livros, como é o caso das páginas Pó de Lua, Um Cartão e Eu me chamo Antônio. 

Segundo Lima (2014), as editoras, antes tão resistentes e propagadoras da crise no 

mundo editorial com o suposto fim do livro e da literatura, começaram a explorar os territórios 

digitais, entre outras ações criando blogs para seus escritores, postando fragmentos das 

produções de seus autores, entrevistas, imagens, buscando interação com os leitores, 

vendendo seus produtos. Para a autora, com as redes sociais digitais, em especial, o Facebook 

e o Twitter, os verbos compartilhar, curtir e seguir foram convertidos em verbos de êxito, 

                                                           
50 Snapchat é um aplicativo de mensagens com base de imagens, criado e desenvolvido por Evan Spiegel, Bobby 

Murphy e Reggie Brown, estudantes da Universidade Stanford. Com o aplicativo, usuários podem tirar fotos, 

gravar videos, adicionar textos e desenhos à imagem e escolher o tempo que a imagem ficará no visor do amigo 

de sua lista. O tempo de cada snap é de 1 a 10 segundos, e após aberto, a imagem ou vídeo somente poderá ser 

vista pelo tempo escolhido pelo remetente. A imagem é excluída do dispositivo e também dos servidores . 

Também é possível adicionar filtros nas fotos, salvar as fotos tiradas no app no computador e anexar arquivos 

ao bate-papo dentro do Snapchat.  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Snapchat, acessado em 

15/10/2015. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Evan_Spiegel&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobby_Murphy&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bobby_Murphy&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reggie_Brown&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Stanford
https://pt.wikipedia.org/wiki/Snapchat
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dependendo da quantidade de usuários/leitores que respondem a essas solicitações, pois, 

“nessa aldeia global, importa ser discutido, mas muito mais ser consumido.” (p. 266). 

 

 

Imagem 43 – Primeiro guardanapo postado por Pedro Gabriel 

 

A obra Eu me chamo Antônio é considerada pela pesquisadora em novas estratégias 

para a mídia digital do Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, Cristiane 

Costa51, uma nova tendência literária, a visual writing, em que desenhos, fotos e tipografias 

se integram ao texto: “Leitores e críticos mais conservadores podem ficar perplexos, mas para 

as novas gerações está claro que o caminho da inovação literária passa pelo rompimento dessa 

barreira entre texto e visual”, diz ela. É um caminho que vem atraindo cada vez mais autores 

comprometidos com a experimentação literária, como Jonathan Safran Foer, em 

Extremamente alto & incrivelmente perto, Dave Eggers, em You Shall Know Our Velocity, 

além de G. H. Sebald em toda a sua obra. 

                                                           
51 Artigo “O desenhador de Palavras” por Cristiane Costa, publicado em 08/11/2013, disponível em 

http://www.intrinseca.com.br/blog/2013/11/o-desenhador-de-palavras/, acessado em 31/10/2015. 

http://www.intrinseca.com.br/blog/2013/11/o-desenhador-de-palavras/
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 Para a pesquisadora, o trabalho de Pedro Gabriel é singular e radicaliza esta ideia. 

Dessa forma, ela afirma que 

Não me surpreende o apelo direto que exerce no público jovem. Ele é 

diferente. Não é apenas um poeta que publica seus textos no Twitter, 

Instagram ou Facebook. As mídias sociais para ele são muito mais do que 

uma simples forma de divulgação, tanto que alcança quase 400 mil 

seguidores, três mil likes a cada post. Essa proposta condensada, 

fragmentada, altamente visual, que brinca com materiais pouco nobres como 

os guardanapos que rabiscamos numa mesa de bar, fala diretamente para o 

sujeito contemporâneo. Ele se identifica com esse universo. Até os 

arebescos, se repararmos bem, se assemelham à tipografia dos grafites e 

pichações. (COSTA, 2013)52. 

Segundo Cristiane Costa, a editora também tem um grande desafio, ao transformar esta 

literatura própria da Internet em um livro. E faz algumas indagações, como: Qual a 

porcentagem de fãs virtuais que vai migrar para o livro em papel? Isso é uma incógnita quando 

se trata de autores que são verdadeiros fenômenos da Internet como Pedro Gabriel. Como 

transformar uma literatura born-digital, feita para outro suporte, em algo analógico? Trata-se 

de um livro de arte ou de literatura? “Pessoalmente, arrisco dizer que será um grande sucesso, 

um divisor de águas que abrirá as portas para grandes inovações. E que o projeto gráfico criado 

entra como um terceiro elemento, além do texto e da imagem, enriquecendo ainda mais essa 

equação”, relata a pesquisadora sobre a obra de Pedro Gabriel. 

Livro Eu me chamo Antônio (2013) 

 

Eu me chamo Antônio é uma narrativa de 192 páginas, que transita por todas as fases 

de um relacionamento amoroso: com um estilo simples e acessível, mas nem sempre óbvio, o 

leitor acompanha os encontros e desencontros de Antônio. Percebe-se uma irreverência no 

tom de versos e trocadilhos como: “Invista nos amores à primeira vista”. Outras emoções são 

apresentadas de forma singela, quando há uma separação, por exemplo: “Você, distante, diz 

tanto sobre mim”. Enquanto a angústia, sentimento que faz parte da instabilidade de qualquer 

casal, também é citada no livro: “Na dança do amor: dor pra cá, dor pra lá”. Antônio é um 

personagem sensível e verossímil, talvez seja por isso que os leitores cultivem a dúvida sobre 

até onde vai a linha tênue que separa a realidade da ficção. “O grande desafio foi levar aos 

leitores uma nova forma de se encantar pelos guardanapos”, conta Pedro. 

                                                           
52 COSTA, Cristiane. Artigo “O desenhador de Palavras”, publicado em 08/11/2013, disponível em 

http://www.intrinseca.com.br/blog/2013/11/o-desenhador-de-palavras/, acessado em 31/10/2015. 

http://www.intrinseca.com.br/blog/2013/11/o-desenhador-de-palavras/
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Segundo o autor, a publicação traduz para o universo offline o que é apresentado 

diariamente no mundo online de Antônio. Para Pedro Gabriel, o livro traz duas possibilidades 

de leitura: o leitor pode abrir o livro em uma página aleatória e ler como se fosse um poema 

do dia ou pode ler os guardanapos de forma sequencial e enxergar um romance desenhado, no 

qual Antônio narra aventuras boêmias e amorosas. Os 169 guardanapos poéticos foram 

divididos em temáticas para edição do livro, são elas: À primeira vista; Encantado; Atire; 

Fragilidade/Brutalidade; Retirada; Coragem; Acorda; Futuro, apresente-se; Liberdade; 

Desperte. No final, para tentar manter a interatividade que estabelece com seu público nas 

redes sociais, o autor Pedro Gabriel, convida os leitores a escrever seu próprio guardanapo. 

Depois de escrever, cada leitor pode fotografar e publicar no Facebook, Twitter e/ou 

Instagram com a hastag #livrodoantônio. Essa foi mais uma estratégia para que o offline ganhe 

dimensões online nas redes sociais. Na imagem abaixo, o usuário Douglas Ferreira publicou 

seu guardanapo poético “Transbordando com tantos olhares, sorrisos sinceros constroem 

novos lugares” e entrou na brincadeira, assinando como Eu me chamo Douglas. 

 

 

Imagem 44: Postagem do guardanapo de Douglas Ferreira 
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Em entrevista ao Correio Braziliense53 no lançamento do seu primeiro livro, Pedro 

Gabriel ao ser perguntando sobre qual gênero literário seu livro se enquadra, ele é enfático em 

responder que devido as características de sua obra, “é difícil classificar como poesia, ficção 

ou autoajuda, mas não penso muito nisso. Se a mensagem chegar, ótimo, independente da 

classificação. Eu chamo de romance com palavras desenhadas”. O livro permaneceu mais de 

30 semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja. 

 

Livro – Segundo Eu me chamo Antônio (2014) 

 

Alter ego do autor Pedro Gabriel, como ele mesmo define, Antônio é personagem de 

um romance que ainda vai ser escrito. Enquanto não ganha as páginas, ele expressa, entre um 

chope e outro, seus sentimentos em ilustrações feitas em guardanapos de papel. Em Segundo 

– Eu me chamo Antônio, além de frases irreverentes e poéticas, o personagem abre para o 

mundo as páginas do caderno em que escreve fragmentos de textos – alguns de seus 

pensamentos mais profundos – e explora sua criatividade brincando com frases e esboços 

rabiscados nervosamente. A arte expande-se para além dos guardanapos em ilustrações 

inéditas que pontuam essa nova obra. 

Um dos desenhos que compõe a capa do livro é quase a recriação daquele feito por 

Antoine de Saint-Exupéry para O pequeno príncipe (1943): de cima de um planeta, Antônio 

observa as estrelas. A princípio, Pedro não notou a semelhança. Para ele, a aproximação entre 

os traços veio do inconsciente, uma vez que o clássico marcou a infância. Mas a atmosfera 

onírica é proposital, distante da linguagem "de boteco" do primeiro livro, lançado em 2013. 

Em entrevista ao Diário de Pernambuco54 Pedro fala da mudança do perfil de Antônio no seu 

segundo livro: "Realmente comecei fazendo as poesias nos guardanapos de um bar. É como 

se o protagonista deixasse esse ambiente para entrar no mundo dos sonhos", analisa. 

O novo volume surge como intermediário entre os versos enxutos da estreia e o texto 

de maior fôlego, ainda em fase de construção e sem previsão de lançamento. Com público 

formado majoritariamente por adolescentes entre 13 e 15 anos, Pedro Gabriel acredita na 

conquista de uma nova geração desacostumada a ler poesia. Cada folha de guardanapo 

                                                           
53 Matéria publicada no Correio Braziliense em 30/12/2013, disponível em 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2013/12/30/interna_diversao_arte,405666/criador-da-pagina-eu-me-chamo-antonio-publica-livro-com-

versos-e-desenhos.shtml, acessado em 31/10/2015. 
54 Matéria publicada no Diário de Pernambuco em 03/02/2015, disponível em 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,61/2015/02/03/internas_viver,558764/segundo-volume-de-eu-

me-chamo-antonio-e-lancado-nesta-quarta-feira-no-recife.shtml, acessado em 02/11/2015. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2013/12/30/interna_diversao_arte,405666/criador-da-pagina-eu-me-chamo-antonio-publica-livro-com-versos-e-desenhos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2013/12/30/interna_diversao_arte,405666/criador-da-pagina-eu-me-chamo-antonio-publica-livro-com-versos-e-desenhos.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2013/12/30/interna_diversao_arte,405666/criador-da-pagina-eu-me-chamo-antonio-publica-livro-com-versos-e-desenhos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,61/2015/02/03/internas_viver,558764/segundo-volume-de-eu-me-chamo-antonio-e-lancado-nesta-quarta-feira-no-recife.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,61/2015/02/03/internas_viver,558764/segundo-volume-de-eu-me-chamo-antonio-e-lancado-nesta-quarta-feira-no-recife.shtml
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utilizada por ele equivale a uma página da caderneta da escritora e publicitária pernambucana 

Clarice Freire, criadora do Pó de Lua, projeto semelhante a Eu me chamo Antônio. A poesia 

visual inspirada no concretismo é um chamariz para o internauta. Somente no Facebook, eles 

mobilizam, juntos, mais de dois milhões de usuários. 

A aposta de grande editora nos publicitários Pedro e Clarice só foi possível graças a 

um fenômeno literário ainda em curso. Lançada no começo do ano passado, a reunião da obra 

poética de Paulo Leminski, Toda poesia, vendeu mais de 100 mil exemplares. A trajetória 

bem-sucedida do curitibano inspirou a publicação de antologias como as de Waly Salomão, 

Ana Cristina Cesar, Adélia Prado, Murilo Mendes, Jorge de Lima e ainda abriu caminho para 

poetas desconhecidos como Pedro Gabriel e Clarice Freire. 

 A autora do Pó de Lua, Clarice Freire, publicou uma resenha sobre o segundo livro do 

Pedro Gabriel. Para ela  

 

O Segundo: Eu me chamo Antônio superou minhas expectativas ambiciosas. 

A sensação foi de voltar à primeira vez em que vi aqueles guardanapos 

desenhados de poesia irreverente, delicada e profunda. Pensei: 'isso é único'. 

É uma obra amadurecida, belíssima no conteúdo e na forma. Pedro Gabriel 

se supera no quesito ilustração. Viajamos nos seus traços delicados e 

despretensiosos, que dão ao livro um ar de pensamento, de sonho 

apaixonado. O contato com Antônio nos faz entrar no universo de amores 

possíveis, inalcançáveis, em sua tristeza, sua melancolia, seu humor, seu 

lirismo, seus amores e desamores flutuantes, seu jeito de olhar o mundo. 

Novos guardanapos seguem uma linha narrativa juntamente com fragmentos 

de prosa que parecem terem sido impressos naquele momento e rabiscados, 

corrigidos à mão. Um encanto à parte. Os temas são deliciosos. É um 

exemplo da nova poesia, da escrita moderna, com o bom e velho encanto 

que a arte sempre conseguiu narrar os percalços da vida: encontrando beleza 

e poesia em todo canto e desencanto. (FREIRE, 2015)55. 

 

Sobre o título do livro, o autor esclarece que tentou brincar com os vários significados 

da palavra Segundo. Para ele pode dar a ideia de continuidade, o segundo como unidade de 

tempo. Pode também representar uma característica de seus poemas visuais que podem ser 

pensamentos que duram um segundo, pois são breves, sucintos e espontâneos. Segundo é 

também preposição, o que dá a entender que os pensamentos são do personagem Antônio. 

Assim como no primeiro livro, os guardanapos são agrupados em torno de palavras-chave, a 

saber: saudade; gentileza; liberdade; poesia; adeus; encanto; mentira; coragem; amor. Já na 

segunda obra, Pedro Gabriel finaliza com uma narrativa intitulada Lembrança Portátil, onde 

                                                           
55 FREIRE, Clarice. Resenha crítica publicada no Diário de Pernambuco em 12/01/2015. Disponível em: 

<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-em-

eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml>, acessado em: 09/10/2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-em-eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-em-eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml
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faz uma declaração de amor para sua amada, falando dos seus poemas e traçando um paralelo 

com grandes clássicos da literatura: 

 

Um dia você deixou escapar que sentia vergonha por nunca ter lido 

um clássico. 

Eu fiquei vermelho, mas admiti que não dava importância aos livros 

importantes. Aliás, não me lembro de ter lido nada muito grandioso nos 

clássicos. 

Achávamos chato qualquer livro com mais de 256 páginas de doze 

personagens, lembra? Guerra e paz ainda espera nossos olhos. Se depender 

de nossa vontade, Moscou morrerá de frio. E, com todo o respeito, que se 

foda Napoleão. 

Dom Quixote ainda tenta chamar nossa atenção com aqueles 

moinhos gigantes. Sancho tem um nome fofo. Meu cachorro teria esse nome. 

Se fosse um bulldog, claro! E, para mim, Cervantes será sempre um 

restaurante em Copacabana e não um autor de bacana! 

E você ri. E eu também! E a gente se beija. 

Ah, e eu não me esqueço daquele silêncio homérico quando contei 

que não li a Ilíada e que não entendi porra nenhuma da Odísseia. Prefiro mil 

vezes o Stanley mandando os gregos e troianos fantasiados de macaco pro 

espaço. 

Releve os palavrões. Se eu fico encabulado? Um pouco, confesso. 

Mas li o poema que você escreveu para mim quando nem 

sonhávamos em sonhar em estar juntos um dia – se é que já estivemos juntos 

um dia. E aqueles versos bobos talvez sejam a coisa mais linda que li até 

hoje. 

Neruda que me perdoe. 

Quintana que me desculpe. 

Drummond que não me julgue. 

Aquele seu poema é o único clássico que tem espaço cativo e afetivo 

na minha estante: entre o Liberdade, de Franzen, e o Eu hei-de-amar uma 

pedra, de Lobo Antunes. E é lido todos os dias desde o dia que não nos vimos 

mais. 

Quando leio: “Amado, Antônio, o mundo é tão estúpido que as 

pessoas precisam amar.” Eu tremo. Quando releio “Antônio, amado, o 

mundo é tão estúpido que eu não posso te amar.”. Eu choro. 

E essa fala ainda reverbera nitidamente feito bero silencioso em 

meus tímpanos de menino. Eu ouço a sua voz declamar cada verso, como se 

fosse rasgar minha memória. E rasga. 

Um dia você deixou escapar que sentia vergonha por nunca ter lido 

um clássico. 

Eu tenho vergonha dos que nunca lerão um poema seu. 

(GABRIEL, 2014, p. 163-177). 

 

 Neste texto, fica claro o posicionamento do autor Pedro Gabriel frente aos cânones da 

literatura e as formas literárias que surgem nos meios marginais e híbridos como a Internet. 

Em muitas entrevistas o autor que é o preferido entre os adolescentes, sempre afirma que quer 

ser uma ponte para que as pessoas possam conhecer outros autores consagrados. Ele se define 

como sendo uma “porta de entrada” para muitos jovens no mundo dos livros e da literatura. 
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Imagem 45: Livros Eu me chamo Antônio e Segundo – Eu me chamo Antônio 

 

Produtos Poéticos 

 

A partir dos guardanapos que viraram livros, Pedro Gabriel comercializa, em parceria 

com algumas marcas, vários produtos poéticos, como camisetas, cases para celular, bottons, 

porta copos, entre outros. Segundo ele, embora o projeto tenha nascido de forma espontânea, 

a partir do momento em que ele decidiu viver das suas criações poéticas, precisou se planejar. 

Em entrevista ao G156, Pedro Gabriel afirma que vai ser cara vez mais necessário que o artista 

cuide o entenda a fundo todas as possibilidades de desdobramentos de sua ideia. “Ele não é 

mais só um criador, ele precisa ser profissional e ter capacidade de administrar seus passos na 

carreira”, disse. 

Para Costa (2014) a tão propalada morte do autor, na era digital, ganhou outro sentido. 

À função-autor como criador original, voltado para a construção de uma obra literária a ser 

impressa e divulgada por uma editora tradicional, vendida numa livraria física e comentada 

por críticos na imprensa, começam a ser acrescentadas novas funções. Ao mesmo tempo em 

que o autor vem ganhando ferramentas, que lhe permitem, entre outras coisas, enriquecer seu 

                                                           
56 Matéria publicada no Portal G1 Minas em 03/05/2015 disponível em http://g1.globo.com/mg/sul-de-

minas/noticia/2015/05/eu-me-chamo-antonio-e-lancado-no-festival-literario-de-pocos-de-caldas.html, acessado 

em 31/10/2015. 

http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/05/eu-me-chamo-antonio-e-lancado-no-festival-literario-de-pocos-de-caldas.html
http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2015/05/eu-me-chamo-antonio-e-lancado-no-festival-literario-de-pocos-de-caldas.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCITlntq_-sgCFYSEkAodMYYFrQ&url=http://www.submarino.com.br/produto/121276943/kit-livros-eu-me-chamo-antonio-2-volumes-&psig=AFQjCNH8SFVyAawFb9X0bDBqCDzPHQHbKw&ust=1446854581674072
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texto com conteúdo multimídia e monitorar sua audiência página a página, ele passou também 

a acumular uma série de novas tarefas, como produzir e alimentar suas fan pages e blogs. 

Em seu site oficial (eumechamoantonio.com) ele publica novos textos, informações 

sobre os livros, agenda de lançamentos e uma loja virtual com os produtos de série limitada 

aos quais está totalmente envolvido – desde a escolha do fornecedor até o teste do produto. 

Ao ser questionado sobre esses suportes, Pedro Gabriel afirmou acreditar que a poesia ajuda 

a vender novos produtos e não o contrário. “A pessoa não compra o produto para divulgar a 

minha arte. A pessoa compra o produto porque ele tem a minha marca. É uma diferença sutil, 

mas importante de ser esclarecida. É preciso ter bom senso para não perder a sua identidade”. 

O autor hoje ocupa quase 80% do seu tempo com os trabalhos referentes a Eu me chamo 

Antônio, além dos livros, redes sociais e produtos, ele viaja dando oficinas e palestras em 

eventos literários. 

O mercado está cada vez mais de olho nessas novas celebridades que mobilizam 

milhares de fãs nas redes sociais, com o objetivo de lançar produtos e aproximar a arte 

produzida por eles dos seus seguidores, transformando esta produção artística em 

mercadorias. Esta estratégia já foi debatida no Capítulo 2, com a utilização da obra de arte 

como estratégia mercadológica e publicitária. Mais uma vez a literatura, especialmente a 

poesia, vem sendo incorporada ao mercado publicitário e na criação de produtos. Um exemplo 

disso, foi a exposição Poesia & Caligrafia, lançada no dia 28 de outubro de 2015, na Urban 

Arts Oscar Freire em São Paulo. A exposição foi inspiradas nas postagens no Facebook e 

Instagram de Pedro Gabriel (@eumechamoantonio), Pedro Cordeiro (@umcartao), Lucas 

Brandão, o Lucão (@blogdolucao), Fábio Piero, o Maca (@fabiomaca) e Alessandro 

Novello (@letrasgarrafais) – juntos eles possuem mais de 2 milhões de seguidores e buscam 

integrar a tecnologia e a acessibilidade da rede social, com as infinitas possibilidades artísticas 

oferecidas por ela. Cada artista tem cerca de dez peças expostas na exibição, compostas em 

objetos como guardanapos, garrafas, cartões, entre outros, trazendo ao público a paixão 

existente pela leitura e caligrafia, força motora que guia as composições. Os pôsteres são 

comercializados a partir de R$99,00 no site da Urban Arts. 

 

http://instagram.com/eumechamoantonio/
https://instagram.com/umcartao
https://instagram.com/blogdolucao
https://instagram.com/fabiomaca/
https://instagram.com/letrasgarrafais
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Imagem 46: Divulgação da exposição Poesia & Caligrafia na fan page da Urban Arts 

 

Poesia Visual 

 

As frases de tanto sucesso de Antônio possuem como características marcantes o traço, 

o visual e se enquadram nos textos curtos e de poucos caracteres que o público da Internet 

exige. Para Pedro Gabriel, essas peculiaridades ajudaram a consolidar o seu trabalho e 

tornaram seus poemas mais acessíveis e atraentes aos leitores nas redes sociais. “Mas meus 

versos partem muito das minhas referências literárias e a minha formação publicitária me 

obriga a ter um raciocínio rápido e conciso. Isso auxilia meu pensamento e, 

consequentemente, aumenta a velocidade de produção”, pontua o autor. 

 Em entrevista ao Correio de Pernambuco, ele fala sobre a questão da poesia visual 

como um novo nicho explorado por autores nas redes digitais. Para ele, essa é uma tendência, 

mas não é algo novo: 

 

Tem uma influência forte do concretismo. O casamento do desenho com a 

palavra ajuda a atrair a atenção do usuário da Internet. Isso é ótimo, porque 

existe uma geração que não estava acostumada a ler poesia. Também foi 

importante para fazer com que as editoras acreditassem em quem está 

escrevendo versos. A poesia visual é uma tendência, mas não algo novo. 

Tem uma influência do concretismo. No meu caso e no da Clarice (Freire, 

do Pó de lua), o casamento do desenho com a palavra ajuda a atrair a atenção 

do usuário da Internet. Quando a pessoa vê surgir no seu mural um 

guardanapo (no meu caso) ou uma página de moleskine (no caso da Clarice) 
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vai lá ver, mesmo que não goste de poesia. É uma maneira de atrair esse 

público, até porque nossos leitores são jovens de 13, 15 anos. Muita gente 

diz que teve coragem de escrever e mostrar os próprios versos inspiradas nos 

meus desenhos. (GABRIEL, 2015)57. 

 

O Concretismo surge na Europa, por volta de 1917, na tentativa de se criar uma 

manifestação abstrata da arte. A busca dos artistas era incorporar a arte (música, poesia, artes 

plásticas) às estruturas matemáticas geométricas. A intenção deste movimento concreto era 

desvincular o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo. Para os concretistas, 

a arte é autônoma e a sua forma remete às da realidade, logo, as poesias, por exemplo, estão 

cada vez mais próximas das formas arquitetônicas ou esculturais. As artes visuais não 

figurativas começam a ser mais evidentes, a fim de mostrar que no mundo há uma realidade 

palpável, a qual pode ser observada de diferentes ângulos. 

Por volta de 1950, a concepção plástica da arte chega ao Brasil através do suíço Max 

Bill: artista, arquiteto, designer gráfico e de interiores. Bill é o responsável por popularizar as 

concepções da linguagem plástica no Brasil com a Exposição Nacional de Arte Concreta, em 

1956. As características gerais do concretismo na literatura são: o banimento do verso, o 

aproveitamento do espaço do papel, a valorização do conteúdo sonoro e visual, possibilidade 

de diversas leituras através de diferentes ângulos. 

Os maiores expoentes concretistas no Brasil são os irmãos Campos, Augusto e 

Haroldo, Décio Pignatari, o chamado grupo paulista, e José Lino Grünewald. Mais tarde, 

dando prosseguimento a essas tendências, ainda surgirá uma poesia neoconcreta, com maior 

incorporação de temática social, representada principalmente por Ferreira Gullar, com 

repercussões ainda na produção tardia de nomes como Cassiano Ricardo e Murilo Mendes. É 

a partir daí que se encontra, por exemplo, a Poesia-Práxis e o Poema-Processo. 

 

                                                           
57 GABRIEL, Pedro. Matéria publicada no Diário de Pernambuco em 12/01/2015. Disponível 

em:<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-

em-eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml>, acessado em 10/10/2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-em-eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2015/01/12/internas_viver,554141/criador-de-em-eu-me-chamo-antonio-em-lanca-novo-livro-com-poesias-visuais.shtml
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Imagem 47: Augusto de Campos, 1962. 

 

Ao conceituar a poesia concreta, Augusto dos Anjos (1975), afirma que “em 

sincronização com a terminologia adotada pelas artes visuais e, até certo ponto, pela música 

de vanguarda, diria eu que há uma poesia concreta.” (p. 34).  Concreta, no sentido em que, 

postas de lado as pretensões figurativas da expressão, as palavras nessa poesia são objetos 

autônomos: 

 

Se, no entender de Sartre, a poesia distingue da prosa pelo fato de que para 

esta as palavras são signos enquanto para aquelas são coisas, aqui essa 

distinção de ordem genérica se transporta a um estágio agudo e literal, eis 

que os poemas concretos caracterizar-se-iam por um estruturação ótico-

sonora irreversível e funcional, e, por assim dizer, geradora da ideia, criando 

uma entidade todo-dinâmica,. ‘verbivocovisual’ – é o termo de Joyce – de 

palavras dúcteis, moldáveis, amalgamáveis, à disposição do poema. 

(CAMPOS, 1975, p. 34). 

 

Para Augusto dos Campos, no Brasil, o primeiro a sentir esses novos problemas, pelo 

menos em determinados aspectos foi João Cabral de Melo Neto. Um arquiteto do verso, 

Cabral constrói seus poemas como que a “lances de vidro e cimento”. Em Psicologia da 

Composição com a Fábula de Anfíon e Antiode (1946-1947), atinge a maturidade expressiva, 

já anunciada em O Engenheiro: 

 

Flor é a palavra 

Flor, verso inscrito 

No verso, como 

Manhãs no tempo. 

  

 Foi através de uma revista de vanguarda denominada Noigandres (palavra retirada de 

um poema de Ezra Pound, que nada significa) que os concretistas puseram em prática seu 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPiD2eLpickCFUbHkAodHGoDgA&url=http://www.mundoeducacao.com/literatura/poesia-concreta.htm&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip=138.59.60.6&ts=1447294875167403&auth=uxiitjseenbztdtmgl6et3c7w62ykbmc&rndm=0.7814968313279356&v6s=2&v6t=60531&bvm=bv.107406026,d.Y2I&psig=AFQjCNEoxUXU8DOB2FPE-1tgei3nMvRshQ&ust=1447381298863812


147 
 

experimentalismo poético, publicando seus primeiros trabalhos, isso por volta de 1952. As 

características de um poema concreto eram basicamente: 

 a abolição do verso tradicional, com o seu início no canto da página, sem espaços em 

branco entre palavras ou trechos. O concretismo explora o silêncio, as potencialidades 

das letras e suas formas em si, figuras, sons de palavras, letras, fonemas, cores, 

imagens, etc. em um máximo de radicalismo, até o próprio papel acaba sendo 

eliminado mais tarde, para dar lugar ao poema visual, feito em filme, em projeção, ou 

até mesmo escrito em neon. 

 linguagem sintética, desprendida de sentimentalismo, buscando combinações básicas 

e o potencial mais primitivo do som e da linguagem. A ideia é de uma língua dinâmica, 

em harmonia com a realidade industrial da época. 

 utilização de paronomásias, neologismos, estrangeirismos, distinção de prefixos e 

sufixos; repetição de certos morfemas; valorização da palavra solta (som, forma visual, 

carga semântica) que se fragmenta e se recompõe dentro da página; 

 poema transformado em objeto visual: agora, a letra, sua forma física, as formas 

combinadas de cada trecho são exploradas de modo a formarem figuras, significantes, 

permitindo que o poema se torne ao mesmo tempo uma peça visual de arte. 

Para Miranda (2005), a poesia pode ser interpretada como uma tentativa de romper a 

ditadura da forma discursiva do poema, de vencer o domínio da gramática ou mesmo de 

superar a construção prosística na poesia. Como expressão exossomática do indivíduo, a 

poesia sempre buscou um formato ou “arquitetura” para expor-se como conhecimento 

registrado, por códigos de inscrição e reconhecimento convencionais. Para o autor, em seu 

artigo Poesia visual brasileira na Internet58, desde sua origem, o “registro” do texto poético 

– desde a invenção dos alfabetos – sempre esteve condicionado às evoluções tecnológicas da 

própria “escritura”. O poema como uma inscrição externa ao criador, tornado público, está 

sujeito a diferentes leituras. Hoje, já se entende a “leitura” transcendendo a decifração de 

signos verbivocais, englobando também a interpretação de ícones e imagens de qualquer 

natureza, dos textos impressos aos filmes, as pinturas e outras expressões artísticas. Leitura 

do poema e do mundo. Assim, a poesia teria “evoluído” de sua forma oral para a escrita e 

desta para a impressa, até atingir o estágio de sua digitalização e difusão pela web nos tempos 

                                                           
58 Artigo de Antônio Miranda apresentando ao VIII Congresso Internacional de Humanidades, Instituto de 

Letras da Universidade de Brasília, dia 21 de outubro de 2005. Disponível: 

http://www.antoniomiranda.com.br/ensaios/poesia_visual_brasileira.html, acessado em 05/11/2015. 

http://www.antoniomiranda.com.br/ensaios/poesia_visual_brasileira.html
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atuais. “A ‘leitura’ do poema é rico, aberto, não discursivo. A partir de sua contemplação, pelo 

recurso espaço-temporal, permite ao ‘leitor’ criar e recriar sua impressão poética da inscrição. 

Não é descritivo, é visual.”. (MIRANDA, 2005).  

 Com o objetivo de entender mais o universo do Eu me chamo Antônio, foi realizada 

uma entrevista no Café Lamas, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no dia 07 de 

setembro de 2015, com o autor Pedro Gabriel. Nesta conversa, foram tiradas algumas dúvidas, 

além de algumas declarações sobre o posicionamento do autor em relação a algumas questões 

que envolvem a produção literária nas redes sociais. O primeiro assunto foi a questão da 

autoria e do plágio. Por ser uma obra que está disponível na internet ao acesso de qualquer 

usuário, os autores das redes sociais acabam lidando com questões como o plágio, a cópia e 

reprodução de sua obra sem os devidos créditos. Sobre este assunto Pedro Gabriel utiliza sua 

tag Eu me chamo Antônio como assinatura para marcar seus escritos na internet. Essa tag 

também possui outra função, a saber: 

 

Essa tag que eu coloco funciona também para mostrar que isso que está 

publicado é de alguém. Se não, muita gente pensa que tudo que está na 

internet é de Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Fernando Pessoa. Mas 

não. Existem outros autores que estão começando agora e que estão 

começando a serem um pouquinho conhecidos. A criação na Internet foi feia 

por alguém, não é de todo mundo que está ali. Ela (a Internet) serve para 

democratizar o conteúdo e para divulgar o autor, o pintor, o artista que está 

surgindo nesta nova geração. Se não fosse a Internet hoje, provavelmente eu 

não teria meus dois livros tão rápido assim. Mas também se eu não tivesse 

criado cada guardanapo, hoje mais de 2 mil guardanapos, eu também não 

teria material para apresentar ao leitor e conteúdo para divulgar minha 

página. As pessoas ao olharem o meu trabalho, gostando ou não, conseguem 

perceber que existe uma sinceridade ali no universo que criei, que tem um 

conceito, que tem toda uma história. Não é uma página que chega com frases 

e fotos bonitinhas. Cada guardanapo que eu faço tem uma história, que tem 

haver com a minha história também. (informação verbal)59. 

 

 

Para Pedro Gabriel as editoras estão cada vez mais atentas às pessoas que estão criando 

conteúdo na Internet. O autor relata também que existe um preconceito no mercado literário 

com os autores que surgem da Internet, pois  

 

é uma coisa nova, de certa forma e eu acho que a pessoa associa criação de 

Internet como algo de valor menor, sem nenhuma expressão. Mas a Internet 

no meu caso é só uma vitrine, não é uma plataforma que eu uso para criar. 

Tudo que eu faço é offline. Cada guardanapo é analógico. Ele é desenhado à 

                                                           
59 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
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mão. Dentro dessa era digital da Internet, eu ainda utilizo a caligrafia para 

escrever. Então, a Internet para mim é só uma vitrine. (informação verbal)60. 

 

Segundo o autor, poetas jovens que fazem sucesso na Internet são a porta de entrada 

para que os mais jovens possam adentrar no universo da literatura e da poesia. Esse novo 

conceito e aceitação do público quebra com alguns estereótipos que as pessoas têm da figura 

de um autor literário, já que 

 

Muita gente acha que poesia é para o cara que tem que ter o cabelo grisalho, 

deve ser um velho, sisudo ou um cara de academia, com verso metrificado. 

Mas a poesia pode ser uma coisa mais simples. Não fácil, mas simples. No 

sentido de ter uma interpretação que todo mundo consegue entender, e que 

existem várias camadas de interpretação. Eu acho que meu traço é bem 

carismático, como o da Clarice (Freire) também, que o exemplo que me vem 

na cabeça. A estética do verso curto não é uma inovação, porque o Paulo 

Leminski já usava um pouco do verso curto. O Paulo Leminski funciona 

muito bem na Internet, depois que ele morreu, pois na época dele não tinha 

Internet. Mas o verso dele pegou muito bem, tanto que o livro dele foi best-

seller. Um livro de poesia e um autor nacional estar na lista dos mais 

vendidos. Isso é incrível e inacreditável. E isso permite que a literatura 

nacional e a poesia sobreviva. (informação verbal)61. 

 

Pedro Gabriel não se considera um autor, mas um desenhador de palavras. Ele revela 

que o segredo do seu sucesso na Internet foi o casamento da palavra e da imagem. Para ele, 

se seus versos fossem apenas digitados e publicados eles não teriam o mesmo efeito entre os 

usuários e leitores. 

 

Eu fico pensando no mural da pessoa que tá olhando o Facebook, toda hora 

ele é bombardeado de várias informações, vídeo, fotos... uma bagunça 

sonora e visual. Eu acho que quando tem um guardanapo que surge na tela, 

desperta a curiosidade e obriga a pessoa a parar daquela rotina acelerada da 

sua timeline e tentar decifrar o que está escrito. Se ela vai gostar ou não, não 

interessa muito. Mas pelo menos ela vai parar alguns segundos e perceber 

que tem um trabalho sendo feito com verdade e que pode ser interessante 

para ela ou não. Sem dúvidas, a grafia e o desenho têm contribuído muito 

para o sucesso da página e do livro. Mas o que eu gosto de reforçar é que o 

conteúdo que é mais importante do que a plataforma. (informação verbal)62. 

 

 O conteúdo de seus guardanapos poéticos é atemporal e geralmente fala de temas 

universais como amor, saudade, desilusão, afeto, carinho, ternura. Para o jovem autor, ele não 

                                                           
60 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
61 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
62 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
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cria os guardanapos pensando se vão ser curtidos ou compartilhados: “Os guardanapos que eu 

mais gosto são aqueles que são menos curtidos”, relata. A melancolia e a saudade também são 

temas frequentes de suas produções, pois retratam a sua infância e a saudade que sente da 

África, onde nasceu e ficou até os 13 anos de idade, antes de vir para o Brasil. Assim, “cada 

guardanapo é uma tentativa de redesenhar a minha infância”. Para Pedro Gabriel muitas 

pessoas que estão criando páginas de poesia na Internet e nas redes sociais não estão muito 

preocupadas com o conteúdo, estão mais querendo colocar frases bonitas e imagens que 

chamem à atenção. Segundo o autor, se a pessoa tem como objetivo encarar isso como uma 

profissão ou sua arte, ela deve criar um conceito próprio.  

 Sobre os seus dois livros lançados pela Editora Intrínseca, ele comenta que a ideia 

surgiu por parte da editora, pois nunca mandou nenhum material para ser publicado. Mais uma 

vez a Internet foi a responsável pelo grande sucesso editorial do momento, onde os dois livros 

– Eu me chamo Antônio e Segundo Eu me chamo Antônio– juntos, já somam mais de 200 mil 

exemplares vendidos. Apesar de ser considerado um sucesso no mundo virtual, o autor 

declara-se um amante do livro físico: “gosto de sentir o livro na minha mão, rabiscar, anotar”.  

Para ele, não existe uma rivalidade entre o livro físico e o virtual, são coisas que se 

complementam, já que os ebooks possuem várias facilidades, principalmente para quem gosta 

de viajar, além de serem economicamente mais acessíveis. No entanto, ele enfatiza mais uma 

vez que gosta do livro físico, de assinar o livro para o leitor. Ele lembra que o ciclo da sua 

trajetória, caminha do offline (escrever cada guardanapo, caligrafia desenhada), para o online 

(publicação nas plataformas digitais como Tumblr, Facebook, Instagram); volta para o offline 

com os dois livros e ele adianta que podem voltar para o online em um novo projeto, onde os 

guardanapos seriam feitos em formato de animações de 30 segundos. 

 Quando perguntado sobre a marca Eu me chamo Antônio e os diversos produtos 

originários dos seus guardanapos, Pedro Gabriel é enfático em afirmar que o Eu me chamo 

Antônio não é um projeto, pois nasceu de forma espontânea. No entanto, a partir do momento 

em que o autor começou a viver financeiramente das suas poesias, ele teve que começar a se 

planejar estrategicamente. “Hoje em dia o artista que quer viver daquilo que ele faz, ele deve 

ser primeiro consciente do que ele quer fazer e até onde ele pode desdobrar a sua arte”, 

declarou. Para ele, todos os produtos que já foram lançados com a sua marca tem ligação com 

seu universo, como por exemplos as capas de celular, já que todas as suas postagens são feitas 

pelo aparelho de celular. As camisas seriam para as pessoas que não querem o livro, mas 

gostam de uma das suas frases e querem usar. E assim destaca: “seria burrice da minha parte 

não fazer, se eu não fizesse alguém faria por mim e iria ganhar em cima do que eu faço”.  
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 Muitas das produções literárias que circulam na Internet e nas redes sociais acabam 

sendo marginalizadas pelo cânone literário e muitas vezes não sendo considerada como 

literatura. Para o autor, na medida em que as pessoas leem já é literatura. Para ele essas 

classificações de alta e baixa literatura já não são pertinentes para este momento. “Eu não 

sofro muito preconceito. Pelo menos de forma direta, sou bem recebido por onde passo, em 

feiras literárias e nas bienais onde participo, até mesmo por grandes autores”, afirma. Uma 

das formas recorrentes de estereotipar trabalhos poéticos desse gênero que circulam nas redes 

sociais é classificar como autoajuda.  

 

Eu fiquei pensando: será que é poesia, será que não é? Eu acho que existe 

dois tipos de poeta: o poeta que faz poesia, e o poeta que faz poema. Eu acho 

que eu faço poesia, que é um universo mais abrangente, que engloba 

ilustração, música... Eu não faço poema. Eu faço poesia, porque tem o 

casamento do traço com a palavra, a interpretação de cada um, alguns tem 

as rimas, outros ficam mais bonitos lidos em voz alta, são mais sonoros. Tem 

toda uma preocupação estética e de conteúdo, que na minha opinião é poesia. 

Agora se a crítica vai classificar ou não com poesia, isso não me importa 

muito não, porque o que eu recebo de pessoas dizendo que voltaram a ler, a 

desenhar por conta do meu trabalho. Eu vi que uma ideia simples pode tocar 

outras pessoas. (informação verbal)63. 

  

Sobre a interatividade e a ligação direta entre os leitores e o autor por meio das 

facilidades dos meios digitais, Pedro Gabriel afirma que não possui uma equipe de 

comunicação que responda por ele. O próprio autor faz questão de ler e responder os e-mails 

e mensagens recebidas. Ele mesmo é quem faz todas as postagens em suas páginas oficiais. 

“Eu sei exatamente o que está acontecendo, porque eu que tomo conta pessoalmente de tudo”, 

revela o autor. Ele disse que é impossível responder cada fã e leitor, no entanto, prefere ir 

respondendo pessoalmente, para estabelecer este contato mais íntimo com seus seguidores. 

Dessa forma, ele reforça que os comentários e elogios dos leitores nas redes sociais são 

motivações para a continuidade do seu trabalho. “Se eu não tivesse o carinho dos leitores eu 

já teria parado de publicar os guardanapos na internet e teria guardados só para mim na 

gaveta”, enfatiza.   

 No final da entrevista, Pedro Gabriel fala do seu personagem e responde a indagação 

“Quem é Antônio?”: 

 

Antônio é um personagem que eu criei. É com ele que eu consigo dialogar 

com os outros, quebrar um pouco a timidez, romper um pouquinho o 

                                                           
63 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
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silêncio. Ele é a minha coragem! Porque se não fosse esse personagem e as 

redes sociais, talvez estivesse no meu quarto ainda, desenhando. Ele me 

ajudou muito a perder o medo de compartilhar a delicadeza e a simplicidade. 

Mas tudo que eu vou fazer não será Eu me chamo Antônio. Tem coisas que 

eu escrevo, coisas que eu desenho que não tem essa pegada. O Eu me chamo 

Antônio é o mundo do personagem Antônio. São as coisas que ele sente, mas 

que também tem muito haver com o que eu faço. Afinal, todo personagem é 

um espelho do autor. (informação verbal)64. 
 

 

Imagem 48: Entrevista com o autor Pedro Gabriel da página Eu me chamo Antônio. 

 

Até o dia 15 de novembro de 2015, foram publicadas na fan page Eu me chamo 

Antônio no Facebook 2239 poesias, a maioria com guardanapos inéditos. Foram selecionados 

alguns posts para serem comentados em seus aspectos visuais e destacando suas principais 

características. No primeiro exemplo abaixo, o post do dia 06 de agosto de 2015, com a frase 

“De certo modo, dar certo dá certo medo”, teve mais de 12500 curtidas, 2523 

compartilhamentos e 123 comentários. O autor brinca com a repetição da palavra certo e seus 

inúmeros significados. Além da rima entre as palavras modo e medo. Ele também fez o 

desenho de um rapaz que possui no seu semblante características de uma pessoa que está 

amedrontada, insegura. Trata-se de versos curtos, objetivos, de leitura rápida. Na rede, eles 

acabam provocando identificação entre os leitores que se manifestam por meio das curtidas, 

compartilhamentos e comentários. No comentário da usuária Amanda Bernandes, ela fala: 

“Para algumas pessoas sim, sem dúvida. Mas não para mim!”. Já a Ioná Nunes, lembrou da 

amiga Raquel Lopes e marcou ela no comentário: “Raquel Lopes sobre o que acabamos de 

conversar...”, logo sua amiga respondeu na postagem: “O medo tem que existir mas 

                                                           
64 Entrevista concedida por GABRIEL, Pedro (set. 2015): Entrevistador Diêgo Raniery. Rio de Janeiro, 2015. 1 

arquivo, mp4, 50 min. 
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precisamos saber domá-lo”. Regina Fé também se manifesta com uma dose de positividade: 

“Confia gente, tem que ter fé!”.  

Dessa forma, constata-se que a postagem feita por Pedro Gabriel suscitou nos leitores 

uma série de identificações com a frase do personagem Antônio. Trata-se de uma obra aberta 

e as redes sociais, por meio de seus mecanismos de interatividade, acabando tendo um papel 

fundamental para completar esse sentido e gerar um compartilhamento de emoções e ideias. 

Este guardanapo foi um dos escolhidos por Pedro Gabriel para se tornarem quadro na coleção 

Poesia & Caligrafia da Urban Arts. 

 

 

Imagem 49: Post da fan page Eu me chamo Antônio 

 

Diante dos inúmeros exemplos de formas literárias que surgem diariamente nas redes 

sociais digitais, pode-se resumir as características mais marcantes desta produções: 

 

 Utilização de frases curtas e enxutas; 

 Apelo visual com traços, formas, cores, fotografias, fontes com o objetivo de chamar 

à atenção do usuário e assim gerar engajamento com curtidas, compartilhamentos e 

comentários; 

 Poesia visual inspirada no Concretismo; 

 Conteúdo breve, sucinto e espontâneo; 

 Temas universais como infância, desejo amoroso, questionamento da vida, 

sentimentos em geral. 
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 Verso livre, coloquial, temas do cotidiano 

 Fusão entre confissões pessoais e vida cotidiana 

 Geralmente possuem uma estética particular, conceitos próprios e marcantes que vão 

distingui-los dos demais posts 

 Possuem uma tag, assinatura marcante ou uma logomarca com o nome da página, para 

destacar a autoria e serem identificados quando compartilhados e copiados. 

 

Muitas dessas características se assemelham em aspectos da poesia concreta como: 

aproveitamento do espaço; exploração do significante; composição e montagem das palavras, 

rejeição do lirismo e do tema; e possibilidades de leituras múltiplas. Muitos poemas oferecem, 

além da leitura linear, possibilidade de leitura vertical e até diagonal. 

Sendo assim, para Neves (2014), pode-se perceber que no ciberespaço há uma sutil 

quebra do binarismo cultura canônica/ cultura marginal, devido ao deslocamento de ambas e 

uma possível harmonia em meio virtual, onde não há imposição, nem verdades absolutas, mas 

negociação. Sobre esta nova conjuntura da literatura na Internet, ele observa mudanças de 

paradigmas, em que 

 

quebram-se as totalidades impostas e criam-se micrototalidades dinâmicas 

que se constroem e reconstroem constantemente, pois toda mensagem 

abordada no ciberespaço está conectada a outras mensagens, comentários e 

pessoas que se interessam pelo assunto. Essas, por sua vez, debatem em 

fóruns no aqui e agora unindo o centro à margem como um só elemento. 

(NEVES, 2014, p. 84). 

 

 Depois deste um breve panorama sobre as novas formas literárias e poéticas que 

surgem diariamente nas redes sociais, faz-se necessário entender o que e como pensa essa 

nova geração regida pelas novas tecnologias da comunicação e informação. Como é a 

receptividade e absorção desse novo tipo de literatura que emerge nas redes digitais? Será que 

ela está sendo percebida, vivenciada e consumida pelas novas gerações? 
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4. O QUE PENSA ESSA NOVA GERAÇÃO DIGITAL? 

 

 Diante de todas as transformações que a literatura vem experimentando no 

ciberespaço, faz-se necessário entender de que forma essa nova geração vem lidando com 

todas essas mudanças e questões como: o uso da Internet, a inserção nas redes sociais, o 

consumo da publicidade nos meios digitais e se de fato a literatura vem sendo consumida e 

vivenciada nestes novos suportes digitais. 

 Para isso, foi realizada uma pesquisa aplicada qualitativa, em que segundo Santaella 

(2001), a motivação principal das pesquisas aplicadas está na contribuição para resolver um 

problema. Para sua realização, foram utilizados conhecimentos já disponíveis, “mas das 

aplicações podem resultar não apenas a resolução do problema que a motivou mas também a 

ampliação da compreensão que se tem do problema, ou ainda a sugestão de novas questões a 

serem investigadas”. ( 2011, p. 140). 

 Na pesquisa qualitativa, o sujeito deixa de ser tomado como um dado inerte e neutro: 

“o sujeito é considerado como parte integrante do processo de conhecimento, atribuindo 

significado àquilo que pesquisa”. (SANTELLA, 2001, p. 143). Apesar da maior abertura dada 

às pesquisas qualitativas, elas também seguem alguns critérios. Para a estudiosa, 

 

Embora com características próprias, as pesquisas qualitativas também 

obedecem a certos protocolos, tais como a delimitação e formulação claras 

de um problema, sua inserção em um quadro teórico de referência, a coleta 

escrupulosa de dados, a observação, as entrevistas, quando necessárias, a 

determinação de um método, a análise dos dados, o teste das hipóteses, a 

necessidade de generalização das conclusões, etc. (SANTAELLA, 2011, p. 

143). 

 

 Dessa forma, para investigar a opinião de usuários das redes sociais, optou-se pela 

aplicação de questionários através do procedimento metodológico não probabilístico por 

julgamento. Foram aplicados 200 questionários a estudantes de um colégio de ensino médio 

da rede particular e de uma faculdade privada no município de Itabuna-BA. A escolha do 

público deve-se ao fato de que este estaria mais familiarizado com o uso da Internet no seu 

cotidiano. No total, a pesquisa foi respondida por 107 pessoas do sexo feminino (53,5%) e 93 

pessoas do sexo masculino (46,5%). A maioria dos participantes é formando por jovens que 

possuem idade entre 15 a 18 anos (52%). 29% deles possuem a faixa etária entre 19 a 25 anos 

e 9,5% entre 26 a 35 anos. Quanto ao nível de escolaridade o perfil do público que foi 
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questionado foi de 57% que estão cursando o ensino médio, seguido de 35% que estão no 

ensino superior.  

 

 

 

 

 Primeiramente, os participantes da entrevista responderam se utilizam alguma rede 

social com frequência. A maioria absoluta das respostas foi sim (99,5%), apenas um 

respondeu negativamente. Considerando o tempo de 01 semana, 90% deles dizem que 

acessam redes sociais por cinco ou mais dias, 6% de 3 a 4 dias e 4% apenas um ou dois dias. 

A média de tempo gasto por dia acessando as redes sociais foi de até 5 horas para 30,5% e 

acima de 8 horas para 29,5% dos entrevistados. Apenas 8% deles disseram que gastam no 

máximo 01 hora por dia com redes sociais. Disparadamente, a rede social que mais é acessada 

entre os jovens entrevistados foi o Facebook citado 158 vezes, seguido do Instagram (81 

citações), Twitter (15 citações) e Linkedin (02 citações). Outras redes sociais somaram (96 

citações), entre elas foi mencionado muitas vezes o aplicativo Whatsapp65. 

                                                           
65 WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo 

celular sem pagar por SMS. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar 

mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio. Disponível em: http://www.significados.com.br/whatsapp/, 

acessado em 15/10/2015. 
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Segundo pesquisa de 2014, divulgada pelo Facebook66 para empresas, 42% da 

população brasileira acessam a rede, isso corresponde a cerca de 92 milhões de usuários, quase 

metade da população do Brasil. O número de acessos de dispositivos móveis cresceu 55%, o 

que representa 68 milhões de pessoas. No último ano, a base de pessoas ativas na rede 

aumentou 105%, atingindo 41 milhões de pessoas. 

 

 

 

  

Voltando à entrevista, a maioria das pessoas citou que acessa mais a Internet por meio 

do telefone celular (181), seguido do computador pessoal (68), notebook (59), tablets (9) e lan 

houses (2). Sem dúvida, nos últimos anos com as facilidades e desenvolvimento na telefonia 

móvel, os smartphones se tornaram cada vez mais populares e acessíveis. A matéria67 do site 

                                                           
66 Disponível em https://www.facebook.com/business/news/BR-Oito-em-cada-dez-brasileiros-com-acesso-a-

Internet-usam-o-Facebook, acessado em 05/01/2016. 
67 Matéria publicada em 21/09/2015 pelo site IDGNow!, disponível em 

http://idgnow.com.br/internet/2015/09/21/72-4-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet-por-smartphones/, 

acessada em 05/01/2016. 
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IDGNOW! aponta que a quantidade de brasileiros que usa o smartphone para ter acesso à 

internet no Brasil chegou a 72,4 milhões no segundo trimestre de 2015, conforme mostra os 

resultados de uma pesquisa da Mobile Report, da Nielsen. O aumento foi de 4%, ou seja, 4 

milhões de pessoas a mais em relação aos 68,4 milhões do primeiro trimestre de 2015. 

 

 

  

O uso cada vez mais crescente das redes sociais faz com que sejam disseminadas na 

rede uma grande quantidade de campanhas, opiniões e lutas de vários segmentos. Em apenas 

um instante uma foto, vídeo ou comentário postado em alguma rede social pode viralizar68 e 

gerar grande repercussão. Sem esquecer das grandes manifestações de 2013 que começaram 

a eclodir nas redes digitais.  

Sendo assim, foram perguntados aos entrevistados se eles acreditam que as redes 

sociais influenciam a opinião das pessoas. 64,5% acreditam que o que é postado nas redes 

sociais acaba influenciando os usuários; 33,5% acha que influenciam “em partes” e apenas 

2% acham que não causam influencia. Percebe-se dessa forma, que a grande maioria das 

pessoas acaba tendo suas atitudes, modos e comportamentos influenciados pelo turbilhão de 

postagens feitas na timeline de sua rede social.  

                                                           
68 Termo usual da Internet que designa a ação de fazer com que algo se espalhe rapidamente, semelhante ao 

efeito viral. 
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 Seria por isso que a publicidade estaria tão presente nesses novos meios virtuais de 

socialização? E então, o que leva um indivíduo a criar um perfil em uma rede social? Este foi 

mais um questionamento feito aos entrevistados. Podendo escolher mais de uma opção, 

algumas justificativas foram bastante elencadas como: buscar e manter contatos pessoais 

(164); opção de entretenimento e lazer (156); obter informações em tempo real dos seus 

contatos (69); divulgar atividades pessoais e hobbies (55). Os itens que apontam as redes 

sociais como um local de negócios ou de relações profissionais tiveram menos aceitação em 

relação aos destacados acima. Assim, os menos citados foram: participar de fóruns de 

discussões (35), encontrar promoções de produtos e serviços (31), divulgar atividades 

profissionais (27), procurar oportunidades de emprego (22) e desenvolver negócios para a 

empresa (12). Dessa forma, pode-se concluir que a maioria dos jovens criam perfis em redes 

sociais para estreitar os laços entre as pessoas, aumentar a sociabilidade e expandir seus 

contatos além das barreiras geográficas. 

  Foram sugeridos também três tipos de perfil de usuário das redes sociais com suas 

respectivas características: 1) espectador (somente acompanha os acontecimentos), 2) 

participante (interage e compartilha conteúdo) e 3) criador (cria e divulga seu próprio 

conteúdo). Um percentual de 56% das pessoas se diz participante, 38% espectador e apenas 

6% criador. 
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Sobre as questões já abordadas no Capítulo 02, da utilização da publicidade nas redes 

sociais, os seguintes questionamentos visam perceber de que forma a publicidade é consumida 

por este público nas redes sociais e se a estratégia da utilização da literatura em publicidades 

no Facebook são bem aceitas, curtidas e compartilhadas. Dos entrevistados, 98,5% acreditam 

que as redes sociais são uma boa via de divulgação de propagandas e marketing em geral. 

 Numa escalada de 01 a 10, os entrevistados deveriam apontar qual o grau de relevância 

da publicidade nas redes sociais. A maioria, num percentual de 30,5% diz que a importância 

é grau 10; 23,5% dizem que o grau é 08 e 22% que o grau é 09. A maioria de 39,5% também 

acreditam que a publicidade tem um grau de importância máximo como fonte de informação. 

Isso justifica o percentual de 71,5% que costumam curtir as fan pages (páginas oficiais no 

Facebook) de empresas. 

 

   

 

No entanto, apesar do grande número de pessoas curtirem as fan pages das empresas, 

66% delas dizem que não costumam participar de promoções, ofertas ou sorteios promovidos 

pelas empresas nas redes sociais. E as publicidades postadas pelas empresas, será que elas são 

compartilhadas por estes usuários para outras pessoas? Destes, 53,5% dizem que não 

compartilham publicidades, mas um percentual considerável de 46,5% compartilham.  

Mas o que significa o ato de curtir no Facebook? Segundo Pompeu (2014, p. 255), 

curtir tem várias utilidades: “pode-se usar o curtir como uma ferramenta instantânea de 

comunicação interpessoal. Curtir a foto de alguém, curtir o que ele disse, curtir um comentário 

feito no status de outrem são possibilidades corriqueiras na rede em questão”. Já na relação 

entre as pessoas e as marcas, se na vida real as empresas almejam que os consumidores 
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“interajam” com elas por meio da compra de produtos, da aquisição de serviços, nas redes 

digitais a moeda é diferente. Essa seria mais uma função do curtir no Facebook: 

 

É que, curtindo ‘páginas’ (de marcas ou não), o usuário vai aos poucos 

também construindo o seu mosaico identitário, vai montando um todo 

composto por fragmentos que, a um só tempo, o faz pertencente a vários 

grupos distintos e o individualiza pelo conjunto de suas curtidas. Em outras 

palavras: curtindo a página de um determinado grupo musical, por exemplo, 

a pessoa demonstra que faz parte do conjunto de pessoas que gostam desse 

grupo, que escutam suas músicas, que admiram sua postura, qualquer coisa 

assim (pertencimento). E é por ter curtido esse grupo musical, mas por ter 

curtido também aquele compositor que já morreu, aquela marca de 

chocolates, aquele time de futebol, aquele canal de televisão etc., que essa 

pessoa se define identitariamente (individualidade) – pelo menos na Internet, 

pelo menos naquele momento. (POMPEU, 2014, p. 255-256). 

 

 Assim, para o autor no Facebook, curtir é uma espécie de moeda de troca, com 

múltiplas funções e significados, com um valor simbólico ao mesmo tempo fixo e variável. É 

curtindo uma fan page que se pode vincular-se a ela. É curtindo uma postagem qualquer que 

se deposita algo a favor do seu autor. Curtir algo que um amigo postou é uma maneira de se 

demonstrar um agrado (“gostei disso que você fez”), aprovação (“o que você fez é positivo 

para mim”), orgulho (“quero que vejam que eu gostei do que você fez”), gáudio (“estou feliz 

pelo que você fez”), concordância (“estou de acordo com a sua atitude”), afetividade e 

interesse (“estou interessado em você”) ou mesmo apenas conhecimento (“confirmo que vi 

sua ação”). Ainda para Pompeu (2014, p. 264), curtir ganharia um outro valor simbólico entre 

uma pessoa e uma maca, pois: 

 

consumir, atualmente, está mais para a vinculação afetiva e simbólica entre 

uma pessoa e uma marca do que para uma mera transição financeira. 

Consumir parece dizer respeito mais a significados do que a produtos, 

enquanto comprar tem relação direta com a aquisição de um bem ou de um 

serviço. 
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Sendo assim, perguntou-se quais seriam os fatores ou critérios que mais atraem uma 

publicidade postada em uma rede social. Podendo ser marcada mais de uma opção, os fatores 

mais escolhidos foram: criatividade (168), apresentação do produto como design, fotos etc. 

(130), qualidade do produto (108), postagens com humor (89), promoções (83), valor do 

produto ou serviço (74), credibilidade da marca (70), relação com fatos do cotidiano (56), 

facilidade de pagamento (46), frases e citações literárias (42), comodidade de compra (32), 

engajamento (23). Percebe-se que para que uma postagem seja compartilhada, alguns 

elementos são fundamentais, como a criatividade, o cuidado estético com design e fotografias, 

humor e relações com fatos do cotidiano. No entanto, para 42 pessoas as frases e citações 

literárias também podem ser um diferencial para que uma publicidade chame a atenção do 

consumidor na Internet. 

 Por amadorismo ou falta de estudo de público e mercado muitas empresas que se 

arriscam nas redes sociais acabam falhando e perdendo credibilidade. Para os entrevistados as 

empresas falham principalmente: na elaboração de anúncios não atrativos (140), ações mal 

planejadas (78), preços não atrativos (77), inconsistência nas informações (76), oferta de 

produtos de má qualidade (62) e estoque de produtos limitados (56). Outro dado importante é 

que 62% dos que responderam à pesquisa dizem que já utilizaram as redes sociais como canal 

de contato com alguma empresa. Desse percentual 89,5% disseram já terem sido atendidos 

em sua solicitação. Isso evidencia que por meio das redes sociais, os consumidores se tornam 

cada vez mais próximos das empresas, sendo atendidos em suas solicitações e gerando uma 

maior relação de confiança e credibilidade. 

 Apropriando-se das palavras de Pompeu (2014, p. 265), a marca é o vínculo, não mais 

a empresa, o produto ou sua representação gráfica de forma isolada. Na nova conjuntura da 

publicidade digital não se está falando só de comprar: 

 

Está se falando aqui de afetividade, de aspiração, de identificação, até 

mesmo de projeção. O significado das marcas é tão grande hoje em dia, que 

vincular-se a ela (pela compra de seus produtos ou não) é sempre um ato 

cheio de significados, perfeito portanto para identificar (intimamente) ou 

diferenciar (socialmente). (...) Curtir uma marca ou empresa não tem 

nenhum vínculo de obrigatoriedade com comprar qualquer coisa que essas 

organizações ofereçam. Todavia, o vínculo afetivo se estabelece da mesma 

maneira, representando (para os outros e para a própria pessoa) mais uma 

peça a compor o mosaico identitário de quem consume. 

  

Como foi amplamente discutido no Capitulo 02, as frases e citações literárias têm sido 

uma estratégia recorrente das empresas com o objetivo de atrair o público das redes sociais, 
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que acaba se identificando pelo teor literário e assim consumindo uma “publicidade 

disfarçada” e construindo um vínculo afetivo com a marca. Essas postagens geralmente são 

coloridas, bem ilustradas com desenhos ou fotografias e se utilizam de citações de autores 

famosos e consagrados que falam geralmente de temas universais (amor, amizade, vida) ou 

ligados a algum aspecto da atualidade. Para comprovar se realmente este tipo de postagem é 

eficaz e possui a simpatia do público, foi elaborada a seguinte questão: No meio de um 

turbilhão de postagens na timeline do Facebook qual seria aquela que você compartilharia?  

Esta foi a escolha que os entrevistados deveriam fazer com seis opções de postagens. 

Todas as postagens mostradas são da fan page do banco HSBC Brasil. A primeira possui a 

imagem da silhueta de um homem caminhando e a seguinte frase: “Quanto maior o obstáculo 

mais forte o desejo”, de Jean de la Fontaine. A segunda traz a promoção do sorteio de um 

carro 0 km. A terceira postagem tem uma imagem ao fundo dos trilhos de um trem e a frase 

de William Shakespeare: “Todos os caminhos estão errados quando você não sabe aonde quer 

chegar”. A quarta postagem é uma curiosidade sobre a história do dinheiro através dos tempos. 

A quinta postagem traz uma campanha ecológica sobre o Dia Mundial da Água, com a foto 

de uma torneira e a frase: “Preserve e compartilhe esta ideia”. A última postagem traz a 

promoção de Natal do HSBC para assistir ao espetáculo natalino em Curitiba no camarote do 

banco. 

 

    

Postagem 01     Postagem 02 
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Postagem 03     Postagem 04 

 

    

Postagem 05    Postagem 06 

 

 Para 27% das pessoas a postagem que seria curtida ou compartilhada em seu perfil no 

Facebook, seria a postagem 03, com a frase de Shakespeare; 23% escolheriam a postagem 01, 

com a frase de Jean de La Fontaine; 18,5% replicariam a postagem 05 de preservação da água; 

14,5% escolheriam a informação trazida na postagem 04 sobre as mudanças do dinheiro 

através dos tempos; 12,5% optaram pela postagem 02 da promoção do carro e apenas 2,5% 

decidiram pela postagem 06, da promoção de Natal; 2% não escolheram nenhuma das 

postagens. Diante dos dados desta questão, percebe-se claramente que as postagens com teor 

literário possuem a predileção dos usuários do Facebook. Juntas, as postagens 01 e 03 que 

possuem teor literário somaram 50% do total de entrevistados. As postagens com conteúdo de 

curiosidades e de engajamento em temas relevantes como o meio ambiente somaram 33%. 
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E então, o que levaria um usuário do Facebook a “curtir” ou “compartilhar” uma 

postagem? Essa talvez seja a justificativa das escolhas realizadas pelos entrevistados na 

questão anterior. Podendo escolher mais de uma opção, as características mais atrativas que 

uma postagem deveria ter seriam: ter conteúdo interessante (167), criatividade (135), citações 

em que se identificam (111), humor (104), curiosidades (99), imagem e design (83), 

promoções (24), serviço (20), celebridades (18), ofertas de produtos (13). Constata-se que um 

conteúdo interessante, criativo e as citações literárias são algo muito atrativo para os usuários 

desta rede social. As empresas perceberam que não se atrai mais os consumidores mostrando 

apenas os produtos, mas criando identificação e engajamento com coisas em que o seu público 

se identifica, como é o caso de uma citação literária que naquele momento pode refletir seus 

sentimentos e estado de espírito. Investir em ingredientes como criatividade, humor e 

informações curiosas têm sido uma máxima nas agências de publicidade que estão deixando 

de lado as postagens apenas com ofertas de produtos, serviços ou meras promoções. 

 Tentando chegar ao centro da hipótese levantada durante toda esta pesquisa, foi feita 

uma escala de 01 a 10, para que os entrevistados apontassem qual a chance deles 

compartilharem uma publicidade que utilize algum pensamento ou citação literária. Para 

19,5% a chance é grau 08, para 18,5% a chance é grau 10, para 14% a chance é grau 09. Ou 

seja, juntos do grau 08 a 10, a chance de replicar uma publicidade com teor literário é de 52%. 

Este percentual confirma a hipótese e reafirma que as empresas estão no caminho certo nas 

suas estratégias de engajamento e conquista do público por meio da literatura. 
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Outra forma de consumo da literatura nas redes sociais como o Facebook, tem sido o 

compartilhamento de posts com frases de escritores famosos. São cada vez mais comuns frases 

de Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Carlos 

Drummond de Andrade, Machado de Assis, Leminski, entre outros. Segundo a pesquisa 

realizada por Fabio Malini (2014) e discutida no Capítulo 02, o volume de likes está associado 

a três estratégias. A primeira é usar citações que inspiram o estado de espírito do fã. A segunda 

é compartilhar imagens virais criadas pelos próprios fãs, com uma frase do autor. E a última, 

gerar envolvimento dos usuários em campanhas sociais e políticas a partir da imagem do 

escritor. Segundo a pesquisa, a palavra livro é utilizada cotidianamente nas redes sociais – 

algumas vezes para demonstrar tédio como em “tenho que ler um livro, ai, que preguiça”, mas 

também para recomendar obras e autores para os amigos. 

 Assim, 58,5% das pessoas que responderam à pesquisa, curtiriam e/ou 

compartilhariam frases de escritores famosos em suas redes sociais, contra 41,5% que não 

fariam. Um total de 59% dos entrevistados dizem que consomem literatura no Facebook. 

Desse percentual, 83 citaram que consomem curtindo publicações com citações literárias, 65 

curtindo fan pages de poesias, 60 curtindo fan pages de escritores e autores conhecidos, 47 

compartilhando frases de escritores e apenas 15 postando poesias e poemas autorais. 
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As páginas de poesias e poemas no Facebook são cada vez mais comuns trazendo 

estilos e características completamente diferentes conforme foi mostrado no Capítulo 03. 

Assim, perguntados se conheciam alguma página de poesias no Facebook, 51% dos 

entrevistados disseram que sim e 49% disseram que não. Entre as mais conhecidas citadas por 

eles foram as páginas: Eu me chamo Antônio (92), Poesia Reclamada (25), Pó de Lua (37), 

Filosofão (10), Um Milhão (5), Ex-estranhos (7). Outros somaram 13 citações, em que foram 

lembradas espontaneamente páginas como: frases Tumblr (facebook.com/TumblrFrase) com 

mais de 1.800.000 seguidores; Neologismos (facebook.com/falamath) com mais de 9 mil 

seguidores; Palavras de um Poeta (facebook.com/palavrasdeumpoetaaa) com mais de 1200 

seguidores; Doce desconhecida (facebook.com/docedesconhecida) com mais de 260.000 

seguidores; Poetizar-te (facebook.com/poetizar-te), comunidade com mais de 8000 

participantes; Brasileirissimos (facebook.com/brasileiríssimos) com mais de 6.300.000 de 

seguidores; Leiteratortura (facebook.com/literatortura) com mais de 640.000 seguidores; 

Clube dos Poetas; Filosofando; Frases do pensador; Afetomina (facebook.com/afetomina) 

comunidade com mais de 12.000 participantes; Moça, você é mais poesia que mulher 

(facebook.com/mocaepoesia) com mais de 230.000 seguidores; Com açúcar, com afeto 

(facebook.com/comafeto) com mais de 700.000 seguidores; entre outras. 

  Outra questão levantada foi se as pessoas entrevistados curtiriam ou compartilhariam 

poesias visuais, como esta extraído da página do Pó de Lua. 

 

  

 

A pesquisa aponta que 68% disseram que sim e 32% disseram que não. Este percentual 

mostra a grande aceitação que esse tipo de poesia tem tido nas redes sociais, tanto em curtidas 

como em compartilhamentos. A página do Pó de Lua, por exemplo, que já possui mais de 
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1.200.000 seguidores geralmente possui mais de 1000 curtidas e 300 compartilhamentos em 

cada poesia postada. Sua caligrafia e estética são a marca registrada que diferenciam as poesias 

da autora Clarice Freire das centenas de autores que surgem com novas propostas poéticas nas 

redes sociais. 

 A página Eu me chamo Antônio, já amplamente explanada no Capítulo 03, possui 

características próprias e que podem ajudar a elencar o que mais chama a atenção neste estilo 

de poesia visual que surgem nas redes digitais. Assim foi apresentada a seguinte poesia abaixo, 

para que os entrevistados apontassem quais os aspectos que mais chamam a atenção. 

  

 

O visual foi o critério mais apontado com 109 citações, seguido do design (79) e 

estética (70). Logo depois foram citados os versos (69), as rimas (68), o desenho (66) e as 

imagens (59). O ritmo teve apenas 17 citações e outros somaram 12. O que se pode observar 

é que características que antes eram essenciais em uma poesia como versos, rimas, métricas e 
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ritmo estão perdendo lugar para aspectos mais visuais como design, desenho e estética. Essa 

tem sido uma preocupação de muitos poetas do Facebook, que competem com uma avalanche 

de imagens e informações. A poesia deve ser atrativa, deve despertar o desejo de ser lida, 

apreciada e consequentemente curtida e compartilhada. Talvez seja esse o grande sucesso das 

páginas Eu me chamo Antônio, Pó de Lua e Um Cartão, que devido ao grande sucesso nas 

redes sociais se transformaram em livros. 

 Para 85% dos entrevistados esse tipo de literatura postada no Facebook ajuda no 

estímulo à leitura e à produção literária. Sobre os livros originários dessas páginas literárias, 

60,5% dos entrevistados disseram que não os comprariam, mas um percentual significativo 

de 39,5% já compraram ou teriam interesse em adquirir e ler alguma obra proveniente das 

páginas do Facebook. 

 

   

  

Por fim, sabe-se que hoje a literatura não está presente apenas nos livros como 

acontecia em tempos atrás, mas está pulverizada em diversos suportes materiais e virtuais. Ao 

encerrar a pesquisa, os entrevistados citaram onde eles consomem mais literatura no seu dia a 

dia. Com 124 citações, o livro ainda é o suporte mais utilizado para o consumo literário. No 

entanto, as redes sociais já se tornaram um local de consumo e produção literária, com 103 

citações. Um número de 70 entrevistados disseram que consomem mais literatura em sites, 70 

deles por meio de atividades escolares, 63 acessando blogs, 47 através de aplicativos e 25 por 

e-books. Os outros meios citados somaram 25. 
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 Para Ana Cristina Dourado, doutora em Teoria da Literatura em artigo publicado69 na 

Revista Emília, em outubro de 2011, a ideia de leitura ainda está bastante associada às práticas 

escolares. A pesquisadora afirma que da população brasileira total, estima-se que cerca de um 

terço lê com frequência e, supostamente, busca alternativas ou tem seu contato com livros 

facilitado em escolas, bibliotecas, livrarias ou pela família. Os leitores considerados com uma 

relação mais frequente com os livros têm de 11 a 17 anos, justamente por receberem estímulos 

à leitura por parte do sistema educacional. Sobre a leitura literária ela afirma que,  

 

ocorre um processo muito distinto da leitura para aprender algo ou para 

comprovar conhecimentos concretos. Na verdade, muitas vezes, a leitura 

literária coloca o que é conhecido num contexto estranho, novo, para 

confrontar sentidos estabelecidos, brincar com as palavras, de forma a fazer 

o leitor entrar num processo de criação de seus próprios sentidos. Por isso se 

afirma que a literatura deve provocar a sensação de estranhamento em 

relação à realidade. Assim, ampliamos nossa forma de ver, saindo dos 

padrões de organização do conhecimento útil, científico, real, mas sem nos 

distanciarmos inteiramente dele, apenas expandindo nossa forma de 

compreender. (DOURADO, 2011). 

 

  

 Por fim, vale destacar as considerações dadas Canclini (2014) no seu artigo Quanto ou 

como se lê? Refazer as perguntas, publicado na Revista Observatório Itaú Cultural. Para o 

autor, a maioria das pesquisas sobre leitura estima quanto se lê em papel, desconsiderando 

que a maior parte da leitura realizada no cotidiano é feito por meio das telas dos computadores, 

dos tablets, smartphones e outros aparelhos eletrônicos. Assim, ele relembra que o surgimento 

de uma nova técnica significa para a sociedade a destruição da técnica anterior. Dessa forma, 

                                                           
69 Artigo “Ler Literatura” publicado na Revista Emília em outubro de 2011, disponível em 

http://www.revistaemilia.com.br/mostra.php?id=53, acessado em 06/01/2016. 
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será que as telas irão substituir os livros? Essa foi a mesma pergunta feita quando o cinema 

surgiu em relação ao rádio, ou a TV que poderia extinguir o cinema. Para o autor, 

 

As inovações em formatos e mídias culturais não eliminam necessariamente 

seus predecessores. O rádio, o teatro, o cinema, a televisão e o vídeo foram 

se transformando diante do desafio das novas mídias de comunicação. É 

razoável acreditar que a expansão das telas multimídia, nas quais se lê e se 

escreve diariamente, estaria conspirando contra o hábito de ler? 

(CANCLINI, 2014, p. 169). 

 

 Mas a principal crítica feita pelo autor é em relação às pesquisas realizadas sobre 

consumo de cultura, onde são privilegiadas a leitura em papel, avaliando os entrevistados de 

acordo com a quantidade de livros, revistas e jornais que cada um leu por semana, por mês ou 

por ano. Canclini (2014) indaga: 

 

Por que subestimar as muitas horas que, a cada dia, adolescentes e jovens (e 

um bom número de adultos) dedicam a ler e escrever no Facebook e em 

outras redes sociais? O questionamento feito em outras perguntas sobre a 

‘penetração da leitura de livros digitais’ e os perfis desses leitores não é 

suficiente para compreender as muito variadas, descontínuas, mas 

frequentes, práticas de leitura realizadas em computadores e celulares. 

 
 Dessa forma, Canclini chama a atenção para o fato de que pouquíssimas pesquisas 

sobre leitura exploram o quanto se lê na Internet e como a leitura digital se relaciona com 

aquela feita em papel. O autor cita o estudo realizado pela The Rise of Reading do Pew 

Research Center (2012), que revela que 19% dos entrevistados têm um e-book e 19% um 

tablet. Segundo esta pesquisa, 43% dos norte-americanos maiores de 16 anos realizaram 

leituras longas em formato digital (31% dos leitores constantes de notícias e 16% dos leitores 

de revistas e jornais). Assim, Canclini (2014) concluiu a partir dos resultados desse estudo 

que, 

 

aqueles que estão imersos na leitura digital adquirem um perfil que os 

diferencia daqueles que leem somente em papel: aqueles que utilizam 

dispositivos com telas são leitores de mais tempo, fazem-no com mais 

diversidade de motivos, consomem livros em diferentes formatos (digital, 

em papel e audiolivros) e preferem comprar livros a pegá-los emprestados. 

(p. 171). 

  

Neste sentido, Canclini amplia o conceito de leitura a partir do desenvolvimento dos 

novos suportes digitais: 
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Ler não é mais somente entender palavras e frases. É também saber usar 

ícones de navegação, barras de espaços, abas, menus, hiperlinks, funções de 

busca de texto, imagens e músicas, mapas de sites. O texto eletrônico é um 

hipertexto. A interação pode ser com um ambiente autoral, ou seja, um 

conteúdo determinado por uma empresa, uma instituição ou um indivíduo 

somente para obter informação ou comprar algo, e também pode consistir 

em interagir modificando o conteúdo, comunicando algo que não foi pré-

determinado, como acontece em e-mails, blogs ou fóruns. O leitor chega a 

ser autor, o consumidor produz. Já sabemos que quando se avalia esse 

sentido amplo das competências leitoras, são os jovens, adolescentes e, 

inclusive, as crianças que obtêm os melhores resultados. (CANCLINI, 2014, 

p. 172). 

 

 Dessa forma, os modos atuais de leitura não podem ser desprezados, muito menos as 

formas de literatura que surgem diariamente no ciberespaço. Para Canclini (2014), os livros 

não estão em decadências, mas em relações de dependência com novas mídias e formas de 

ler: “São destacados no Kindle por muitos leitores e podemos ver os seus comentários. Trechos 

de livros são publicados nos murais do Facebook e se opina sobre eles no Twitter.” (p. 176). 

Por fim, ele destaca essas novas formas de leitura e escrita da atualidade onde, 

 

Os adolescentes e jovens vivem essas experiências nos festivais de poesia 

em voz alta, na criação literária em blogs, nas edições independentes e nos 

audiolivros e páginas digitais que estimulam a ver de outro modo a cena da 

escrita e da leitura, como formas de pensar e fazer tecido social. Parece ser 

útil olhar esse espectro de outras práticas culturais para compreender como 

é possível balancear as doses do que, na leitura e na escrita, é conversa e 

bate-papo, pensamento e entretenimento, simples informação ou formas de 

ampliar a nossa capacidade de habitar o mundo. 

 

Por isso é tão importante o surgimento de novas formas híbridas de literatura que 

surgem com o desenvolvimento do ciberespaço e sua cibercultura. A literatura deve estar em 

todos os lugares e em todos os suportes, não apenas encerrada nas bibliotecas e nos livros. 

Assim, as redes sociais e digitais tem o dever de provocar o estimulo à leitura e 

consequentemente despertar novos talentos, novos escritores, novos movimentos e o 

surgimento de formas literárias e leitores de novos tempos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É inegável as profundas transformações que a Internet vem possibilitando em todos os 

âmbitos da vida cotidiana, rompendo fronteiras e desestruturando modelos comunicacionais 

já consagrados. Com o desenvolvimento da Cibercultura são muitas as possibilidades de 

produção, publicação e recriação do texto literário no ambiente virtual. A literatura no 

ciberespaço vem ganhando novos contornos e fomentando o surgimento de cada vez mais 

autores que encontram nas redes sociais uma possibilidade de apresentar ao mundo o seu fazer 

literário. Assim, ao final deste estudo sobre as novas manifestações literárias que surgem nas 

redes sociais, sobretudo no Facebook, pode-se destacar alguns pontos importantes. 

 O primeiro ponto refere-se à potencialidade do meio virtual para o surgimento de um 

novo suporte para a linguagem literária, com características como a instantaneidade e a 

interatividade. Com a Internet, as produções literárias foram alteradas na maneira de serem 

produzidas, lidas e publicadas. A literatura produzida seguia algumas regras e determinadas 

condições para ser produzida. Com as novas tecnologias da comunicação e informação, a 

produção é muito mais rápida e não precisa passar pelo crivo de editoras. Os usuários possuem 

maior liberdade para manifestar o seu pensamento e criar suas próprias regras. Sem dúvida, o 

meio virtual quebrou muitas das barreiras da instituição literária, e a principal delas foi a 

distância entre o leitor e o autor. Por meio de ferramentas nas redes sociais e nos blogs, os 

autores estabelecem contato direto com seu público, que acaba interferindo, interagindo e 

opinando em seus textos literários. 

 A participação ativa dos usuários é um ponto de destaque, já que antigamente para que 

um autor tivesse retorno de uma obra publicada em um livro, isso deveria ser mensurada de 

forma subjetiva pelo número de exemplares vendidos, por alguma resenha crítica publicada 

em um jornal ou no máximo por um carta enviada por um leitor mais interessado. Hoje, com 

a interatividade promovida pelas redes digitais, o acesso ao autor é feita de maneira direta e 

isso foi comprovado nesta pesquisa, onde todos os autores entrevistados foram contatados 

através de rede social ou e-mail.  Além disso, com a tecnologia avançada, é possível mensurar 

de forma objetiva o número de pessoas que viram e acessaram cada publicação do autor, além 

do perfil do seu público. 

Assim, a instantaneidade torna-se uma das principais características dos textos virtuais, com 

publicações mais fluídas e que agradam a diversos tipos de públicos. Dessa forma, a literatura 

que surge nas redes sociais, sobretudo no Facebook, espaço que foi analisado na presente 
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pesquisa, pode ser considerada como Ciberliteratura, como uma “desarrumação de uma lógica 

secular”, proporcionando uma maior liberdade de expressão, quebra de paradigmas estéticos 

e de formas literárias pré-estabelecidas. Os textos virtuais são geralmente mais pessoais e 

transmitem uma individualidade própria dos usuários interconectados deixando latente o que 

Canclini denominou como hibridação. 

  Outra característica dos textos publicados no Facebook são as citações e referências 

a alguns autores já consagrados. Essa estratégia tem sido utilizada claramente pela propaganda 

de marcas famosas que desejam promover um maior grau de engajamento entre os seus 

usuários. Estas citações, muitas vezes reconhecidamente canônicas de autores renomados, são 

utilizadas pelos usuários para expressar um estado de espírito ou situações de sua vivência ou 

cotidiano. Muitas vezes, estes escritos não são acompanhados da devida assinatura do escritor, 

causando aí uma problemática em relação a autoria. Como foi visto nos exemplos dados ao 

longo da pesquisa, a utilização dos textos famosos seja por empresas ou por usuários acaba 

fazendo do Facebook um espaço onde a literatura passa a ser reelaborada, transmutada do 

suporte impresso para outro contexto ou ainda criada, como um produto cibercultural. 

 A literatura nas redes sociais tornou-se muito mais do que uma forma de expressão de 

um autor para o mundo, mas, a criação de produtos com identidade e características próprias. 

A fan page Eu me chamo Antônio, analisada durante a pesquisa é uma referência neste quesito. 

As poesias visuais de Pedro Gabriel criaram uma estética própria e inovadora, atraindo pelas 

rimas simples, trocadilhos de apelo popular e pelo visual inusitado de uma caligrafia original 

desenhada em um guardanapo. O que eram simples expressões de um poeta de bar, tornou-se 

o sustento de um jovem publicitário que hoje vive da sua marca com diversos produtos 

licenciados, 2 livros publicados por uma grande editora e viagens para vários lugares do Brasil 

para divulgar seu trabalho. Igual ao Pedro Gabriel, surgem dezenas de poetas do Facebook 

todos os dias, onde encontram na rede social do momento sua vitrine para chegar ao gosto 

popular. 

 Foi através das mudanças nos paradigmas de leitura e escritas provocadas pela 

Internet, que estas experiências na rede se multiplicam todos os dias. Dentre outras vantagens, 

a Internet e as redes sociais vêm promovendo a descoberta de novos talentos da literatura 

contemporânea, fazendo migrar escritores já consagrados que acabam se rendendo aos apelos 

do público nas redes sociais. Além disso, possibilitou o aparecimento de novos gêneros 

literários como as narrativas hipertextuais e as criações poéticas multimídia, e o estreitamento 

da interação entre leitores em autores em uma profunda troca de informações em tempo real. 
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 Analisando as produções literárias nas redes sociais, sem dúvida a forma poética mais 

encontrada são as poesias visuais que viralizaram no Facebook e o no Instagram. Essas novas 

produções literárias possuem características próprias do ciberespaço, e desse novo tipo de 

leitor que deseja uma leitura não-linear, mais curta e com apelo visual. Assim, constata-se que 

páginas como Eu me chamo Antônio, Caneta Perdida, Pó de Lua, Letras garrafais, entre 

outras se valem de uma caligrafia própria e de postagens coloridas e bem desenhadas. Vive-

se hoje em uma sociedade em que o imagético é muito forte e o visual, às vezes, importa mais 

do que o próprio conteúdo. Certamente um post somente com texto em letras pretas e fundo 

branco é muito menos atrativo do que uma poesia desenhada no vidro de uma garrafa com um 

fundo colorido. Os poetas dessa nova geração, além de toda inspiração poética devem também 

pensar no conjunto, na estética em que a poesia vai estar inserida para que possam se destacar 

no turbilhão de informações que os usuários recebem em sua time line. 

 Mas foi por meio da pesquisa aplicada presencialmente com 200 jovens do ensino 

médio e universitários que muitos questionamentos foram elucidados. De modo geral os 

entrevistados confirmaram as hipóteses que motivaram este projeto e deram várias 

contribuições sobre a relação entre a literatura, a publicidade e as redes sociais. Fica claro que 

essa nova geração que nasceu com a Internet já possui uma predileção e aceitação para uma 

linguagem mais híbrida e multimídia. Além disso, suas escolhas mostram que a literatura pode 

estar nos mais diversos suportes e linguagens, seja o comercial de um banco ou num 

guardanapo rabiscado. Essa nova geração possui uma aceitação natural desses novos 

fenômenos com a Ciberliteratura e a interatividade promovidas pelas redes digitais. 

 A pesquisa apontou algumas conclusões: os jovens estão cada vez mais conectados; 

eles querem uma linguagem mais próxima, rápida, atrativa e visual; ainda consomem literatura 

por meio do livro mas já enxergam as redes sociais como espaço para este fim; consomem 

literatura no Facebook seja por meio de citações de autores consagrados ou na descoberta de 

novos autores e de estéticas diferenciadas; são atraídos por propagandas inteligentes e que 

sabem persuadir de forma sutil. 

 O último ponto a ser observado é a importância que o livro em relação aos demais 

suportes. Todos os ciberautores que foram entrevistados ressaltaram que o sonho de cada um 

deles é ter suas produções publicadas em um livro. A Internet funcionaria como uma vitrine e 

como um lugar para experimentar novas formas de criação e possibilidade de recriar o que já 

existe. No entanto, a consagração do autor ainda é o livro impresso, físico, palpável. Muitos 

já conseguiram, outros estão tentando um lugar ao sol para serem descobertos por uma grande 
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editora. Para isso eles inovam e criam maneiras cada vez mais originais de expressar suas 

inspirações literárias. 

O fato é que com a ciberliteratura uma nova forma de criação literária vem surgindo 

totalmente oposta ao que prega o cânone literário. Os textos virtuais são muito mais leves, 

mais simples, híbridos em seus elementos, longe de regras e formalismos. Neste novo suporte, 

a escrita literária ganha nova possibilidade de criação e publicação, diferente do livro impresso 

onde nem tudo que se gostaria era viável de ser publicado. A rede com seu caráter híbrido, 

mestiça e multimídia abre um campo de infinidade de possibilidades ao autor que agora além 

de um texto verbal dialoga também outras linguagens como a fotografia, os sons e os vídeos, 

produzindo conteúdos híbridos e que atraem esta geração cibernética. 

Mas este ambiente tão atrativo e cheio de potencialidades das redes sociais também 

possui algumas desvantagens que merecem ser refletidas. Para onde vai toda a produção 

literária de uma fan page ou de um usuário quando ele desfaz a sua conta em uma rede social? 

O que será que aconteceu com todos os poemas, poesias e contos publicados nas comunidades 

e páginas da extinta rede social Orkut? Será que alguém já conseguiu catalogar ou fazer um 

inventário de todas as produções literárias que estão disseminadas na Internet? Essas são 

problemáticas próprias da efemeridade das relações contemporâneas. Infelizmente, a literatura 

nas redes sociais é tão efêmera como uma chuva de verão. Ela se dissolve rapidamente e se 

mistura com um turbilhão de fotos, selfies e vídeos engraçados. Sendo assim o livro ainda 

torna-se uma saída para se tornar perene uma produção literária. Talvez por isso a maioria dos 

autores sonha em transformar seus postagens descartáveis em livros que poderão ser lidos e 

relidos e que não desaparecerá no toque de um clique.  

Dessa forma, diante de várias lições desta pesquisa fica a certeza de que seja no livro 

ou nas redes sociais, a literatura ainda é uma forma de expressão e transformação de vidas. 

Por isso, deve ser respeitada em suas diversas manifestações e consumida nos seus diversos 

suportes. Como provoca Canclini em seu artigo, deve-se refazer as perguntas: não o quanto 

se lê, mas o que se está lendo. Por isso, nenhuma forma literária deve ser ignorada ou 

rebaixada, mas aproveitado suas potencialidades para formar o sujeito-leitor. 
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ANEXO (QUESTIONÁRIO APLICADO COM ESTUDANTES) 
 

1. Qual a sua idade? 

 

( ) Abaixo de 12 anos 

( ) de 12 a 15 anos 

( ) De 15 a 18 anos 

( ) De 19 anos a 25 anos 

( ) De 26 anos a 35 anos 

(  ) De 36 anos a 50 anos 

(  ) Acima de 51 anos 

 

2. Qual o seu sexo? 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

3. Qual a sua escolaridade? 

a. Ensino Fundamental 

b. Ensino Médio completo 

c. Ensino Médio incompleto 

d. Ensino Superior completo 

e. Ensino Superior incompleto 

 

4. Você utiliza alguma(s) rede(s) social(is) com frequência? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

5. Quantos dias por semana você acessa redes sociais? 

a. 1 ou 2 dias 

b. 3 ou 4 dias 

c. 5 ou mais dias 

d. Não utilizo 

 

6. Em média, quanto tempo por dia você gasta acessando redes sociais? 

a. Até 1 hora 

b. Até 2 horas 

c. Até 5 horas 

d. Até 8 horas 

e. Acima de 8 horas 

f. N.d.a. 

 

7. Quais redes sociais você mais acessa? 

a. Facebook 

b. Twitter 

c. Instagram 

d. Linkedin 

e. Outras _______________________ 

f. Nenhuma 
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8) Por onde você costuma acessar as Redes Sociais?  

(Permitido marcar várias opções) 

a. PC (Computador) 

b. Celular 

c. Tablets 

d. Notebook 

e. Lan house 

f. Não acesso 

 

9) Você acredita que as redes sociais influenciam nas opiniões das pessoas? 
(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Em partes 

 

10) Com qual finalidade você criou um perfil nas Redes Sociais?  
(Permitido marcar várias opções) 

(   ) Buscar e manter contatos pessoais 

(   ) Encontrar promoções de produtos/serviços 

(   ) Desenvolver negócios para empresa 

(   ) Buscar e manter contatos profissionais (Networking) 

(   ) Participar de fóruns de discussões 

(   ) Entretenimento/Lazer 

(   ) Obter informações em tempo real de meus contatos 

(   ) Divulgar atividades profissionais 

(   ) Procurar oportunidade de emprego 

(   ) Divulgar atividades pessoais/hobbies 

 

11) Qual é o seu tipo de perfil? 
(   ) Espectador (Somente acompanha os acontecimentos) 

(   ) Participante (Interage e compartilha conteúdo) 

(   ) Criador (Cria e divulga seu próprio conteúdo) 

 

12) Você acredita que as redes sociais são uma boa via de divulgação, como 

propagandas e marketing em geral? 
(   ) Sim 

(   ) Não 

 

13) Na sua opinião qual o grau de relevância da publicidade nas redes sociais? 
(   ) 1 (   )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (   )7 (   )8 (   )9 (   )10 

 

14) Qual a importância da publicidade como fonte de informação? 
(   ) 1 (   )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (   )7 (   )8 (   )9 (   )10 

 

15) Você costuma curtir as fan pages (páginas oficiais no Facebook) de empresas? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

16) Você costuma participar de alguma publicidade (promoções, ofertas, sorteios etc..) 

de empresas pela Rede Social? 

(   ) Sim 
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(   ) Não 

 

17) Compartilha publicidades para outras pessoas? 
(   ) Sim 

(   ) Não 

 

18) Em sua opinião, o que mais te atrai em uma publicidade realizada nas Redes Sociais?  
(Permitido marcar várias opções) 

(   ) Credibilidade da marca 

(   ) Criatividade 

(   ) Engajamento 

(   ) Valor do produto e/ou serviço 

(   ) Relação com fatos cotidianos 

(   ) Facilidade de pagamento 

(   ) Bom-humor 

(   ) Qualidade do produto 

(   ) Frases e citações literárias 

(   ) Promoções 

(   ) Comodidade da compra 

(   ) Apresentação do Produto (Design, Fotos,..) 

 

19) Em sua opinião, onde as empresas falham na comunicação de suas marcas e produtos 

nas Redes Sociais? (Permitido marcar várias opções) 

(   ) Ações mal planejadas 

(   ) Inconsistência nas informações 

(   ) Anúncios não atrativos 

(   ) Preços não atrativos 

(   ) Produto(s) de má qualidade 

(   ) Estoque de produtos limitado 

 

20) Você já utilizou as redes sociais como canal de contato com alguma empresa? 
(   ) Sim 

(   ) Não 

 

21) Você foi atendido em sua solicitação? 
(   ) Sim 

(   ) Não 
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22) Qual dessas publicidades abaixo postadas na fan page de um Banco você curtiria 

ou compartilharia?  

 

(   ) postagem 01 

 

  
    

(   ) postagem 02 

 
(   ) postagem 03 

 

(   ) postagem 04 

 
(   ) postagem 05 

 
(   ) postagem 06 
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23) O que te leva a "curtir" ou "compartilhar" uma postagem no Facebook? 

(Permitido marcar várias opções) 

(   ) Conteúdo interessante 

(   ) Criatividade 

(   ) Imagens e Design 

(   ) Citações em que me identifico 

(   ) Promoções 

(   ) Celebridades 

(   ) Ofertas de produtos 

(   ) Humor 

(   ) Curiosidades 

(   ) Serviços 

 

24) Na sua opinião qual a chance de você compartilhar uma publicidade que utilize um 

pensamento ou citação literária? 

(   ) 1 (   )2 (   )3 (   )4 (   )5 (   )6 (   )7 (   )8 (   )9 (   )10 

 

25) Você costuma curtir e/ou compartilhar frases de escritores famosos em suas redes 

sociais? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

26) Você consome literatura no Facebook? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

27) De que maneira? (Permitido marcar várias opções) 

(    ) Curtindo publicações com citações literárias 

(   ) Curtindo fan pages de poesia 

(   ) Postando poesias e poemas autorais 

(   ) Curtindo fan pages de escritores e autores conhecidos 

(   ) Compartilhando frases de escritores 

 

28) Conhece alguma página de poesias no Facebook? 

( ) Sim 

( ) Não 

Qual?____________________________ 

 

29) Conhece algumas dessas páginas de literatura no Facebook? (Permitido marcar 

várias opções) 

(   ) Pó de Lua 

(   ) Eu me chamo Antônio 

(   ) Um Milhão 

(   ) Filosofão 

(   ) Ex-estranhos 

(   ) Poesia reclamada 

(   ) Outra 

_____________________________ 

(   ) Não conheço nenhuma
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30) Você curtiria ou compartilharia poesias como essa postadas no Facebook?  

(    ) sim (    ) não 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) O que mais te chama atenção na poesia abaixo postada no Facebook (permitido 

marcar várias opções). 

 

(   ) visual 

(   ) versos 

(   ) imagens 

(   ) rimas 

(   ) ritmo 

(   ) design 

(   ) estética 

(   ) desenho 

(   ) outro _____________________ 

 

32) Você acredita que esse tipo de literatura postado no Facebook ajuda no estímulo a 

leitura e a produção literária? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

 

33) Compraria ou já comprou algum livro proveniente de poesias feitas nas redes 

sociais? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

34) Onde você consome mais literatura no seu dia a dia? (Permitido marcar várias 

opções) 

(   ) Livros 

(   ) Atividades Escolares 

(   ) Redes Sociais 

(   ) Aplicativos 

(   ) E-books 

(   ) Sites 

(   ) Blog



 
 

 

 


