
 
 

 
 

Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF 

Centro de Ciências do Homem – CCH 
Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem - 

PPGCL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA CULTURA E OS PARADOXOS VIRTUAIS: DA 
GERAÇÃO DE 60 À CONTEMPORANEIDADE  

 
 
 
 
 

CLESIANE BINDACO BENEVENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos dos Goytacazes - RJ 
Outubro – 2016 



 
 

 
 

 
A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA CULTURA E OS PARADOXOS VIRTUAIS:  

DA GERAÇÃO DE 60 À CONTEMPORANEIDADE 
 
 
 
 
 
 

CLESIANE BINDACO BENEVENUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do Homem, da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, como parte das exigências para a 
obtenção do título de Mestre em Cognição e 
Linguagem. 

 
Orientador: Prof. Dr. Pedro Lyra 

 
Coorientador: Prof.ª. Dr.ª Analice de Oliveira Martins 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes – RJ 
            Outubro - 2016 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA CULTURA E OS PARADOXOS VIRTUAIS: 

DA GERAÇÃO DE 60 À CONTEMPORANEIDADE 

 

CLESIANE BINDACO BENEVENUTI 

 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do Homem, da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro, como parte das exigências para a 
obtenção do título de Mestre em Cognição e 
Linguagem. 

 
Orientador: Prof. Dr. Pedro Lyra 

 
Coorientador: Prof.ª. Dr.ª Analice de Oliveira Martins 

 

APROVADA: ____/____/______. 

 

BANCA EXAMINADORA: 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Wladimir do Vale Lyra (Letras – UFRJ) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF 

(Orientador) 
___________________________________________________________________________ 

Prof.ª. Drª. Analice de Oliveira Martins (Letras – PUC-RIO) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF 

(Coorientador) 
___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza (Comunicação – UFRJ) 
Universidade Estadual do Norte Fluminense - UENF 

___________________________________________________________________________ 

Profª. Drª. Luciana Moraes Barcelos Marques (Linguística e Língua Portuguesa - PUC-MG) 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha mãe (in memorian) Alizete Tecinari Bindaco, meu maior 
exemplo de vida, sabedoria e perseverança, e a meu esposo Luiz Cláudio Benevenuti, 

meu eterno amigo e companheiro. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades. 

A esta universidade, a todo o corpo docente, que me recebeu de braços abertos e 

oportunizou a janela que hoje vislumbro, eivado pela acendrada confiança no mérito 
e ética aqui presentes. 

Aos meus orientadores, Prof. Dr. Pedro Lyra e Prof.ª Dr.ª Analice de Oliveira Martins, 

pelo suporte no pouco tempo que lhes coube, pelas correções, incentivos, confiança 
e, principalmente, pela troca de conhecimento. 

À minha mãe Alizete Tecinari Bindaco, minha heroína, pelo amor, incentivo em meus 
estudos e apoio incondicional em todos os momentos de minha vida.  

A meu esposo Luiz Cláudio Benevenuti, pelo companheirismo, paciência e amizade. 

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte desta etapa de minha formação, 

o meu muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

BENEVENUTI, Clesiane Bindaco. A evolução tecnológica da cultura e os 
paradoxos virtuais: da geração de 60 à contemporaneidade. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Cognição e Linguagem) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Cognição e Linguagem. UENF, Campos dos Goytacazes/RJ.   

Com o surgimento da internet e a revolução provocada pelas novas tecnologias da 
informação e comunicação, já era esperado que o modo de se produzir, divulgar e 
ler textos também fosse modificado. Hoje, o meio físico divide espaço com o digital, 
proporcionando novas experiências com o literário através de textos curtos e com 
interação - quase que imediata - do leitor. Um problema emerge de tudo isso: se 
com a velocidade, evolução e transformações tecnológicas, os meios de 
comunicação eletrônicos - como elementos transformadores do mercado cultural e 
dos elementos primordiais do processo - prejudicariam ou beneficiariam as formas, 
campos e setores da cultura contemporânea. Para tentar responder a esse 
questionamento, partiu-se da hipótese de que a web impactou significativamente a 
sociedade, pois é o mais rápido veículo de comunicação da atualidade e também de 
interatividade entre pessoas e entre elas e o texto literário, sem deixar de destacar o 
papel do mercado do livro e o impacto que essa realidade provocou nas vendas 
físicas convencionais. Nessa perspectiva, este trabalho pretendeu investigar a 
evolução tecnológica da cultura - principalmente da literatura -, suas transformações, 
contribuições, oposições e motivações diante de uma era tecnológica e de um 
público também tecnológico, e assim destacar quais estratégias foram e são criadas 
pelo mercado para oferecer interações significativas entre os outros elementos do 
processo: produtor, público, objeto e contexto; através de abordagem investigativa e 
documental, embasada em levantamentos bibliográficos. Os estudos apontaram que 
as tecnologias digitais não só modificaram o modo de difusão da literatura, o suporte 
textual, mas também a linguagem utilizada e o enquadramento do mercado editorial 
e cultural ao novo panorama atual, de informações rápidas e de um público cada vez 
mais diversificado. Para isso, autores como Pierre Lévy, Pierre Bourdieu, Theodor 
Adorno, Sandra Reimão, Terry Eagleton, Antonio Candido, entre outros, foram 
utilizados.       
 
 

Palavras-Chave: Evolução tecnológica; Evolução Cultural; Indústria Cultural; 
Ciberespaço; Literatura. 

            

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Since the advent of the internet and the revolution caused by the new information 
and communication technologies, a change in the way of producing, publishing and 
reading texts was to be expected. Nowadays, the physical environment shares room 
with the digital one, providing new experiences in the daily literature through shorts 
texts and with the interaction- almost immediate- of the reader.  Due to this, a 
problem emerges: if, because of speed, evolution and technological transformations, 
the electronic means of communication- as transforming elements into the cultural 
market and in the primordial elements of the process- would be harmful or beneficent 
to the forms, fields and sectors of the contemporary culture. In order to try answering 
this question, one started from the hypothesis that web has significantly impacted 
society, because it is the fastest means of communication today, as well as of 
interactivity among people and among them and the literary texts, not rejecting the 
book market role and the impact that this reality brought to the conventional physical 
sales. To that end, this project intended to investigate the technological evolution of 
culture- mainly literature- its transformations, contributions, oppositions and 
motivations before a technological age and before a public which is either 
technological, and so to emphasize which strategies were and are created by the 
market in order to offer significant interactions among the other elements of the 
process: producer, public, object and context; through investigative and documental 
approach, based on bibliographic researches. Such studies have showed that digital 
technologies have changed not only the way of diffusion of literature, the text 
support, but also the language employed and the structure of the publishing and 
cultural industry into the current panorama, which is of fast information and with a 
public more and more diversified. Thus, we based this work on authors like: Pierre 
Lévy, Pierre Bourdieu, Theodor Adorno, Sandra Reimão, Terry Eagleton, Antonio 
Candido, among others.  

Keywords: Technological evolution; Cultural evolution; Cultural industry; 
Cyberspace; Literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1: A Composição do Mercado Cultural (Elementos do processo) ................. 17 

Figura 2: Quadro da Evolução Cultural .................................................................... 19 

Figura 3: Capa Original de Banguê (1ª edição) ........................................................ 29 

Figura 4: Capa Original de Menino de Engenho (2ª edição) .................................... 29 

Figura 5: Relação livro por habitante/ano ................................................................. 30 

Figura 6:Lista “Livros Mais Vendidos” – Revista Veja .............................................. 32 

Figura 7: A geração de 60 ........................................................................................ 34 

Figura 8: A geração de 22 ........................................................................................ 35 

Figura 9: Principais meios de divulgação da geração de 60 (jornais e revistas) ..... 37 

Figura 10: O Pasquim. 1ª edição, 26 de junho de 1969, Rio de Janeiro .................. 37 

Figura 11: O Pasquim. 74ª edição, de 18 de novembro de 1970, Rio de Janeiro ... 38 

Figura 12: O Pasquim. 300ª edição (29 de janeiro de 1975) ................................... 39 

Figura 13: Exemplo de poema mimeografado ......................................................... 43 

Figura 14: Exemplo de poema mimeografado ......................................................... 43 

Figura 15: Escritores da geração de 80 ................................................................... 45 

Figura 16: Poesia de Arnaldo Antunes - “Via de mão dupla”.................................... 47 

Figura 17: Poema de Augusto de Campos – “Pós Tudo” ......................................... 50 

Figura 18: Blog oficial da Bruna Surfistinha ............................................................. 55 

Figura 19: Meio físico e digital .................................................................................. 58  

Figura 20: Número de livros produzidos no Brasil entre 2000/2009 ........................ 59 

Figura 21: Número de títulos e exemplares produzidos entre 2000/2009 ............... 60 

Figura 22: Portal “Domínio Público” – A Divina Comédia ......................................... 61  



 
 

 
 

Figura 23: Portal “Domínio Público” – Machado de Assis ........................................ 62 

Figura 24: Portal “Domínio Público” – Fernando Pessoa/Florbela Espanca ............ 64 

Figura 25: Poesia desenhada de Clarice Freire ....................................................... 68 

Figura 26: Blog – Poesia Popular Nordestina .......................................................... 70 

Figura 27: Publicação de página de livro no Instagram ........................................... 70 

Figura 28: Citação de Drummond no dia da poesia no Instagran ............................ 71 

Figura 29: Vida e Morte de Lampião ........................................................................ 74 

Figura 30: Matéria publicada no Jornal “O Povo”, em 29 de junho de 1938 ............ 75 

Figura 31: Varal exposto na feira de Aracaju ........................................................... 77 

Figura 32: Varal virtual do site Educar para Crescer ................................................ 77 

Figura 33: Capa de folheto de cordel ....................................................................... 81 

Figura 34: Elenco de novela ..................................................................................... 82 

Figura 35: Releitura de Saramandaia ....................................................................... 82 

Figura 36: Site Acorda Cordel/ Cordel na escola ..................................................... 84 

Figura 37: Mercado de leitura digital caminha para estagnação: vendas de e-readers 

em US$ milhões ....................................................................................................... 87 

Figura 38: Produção de livros físicos em US$ bilhões ............................................. 88 

Figura 39: Crescimento das vendas de livros em volume e faturamento ................. 89 

Figura 40: Hábito cultural dos brasileiros em 2014 .................................................. 90 

Figura 41: Hábito cultural dos brasileiros em 2015 .................................................. 90 

Figura 42: Importância dos gêneros em faturamento ............................................... 91 

Figura 43: Preço médio dos gêneros ....................................................................... 92 



 
 

 
 

Figura 44: Comparativo Volume 2014x2015 .............................................................. 

92 

Figura 45: Produção e vendas do setor editorial brasileiro ...................................... 94 

Figura 46: Best-Sellers 2014 x 2015. Top 10 mais vendidos ................................... 94 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

SNEL - Sindicato Nacional dos Editores de Livros  

PIB - Produto Interno Bruto  

PSD - Partido Social Democrático  

CBL - Computer-Based Learning  

FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas  

USP - Universidade de São Paulo  

CBL - Câmara Brasileira do Livro  

SNEL - Sindicato Nacional dos Livreiros (SNEL)  

ABLC - Academia Brasileira de Literatura de Cordel  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO  

1.  INTRODUÇÃO .......................................................................................... 01  

2. CONSAGRAÇÃO, NASCIMENTO E “MORTE” DA LITERATURA  

2.1 Dialógos entre literatura e sociedade .................................................. 04  

     2.2. Literatura na escola: leitura e ensino ................................................. 07 

2.3. Literatura: abordagens históricas e contemporâneas ......................... 10 

2.4. Literatura: além de uma simples definição .......................................... 14 

 

3. A COMPOSIÇÃO DO MERCADO CULTURAL ........................................... 17 

4. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA CULTURA NO BRASIL DOS ANOS 60 

A 2000 ............................................................................................................ 19 

4.1. A situação da poesia no Brasil nos anos 60 a 2000 ........................... 21 

4.2. Disputa por reconhecimento e as relações de poder: herança ou            

mérito? ........................................................................................................... 25  

4.3. Autonomia e crescimento do Mercado Editorial .................................. 30  

4.4. O Pasquim e as vozes “silenciadas” de uma imprensa “nanica” ........ 36  

 

5. A SITUAÇÃO DA LITERATURA NO BRASIL NOS ANOS 80 E OS 

REFLEXOS DA PÓS- MODERNIDADE  

5.1. A maturidade poética-tecnológica-contemporânea ............................. 44  

5.2. “Pós-tudo” muda tudo? A diversidade cultural e lítero-textual em era 

tecnológica ..................................................................................................49  

6. O LUGAR E O PAPEL DA POESIA E O MERCADO DO LIVRO NA ERA DA 

INFORMAÇÃO  

6.1. Reflexos da pós-modernidade: acervos físicos e digitais ................... 58  

6.2. Ciberespaço, uma realidade irreversível ............................................. 65  

6.3. “Achados” nas Redes Sociais ............................................................. 66 

6.4. A arte e suas duas vertentes .............................................................. 69  

 



 
 

 
 

7. ENTRE O ERUDITO E O POPULAR: FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

REINVENTAM O MERCADO PARA TODOS    

7.1. Cordel: a autêntica cultura popular ..................................................... 72  

7.2. Entre o declínio e a evolução midiática ............................................... 76  

7.3. O cordel em diálogo com outras linguagens: música, teatro, 

teledramaturgia e cinema ........................................................................... 79  

7.4. Literatura de Cordel: conquista de novos leitores ............................... 83 

8.0. NOVOS TEMPOS, NOVOS HÁBITOS ................................................... 85  

9. O MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO E SEUS DADOS 

QUANTITATIVOS  

9.1. A importância dos gêneros ................................................................. 91 

9.2 Comparativo de volume ....................................................................... 92 

9.3. Os responsáveis pelas vendas: TOP 10  ............................................ 94 

10. CONCLUSÃO ........................................................................................... 97  

REFERÊNCIAS............................................................................................. 100     
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

A poesia surgiu num passado muito distante, e não há registro das origens. Se 

Homero, século X a/C, é o nome mais remoto, ela não pode ter começado com ele, 

naquele nível tão elevado. Definitivamente, as primeiras manifestações se perderam, 

numa época em que não havia como registrar nada de forma duradoura. Mesmo 

assim, ela atravessou os milênios, como a mais elevada expressão estética do 

espírito. 

Sua simplicidade, subjetividade e funcionalidade midiática sobreviveram, apesar 

da evolução das tecnologias e dos meios de comunicação. Hoje, esse tipo textual 

está presente em recintos sociais abertos, como praças, praias, teatros, 

restaurantes, em formato de recitais e saraus. Se esses são recintos restritos, ela se 

espalha de modo universal no novo ambiente criado pela Pós-modernidade1, que é o 

ciberespaço, onde ela retomou grande parte da sua presença no cotidiano das 

pessoas, como meio de retratar uma realidade pautada na representação, 

verdadeira ou não, dos sujeitos que a compartilham nesse espaço virtual, 

proporcionando a esses sujeitos o poder de inserção cultural, como também 

subsídios para a organização, questionamento e compreensão do mundo. Só não 

está presente na tevê, por aquilo que o orientador desta Dissertação considera como 

“receio do vigor da palavra poética”.  

A importância dos estudos culturais e de poesia, assim como de suas 

transformações, consiste em debruçar-se sobre as questões referentes à evolução 

tecnológica e ao espaço que o mercado cultural ocupa na contemporaneidade; e a 

da literatura em geral, como fenômeno midiático em circulação, em pontuar a 

motivação, a evolução desse tipo textual e sua adaptação à contemporaneidade e a 

uma nova realidade, sem perder a sua essência e o seu comprometimento com o 

público.  

                                                             
1 "Sem identidade, hierarquias no chão, estilos misturados, a pós-modernidade é isto e aquilo, num 
presente aberto pelo e. A tecnociência avança, maravilhosa, programando tudo, mas sem rumo. O 
sujeito blip, sem perseguir uma identidade única, harmoniosa, vive a vida justapondo lado a lado suas 
vivências: e, e, e, e. Vivências pequenas, fragmentárias, porque não se crê mais em totalidades ou 
valores maiúsculos tipo Céu, Pátria, Revolução, Trabalho, mas se prestigia a prática na micrologia do 
cotidiano. Assim posto, enfim, o pós-modernismo continua a flutuar no índecidível. Não há como 
decidir. Fim do moderno e começo do pós-moderno. É demônio terminal e anjo anunciador. Na 
condição pós-moderna, como já se disse, a vida não é um problema a ser resolvido, mas 
experiências em série para se fazer. Abertas ao infinito pelo pequenino e" (SANTOS, 1986, p. 111). 
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O Cordel é um exemplo disso. Como a mais autêntica forma de poesia popular, 

criada inicialmente para atingir o máximo possível de pessoas e sem 

comprometimento com formalidades acadêmicas, ganhou lugar no espaço virtual. E 

a poesia erudita, com estruturação diferenciada, carregada de ditos e não-ditos, 

entrelinhas, intertextualidades, elaboração mais formal e linguagem requintada, 

também ganhou força nesse espaço de compartilhamentos.  

O mercado cultural, ao longo dos anos, sofreu fortes influências tecnológicas, 

sendo uma tecnologia substituída por outra, exigências de cada época. O maior sinal 

de atraso, nesse contexto, é quando o produto velho permanece.  

A internet abriu duas vertentes: o que as pessoas querem e precisam ler e o que 

lhes é oferecido. Páginas e conteúdos inadequados, com citações e fontes errôneas, 

num universo em que se pode compartilhar de tudo e de todos, circulam aos montes 

no ciberespaço (rede)2. Estabelece-se, assim, uma oposição entre o agradável e útil 

e o inútil. 

A literatura tem função humanizadora porque confirma a humanidade do 

homem, com obrigações a cumprir - como a de satisfazer a necessidade universal 

de sua fantasia, a de contribuir para a formação da personalidade, a de auxiliar e 

despertar a construção de conhecimento do mundo e do ser. Tudo isso advém do 

fato de ela, a literatura, agir com o impacto indiscriminado da própria vida, com o 

desinteresse quase geral da população somado à existência de uma produção 

cultural inadequada e a uma indústria cultural que valoriza os meios de comunicação 

e a produção em massa.  

Com a velocidade das informações, seriam os meios de comunicação 

eletrônicos, transformando a composição do mercado cultural e os elementos 

primordiais do processo, prejudiciais aos campos e aos diversos setores da cultura 

contemporânea e à literatura, por exemplo?  

O impacto significativo da web, seu crescimento, contribuições e abrangência 

são incontestáveis, o que a torna o mais rápido veículo de comunicação da 

atualidade: usuários são emissores e receptores ao mesmo tempo, num espaço 

econômico-sócio-cultural de interatividade, e um verdadeiro instrumento de difusão 

de textos. 

                                                             
2 Ciberespaço ou “rede” é o termo usado por LÉVY, Pierre: CIBERCULTURA. Editora 34, 1999. 
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Embora o mercado cultural tenha ampliado seus horizontes e disponibilizado 

recursos midiáticos à informação, ainda há muitos pontos comuns entre a mídia de 

massa e a internet, o que compromete a cultura e a divulgação de dados confiáveis 

no espaço virtual. Investigar esses pressupostos forneceria subsídios para 

emissores e receptores navegarem seguros para disseminar e captar informações e, 

ao mesmo tempo, abstrair-se delas.  

Nessa perspectiva, para enriquecer as discussões sobre o assunto em 

questão, a linha do tempo - dos anos 60 até a atualidade - será analisada, com 

destaque para alguns textos literários de cada geração, numa abordagem 

investigativa e documental, com o intuito de evidenciar os principais textos que 

circularam e circulam no país, por geração, no meio virtual e físico, a produção 

cultural no ciberespaço e sua aceitação no mundo contemporâneo, juntamente com 

a venda de livros físicos e digitais, os gêneros em evidência, o crescimento do 

mercado editorial e os livros responsáveis por esse crescimento (TOP 10 – os 10 

livros mais vendidos no ano): uma relação entre passado e presente, ou melhor, o 

“passado” no presente.  

Os esforços para o desenvolvimento da pesquisa são justificados porque é 

importante debruçar-se sobre as questões referentes à evolução tecnológica e ao 

espaço que o mercado cultural ocupa na contemporaneidade, diante dos novos 

“atores sociais” e no ciberespaço, suas contradições, relevâncias e motivações, para 

que a arte e a cultura não sejam exauridas de suas potencialidades de leitura e 

reflexão da vida, isto é, que não percam sua real intencionalidade. 

Para fomentar a análise, dados quantitativos de vendas físicas e digitais (e-

books) de livros, aumento ou estagnação da indústria digital serão levantados e 

debatidos, juntamente com o crescimento no número de leitores e de obras em 

circulação no país por gênero escolhido para leitura, e o lugar e papel da literatura 

(poesia) na contemporaneidade. 
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2. NASCIMENTO, CONSAGRAÇÃO E “MORTE” DA LITERATURA 

2.1. Diálogos entre literatura e sociedade 

A relação existente entre literatura e sociedade sempre foi vista por focos 

diversificados. Falar em literatura é falar de sociedade - o que a obra literária 

configura na realidade - em que ela se espelha exteriormente para se configurar. 

Entende-se, então, que a obra literária questiona a sociedade (a arte é uma 

suprarrealidade modificada da sociedade) e essa é disseminada a partir do contato 

social entre outras pessoas. 

No século XX, Lukács (1885-1971) e Adorno (1903-1969) trouxeram uma 

reflexão acerca da literatura, trataram da crise da objetividade literária e a definiram 

como aquilo que traz à tona o processo de alienação social. 

Com a transformação da sociedade (pensamentos, valores, ideais, entre 

outros), a literatura também se transforma, pois sofre com os efeitos dessas 

mudanças e acaba por perder a reflexão de mundo e distancia o escritor da 

realidade, em seu processo de criação. 

Lukács (2000, p. 52) assevera que “quer esta distância seja orientada para o 

futuro ou para o passado, quer marque uma ascensão ou uma descida em relação à 

vida, não cria nunca uma realidade nova, mas sempre um simples reflexo subjetivo 

daquilo que já está lá”. A verdadeira literatura vigente deve ser capaz de promover 

antíteses na sociedade e de provocar rupturas e não ser óbvia, mas, sim, trazer o 

que está oculto na realidade. 

Com base no referido autor e em suas considerações históricas, nota-se uma 

tendência ainda muito recorrente nos estudos de literatura, que é a procura pelo 

social, sua construção e a formalização de conteúdos a partir de outros pontos de 

vista, “fundindo texto e contexto numa interpretação dialética íntegra” (CANDIDO, 

1985, p. 4). 

Bakhtin (1999, p. 02) também considera o social e faz sua reflexão a respeito 

do assunto numa visão marxista, atribuindo outros sentidos e interpretações à 

relação linguagem-mundo-pensamento, considerando os fatores sociais para a 

formação da consciência e da língua; podendo-se destacar, ainda, a divisão de 

classes sociais, as variedades profissionais, com foco na dialética cultural e social, 
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sendo a língua, para Bakhtin (1999, p. 03), uma “realidade material específica 

ideológica”. 

Portanto, a língua é “um fragmento material da realidade” (Bakhtin, 1999, p. 

03), cheia de significações que só se desenvolvem a partir do processo de interação 

social entre o homem e o meio. Desde o início da humanidade, o homem sempre 

organizou e se utilizou de simbologias para se expressar e tentar explicar sua 

origem.  

A leitura, ao longo da história da humanidade, sempre foi tida como fonte e 

símbolo de aprendizagem e conhecimento. Quem dominava a leitura era visto como 

culto e importante, afinal ela, a leitura, não era um bem acessível a todas as 

pessoas. 

A leitura não se desenvolveu em uma só direção, ou extensão. Assumiu 
muitas formas diferentes entre diferentes grupos sociais em diferentes 
épocas. Homens e mulheres leram para salvar suas almas, para melhorar 
seu comportamento, para seduzir seus enamorados, para tomar 
conhecimento dos acontecimentos de seu tempo, e ainda, simplesmente, 
para se divertir. (DARNTON, 1989, p. 212) 

Por muitos anos, não era possível pensar em práticas de leitura separadas do 

espaço escolar, pois elas estavam diretamente condicionadas a esse ambiente, às 

opções religiosas e aos princípios da industrialização, acompanhando seu crescente 

ritmo. No século XIX, a literatura foi assumida para a formação do caráter, ligada à 

moral. 

Só no século XX a função educativa da leitura penetrou os diversos 

segmentos da vida social, tornando-se o principal veículo de construção de uma 

visão de mundo, de pessoa, normas e valores, contribuindo para o desenvolvimento 

e formação do imaginário coletivo, que perdeu força diante das novas mídias, pois o 

público televisivo – por exemplo – é muito maior que o público leitor. 

Durante muitos séculos, a leitura de textos era vista somente como um bem 

pertencente à classe alta, que acreditava ser essa o principal elemento do processo 

de dominação do conhecimento e de pessoas, contribuindo – assim – para o 

surgimento de uma sociedade excludente.  

O homem lúcido não pode permanecer quieto e resignado enquanto o seu 
país deixa que a literatura decaia e que os bons escritores sejam 
desprezados, da mesma forma que “um bom médico não poderia assistir, 
quieto e resignadamente, a que uma criança ignorante contraísse 
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tuberculose pensando que estivesse simplesmente chupando bala” 
(POUND, 2006, p. 37). 

Com os avanços tecnológicos (imprensa, televisão, computador, entre 

outros), novos suportes de leitura foram criados, valorizando bastante a diversidade 

textual, permitindo-se encontrar tudo na internet, de obras completas a sintetizadas, 

o que - muitas vezes - compromete a leitura completa de obras fundamentais da 

literatura e priva o leitor de fazer inferências diversas durante a leitura desses textos.  

Há de se destacar que o ciberespaço promoveu o leitor, ou seja, com a 

internet o leitor passou a ser coautor em sua criticidade, o que torna a leitura de 

textos literários, principalmente os poéticos, um hábito cada vez mais frequente 

entre as pessoas. A novidade, agora, é a possibilidade de se ler vários textos ao 

mesmo tempo e até de interagir com o próprio escritor. Para Perrone-Moisés (1998, 

p. 204):  

Não há sinais de que as novas tecnologias da comunicação estejam 
contribuindo para a troca de informações culturais consistentes e 
significativas; o que se vê é uma proliferação de dados superficiais, relativos 
a todas as áreas e todas as culturas, embalados em invólucros vendáveis e 
perecíveis na memória dos usuários. 

Desse pensamento, é possível inferir que a globalização e os meios de 

comunicação não estão unindo as pessoas, pelo contrário, estão proporcionando o 

que a autora chama de “dês-cultura” (p. 205), já que cultura, para ela, representa 

seleção, atribuição de sentido e de valor, o que é bem diferente da atual realidade.  

Não é verdade que os meios de comunicação não permitam trocas 

significativas, interação entre as pessoas e acesso a informações e à cultura. Os 

indivíduos nunca estiveram tão próximos de textos – de muitos textos ao mesmo 

tempo - e de escritores como agora, as redes sociais são exemplos disso, o 

fundamental é selecionar a informação a que se deseja ter acesso. 

Se ler consiste em selecionar, em esquematizar, em construir uma rede de 
remissões internas ao texto, em associar a outros dados, em integrar as 
palavras e as imagens a uma memória pessoal em construção permanente, 
então os dispositivos hipertextuais constituem uma espécie de objetivação, 
de exteriorização, de virtualização dos processos de leitura. (LÉVY, 2010, p. 
43) 

Em pleno século XXI, considerar a internet como superficial e inviável a troca 

de informações e como uma “dês-cultura” é um risco. A internet não seleciona 

ninguém, nós é que selecionamos o que queremos ou não ler, compartilhar, atribuir 
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valor e sentido. “Os hipertextos servem para interromper o fluxo de leitura através de 

redes remissivas interligadas, os links, e para conduzir o leitor a um vertiginoso  

delírio de possibilidades”. (VILLAÇA, 2002, p. 107) 

 

 

2.2. Literatura na escola: leitura e ensino 

Literatura é sinônimo de promoção: oportunidades de leitura iguais para 

todos; tornando-a um bem da sociedade e não apenas exclusividade de uma classe 

pequena e selecionada da população. “Ser leitor na perspectiva literária é estar em 

condições de interpretar, compreender, construir significações e refletir sobre o 

material, a partir do envolvimento com as práticas sociais e a vida cotidiana” 

(KLEIMAN, 2002, p. 12). 

Sobre o ensino de literatura nas escolas, Zilberman (2010, p. 12) destaca que,  

Hoje, o ensino de literatura não é mais compreendido como a transmissão 
de um patrimônio já construído e consagrado, mas como responsável pela 
formação do leitor. A execução dessa tarefa depende de se conceber a 
leitura não como resultado satisfatório do processo de alfabetização e 
decodificação de matéria escrita, mas como atividade propiciadora de uma 
experiência única com o texto literário. 

 Também vale destacar as ideias de Perissé acerca da literatura e de seu 

processo de compreensão e prática: “A palavra cria mundos, é ativa e ativadora. 

Com as palavras criamos o passado, o presente e o futuro. A palavra tem o poder de 

arrumar, organizar nossa percepção e expressá-la. A palavra dá forma à realidade. 

Dá realidade à realidade” (2006, p. 08). A palavra cria mundos imaginários, não 

reais. Infelizmente, o que se vê nas escolas é uma literatura estagnada, com 

objetivos ontológicos, com fins em si mesma, não funcionais3. 

O trabalho com a literatura deve apagar a ideia de que o ato de ler e a 

literatura resumem-se apenas a livros e a “historinhas” infantis – prática ainda 

vivenciada em muitas escolas-, sendo necessário ao professor ir além do básico, 

isto é, criar meios de inserir o aluno no universo literário para que ele possa 

estabelecer relações entre o conhecimento empírico e a literatura. Por intermédio 

desta, o indivíduo é capaz de se relacionar e mergulhar em textos literários diversos, 

                                                             
3 EAGLETON, Terry. Teoria da literatura (1983, p. 11). Termo usado para afirmar a literatura como 
mecanismo vivo, não estático, dependente de um povo e de um determinado momento. 
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músicas, filmes, histórias de vida carregadas de sentimentos e vivências do autor, 

suas percepções de mundo e métodos de criação. 

Sem abrir-se ao novo, vivenciar a realidade imposta pela sociedade moderna 

– seus avanços e consequências – junto a seus alunos, assim como a ânsia pelo 

conhecimento, de forma a ampliar a visão de mundo do discente e inseri-lo no 

universo da literatura, estimulando o desejo pela leitura literária que acomoda 

emoções, fantasias e conhecimentos diversos, a educação não funciona.  

Para que isso não ocorra, é imprescindível aproximar o aluno da literatura, 

utilizando-a como ferramenta de interação e de valorização do ensino, não 

permitindo sua omissão na educação pelos próprios professores de Letras, por ser – 

talvez – um dos maiores desafios da educação atual: proporcionar o gosto pela 

leitura através da literatura em tempos digitais, com um público pertencente a uma 

era de comunicações e informações rápidas oferecidas pela internet.  

  Literatura é expressão, é palavra que possibilita a criação de novos 

universos, novas realidades, novos caminhos e novas visões de mundo, tornando-se 

a responsável por modificar e transformar o sujeito em ser pensante, preocupado 

com o mundo e com as transformações que pode fazer a partir de suas decisões 

(ZILBERMAN, 1990).  

A literatura representa o coroamento de um processo histórico de 
transformação e diferenciação no uso de instrumentos mediadores. A obra 
literária cria o desejo de reconstruir o imaginário e a consciência intuitiva. O 
real informado pelo escritor é concebido como o somatório das práticas 
cotidianas (ZILBERMAN, 1990, p. 54). 

Inserir-se na sociedade, agregar valores, só é possível a partir de um ensino 

literário eficaz e de uma busca constante por meios que proporcionem essa 

educação: livros, filmes, teatro, páginas de internet selecionadas, entre outros. 

Resgatar a própria leitura de mundo pode ser um meio eficiente para se construir a 

identidade literária que permitirá ao indivíduo refletir acerca de si mesmo e da 

sociedade na qual está inserido.  

Literatura é transformação: transformação do ser humano em ser consciente 

e comprometido com o mundo e com ele mesmo, ser crítico, capaz de pensar por si 

e de fazer a diferença na sociedade (ZILBERMAN, 1990). De acordo com essa ideia, 

Gullar (1983, p. 152) diz que: 
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Cada indivíduo é um professor a serviço da sociedade ou contra ela, mas 
sempre em função dos valores estabelecidos. E não poderia ser de outro 
modo. O homem é um ser social e sua vida não tem sentido se não se 
insere na sociedade. (...) uma sociedade fundada sobre a injustiça educa 
para a injustiça. Donde se conclui que a sociedade tem que ser reeducada 
para poder educar.  

Segundo Perrone-Moises, já passou da hora de resgatar a cultura, de deixar 

de lado o ensino imbecilizante (já que a educação literária é atribuída apenas à 

escola) oferecido – sem generalizar – pela globalização, em que tudo é fácil e 

descartável, em que não se tem mais tempo para nada, para ninguém, para 

aprender com o outro e com a própria história. Merece lúcida observação a 

afirmação da autora: 

A sociedade passa por um momento em que a luta não se trava mais entre 
concepções diferentes de cultura, entre cultura e a contra-cultura, alta 
cultura e cultura de massa, mas entre a cultura e a descultura pura e 
simples. (...) luta com as consequências muito mais diretas sobre o real, 
entre o poder econômico globalizado e as aspirações políticas e culturais 
localizadas. (...) em termos filosóficos, é uma luta entre universalismo e 
particularismos (PERRONE-MOISES, p. 203-204). 

Enfim, é momento de se pensar em uma educação sólida, que pode ser 

assegurada pela literatura, que estimule o jovem a seguir em frente, a ser criativo, 

crítico, questionador, que o prepare para o mundo pensante, “desigual”, 

consolidando e transformando a cultura inútil em cultura letrada, para que as 

pessoas não pensem umas pelas outras, ou uma por várias, mas cada uma por si e 

criem também para si, num universo atual de compartilhamento desmedido. Para 

Zilberman (1990, p. 19) 

[...] o texto literário introduz um universo que, por mais distanciado do 
cotidiano, leva o leitor a refletir sobre sua rotina e a incorporar novas 
experiências (...) o texto artístico talvez não ensine nada, nem se pretenda a 
isso; mas seu consumo induz a algumas práticas socializantes que, 
estimuladas, mostram-se democráticas, porque igualitárias.  

O sabor criado pelas palavras propicia a apreensão de novos saberes, a 

busca por eles, permitindo a libertação do pensamento. A imaginação torna-se a 

memória, a projeção de um futuro, sendo a literatura a reflexão do passado e a 

iluminação do futuro. Como assevera Deleuze (2007, p. 16), a literatura precisa ser 

escrita em “língua estrangeira”, isto é, precisa criar uma linguagem própria, rica, que 

atinja o inesperado, a linguagem mais sublime. 
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A literatura trabalha com elementos bastante instigantes, como o maravilhoso, 

o estranho, o sobrenatural, o inexplicável, a ruptura com o real. Verificam-se 

acontecimentos estranhos que fogem à lógica, mas que, abordados pela literatura, 

aparentam ser normais. O universo literário nada mais é que uma irrealidade da 

realidade, no entanto possui o real e o irreal entrelaçados – através da linguagem 

simbólica - não sendo possível isolá-los um do outro.  

Acerca dessa concepção, Deleuze (2007, p. 18) afirma que “não há verdade, 

que antes de ser uma verdade, não seja a efetuação de um sentido ou a realização 

de um valor. A verdade como conceito é totalmente indeterminada. Tudo depende 

do valor e do sentido do que pensamos”, não sendo o pensamento linear, horizontal, 

reto, mas cheio de significados que forçam o pensamento e a imaginação.  

Na literatura, a linguagem é espaço da criação, e ela a torna distinguível da 

linguagem utilizada para outras finalidades. Literatura é linguagem em que diversos 

elementos e componentes de um texto entram em uma relação mais abrangente e 

complexa. Sua forma de expressão tem uma ligação ficcional com o mundo. A obra 

literária é um evento linguístico que projeta um mundo ficcional que inclui falante, 

atores, acontecimentos e um público implícito.  

Portanto, arte, vida e pensamento estão intimamente interligados, 

oportunizando uma nova maneira de se pensar e agir. “O pensador exprime assim a 

bela afinidade entre pensamento e vida: a vida fazendo do pensamento algo ativo, o 

pensamento fazendo da vida algo afirmativo”. (Deleuze, 1983, p. 116). Por isso, é 

impossível pensar o ensino sem a literatura, sem a riqueza que a obra literária pode 

oferecer. O mundo evolui, e a literatura acompanhou e acompanha seu crescente 

ritmo. 

 

2.3. Literatura: abordagens históricas e contemporâneas 

A modernidade é compreendida por Baudelaire (1988, p. 174) como 

transitória, efêmera, contingente, que se desdobra em grandes centros urbanos, 

provocando a experiência do choque. Experiências necessárias de tempo, espaço, 

do outro e de si mesmo, oferecidas pela vida, com seus riscos e possibilidades.  

(...) um grande e sempre crescente número de pessoas vem caminhando 
através desse turbilhão há cerca de quinhentos anos, embora muitas delas 
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tenham provavelmente experimentado a modernidade como uma ameaça 
radical (...). O turbilhão da vida moderna tem siso alimentado por muitas 
fontes: grandes descobertas nas ciências físicas (...); a industrialização da 
produção, que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos 
ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, 
gera novas formas de poder corporativo e de luta de classes; descomunal 
exploração demográfica (...) rápido e muitas vezes catastrófico crescimento 
urbano; sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em seu 
desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais 
variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez mais 
poderosos (...); movimentos sociais de massa e de nações (...); enfim, 
dirigindo e manipulando todas as pessoas e instituições, um mercado 
capitalista mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão (...) 
Para ser inteiramente moderno, é preciso ser anti-moderno: desde o tempo 
de Marx e Dostoievski até o nosso próprio tempo tem sido impossível 
apreender e aproveitar as potencialidades do mundo moderno sem se 
revoltar e lutar contra algumas das suas realidades mais palpáveis. 
(BERMAN, 1986, p. 14-16) 

Berman levanta um questionamento bem pertinente acerca da modernidade 

e, logo a seguir, responde-o: 

O que aconteceu ao modernismo entre os séculos XX e XXI? De vários 
modos, prosperou e cresceu para além de suas próprias esperanças 
selvagens. Na pintura e na escultura, na poesia e no romance, no teatro e 
na dança, na arquitetura e no design, em todo um setor de mídia eletrônica 
e em um vasto conjunto de disciplinas científicas que nem sequer existiam 
um século atrás. (...) O pensamento moderno, desde Marx e Nietzsche, 
cresceu e se desenvolveu, de vários modos; não obstante, nosso 
pensamento acerca da modernidade parece ter estagnado e regredido. 
(BERMAN, 1986, p. 22) 

Santos (1986, p. 42) exemplifica muito bem o que vem a ser Modernidade e 

Pós-Modernida, num quadro comparativo:  

O QUE É PÓS-MODERNO 

 Jair Ferreira dos Santos 

MODERNIDADE PÓS-MODERNIDADE 

Cultura elevada Cotidiano banalizado 

Arte Anti-arte 

Estetização Desestetização 

Interpretação Apresentação 

Obra/originalidade Processo/pastiche 
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Forma/abstração Conteúdo/figuração 

Hermetismo Fácil compreensão 

Conhecimento superior Jogo com a arte 

Oposição ao público Participação do público 

Crítica cultural Comentário cômico, social 

Afirmação da arte Desvalorização obra/autor 

 

Para Jair F. dos Santos (O que é pós-moderno. São Paulo, Brasiliense, 1986. 

p. 111.), a pós-modernidade surgiu em oposição ao moderno. Com a expansão das 

cidades, o consumismo, a tecnociência empregada em aparelhos domésticos e de 

entretenimento, foram os propulsores para o surgimento do que Santos e Toynbee 

(1947) chamaram de pós-moderno. Este é conduzido por valores que se opõem. 

Para os autores, o cotidiano banal, a antiarte, a desestatização, a figuração, a 

participação das pessoas, entre outros, nas artes, na literatura, na música e no 

cinema são marcas pós-modernas. Valores, verdades, Deus, família, pensamentos, 

desejos, loucura, poesia, sexualidade são debatidos e contestados, uma verdadeira 

derrocada das grandes ideias e valores. O homem, nesse contexto pós-moderno, 

torna-se apático, momentâneo, narcisista. O contexto em que está inserido é 

dominado pela tecnologia avançada. O homem vive num simulacro e abastece-se de 

signos. Vivências fragmentadas e fragmentárias. 

Não há como negar que a pós-modernidade trouxe dúvidas e gerou 

inquietações em muitos escritores quanto à permanência e divulgação da literatura 

num mundo envolto a tanta informação e modernização, em que a mensagem é 

rápida e, às vezes, sem muito objetivo. A moda é curtir, compartilhar.   

Ao voltar no tempo, há alguns séculos atrás, escrever e dominar as letras era 

privilégio de poucos - a maioria filhos de nobres enviados para seminários a fim de 

que aprendessem o ofício das letras. Na segunda fase do romantismo – por exemplo 

- as poesias eram carregadas de sentimentos e os poetas, muito jovens, entre seus 

vinte e poucos anos, registravam suas decepções com a vida e com o mundo, 

lamentavam, não queriam a morte, mas sabiam que ela era uma realidade 

inevitável.  
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A literatura, acompanhando a evolução social, passou por diversas mudanças 

e continuou a registrar o contexto histórico de uma época, o que auxilia o leitor a 

compreender determinados momentos e períodos históricos, imortalizando poetas, 

focando estilos literários variados e pertencentes a um determinado período. De 

todas as tipologias textuais, a poesia é a mais antiga delas, segundo estudiosos da 

área, e seria sua origem (primeiros registros reconhecidos) encontrada em Ilíada, de 

Homero4. 

O trabalho significativo com as palavras, a descrição da existência e dos 

sentimentos humanos tornam a literatura difícil de ser compreendida por um leigo no 

assunto, talvez seja esse o maior motivo de se utilizá-la para fins amorosos e de 

denúncia, pois sua análise vai além do óbvio.  

Defini-la é um grande desafio, talvez até uma audácia, visto a divergência que 

sua elucidação gera entre os teóricos e críticos literários. A complexidade quanto a 

sua delimitação está no fato de que os estudos literários não chamam “de literatura, 

não qualificam como literária a mesma coisa; não visam diferentes aspectos de um 

mesmo objeto, mas diferentes objetos” (COMPAGNO, 2003, p. 26).  

A literatura provoca no leitor um efeito duplo: aciona sua fantasia, colocando 
frente a frente dois imaginários e dois tipos de vivência interior; mas suscita 
um posicionamento intelectual, uma vez que o mundo representado no 
texto, mesmo afastado no tempo ou diferenciado enquanto invenção, 
produz uma modalidade de reconhecimento em quem lê (ZILBERMAN, 
1990, p. 19). 

Em Aristóteles, literatura é “imitação ou representação (mimèsis – origem em 

Platão) de ações humanas pela linguagem” (COMPAGNO, 2003, p. 38). Para 

Aristóteles, a arte imita a natureza não porque a copia, mas porque procede como 

ela.  

Ora, na arte não há (pelo menos no sentido científico) iniciador ou 
precursor. Tudo está no indivíduo, cada indivíduo recomeça por sua conta a 
tentativa artística ou literária; e as obras dos predecessores não constituem, 
como na ciência, uma verdade adquirida, da qual aproveita-se aquele que 
vem em seguida. Um escritor de talento hoje tem tudo por fazer. Ele não 
está mais avançado que Homero. (Proust, 1988, p. 50) 

Nos anos 20, a literatura passou a ser compreendida como tudo o que foge 

ao comum, à fala e à linguagem comuns. “A poesia é linguagem em sua função 

estética” [...] “Deste modo, o objetivo do estudo literário não é a literatura, mas a 

                                                             
4  Poema épico que descreve a Guerra de Troia, do século XI a.C.  
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literariedade, isto é, aquilo que torna determinada obra uma obra literária” 

(Formalistas Russos, 1976, p. 9), segundo A Teoria Literária dos formalistas russos5. 

Agora, ela não é apenas ficção ou imaginação, mas linguagem diferenciada e 

inovadora, particularizada do padrão tradicional, sem desconsiderar o meio social, 

porém sem prender-se apenas a ele.  

Os fomalistas, portanto, consideravam a linguagem literária como um 
conjunto de desvios da norma, uma espécie de violência linguística: a 
literatura é uma forma especial, em contraste com a linguagem “comum”, 
que usamos habitualmente [...] a especificidade da linguagem literária, 
aquilo que a distinguia de outras formas de discurso, era o fato de ela 
‘deformar’ a linguagem comum de várias maneiras. Sob a pressão dos 
artifícios literários, a linguagem comum era intensificada, condensada, 
torcida, reduzida, ampliada, invertida. Era uma linguagem que se ‘torna 
estranha’, e graças a este estranhamento, todo o mundo cotidiano 
transformava-se, subitamente, em algo não familiar. (EAGLEATON, 1983, p. 
4) 

Desde então a literatura exerce a função de criar, recriar, inovar, dizer para 

nada dizer, sem compromisso com o real, com normas e regras. Então, em pleno 

século XXI, é possível dizer que a literatura morreu, diante de tantas novidades? 

Mesmo com a criação dos meios de comunicação, a literatura continua viva, ampliou 

seus espaços, alçou novos voos em novos espaços e, hoje, pode ser lida e 

compartilhada por muitos leitores ao mesmo tempo. 

 

 
2.4. Literatura: além de uma simples definição 

É de conhecimento geral que a literatura utiliza linguagem diferenciada, 

incomum e, até mesmo, estranha para muitos. O que vem a ser comum para poetas 

e estudiosos no assunto pode não o ser para um leigo, anônimo-leitor. Por isso, 

definir o que é literatura passa a ser uma missão bem complexa, pois inúmeros 

fatores contribuem para isso: olhares diferenciados dos leitores e da sociedade em 

geral, meios e formas encontradas por eles para ler, denominações e classificações 

atribuídas a textos e a escritores - o é ou não literatura ou escritor literário em um 

                                                             
5  “Críticos russos que se agruparam num movimento, hoje famoso mundialmente, conhecido como o 
formalismo russo” (Teoria da Literatura – Formalistas Russos. Rio Grande do Sul: Editora Globo, 
1976, p. 23). Terry Eagleton, em Teoria da Literatura (1983, p. 2), traz melhores definições e 
explicações sobre o grupo. 
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determinado momento da história – a relação sociedade versus texto e sua 

identificação com ele num determinado momento. 

Definir a literatura apenas como imutável acaba descaracterizando-a, pois 

não permite, assim, que ela cumpra seu papel socializador, pessoal, sócio-cultural. 

O texto literário estimula, provoca, questiona o indivíduo sobre a sua própria 

existência. 

Nosso teatro precisa estimular a avidez da inteligência e instruir o povo no 
prazer de mudar a realidade. Nossas platéias precisam não apenas saber 
que Prometeu foi libertado, mas também precisam familiarizar-se com o 
prazer de libertá-lo. Nosso público precisa aprender a sentir no teatro toda a 
satisfação e a alegria experimentadas pelo inventor e pelo descobridor, todo 
o triunfo vivido pelo libertador. (BRECHT, apud FISCHER, 1959, p. 14). 

A linguagem poética/literária surgiu a partir da oralidade, da convivência, para 

nomear coisas, ideias, sentimentos, expressões de povos, pessoas que, de algum 

modo, sentiam a necessidade de falar, expressar o que viviam e sentiam.  

Em Poética, Aristóteles (1993, p. 36) afirma que “literatura/arte é imitação 

(mimèsis em grego); o imitar é congênito no homem (e isso o difere dos outros 

viventes, pois de todos, é ele o mais imitador e, por imitação, apreende as primeiras 

lições), e os homens se comprazem no imitado”. Enfim, Aristóteles destaca a arte 

como recriação, o imitar como natural da natureza humana. 

Vale destacar que a literatura permite vivenciar um mundo onde as regras são 

flexíveis, diferentes da vida real, permitindo a libertação do “cárcere do tempo e do 

espaço”, permitindo os excessos sem castigo e o desfruto de uma soberania sem 

limites. “Literatura é a imortalidade da fala” (WILHLEM, 2003, P. 57). Enfim, ela é 

capaz de promover no leitor um estranhamento diante da realidade, como se tudo 

fosse visto pela primeira vez sob um enfoque novo, diferente (CHKLOVSKI in 

TODOROV, 1999, p. 32). 

Afrânio Coutinho (2008, p. 23), em “Notas de Teoria Literária”, conceitua 

perfeitamente a literatura: 

A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade 
recriada, através do espírito do artista e retransmitida através da língua para 
as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova 
realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do 
autor e da experiência de realidade de onde proveio. Os fatos que lhe 
deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, 
graças à imaginação do artista. São agora fatos de outra natureza, diferente 
dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou pelo social. O 
artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são mais 
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medidas pelos mesmos padrões das verdades ocorridas. Os fatos que 
manipula não têm comparação com os da realidade concreta. São as 
verdades humanas gerais, que traduzem antes um sentimento de 
experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um 
sentido de vida, e que fornecem um retrato vivo e insinuante da vida. A 
literatura é, assim, vida, parte da vida, não se admitindo conflito entre uma e 
outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas 
verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque são as 
verdades da mesma condição humana. 

A literatura acompanha o homem desde sempre, sendo impossível 

compreendê-la de forma isolada, sem considerar o seu sujeito produtor. Ela faz 

parte da história do homem assim como o homem faz parte da história da literatura.  
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3. A COMPOSIÇÃO DO MERCADO CULTURAL  

Abaixo, é apresentada a composição do mercado cultural, com “produtor”, 

“objeto” e “destinatário”, enfim os elementos responsáveis pelo processo, que serão 

referenciados ao longo do trabalho. Portanto, faz-se necessário lembrá-los, porque 

os agentes são conhecidos, por serem atuantes nas instituições e no mercado, e - 

por isso - são facilmente identificados.  

 

ELEMENTOS DO PROCESSO 

          PRODUTOR             →             OBJETO             →       DESTINATÁRIO 

Conjunto dos autores                 conjunto das obras              conjunto dos receptores 

↓↑ 

CONTEXTO 

espaço de atuação 

INSTITUIÇÕES 
Entidades em torno: 
DOS AUTORES: 

Escolas 
Academias 
Sociedades 
Clubes 

DAS OBRAS: 
Bibliotecas 
Discotecas 
Arquivos 
Livrarias 
Museus 

DOS RECEPTORES: 
Críticos 
Professores 
Investigadores 
Jornalistas 

MERCADORES 
Agentes sócio-econômicos 

PESSOAIS: 
Companheiros 

Tradutores 
Agentes 

PUBLICADORES: 
Editor 

Gravador 
Filmador 

DIVULGADORES 
Distribuidor 

Mídia Programador 
Exibidor 
Locador 

Publicitário 
PATROCINADORES 

Estado 
Empresas 

Universidades 
 

Figura 1: A Composição do Mercado Cultural6. 

                                                             
6 Disponibilizado pelo autor Pedro Lyra. Ainda não publicado. 
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 O mercado cultural é formado por diversos agentes responsáveis por sua 

produção, comércio e divulgação. São eles o PRODUTOR (conjunto de autores), 

que pode ser um filósofo, cientista, poeta, entre outros, responsável pela escrita de 

um produto cultural (OBJETO – conjunto de obras) que será encaminhado ao 

destinatário (público), àquele que adquire o produto, o foco (resultado) do trabalho 

do PRODUTOR. Cada elemento do processo possui papel distinto um do outro, 

sendo todos fundamentais para a composição e circulação da cultura de um país, 

bem como para seu desenvolvimento econômico e social. 

Os produtores, ou profissionais de cultura, são os artistas, profissionais das 

esferas públicas e privadas, criadores, produtores, isto é, são todos aqueles que 

criam ou escrevem uma obra com o intuito de transmitir tal bem material a alguém, a 

determinados públicos e pessoas. Para isso, instituições como escolas, academias, 

sociedades, clubes, organizam-se em torno dos produtores com o intuito de divulgar 

suas obras, estas que são propagadas em bibliotecas, arquivos, livrarias, museus, 

entre outros. Já em torno dos receptores estão os críticos, professores, 

investigadores e jornalistas. 

O atuante direto no mercado, isto é, o responsável pessoal que atua no 

mercado é o MERCADOR, ou investidor, agentes sócio-econômicos envolvidos com 

o investimento em cultura. Eles podem ser agentes sócio-econômicos PESSOAIS: 

companheiros, tradutores, agentes; PUBLICADORES: editor (livro), gravador 

(música) e filmador (cinema); DIVULGADORES: distribuidor, mídia, programador, 

exibidor, locador, publicitário; e os PATROCINADORES (comércio): Estado, 

empresas (de certa forma atreladas ao governo), universidades (como órgãos mais 

legais, destacam-se CAPES/CNPQ). 

Para promover o avanço cultural e a transformação social, por meio da 

cultura, são necessários esforços por parte de todos os agentes, de forma que se 

produza, comercialize e divulgue produtos culturais qualificados. A cultura, o 

desenvolvimento social proporcionado por ela, é capaz de consolidar o espírito 

crítico das pessoas que dela fazem parte. Ao fornecer o necessário a uma cultura 

eficaz, o mercado contribui para o crescimento progressivo da cultura de seu país.     
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4. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DA CULTURA NO BRASIL DOS ANOS 60 A 
2000 

Antes de iniciar os estudos sobre a situação da poesia nos anos 60, é preciso 

apresentar um quadro evolutivo da cena cultural da época até os dias atuais, para 

embasar as discussões, já que este trabalho se propõe a mostrar a evolução cultural 

ao longo dos anos, iniciando na geração de 1960 até a geração 2000. 

 

Figura 2: Quadro da Evolução Cultural7. 

A tecnologia vem evoluindo desde a Revolução Industrial, e esse avanço 

impacta todas as formas de evolução. Os avanços iniciados no século XIX 

permanecem até hoje, e a tecnologia está estritamente ligada às pessoas que têm 

acesso a ela, seja por celulares, rádio, TV, computador, entre outros, e refletem no 

sujeito. 

Nas gerações de 60 e 80, a literatura tinha o livro impresso como meio de 

leitura, o que começou a mudar na geração 2000, com a criação dos blogs. O livro 

impresso permaneceu, mas - com outras alternativas para a leitura – a literatura 

passou a ser divulgada com mais facilidade e para várias pessoas e públicos 

distintos ao mesmo tempo.  

Hoje, a tecnologia possibilitou o acesso desse público a sites diversos, a 

revistas, trabalhos acadêmicos e a livros digitais, os famosos e-books. Com tantos 

avanços, os livros digitais estariam garantidos nas próximas gerações, ou novas 

opções e aplicativos surgirão e os livros digitais ficarão apenas na lembrança? É 
                                                             
7 Quadro elaborado há oito anos pelo professor Pedro Lyra e atualizado pela autora deste trabalho. 
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esperar para ver. A única certeza que se tem é que a literatura, dita tradicional, 

sempre terá o seu lugar e é insubstituível, por ser fascinante. 

A música é paixão mundial. Quem não gosta de ouvir uma boa música 

enquanto pratica esportes, relaxa, trabalha? Essa paixão mundial era ouvida, na 

geração de 60, em long play - discos feitos de cera, vinil, cobre e goma laca, que 

tocavam apenas em aparelhos grandes, apropriados para eles. Se o LP, como 

também era chamado o long play, arranhasse, o disco não poderia mais ser ouvido, 

pois o aparelho de som pulava todas as faixas que estavam arranhadas.  

O cartucho 8-track foi um grande avanço para o mercado da música, pois foi o 

primeiro recurso a gravar áudio em fitas magnéticas, ou cassetes, e com tamanho 

reduzido. A pirataria, iniciada na Revolução Industrial, quando as máquinas têxteis 

foram copiadas e passaram a ser fabricadas nos Estados Unidos, sem nenhuma 

autorização ou pagamento aos inventores, ganhou força no Brasil exatamente na 

geração de 80.  

Agora não são mais reproduções de cassetes, o CD (1993) – mídia também 

utilizada para ouvir música e gravar áudio – rompeu paradigmas e possibilitou a 

criação de outros meios importantes de armazenamento, como DVDs, MP3 player 

(1999) – outra inovação que revolucionou a forma de armazenar e ouvir músicas, e 

até mesmo vídeos em um pequeno aparelho -, Blu-ray, pendrive (aparelhos de som, 

de TV, de DVD entre outros, passaram a trazer a entrada USB).  

O cinema é outro exemplo de evolução tecnológica da cultura. Com mais de 

120 anos, o cinema passou por inovações muito significativas que mudaram a forma 

de ver e de interagir do público, e passou a ser a maior indústria de comunicação de 

massa. Através dele, culturas e povos diferentes foram reconhecidos, organizações 

sociais, culturas religiosas, fatos históricos, entre outros. A primeira exibição de um 

filme foi feita em 1895, mas só três décadas depois ganhou som.  

O cinema passou a ter som, a ter cor e a não mais ser transmitido na rua. 

Com o passar do tempo, o cinema ganhou salas adaptadas e o público escolhia o 

filme e a sessão a que desejava assistir. Com a criação do vídeo-cassete os filmes, 

até então transmitidos apenas nas salas de cinema, passaram por grande evolução. 

Assim, já era possível alugar fitas (VHS) e assistir aos filmes em casa. Apesar da 

comodidade de estar em casa, de poder pausar, avançar ou voltar as cenas, os 

aparelhos de vídeo-cassete não eram acessíveis a todos, pois seu custo era 
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elevado. Na geração 2000, a forma de assistir a filmes deu um passo gigante com a 

criação do DVD. Os filmes continuavam a ser alugados em locadoras, mas a criação 

dos aparelhos de DVD permitiu imagens bem definidas, som adequado e facilidade 

no manuseio do aparelho.  

Hoje, além dos DVDs, temos o Blu-Ray, discos menores que os DVDs e com 

qualidade visual e sonora incontestáveis. Sem falar na facilidade de se assistir a 

filmes sem sair de casa, com o YouTube, TV a cabo, pacotes de filmes pagos 

mensalmente (NetFlix), entre outros,  trazida pela internet. 

A internet também trouxe benefícios para as pesquisas, antes feitas – nas 

gerações de 60 e 80 – exclusivamente nas bibliotecas. O pesquisador tinha de sair 

de sua casa, dirigir-se a uma biblioteca e procurar um funcionário dela que pudesse 

fornecer alguns livros com o assunto desejado. Na geração 2000, as pesquisas 

passaram a ser realizadas em computadores, no famoso Google, que substitui 

quase que por completo as bibliotecas. Com ele, é preciso selecionar o que de fato é 

verdadeiro e pode ser utilizado em pesquisa, pois a gama de textos que circulam na 

internet é grande, mas nem todos são confiáveis. 

  Para o futuro, as formas de se pesquisar devem ser aprimoradas. Também 

vale destacar aqui outras formas de evolução, como a comunicação pessoal - 

realizada por telefones fixos para curtas distâncias – depois o DDD, que possibilitou 

a comunicação à longa distância e, atualmente, o celular – que estreitou distâncias – 

pois a comunicação pode ser feita entre duas ou mais pessoas e de qualquer parte 

do mundo, isto é, de onde quer que elas estejam. 

Já a comunicação social, em 60, era realizada pelo rádio. Notícias, novelas e 

músicas, tudo era transmitido por ele, chegava às casas por ele, que perdeu espaço 

para a TV, que oferecia ao telespectador som e imagem. Hoje, quem exerce todas 

essas funções é o computador, que agregou essas facilidades. Ele é rádio, TV, 

cinema, meio de interação com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo.          

 

4.1. A situação da literatura no Brasil nos anos 60 a 2000 
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Esse período, como destaca Lyra (1995, p. 56-57), compreende três 

gerações: a de 60, que ele chama de Sincrética; a de 80, de Performática; e a de 

2000, de Virtualista. As gerações se constituem conforme o quadro abaixo:  

A) FAIXA GERACIONAL DE NASCIMENTO: o período dentro do qual surgem seus 
integrantes – o 1º arco ideal de 20 anos, aos polos de sua data-base; 
 

B) FAIXA GERACIONAL DE ESTREIA: o período dentro do qual seus realizadores 
entram em ação – o 2º arco ideal de anos, também aos polos de sua data-base; 

 
1) FASE DE ASCENSÃO: os 10 primeiros anos – da data-início à data-base; 

 
2) FASE DE AFIRMAÇÃO: 10 anos seguintes – da data-base à data-termo; 

 
C) FAIXA GERACIONAL DE VIGÊNCIA: o período em que a geração, após lançados 

todos os seus nomes, realiza o próprio – o 3º arco ideal de 20 anos, após a data-
termo de estreia (reconhecimento); 
 

D) FAIXA GERACIONAL DE CONFIRMAÇÃO: o período de que a geração ainda 
dispõe para o remate de sua obra – o 4º arco ideal de 20 anos, após a data-termo da 
vigência (rendição); 

 
E) FAIXA GERACIONAL DE RETIRADA: o período dentro do qual as gerações de vida 

plena começam a morrer – o arco indefinido de tempo pelo qual a vida ainda se 
estende, após a confirmação; 

 
F) FISIONOMIA GERACIONAL: um conjunto de traços de expressão e substância 

compartilhados em graus diversos por todos os seus integrantes ou pelos grupos em 
que se subdividir. 

 
    

Acerca das gerações, Ortega (1975, p. 15) reconhece que 

Uma geração é uma verdade humana, no sentido rigoroso que dão a este 
termo os naturalistas. Seus membros vêm ao mundo dotados de certos 
caracteres típicos, que lhes confere uma fisionomia comum, diferenciando-
os da geração anterior. Dentro desse marco de identidade podem 
encontrar-se indivíduos dos mais diversos tipos, até o ponto em que, tendo 
de viver juntos uns aos outros, sintam-se às vezes como antagonistas, além 
de contemporâneos.  

A definição acima é primordial para que se esclareçam algumas condições 

indispensáveis de enquadramento de obras e escritores em suas respectivas 

gerações. Para melhor entender as gerações literárias e sua evolução ao longo dos 

tempos, também é oportuno dizer o que elas devem – ou um grupo específico 

pertencente a ela – apresentar em comum.  



23 
 

 
 

1) UM COMPONENTE HISTÓRICO-GENEALÓGICO – definido pelo conjunto das 
faixas de nascimento, estreia, vigência, confirmação e retirada; 
 
2) UM COMPONENTE ESTÉTICO – definido pela fisionomia de sua obra. (LYRA, 
1995, p. 58)   

  Depois dessas definições, já é possível adentrar a geração de 60, conhecida 

por sua irreverência, modo de ver e pensar o mundo inovadores, marcado por 

mudanças sociais e por temas relacionados ao Golpe Militar de 64. É aqui que se 

evidencia o crescimento e a mistura da cultura de massa com a popular, em plena 

ditadura militar, numa fase de opressão, crescimento e também de promoção do 

mercado editorial. O que reconfigurou o mercado editorial no Brasil, ou melhor – o 

mercado do livro -, foi o boom8 da geração de 60. 

Segundo Candido (1989, p. 1999-215), o boom na literatura brasileira está 

associado ao impulso sofrido pelo mercado editorial brasileiro, com novas coleções 

literárias e também com a criação de novas editoras, os dados confirmam esse 

crescimento editorial.  

Só em 1973, segundo o SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livros), 

166 milhões de livros foram impressos no país; depois, em 1977, o número chegou a 

211 milhões; superado, no ano seguinte, por 232 milhões; em 1979 atingiu o marco 

de 249 milhões (NOSSO TEMPO, 1986, p. 130 apud DANTAS, 2009). 

Este aumento só foi possível graças à criação de novas editoras, como: 

Brasiliense (1943); Ática (1964); L&PM (1974); e a reformulação das antigas, 

favorecendo publicações para novos escritores, num mercado acadêmico em 

crescimento e com redução da taxa de analfabetos, quantitativamente. Em 1960, o 

que marcou a geração não foram os escritores que surgiram, mas sim a explosão e 

o impulso presenciado pelo mercado editorial que permitiu divulgar novas literaturas.  

O boom literário brasileiro é um fenômeno, até agora, quantitativo. Há 
milhares de brasileiros escrevendo contos e poemas, editando revistas 
regionais, suplementos literários e até mesmo livros. Mas nada de novo. 
Todos estão indo no caminho da velha literatura. O boom é um subproduto 
de elevação dos índices de alfabetização e universitarização que o Brasil 
vem conhecendo. É natural que gente que aprende a escrever comece a 
escrever. E entre pela porta da sub-literatura a aprender a pensar. Em vez 
disso, ele se põe a escrever. Uma salva de palmas para a literatura 
(BONVICINO, 1999, p. 209).   

                                                             
8 Expressão utilizada a partir de 1960 para se referir ao surgimento de escritores jovens, críticos e até 
mesmo leitores, indicando um crescimento no mercado editorial e cultural no Brasil e no mundo. É o 
momento em que novas literaturas se consolidam. 
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Infelizmente, número não significa qualidade. A geração de 60, a partir de 

1964, buscou profissionalizar-se através do jornalismo e da publicidade – não é uma 

simples coincidência a presença em massa de escritores nessas áreas. A busca por 

esse ramo interferiu na produção literária, por exemplo, de Caio Fernando Abreu, 

envolvido em divulgações, filiações e meios de comunicação.  

Outro exemplo, porém digno de louvor, é o de Vinícius de Moraes, seduzido 

pela vida boêmia, aventureiro da música popular, não se deixou levar pela carreira 

como diplomata. Seus ideal de vida e comportamento resistiram a qualquer 

encantamento pelo cargo público. Por isso, a mando do General Figueiredo – 

“demita esse vagabundo!” - foi exonerado do cargo, em plena ditadura militar, mas 

ganhou uma homenagem de Chico Buarque e Toquinho: 

 
Samba pra Vinícius 
Poeta, meu poeta camarada 
Poeta da pesada, 
Do pagode e do perdão 
Perdoa essa canção improvisada 
Em tua inspiração 
De todo o coração, 
Da moça e do violão, do fundo, 
Poeta, poetinha vagabundo 
Quem dera todo mundo fosse assim feito você 
Que a vida não gosta de esperar 
A vida é pra valer, 
A vida é pra levar, 
Vinícius, velho sarava 
 
Poeta, poetinha vagabundo 
Virado, viramundo, 
Vira e mexe, paga e vê 
Que a vida não gosta de esperar 
A vida é pra valer 
A vida é pra levar 
Vinícius, velho, sarava 
A vida é pra valer 
A vida é pra levar 
Vinícius, velho, sarava 9   

 

                                                             
9 Disponível em: https://www.letras.mus.br/toquinho/49120/. Acesso em: 25 de maio de 2016.  

https://www.letras.mus.br/toquinho/49120/


25 
 

 
 

Pertinente a afirmação de Bourdieu (2003, p. 17 e 59): 

[...] o gosto é o princípio de tudo o que temos (pessoas e coisas), de tudo o 
que somos para os outros e é através dele que classificamos e somos 
classificados. (...) não há nada tão poderoso quanto o gosto musical para 
classificar os indivíduos e por onde somos infalivelmente classificados. 

Não é apenas o mercado editorial e literário que se divergem, as classes 

sociais também discordam em termos estéticos, quando relacionados às artes e à 

literatura. Bourdieu (2003, p. 77 e 79) traz em seus estudos a afirmação de que 

essas classes sociais opõem-se e reagem de formas diferenciadas a estímulos 

estéticos. O que seria, então, a verdadeira cultura, isto é, a que deve ser seguida? 

Há uma cultura legítima, sobretudo a clássica, que supera gostos, hábitos, formas 

de pensar, expressar e agir.  

      

4.2. Disputa por reconhecimento e as relações de poder: herança ou mérito?  

No campo literário, a disputa por reconhecimento é, sem dúvida, uma 

característica marcante da geração de 60. Bourdieu (2003, p.16) compreende essa 

disputa e busca por reconhecimento como pertencentes às relações de poder 

existentes na sociedade moderna, que representam a busca ou a existência de 

dominação que cada indivíduo carrega, o contrário a isso configura-se exclusão do 

mercado cultural, o que não seria diferente no universo da literatura. 

Bourdieu (2005, p. 249) aprofundou sua análise sobre as relações 

hierárquicas na literatura, em As regras da arte, para explicar o poder e as suas 

ações impositivas. Para ele, esse universo literário 

[...] é o lugar de lutas entre detentores de poderes (ou espécies de capital) 
diferentes que, como as lutas simbólicas entre os artistas e os ‘burgueses’ 
do século XIX, têm por aposta a transformação ou a conservação do valor 
relativo das diferentes espécies de capital que determina ele próprio, a cada 
momento, as forças suscetíveis de ser lançadas nessas lutas. 

 Antes de continuar, é preciso definir o que vem a ser capital para Bourdieu. 

Ao citar capital, o escritor se refere a outras formas de poder que perpassam os 

livros e a literatura. Há relações estritas, aqui, entre a produção cultural moderna 

(livros, literatura) e as hierarquias que a sustentam, também entre os produtores 



26 
 

 
 

desses materiais culturais que podem ou não seguir os preceitos da indústria 

cultural.  

O capital simbólico – outro nome da distinção – não é outra coisa senão o 
capital, qualquer que seja a sua espécie, quando percebido por um agente 
dotado de categorias de percepção resultantes da incorporação da estrutura 
da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido como algo 
de óbvio. (BOURDIEU, 2003, 145) 

O “Capital Social” é “um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

vinculados a um grupo, por sua vez constituído por um conjunto de agentes que não 

só são dotados de propriedades comuns, mas também são unidos por relações 

permanentes e úteis” (BOURDIEU, 1980, p. 67). O “Capital Cultural” é encontrado 

em livros, obras artísticas, entre outros, na referência a artistas, escritores e obras. 

Já o “Capital Econômico” é o valor material necessário para se adquirir o “Capital 

Cultural”, segundo Bourdieu (2003), é o lucro, a renda. 

Pode-se citar, como exemplo de Capital Cultural, a herança transmitida de pai 

para filho, isto é, aqueles que trouxeram de berço o talento no mesmo campo dos 

pais. Um menino, por exemplo, ainda não construiu nada, mas recebeu a herança 

do pai. A criança nasceu filha de rei e, mesmo sem ter feito nada na política, será 

um rei. 

 É claro que em alguns casos o herdeiro tem talento, mas em grande parte o 

que acontece é o oposto. Preferimos nos isentar dos exemplos de conivência, 

aqueles que se destacaram por empréstimo ao nome dos pais. Aqui, o que importa 

mesmo é a relação que se tem com algum artista de nome. 

Já o Capital Social não é herdado, portanto, impossível de se transmitir. Neste 

caso, não basta ser filho(a) de nenhum artista famoso, não adianta transferência, 

herança, mas competência. Caso contrário, o indivíduo será excluído desse grupo, é 

preciso talento para seguir em frente.  

Como exemplo, temos o esporte: um dos maiores levantadores do mundo, 

Bruninho (filho do ex-levantador e atual técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, 

Bernardinho), a família Villeneuve (Fórmula 1), um dos grandes nomes do surf, Phil 

Rajzman (filho do jogador de Vôlei Bernard), Diego Forlán (filho do ex-lateral direito 

Pablo Forlán), o atacante Eidur Gudjohnsen (filho de Anderlecht e Bordeaux), 

Rodrigo Pessoa (filho de Nelson Pessoa - hipismo) entre outros, numa lista bem 

restrita.  
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Alguns atletas iniciaram a carreira no esporte, mas, sem talento para a 

carreira – ou por motivos pessoais - não conseguiram permanecer, um exemplo 

disso é o filho do craque do futebol, Zico. 

[...] acumulação de capital cultural desde a mais tenra infância – 
pressuposto de uma apropriação rápida e sem esforço de todo tipo de 
capacidades úteis – só ocorre sem demora ou perda de tempo, naquelas 
famílias possuidoras de um capital cultural tão sólido que fazem com que 
todo o período de socialização seja, ao mesmo tempo, acumulação. Por 
consequência, a transmissão do capital cultural é, sem dúvida, a mais 
dissimulada forma de transmissão hereditária de capital (BOURDIEU, 2003, 
p. 86). 

Desse modo, não é possível analisar escritor e mercado editorial 

separadamente, visto que há um jogo de interesses entre eles. É preciso, repito, 

estabelecer paralelos entre escritores e editores para compreender as relações que 

daí são geradas. Consagração e/ou fracasso podem ser consequências 

provenientes dessas relações. Se escrever é fundamental para o escritor, vender é 

essencial para a editora, o que torna o relacionamento escritor/editor estritamente 

relacionado à venda e, assim, à legitimação e, por último, a tão sonhada 

consagração.  

[...] em razão da hierarquia que se estabelece nas relações entre as 
diferentes espécies de capital e entre seus detentores, os campos de 
produção cultural ocupam uma posição dominada, temporalmente, no seio 
do campo do poder. Por mais livres que possam estar das sujeições e das 
solicitações externas, são atravessados pela necessidade dos campos 
englobantes, a do lucro, econômico ou político. (BOURDIEU, 2003, p. 246)  

Com a profissionalização de alguns gêneros, como será visto adiante, 

ocorrida nos anos 60, juntamente com o desenvolvimento e impulso dado pelas 

editoras, a literatura de 60 foi definida como “Literatura Brasileira Moderna”. 

Participar desse concorrido meio não era tarefa fácil. Muitos escritores, segundo 

Romancini (2002, p. 09), empenham-se no envio de originais para grandes editoras 

de todo o país, porém, na maioria das vezes, nenhum era aceito para publicação. 

Além de escrever, o escritor deveria preocupar-se com sua publicação, divulgação e 

aceitação dentro do campo literário e do mercado cultural. 

“Em busca do tempo perdido” é uma obra de Marcel Proust recusada para 

publicação pela editora francesa Nouvelle Revue Française – e também por outras 

três - entre os anos de 1910-1912, pois a editora não via as obras de Proust como 
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sérias. Hoje, com 103 anos de existência, “Em busca do tempo perdido” é uma das 

obras mais importantes da literatura mundial. 

Ignácio de Loyola Brandão teve seu livro, “Depois do Sol”, recusado cinco 

vezes. Outro caso, porém trágico, é de John Kennedy, que cometeu suicídio aos 

trinta e um anos, após ter seu livro recusado várias vezes. Ítalo Calvino, Gabriel 

García Márquez e, no Brasil, Affonso Romano de Sant’Anna, também aparecem na 

lista de recusas, ao lado de muitos outros.   

As rejeições não aconteceram apenas na literatura. Albert Einstein foi descrito 

como intelectualmente lento e, por isso, foi expulso da escola onde estudava. Walt 

Disney foi chamado de sem imaginação e sem criatividade, por seu chefe. Na 

pintura, Van Gogh vendeu apenas um quadro em vida – para o irmão - e por um 

valor simbólico. Na música, os Beatles sofreram rejeição da Decca Records, que 

alegou não ter futuro a banda. Michael Jordan, por sua baixa estatura, foi 

dispensado do time da escola, mas se tornou um dos melhores jogadores de 

basquete do mundo.     

Entre os anos de 1970 e 1980, a editora José Olympio rompeu barreiras e 

começou a publicar literatura fora dos grandes centros (Rio - São Paulo). Com 

características inovadoras, investiu fortemente na divulgação da literatura brasileira 

moderna. O investimento foi tamanho que chegou a reeditar Menino de Engenho, de 

José Lins do Rego, e a publicá-lo com 05 mil exemplares, seguido de Banguê, do 

mesmo autor, com 10 mil exemplares. 
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Figura 03 e 04: Capas originais da 1ª e 2ª edições dos livros Banguê e Menino de 
Engenho10, respectivamente. 

 
Apesar dos riscos, os investimentos valeram a pena e a editora, em 1970, 

viveu um momento de grande êxito e passou a ser uma sociedade anônima de 

capital aberto e uma das 500 empresas mais influentes do país, alegria que não 

durou tanto tempo assim. Em 1973, o alto custo do papel (com um aumento de 

125%) reduziu os trabalhos editoriais da José Olympio e, em 1980, o BNDES 

assumiu as atividades editorais, porém, tempos depois, a editora foi vendida mais 

uma vez.  

No Brasil, alguns gêneros e estilos não sobrevivem muito tempo, apenas o 

equivalente a uma geração (20 anos) – de seu auge ao seu declínio. Apesar de sua  

importância e papel na divulgação da literatura brasileira, a José Olympio não foi 

para o Brasil, em termos estéticos e editoriais, tão importante quanto a editora 

Civilização (Revista Civilização Brasileira) que concentrou os intelectuais brasileiros, 

após o golpe de estado, em 1964. 

 
 

                                                             
10 Não possui nenhum exemplar da 1ª edição para venda. A 2ª edição, com encadernação original, 
está no valor de R$100,00 reais. 
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4.3. Autonomia e crescimento do Mercado Editorial 

Foi exatamente nos anos 60 que a indústria do livro ganhou autonomia e 

passou a se estruturar, mas seu grande auge, ou seja, o grande boom do mercado 

aconteceu apenas nos anos 70, com um quantitativo bem significativo quanto à 

divulgação de títulos.  

Os exemplares por habitantes passam de 0,7 para 1,8, entre 1969 e 1979, 

respectivamente. Seguidos dos índices de analfabetismo que caíram de 39% para 

29% (1970); do quantitativo de alunos em universidades (de 100 mil para um milhão, 

entre 1970 e 1980).  

O aumento do Produto Interno Bruto (PIB) em porcentagem, que era de 

11,3%, foi essencial para a divulgação e crescimento do mercado de livros no Brasil 

(MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO, 1960-1990, p. 40-58 e 61 apud DANTAS, 

2009). 

A crise mundial, o golpe militar, a ditadura militar, revisões reformistas, 

período Geisel e Figueiredo, os fatores culturais e econômicos contribuíram para o 

surgimento de uma temática voltada para esses assuntos e para a criação de 

leitores adeptos de temáticas variadas.  

A reforma universitária (com ela a criação dos programas de doutorado 

acadêmico), a queda no índice de analfabetismo e o crescimento do PIB 

favoreceram, como ficou conhecido, o “milagre econômico” e o crescimento 

significativo do mercado editorial no Brasil, nos anos 70.  

Reimão (p. 1996, p. 41) traz um quadro da relação livro por habitante/ano em 

alguns momentos da década de 60: 

 
Figura 05: Relação livro por habitante/ano.11 

                                                             
11 * “O IBGE não dispõe de dados sobre esse item referente aos anos de 65, 66, 68 e 70. É possível 
que os dados referentes a 67 abranjam a produção de 65 e 66. Mesmo a produção de 69 pode estar 
superestimada” (REIMÃO, 1996, p. 40). 



31 
 

 
 

Agora, a marca de um mísero livro por pessoa ao ano é superada, ao mesmo 

tempo que surgem literaturas distintas, isto é, a literatura culta, erudita (como 

gostava de chamar Umberto Eco) – conhecida como alta literatura – divide espaço 

com a literatura de massa, em que “a obra individual conforma-se inteiramente ao 

gênero e ao tipo” (TODOROV; DUCROT, p. 189). 

Enquanto a alta literatura exige esforços do leitor e uma visão de mundo mais 

aprofundada, o mesmo não é exigido pela literatura de massa. José Paulo Paes 

(1990, p. 23-24) define muito bem o que vem a ser o esforço nesse assunto, 

diferenciando uma cultura de outra: 

Outro critério de diferenciação é o esforço [...] a cultura de massa se 
preocupa em poupar-lhe (ao consumidor), maiores esforços de 
sensibilidade, inteligência ou mesmo atenção ou memória [...]. Já a cultura 
de proposta não só problematiza todos os valores como também a maneira 
de representá-los na obra de arte, desafiando o fruidor desta a um esforço 
de interpretação que lhe estimula a faculdade crítica em vez de adormecê-
la.        

Para evidenciar os hábitos de leitura da população brasileira, o tipo de livro 

que circula entre as pessoas, Reimão (1996, p. 43) tomou como base a seção 

“Livros Mais Vendidos” (figura 6) – publicada semanalmente pela revista VEJA - de 

11 de setembro a 11 de dezembro de 1968.  

Para a autora, a listagem só confirma a tendência brasileira para a cultura de 

massa, ou literatura de mercado, como ela chama, tendo como livro mais aceito 

entre o púbico leitor Aeroporto. Também não se pode ignorar as três aparições do 

filósofo e sociólogo alemão Herbert Marcuse como escritor referência para o público, 

idolatrado pela geração de 60 por sua participação política, não filosófica, virou o 

“guia”, o “guru” da juventude de 60, o que justifica as vendas.     

LIVRO AUTOR EDITORA 

1. Aeroporto Arthur Hailey,  Nova Fronteira 

2. Um Projeto para o Brasil Celso Furtado Saga 

3. Eros e Civilização Herbert Marcuse Zahar 

4. O Desafio Americano Jean-Jaques Servan-Schreiber Expressão 

5. Minha vida, Meus Amores Henry Spencer Ashbee Hemus 

6. Ideologia da Sociedade Industrial Herbert Marcuse Zahar 

7. Materialismo Histórico e Existência Herbert Marcuse Tempo Brasileiro 

8. Como Devolver a Memória Joyce D. Brothers Record 

9. Homem ao Zero Leon Eliachar Expressão 
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10. Kama Sutra Vatsyayama Coordenada de Brasília 

11. A Inglesa Deslumbrada Fernando Sabino Sabiá 

12. Filosofia na Alcova Marquês de Sade Contôrno 

Figura 6: Lista “Livros Mais Vendidos” 

No Brasil, a literatura culta sempre foi bem vista, apesar de a leitura não ser 

frequente e o número de analfabetos ainda ser muito grande. Dominar as letras era 

representação de status. Os escritores brasileiros, além de seus livros, também 

exerciam funções em grandes jornais da época, publicavam crônicas que os 

consagraram e marcaram a geração de 60.  

Depois da Semana de Arte Moderna, de 1922, a poesia brasileira presenciou 

divisões, pois o experimentalismo vivido em 22 era oposto ao caráter social dos 

anos 30, também diferente dos anos 40 – em que a poesia trabalhada trazia 

experiências de vida, numa linguagem objetiva, metalinguística e de preocupações 

sociais, em que contestava, portanto, a geração de 22 – conhecida como a geração 

inovadora - que não foi contestada pela geração de 30.  

Entendidas como complementos uma da outra, a geração de 30 nada mais é 

que o somatório da geração de 22, sendo as duas – portanto – o complemento uma 

da outra. Estudiosos na área afirmam que os textos poéticos estacaram na geração 

de 45, pois o que se observa, depois dela, são apenas produções misturadas, 

variadas e por vezes imprecisas. Acredito que o certo a dizer é que a geração de 22 

foi mais expressiva, produtiva e ativa que a geração de 60, mas as duas têm seu 

lugar em uma determinada época e merecem destaque.  

Abaixo, segue um quadro que apresenta bem a geração de 60. Apesar dos 

muitos nascidos entre 1935-1955, ou com estreias entre 1955-1975, selecionamos 

apenas 45 poetas, 15 do Eixo Rio – São Paulo (09 e 06, respectivamente) 15 do 

Nordeste e 15 de outros estados brasileiros.  

A seleção foi feita de acordo com alguns critérios: - poetas do segmento da 

Tradição Discursiva; - relação por ordem de estréia com livro de poesia, 

excepcionalmente em parceria ou outro gênero; - sua projeção nacional/ 

internacional (recepção na imprensa, na Crítica, na Universidade, presente na vida 

literária do país, premiações consideradas importantes, traduções); - cada poeta 

com pelo menos um metapoema ou poema-perfil; e apresentação de obra 

configuradora de opção definitiva.  
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Em seguida, para simples comparação de gerações – mas com os mesmos 

critérios de seleção - um quadro da geração de 22, responsável pela radical 

transformação cultural do país, com mudanças significativas no seu tempo. Apesar 

do número reduzido de poetas, em relação à geração de 60, essa talvez tenha sido 

a geração mais expressiva da literatura. Em ambos, os poetas são enquadrados por 

ordem de estreia (60) e nascimento (22).  
 

AUTORES NASC. ESTREIA IDADE OBRA 

Mário Faustino 1930 1955 25 O homem e sua hora 

Lupe Cotrim Garaude 1933 1955 22 Monólogos do afeto 

Lélia Coelho Frota 1937 1956 19 Quinze poemas 

Marly de Oliveira 1935 1957 22 Cerco da primavera 

Fernando Mendes Vianna 1933 1958 25 Marinheiro no tempo 

Nauro Machado 1935 1958 23 Campo sem base 

Cláudio Murilo 1937 1959 22 Poemas 

Carlos Nejar 1939 1960 21 Sélesis 

Carlos Felipe Moisés 1942 1960 18 A poliflauta de Bartolo 

Fernando Py 1935 1962 27 Aurora de vidro 

Lindolf Bell 1934 1962 24 Os póstumos e as profecias 

Astrid Cabral 1936 1963 27 (Alameda) 

Rubens R. Torres Filho 1942 1963 21 Investigação do olhar 

Ivan Junqueira 1934 1964 30 Os mortos 

Myrian Fraga 1937 1964 27 Marinhas 

Mauro Gama 1938 1964 26 Corpo verbal 

João Manuel Simões 1939 1964 25 Eu, sem mim 

João de Jesus Paes 1939 1964 25 Tarefa 

Neide Archanjo 1940 1964 24 Primeiros ofícios da memória 

Cláudio Willer 1940 1964 24 Anotações para um Apocalipse 

Affonso Romano de Sant’Anna 1937 1965 28 Conto e palavra 

Antônio Brasileiro 1944 1965 21 Arupemba 

Sérgio de Castro Pinto 1947 1966 19 Gestos lúcidos 

Gabriel Nascente 1950 1966 16 Os gatos 

Armindo Trevisan  1933 1967 34 A surpresa de ser 

Horácio Dídimo 1935 1967 32 Tempo de chuva 

Linhares Filho 1939 1968 29 Sumos do tempo 

Ildásio Tavares 1940 1968 28 Somente um canto 

Marcus Accioly 1943 1968 25 Cancioneiro 



34 
 

 
 

Roberto Pontes 1944 1968 24 Contracanto 

Orides Fontela 1940 1969 29 Transposição 

Olga Savary 1933 1970 37 Espelho provisório 

Adão Ventura 1946 1970 24 Abrir-se um abutre 

Tereza Tenório 1949 1970 21 Parábola 

Anderson Braga Horta 1934 1971 37 Altiplano 

Elizabeth Veiga 1941 1972 31 (Poemas) 

Brasigóis Felício 1950 1972 22 Sermões do ateneu 

Reinaldo Valinho Alvarez 1931 1973 42 Cidade em grito 

Ruy Espinheira Filho 1942 1973 31 Heléboro 

Elizabeth Hazin 1951 1974 23 Poesias 

Carlos Augusto Corrêa 1948 1975 27 Junção 

Adélia Prado 1936 1976 40 Bagagem 

Oswald Barroso 1948 1976 28 Mercado 

Adriano Espínola 1952 1976 24 A cidade 

Carlos Lima 1945 1977 32 Cantos órficos 

 

Figura 7: A geração de 6012.  

AUTORES NASC. ESTREIA IDADE OBRA 

Manuel Bandeira 1886 1917 31 A cinza das horas 

Guilherme de Almeida 1890 1917 27 Nós 

Oswald de Andrade 1890 1925 35 Pau-Brasil 

Menitti Del Piccia 1892 1913 21 Poemas do vício e da virtude 

Ronald de Carvalho 1893 1913 20 Luz gloriosa 

Jorge de Lima 1893 1914 21 XIV alexandrinos 

Mário de Andrade 1893 1917 24 Há uma gora de sangue... 

Murilo Araújo 1894 1917 23 Carilhões 

Cassiano Ricardo 1895 1915 20 Dentro da noite 

Tasso da Silveira 1895 1918 23 Fio d’água 

Joaquim Cardozo 1897 1947 50 Poemas 

Ribeiro Couto 1898 1921 23 O jardim das confidências 

Raul Bopp 1898 1931 33 Cobra Norato 

Dante Milano 1899 1948 49 Poesias 

Cecília Meireles 1901 1919 18 Espectros 

Murilo Mendes 1901 1930 29 Poemas 

Abgar Renault 1901 1968 67 A lápide sob a lua 

                                                             
12 LYRA, Pedro. “Sincretismo: A geração de 60” (p. 98-99). 
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C. Drummond 1902 1930 28 Alguma poesia 

Emílio Moura 1902 1931 29 Ingenuidade 

Henriqueta Lisboa 1905 1925 20 Fogo fátuo 

Adalgisa Nery 1905 1937 32 Poemas 

Augusto F. Schmidt 1906 1928 22 Canto do brasileiro 

Mário Quintana 1906 1938 32 Rua dos cataventos 

Vinícius de Moraes 1913 1933 20 O caminho para a distância 

Figura 8: A geração de 2213.  

Dessa forma, a geração de 60 enquadra-se dentro destes princípios 

historiográficos: 

1) FAIXA GERACIONAL DE NASCIMENTO – 1935-55: 
1.1)  data-início: 1935; 
1.2)  data-base: 1945; 
1.3)  data-termo: 1955; 
 
2) FAIXA GERACIONAL DE ESTREIA – 1955-75: 
2.1) data-início: 1955; 
2.2) fase de ascensão: 1955-65; 
2.3) data-base: 1965; 
2.4) fase de afirmação: 1965-75; 
2.5) data-termo: 1975; 
 
3)   FAIXA GERACIONAL DE VIGÊNCIA – 1975-95: 
3.1) reconhecimento: 1975; 
3.2) plenitude: 1985; 
3.3) rendição: 1995; 
 
4) FAIXA GERACIONAL DE CONFIRMAÇÃO – 1995 – 2015; 
 
5) FAIXA GERACIONAL DE RETIRADA – 2015 ...  (idem, p. 79) 

 

Nesta época, também surgiram as reproduções poéticas em mimeógrafos, os 

cordéis - famosos varais de poesias - e outros meios de divulgação da arte, 

diferentes das produções editoriais modernas, e a criação da imprensa nanica, 

jornais de oposição mimeografados criados para questionar a ditadura militar e 

distribuídos de mão em mão como, por exemplo, O Pasquim e Movimento .  
 

                                                             
13 LYRA, Pedro. “Sincretismo: A geração de 60” (p. 77). 
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4.4. O Pasquim e as vozes “silenciadas” de uma imprensa “nanica” 

Com a profissionalização dos trabalhos literários pela indústria cultural, de 60 

a 80 a imprensa alternativa cresceu e ganhou espaço, chegando a publicar mais de 

160 mil exemplares semanais. O quadro a seguir traz alguns exemplos de jornais e 

revistas criados entre 70 e 80, num total de 150 mais representativos.  

MEIO DE DIVULGAÇÃO/ ORIGEM INÍCIO/FIM  IDENTIFICAÇÃO 

Jornal Opinião (Beijo dissidência -1978) 1972 – 1977 Esquerda 

Jornal Ex (1º) Mais um (2º) 1973 – 1975 Esquerda 

Jornal Debate 1973 - NI* NI* 

Jornal Polítika 1973 - NI* Nacionalista 

Jornal De Fato (BH) 1975 - NI* NI* 

Jornal Coojornal (PA) 1974 -1983 NI* 

Revista Argumento 1973 - NI* NI* 

Jornal do Brasil NI* NI* 

Revista Realidade (Revista Veja/ Editora Abril) 1968 - NI* NI* 

Jornal Brasil Mulher  1975 – 1980 Feminista-Esquerda 

Jornal Em Movimento 1975 – 1981 Esquerda 

Publicação Gente Gay NI* Homossexual 

Jornal Em Tempo (dissidência do Movimento) 1978 – 1981 Esquerda  

Revista Flor de Mal  1978 - NI* Contra-cultura 

Revista Biscoitos finos NI* Contra-cultura 

Publicação Boca da Noite NI* Movimento Homossexual 

Jornal Nós Mulheres 1976 – 1978 Feminista–Esquerda 

Jornal Tição NI* Movimento Negro 

Jornal da Aliança de Ativistas Homossexuais NI* Movimento Homossexual 

Jornal Koisa de Crioulo NI* Movimento Negro 

Jornal O Lampião da Esquina 1978 - NI* Movimento Homossexual 

Jornal Simba NI* Movimento Negro 

Almanaque Biotônico Vitalidade NI* Contra-cultura 

Jornal Versus 1976 - NI* Esquerda 

Jornal Brasil Urgente 1963 – 1964 Esquerda 

Jornal Pasquim 1969 – 1975 Esquerda 

Jornal Pif Paf (RJ) 1964 – 1965 Esquerda 

Jornal Reunião (RJ) NI* Nacionalista 

Jornal Fato Novo (RJ) NI* NI* 

Jornal Amanhã (RJ) 1978 – 1978 NI* 
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Jornal Libertação NI* Partido Clandestino  

Jornal Classe Operária NI* PCB 

Jornal Unidade Proletária NI* MR-8 

Jornal O Bondinho (SP) 1970 – 1972 Esquerda 

Jornal Expresso (SP) 1976 - 1976  Direita 

Jornal A Carta (SP) 1976 – 1976 Direita 

Figura 9: principais meios de divulgação da geração de 60 (elaborado pela autora). 
*NI: Significa que a data de início, término e/ou identificação do jornal/revista não foram Identificados. 

O tempo de duração dos jornais e revistas acima foi curto. O fato de cada 

partido procurar criar e defender suas próprias propostas, ter o seu espaço, fez com 

que a maioria desses meios deixasse de existir, entre 1979 e 1981.  

 
Figura 10: O Pasquim. 1ª edição, 26 de junho de 1969, Rio de Janeiro.  

O Pasquim, jornal de maior êxito nos anos 70, contava com a colaboração de 

grandes escritores, humoristas, intelectuais da época, grupos revolucionários, e, 

portanto, tinha um tom sarcástico, carregava crítica, ironia e subjetividade em suas 

publicações. Todos queriam publicar em O Pasquim, afinal era o jornal mais vendido 

e lido da época, com ataques diretos ao período ditatorial brasileiro.  



38 
 

 
 

 

Figura 11: O Pasquim. 74ª edição, de 18 de novembro de 1970, Rio de Janeiro. 
 

No auge da ditadura militar, já era de se esperar que um jornal totalmente 

intelectual e crítico gerasse incômodo no governo, com suas publicações 

provocativas e inovadoras e de cunho contestador, como a publicação abaixo, da 

edição comemorativa. 
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Figura 12: Edição 300, de 29 de janeiro de 1975, Rio de Janeiro. 

A censura chegou ao jornal, que logo perdeu seus grandes intelectuais, 

exilados fora do Brasil por terem cometido “crimes” contra o governo, mesmo assim 

o jornal persistiu e só encerrou suas atividades com o fim da ditadura militar, assim 

como todos os outros jornais que ainda permaneciam na ativa. 

A ideia de revolução política, e também econômica, pessoal, enfim, em 
todos os sentidos e com os significados mais variados, marcou 
profundamente o debate político e estético, especialmente entre 1964 e 
1968. (...) Rebeldia contra a ordem e a revolução social por uma nova 
ordem mantinham diálogo tenso e criativo nos anos 60, interpenetrando-se 
em diferentes medidas na prática dos movimentos sociais, expressa nas 
manifestações artísticas e nos debates estéticos (RIDENTI, 1993, p. 79). 

O público que mais sofreu com a ditadura militar, com os mandos e 

desmandos do governo, chegando a receber processos – 30% de 17 mil possuíam 

graduação completa; 30% graduação incompleta, totalizando 60% de público 
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estudantil. Os envolvidos em partidos eram 4.482, 44,6% com até 25 anos e o 

restante, 33,8%, com idade acima de 25, entre 26 e 35 anos. (O FANTASMA DA 

REVOLUÇÃO BRASILEIRA, 1993, p. 130 apud BUZALAF, 2009). 

Apesar das diferenças estéticas e políticas, as manifestações artísticas 
brasileiras nos anos 60 tinham em comum o impulso para o debate, a luta, a 
ação criativa. As correntes culturais estavam no centro da mesma dinâmica 
social, o que faz as diferenças entre elas se esmaecerem relativamente, 
quando olhadas em retrospectiva. Na década de 60, a intelectualidade 
brasileira de esquerda, incluindo os artistas, estava cortada de cima a baixo 
por aquilo que Berman chamou de “visão fáustica”. (...) Ela seria marcada 
pela constante tensão entre uma vanguarda cultural moderna e a sociedade 
subdesenvolvida que a cerca. (...) A ânsia pelo moderno estava presente 
nos tropicalistas, por exemplo, que tinham a intenção de entrar nas 
estruturas da modernidade conservadora, implantadas após o golpe militar, 
para poder superá-las e sair delas, ao invés de negá-las, entrincheirando-se 
no passado. 

Por volta dos anos 70 e 80, os meios de divulgação de obras foi modificado, 

afinal o Brasil passava por um momento difícil, conturbado e por constantes 

censuras aplicadas pela ditadura. Um meio alternativo que substituiu em parte as 

livrarias e editoras foi o mimeógrafo. Com ele, pequenas tiragens de cópias 

mimeografadas, baratas e distribuídas uma por uma diminuíram o custo com as 

publicações e permitiram uma circulação maior de textos.  

Abaixo, estão listados três poemas reunidos nos livros “26 Poetas Hoje” e 

“Poesia Jovem Anos 70”14 – ambos de Heloísa Buarque de Hollanda - como 

representativos dessa geração. O objetivo aqui é o de destacar a produção literária 

da época, não o responsável por ela.  

RÁPIDO E RASTEIRO 
vai ter uma festa 

que eu vou dançar 

até o sapato pedir pra parar. 

aí eu paro, tiro o sapato 

e danço o resto da vida AMOR15 

Em Chacal, tem-se uma brincadeira com as palavras “festa”, representativa 

da Ditadura Militar, “dança” – como menção à liberdade desejada - e “sapato” 

                                                             
14 Heloísa Buarque de Hollanda (1998 – editora Aeroplano, 272 páginas); (Carlos Alberto M. Pereira e 
Heloísa Buarque de Hollanda (1982 – editora Abril, 112 páginas). 
15 Ricardo de Carvalho Duarte (Chacal). É poeta e letrista brasileiro. 
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simbolizando os opressores da época. Um verdadeiro cenário de luta e busca por 

liberdade, como se ela pudesse ser conquistada de modo “rápido” e “rasteiro”. 

JOGOS FLORAIS  
  I 

Minha terra tem palmeiras 

onde canta o tico-tico. 

Enquanto isso o sabiá 

vive comendo o meu fubá. 

Ficou moderno o Brasil 

ficou moderno o milagre: 

a água já não vira vinho, 

vira direto vinagre. 

  II 

Minha terra tem Palmares 

memória cala-te já. 

Peço licença poética 

Belém capital Pará. 

Bem, meus prezados senhores 

dado o avançado da hora 

errata e efeitos do vinho 

o poeta sai de fininho. 

(será mesmo com dois esses 

que se escreve paçarinho?)16 

O poema acima, de Cacaso, faz uma releitura da “Canção do Exílio”, de 

Gonçalves Dias, desnudando o Sabiá e reprovando o milagre econômico de 70. O 

poema também resgata a paródia de Oswald de Andrade “Canto de regresso à 

pátria”. Em “Jogos Florais”, a delicadeza da flor cede lugar à crítica social (quilombo 

dos palmares) e à língua materna (paçarinho).  

SONETO 
Pergunto aqui se sou louca 

                                                             
16 Antônio Carlos de Brito, conhecido como Cacaso (1944 – 1987). Foi professor universitário, letrista 
e poeta. 
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Quem quer saberá dizer 

Pergunto mais, se sou sã 

E ainda mais, se sou eu 

Que uso o viés pra amar 

E finjo fingir que finjo 

Adorar o fingimento 

Fingindo que sou fingida 

Pergunto aqui meus senhores 

quem é a loura donzela 

que se chama Ana Cristina 

 

E que se diz ser alguém 

É um fenômeno mor 

Ou é um lapso sutil?17 

Em “Soneto”, de Ana Cristina César, o eu lírico questiona sua identidade, 

quem ele de fato é, se é louco ou não. Não saber a sua identidade é apenas um 

disfarce. Na verdade, o questionamento levantado pelo eu lírico é uma crítica à 

Ditadura Militar, que não permitia a expressão de sentimentos, vontades, ideais e 

pensamentos.  

Com a censura, muitos ficaram alienados e com informações restritas. Por 

suas críticas severas, o poema de César foi proibido durante a ditadura, mas 

continuou a ser lido por um grande número de pessoas, pois circulava de mão em 

mão, fato que o caracterizou como Marginal.    

                                                             
17 Ana Cristina César. Foi poeta e tradutora brasileira. 
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Figuras 13: Exemplo de poema mimeografado 

 

Figura 14: Exemplo de poema mimeografado18. 

 
                                                             
18 Disponível em: http://ocatadordepalavras.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html. Acesso em: 
08/04/16. Blog do autor (figuras 13 e 14).  

http://ocatadordepalavras.blogspot.com.br/2012_07_01_archive.html
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5. A SITUAÇÃO DA LITERATURA NO BRASIL NA GERAÇÃO DE 80 E OS 
REFLEXOS DA PÓS-MODERNIDADE  

5.1. A maturidade poética/tecnológica contemporânea 

Com o aumento de meio livro para um livro por pessoa na década de 70, foi-

se criando a ideia de que o Brasil (o mercado editorial) havia ganhado sua 

maturidade intelectual. Em 1980, com o crescente aumento no número de 

publicações de livros, as editoras brasileiras já atingiam o marco de 150, apenas no 

eixo Rio-São Paulo. A geração de 80 marcou o período de mudanças sonhado pelos 

brasileiros. O país vivia a sua redemocratização e a literatura, acompanhando este 

momento de liberdade, respirava aliviada, mas permanecia com sua irreverência e 

ar contestador, assim como nos anos 70.  

Foi um momento intenso para o Brasil. Aqui, o rock passa a se destacar e a 

estabelecer diálogos com as produções poéticas que já não mais seguem as 

tendências marginais de 70. Agora o marginal cede lugar a poesias e conceitos mais 

elaborados, mais criativos e menos dogmáticos. 

Como ainda havia resquícios dos anos 70, a poesia de 80 não pode ser 

definida em um único padrão. O que se pode dizer é que nesses anos as 

vanguardas europeias ainda exerciam forte influência no fazer literário de muitos 

escritores. Experiências conteudistas e por vezes ligadas mais ao referencial, ao 

discurso, ao reflexivo caracterizam essa geração. Antes de continuar, é fundamental 

destacar quais escritores conseguiram transmitir o espírito de sua época através de 

seus textos. O mesmo não acontecerá com a geração 2000, já que ela ainda não se 

configurou, o que não torna possível o seu quadro. 
AUTORES NASC. ESTREIA IDADE OBRA 

Age de Carvalho 1958 1980 22 Arquitetura dos Ossos 

Fernando Paixão 1965 1980 15 Rosa dos Tempos 

Horácio Costa 1954 1981 27 28 poemas/ 6 contos 

Glauco Mattoso 1951 1975 24/34 Apocrypho (poesia)  

Nelson Ascher 1958 1983 25 Ponto da Língua 

Arnaldo Antunes 1960 1983 23 Ou e 

Eucanaã Ferraz 1961 1990 29 Livro Primeiro 

Felipe Fortuna 1963 1986 23 Ou vice-versa 
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Figura 15: Escritores da geração de 8019. 

    A geração de 80, diferente da geração que a antecedeu, mostrou 

amadurecimento e definição estética, poética e política no que diz respeito às suas 

poesias, sustentando-se num espaço amplo e abundante. Algumas dessas 

características talvez sirvam, hoje, para explicar a contemporaneidade. Arnaldo 

Antunes, no fim dos anos 80, já trabalhava com o visual, com elementos que, mais à 

frente, uniram-se aos relacionados ao tecnológico, às mídias, sem deixar de lado a 

característica de sua poesia objetiva.  

Utilizar-se de tecnologia significaria, então, um retrocesso para a poesia? O 

poeta voltaria ao seu estado inicial, primitivo, como se a evolução não existisse e 

sua poesia não considerasse o marco histórico até então atingido, mas positivo e 

evoluído no que diz respeito ao rigor formal de sua construção? Para Antunes, a 

poesia contemporânea, o poético-tecnológico-contemporâneo abandona as 

características vanguardistas de projetos humanistas. O primitivo agora cede lugar 

ao anti-humanismo. 

Perfil é um fio. Perfil é o fim do objeto. O horizonte está deitado. O fim é que está 
completo. Perfil é o que está de lado. O horizonte está distante. O fim fica em frente. 
Perfil é o que está rente. O horizonte fica adiante. Ali onde o céu se dobra. A água 
do mar transborda. O fim é o que não retorna. Perfil é o que contorna. Perfil é o 
vazio. O fim é o que se transforma. Enfim é o fim agora. Perfil é o que encosta. O 
horizonte é uma crosta. A terra é uma bandeja. Ali onde o mar despeja. O perfil é um 
seio. O horizonte está no meio. O fim está perto. A casa acaba no teto. O fim é um 
feto. O horizonte é o fim da terra. Ali onde o céu encerra. Perfil é um rosto. O está 
posto20. 

Conhecida como pós-moderna, a geração de 80 diferenciou-se da geração 

anterior por sua supremacia, autoridade e liderança, por ser hegemônica, plural, 

tanto de vozes quanto de visões de mundo e gêneros. A geração de 80 já não mais 

acreditava em aliciamento, na participação ativa e na relevância dos assuntos 

políticos e sociais por meio de manifestações intelectuais públicas, fatos que 

marcaram a geração de 70, na verdade impulsionaram essa geração. Agora, havia 

uma “denegação das práticas econômicas correntes” (BOURDIEU, 2003, p. 54). O 

foco agora passa a ser o individual, já não mais o grupal, e o aparecimento de 

                                                             
19 LYRA, Pedro. “Sincretismo: A geração de 60”. 
20 Música “As coisas”, 1992: Arnaldo Antunes/Péricles Cavalcanti/Nando Reis. 
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técnicas narrativas com estilos pessoais, característicos de seus autores. Destacam-

se Silviano Santiago, na narrativa ficcional, e João Antônio, no conto. 

Rubem Fonseca, com seu estilo irreverente e cercado de brutalismos, aborda 

o psíquico, a sociedade e a violência urbana, como, por exemplo, o conto “Passeio 

Noturno” que questiona de forma radical a realidade vivida pelo narrador sem nome 

(propositalmente não foi revelado) – o que faz o leitor inferir que esse indivíduo pode 

ser qualquer um de nós, todos podem estar inseridos nesse “Passeio Noturno”.  
[...] 

 “Na avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua 

mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? 

Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições, 

comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. 

Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por 

ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel 

ordinário, coisas de padaria ou de quitanda, estava de saia e blusa, andava 

depressa, havia árvores na calçada, de vinte em vinte metros, um interessante 

problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. 

Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos 

pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das 

duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito, ouvi o barulho do 

impacto partindo os dois ossões [...]”21 

Além de Fonseca, Caio Fernando Abreu também se destacou (no romance) 

por abordar temas direcionados ao urbano e ao intimista. No âmbito urbano, também 

se destacaram Patrícia Melo e Paulo Lins. 

Já Hilda Hilst faz uma mescla entre o sexual e a consciência, numa mistura 

de poesia e prosa poética, assim como João Gilberto Noll que utilizou a sexualidade 

e o delírio. Nelida Pinõn e João Ubaldo Ribeiro abordaram questões relativas ao 

universo brasileiro, sua identidade, história de um povo e as imigrações.  

José Paulo Paes, Paulo Leminsk e Haroldo de Campos seguiram a poesia, 

baseados em técnicas concretistas, juntamente com a poesia de Adélia Prado, 

                                                             
21 FONSECA, Rubem. Passeio Noturno. Os melhores contos brasileiros de 1973, Porto Alegre, 
Editora Globo, 1974, p. 179-181. 
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embasada no cotidiano, no simples e no universo feminino. Apesar de não serem 

escritores propriamente ditos da geração de 80, tiveram seus trabalhos evidenciados 

e valorizados entre os anos 80 e 90. Era este o quadro cultural que marcou o início 

dos anos 80.  
APAGAR-ME 
apagar-me 

diluir-me 

desmanchar-me 

até que depois 

de mim 

de nós 
 

de tudo 

não reste mais 

que o charme 22 

 
Figura 16: “Via de mão dupla” 23. 

  
O que se pôde constatar acima é a mistura de temas, de épocas e de estilos, 

grupos isolados, estilos próprios, sem unificação de temas e ideias, regras e 

imposições, como em Leminski e Antunes, por exemplo.  

                                                             
22 LEMINSKI, Paulo. Poema publicado no livro Caprichos e Relaxos. 1ª. ed. São Paulo, Brasiliense, 
1983, p. 64). 
23 ANTUNES, Arnaldo. Disponível em: http://frasespoesiaseafins.tumblr.com/image/128814852799. 
Acesso em: 14 de abril de 2016. 

http://frasespoesiaseafins.tumblr.com/image/128814852799
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Hilda Hilst24, decepcionada com o mercado editorial e com a não 

receptividade de sua literatura, afirmou que a literatura “normal” é selecionada 

enquanto a pornográfica tem o poder de atrair o povo. “Com a pornografia, talvez eu 

ganhe dinheiro com a literatura”, afirmou a autora em uma de suas entrevistas. 

 Mas, na década de 90, alguns estilos e técnicas acabaram por unificar temas, 

estes voltados para a história do Brasil em narrativas ficcionais. As lembranças 

pessoais e a memória também ganham destaque nessa década, na literatura de 

Carlos Heitor Cony, em paralelismo com obras de abordagem nacionalista, são elas 

os romances de Ana Miranda, Milton Hatoun e Josué Montello e as poesias de 

Manoel de Barros, a ficção histórica de Zulmira Ribeiro Tavares e Moacyr Scliar.  

Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância 

servem para poesia 
 
O homem que possui um pente 

e uma árvore 

serve para poesia 

 
Terreno de 10x20, sujo de mato – os que 

nele gorjeiam: detritos semoventes, latas 

servem para poesia 

 
Um chevrolé gosmento 

Coleção de besouros abstêmios 

O bule de Braque sem boca 

são bons para poesia 

 
As coisas que não levam a nada 

têm grande importância  

 
(...) 
  
Tudo aquilo que a nossa 

civilização rejeita, pisa e mija em cima, 

                                                             
24 Escritora citada pelo Professor Dr. Pedro Lyra, durante uma aula do mestrado, em dezembro de 2015.  
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serve para a poesia 

 
(...) 
 
As coisas jogadas fora 

têm grande importância 

- como um homem jogado fora 

Aliás, é também objeto de poesia saber 

qual o período médio que um homem jogado fora 

pode permanecer na Terra 

sem nascerem em sua boca as raízes da escória (...)  
(Manoel de Barros)25   

 
5.2. “Pós-tudo” muda tudo? A diversidade lítero-textual e cultural em era 
tecnológica 

Em 80, o contexto cultural da época, a busca por melhores condições de vida 

e a luta pelas “Diretas Já!”, cria um cenário propício para o surgimento de poemas 

que abordam exatamente a vida após os acontecimentos de 60 e 70.  

“Pós-tudo”, de Augusto de Campos, trouxe aos debates a polêmica da pós-

modernidade. Com epígrafes perfeitas e palavras polissêmicas (mudo/tudo), o poeta 

promove a ideia de mudança e de emudecer, silenciar, questionamentos para uma 

sociedade que vive cercada pelas incertezas pós-modernas, que ninguém ao certo 

sabe ainda o que significam. 

 

                                                             
25 Poesia publicada no livro Gramática Expositiva do Chão.3ª. ed. Rio de Janeiro: Record, 1990, p.38) 
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Figura 17: “Pós - Tudo”26 

 “Pós-tudo” admite três LEITURAS: MUDO, PÓSTUmo, EX-TUDO. A ideia 

que permanece é a de que tudo morreu. A juventude de 60 queria mudar TUDO e 

ficou MUDO. O “agorapostudo” apresenta uma sub-leitura, isto é, POSTUMO, 

também ligado à morte, ao fim; ou “agorapostudo”, PÓ, o nada, ou seja, nada 

sobreviveu, tudo morreu, que é completado abaixo em “extudo”.  

O EX-TUDO é o nada, o pó, o póstumo, o que está “mudo”, silenciado. A ideia 

de morte também está aqui. Nessa época, até o “extudo” (estudo) foi extinto. Outros 

morfemas que permitem a criação de outras palavras e ideias são: “agORApostudo”, 

que cria a palavra ora (verbo orar) e, seguida dela, “APÓSTudO”, que pode ser 

apóstolo, aquele que ora.   

A pós-modernidade tornou-se uma das referências para os assuntos culturais 

contemporâneos, isto é, a cultura contemporânea tem se inspirado em ideias, na 

forma de olhar, pensar e estar no mundo de hoje abordado pelos pós-modernos. O 

poeta mostra-se receptivo a essas mudanças.  

Embora não se possa sem arbitrariedade caracterizar de modo genérico a 
literatura imensa e bastante diversa que os antropólogos consagraram à 
mudança cultural, não se pode deixar de observar que esses estudos, que 
se diferem profundamente por seus objetivos, estão geralmente de acordo 
para tornar autônomos certos níveis da realidade social e não reservam 
senão um espaço bastante limitado para as transformações e, 
especialmente, para o exame sistemático da influência que essas 
transformações exercem sobre o sistema das relações sociais e das 
disposições. Seja que se acentuem as ‘transações culturais’, ou a lógica da 

                                                             
26 Poesia Concretista de Augusto de Campo. Disponível em: http://blooks.com.br/80-anos-augusto-de-
campos/. Acesso em 14 de abril de 2016. 

http://blooks.com.br/80-anos-augusto-de-campos/
http://blooks.com.br/80-anos-augusto-de-campos/
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seletividade, a recontextualização dos empréstimos e a reinterpretação dos 
vestígios antigos, ou os fenômenos de desintegração ou de reintegração 
cultural, ou a dinâmica das transformações da personalidade que resultam 
das transformações das técnicas da instrução primária, ou então a 
adaptabilidade diferencial das diferentes culturas em contato, seja que se 
tome interesse ante às relações entre as sociedades consideradas, ao tipo 
de relações sociais que unem os indivíduos que as compõem, à forma 
concreta dessas relações (superioridade ou inferioridade, distância ou 
proximidade, etc), e à situação na qual elas se estabelecem (situação 
colonial, reserva, etc), devemos nos ater à mudança cultural ou à mudança 
social em sua forma genérica, omitindo comumente a análise da 
diferenciação progressiva da sociedade e as reações diferenciais das 
diferentes classes sociais (BOURDIEU, 1979, p. 51-52). . 

 
Apesar da diversidade lítero-textual que circulava no país na geração de 80, 

do crescimento das editoras e da circulação de livros, a produção da indústria 

fonográfica crescia diariamente e a tecnologia digital de gravação ganhou seu 

espaço. Até então o setor era composto de apenas seis gravadoras, entre 

americanas, holandesas e alemãs.  

Em 1983, equipamentos digitais de ponta tornaram a indústria fonográfica 

mais acessível, proporcionando o surgimento de pequenos estúdios e a divulgação e 

distribuição desses materiais. Nos primórdios, a criação de softwares - capazes de 

reduzir o espaço de armazenamento de áudio e vídeo em até um décimo de seu 

tamanho original - impulsionou o mercado digital e se tornou um grande progresso.  

Como a internet da década de 80 não era de boa qualidade, via wifi, velox, 

banda larga, as conexões eram demoradas e, portanto, não permitiam – mesmo 

com áudios e vídeos de poucos minutos de duração – uma conexão precisa, de 

qualidade, pois os downloads (McCOURT & BURKART, 2003, p. 333-350) 

consumiam horas ou até um dia inteiro para serem concluídos.  

[...] a transformação do sistema dos modelos culturais e dos valores não é o 
resultado de uma simples combinação lógica entre os modelos importados e 
os modelos originais sendo ao mesmo tempo consequência e condição das 
transformações econômicas; tal transformação só se realiza pela mediação 
da experiência e da prática de indivíduos diferentes situados em relação ao 
sistema econômico. [...] as condições de existência antecedem e 
condicionam a transformação das disposições ou o oposto, e ao mesmo 
tempo determinam de que maneira a condição de classe pode estruturar 
toda a experiência dos sujeitos sociais, a começar por sua experiência 
econômica, sem agir por intermédio de determinações mecânicas ou de 
uma tomada de consciência adequada e explícita da verdade objetiva da 
situação (BOURDIEU, 1979, 12-13). 

Ora, é claro que o MP3 (abreviação de MPEG Layer3) foi um grande avanço 

para o mercado cultural, pois aproximou artista e público, fez com que o privado 
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virasse bem público e de alcance de todos. Dessa forma, o público tornou-se 

também agente da ação, pois ele tem a autonomia de baixar o que é de seu 

interesse, a qualquer momento.  

O meio digital alcançou uma marca tão assustadora que passou, em 1999 – 

com a fundação da Companhia Napster – a compartilhar arquivos digitais num 

marco crescente de 3.135 milhões, num intervalo de oito meses, para 10.882 

milhões, de abril a dezembro de 2000, o que equivale quantitativamente a um 

aumento de 343% em compartilhamentos.  

Neste momento, oposições são criadas entre aqueles que consumiam e 

optavam por bens digitais em relação aos que preferiam os bens físicos, como CD,s 

e DVD,s. Como o custo dos bens físicos era elevado, porque correspondia ao valor 

dos originais, a cópia era a solução para o mercado consumidor, visto que seu custo 

era quase nulo. Assim, surgem as cópias piratas, a ilegalidade de compartilhamento 

de materiais alheios e a queda nos lucros dos estúdios, também da indústria 

fonográfica. 

Superar ou entender a modernização não foi, e continua não sendo, tarefa 

fácil. A poesia, neste momento, cumpre um papel fundamental: o de chamar a 

atenção das pessoas para os problemas modernos, fazendo-as pensar, conduzir à 

leitura de mundo, à reflexão acerca dos avanços tecnológicos que já se mostram e 

que só tendem a crescer.  

Pela Internet 
Gilberto Gil 

Criar meu web site  

Fazer minha home-page  

Com quantos gigabytes  

Se faz uma jangada  

Um barco que veleje  

 

Que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve um oriki do meu velho orixá  

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé  
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Um barco que veleje nesse infomar  

Que aproveite a vazante da infomaré  

Que leve meu e-mail até Calcutá  

Depois de um hot-link  

Num site de Helsinque  

Para abastecer  

Eu quero entrar na rede  

Promover um debate  

Juntar via Internet  

Um grupo de tietes de Connecticut  

 

De Connecticut acessar  

O chefe da milícia de Milão  

Um hacker mafioso acaba de soltar  

Um vírus pra atacar programas no Japão  

 

Eu quero entrar na rede pra contactar  

Os lares do Nepal, os bares do Gabão  

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular  

Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar27 

 

Essa tecnologia já era uma realidade no Brasil nos anos 90. Não se podia 

ignorar a realidade. Assim, poetas, músicos e escritores começaram a “navegar” 

neste novo universo virtual. O eu lírico da letra de Gil deixa clara a sua empolgação 

com a novidade, afinal os computadores começaram a se popularizar rapidamente e 

a tecnologia já trazia mudanças, com seus benefícios e possibilidades de escrita 

virtual e de compartilhamentos disponíveis a todos. Ignorar essa realidade não era o 

melhor a ser fazer. 

Alguns anos depois, ouviu-se o “Colapso” trazido por Erasmo Carlos. O eu 

lírico lastima a dependência da tecnologia. Diferente do que se manifesta na canção 

de Gil, o de Erasmo vê a internet como o estopim para consequências catastróficas 

e não enaltece, em nenhum momento, a sua positividade. 

                                                             
27 CD Quanta. Waner, 1997. 
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Colapso 
Erasmo Carlos 
 
Um SOS veio da Antártica 
Apagão na informática 
É o fim do mundo ou guerra fria 
Caos na tecnologia 
 
Ondas solares 
Bug no céu 
A nuvem foi virando véu 
A voz na terra emudeceu 
A comunicação morreu 
 
E eu aqui tentando 
Morto de pavor 
Desconectado 
Falar com o meu amor 
 
No apogeu da calamidade 
A falta de eletricidade 
É um colapso nas corporações 

 
E a impotência das nações 
Desnorteados, crentes e ateus 
Sem Facebook não encontram deus 
Chora o planeta explode a anarquia 
É a vida sem telefonia 
 
E eu aqui tentando 
Morto de pavor 
Desconectado 
Falar com o meu amor28 

A poesia é capaz de dramatizar e abarcar as diversas situações inerentes à 

alma humana, suas inquietações e situações provenientes, ou não, do meio social, 

atribuindo sentido à existência. 

A poesia incomoda, e, se isso acontece, é porque sua leitura do real, da vida, 

desafia o indivíduo. É por esse motivo que ela está e sempre estará viva, enquanto 

existir humanidade. Suas respostas vão além do óbvio, desafiam e criam expectativa 

                                                             
28 CD Gigante Gentil. Coqueiro Verde, 2014. 
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em quem lê. A poesia pode conceder vida como pode ser um veneno letal para os 

que já estão mortos culturalmente. 

Em 1980, Paulo Leminsk espalhava poesia pelas ruas de Curitiba, com 

grafite, pregando a ideia de que um poeta pode ser lido ao mesmo tempo por 

diversas pessoas. Quem teria tamanha honra a não ser o poeta? Quantos 

escondidos pelo Brasil.  

Digo escondido porque nunca tiveram a oportunidade de publicar suas 

poesias em livros, por ser um investimento de alto custo financeiro. Talvez seja esse 

o motivo da febre dos blogs29 surgidos nos anos 90. Quem não podia arcar com 

gastos com publicações viu a oportunidade de utilizar os blogs como meio de 

divulgação de seu trabalho, ou como um diário pessoal, com publicações 

cronológicas e sequenciais. 

Um blog que se tornou famoso e fez o caminho contrário, isto é, tornou-se 

livro depois de ser um blog, foi o de Raquel Pacheco, conhecida pelo pseudônimo 

“Bruna Surfistinha”. Em 2005, a então prostituta criou sua página na internet para 

postar sua rotina como garota de programa. O blog virou sensação entre os 

internautas, com mais de 10 mil acessos por mês. E chegou a virar filme de 

“sucesso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Blog: resultado da contração entre web (página na internet) e log (diário de bordo). A expressão 
surgiu nos anos 90, originada do inglês weblog. 
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Figura 18: Blog famoso30. 

As publicações em blogs logo tomaram grandes proporções, com direito a 

links que direcionavam o visitante para outras páginas da internet, proporcionando 

interação e dinamismo entre usuários, que podiam ler vários textos e matérias 

diferentes ao mesmo tempo. No Brasil, os blogs atingiram seu auge nos anos 2000, 

daí em diante os blogs de poesia só cresceram e ganharam seguidores, até mesmo 

poetas e escritores renomados da atualidade. 
 

O telefone os condenara ao abandono da escritura, até de cartas e bilhetes 
– era tudo pelo DDD; o cinema, a televisão, o videocassete e o DVD, ao da 
leitura, até de romances – era só assistir. Abrindo a era do blog, do e-mail, 
do Messenger, do hipertexto, dos sites, dos chats, do fotolog, das 
homepages e das comunidades virtuais, ela restaurou para a juventude o 
prazer de escrever e de ler. Com uma prática nova: a escritura/leitura 
interativa. E com esta coisa visceral a tantas atividades, não apenas à 
poesia: uma linguagem própria, transbordante de afetividade e de graça. E, 
mais importante ainda: de liberdade, na manifestação de pensamentos e 
sentimentos (LYRA, 2005, p. 26). 
 

Felizmente, a poesia garantiu seu espaço nesse novo meio de interação 

chamado internet. A novidade não foi apenas entre os jovens, muitos escritores 

utilizaram e ainda utilizam o blog para divulgar seus trabalhos, mostrar suas criações 

poéticas, promover a poesia e, ao mesmo tempo, ter um retorno – quase imediato – 

da aceitação de seu trabalho diante do público, que tem a oportunidade de participar 

assiduamente das publicações através de postagens, compartilhamentos e 

comentários.  

Blogs de entrevistas, críticas, poesias, resenhas de livros, dicas culturais, 

entre outras, cresceram significativamente nos últimos anos e continuam a crescer 

diariamente no país, sendo possível até computar o número de visitantes diários da 

página.  

No ciberespaço, como qualquer ponto é diretamente acessível a partir de 
qualquer outro, será cada vez maior a tendência a substituir as cópias de 
documentos por ligações hipertextuais: no limite, basta que o texto exista 
fisicamente uma única vez na memória de um computador conectado à rede 
para que ele faça parte, graças a um conjunto de vínculos, de milhares ou 
mesmo de milhões de percursos ou de estruturas semânticas diferentes. A 
partir das home pages e dos hiperdocumentos on line, pode-se seguir os 
fios de diversos universos subjetivos (LÉVY, 2011, p. 48).         

                                                             
30 Blog famoso (Bruna Surfistinha). Disponível em: http://www.novasdodia.com.br/blog-oficial-da-
bruna-surfistinha/. Acesso em: 21 de julho de 2016. 

http://www.novasdodia.com.br/blog-oficial-da-bruna-surfistinha/
http://www.novasdodia.com.br/blog-oficial-da-bruna-surfistinha/
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As significações construídas a partir das postagens virtuais podem se 

multiplicar e criar ainda outras significações. O leitor é agora capaz de construir suas 

respostas de forma interativa, dinâmica e rápida, modificando ou construindo ideias, 

acrescentando informações às já existentes, difundindo o texto e a leitura do 

mesmo. 
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6. O LUGAR E O PAPEL DA POESIA E O MERCADO DO LIVRO NA ERA DA 
INFORMAÇÃO 
 

6.1. Reflexos da pós-modernidade: acervos físicos e digitais 
Nos anos 2000, a internet já era uma realidade no Brasil, com suas 

facilidades de conexão, veiculação e produção de imagens em ação, textos com 

som e imagem, mas nem sempre foi assim. Anos atrás, os filmes eram assistidos 

nas ruas, em preto e branco, e o público era sujeito passivo da ação. A TV, apesar 

da comodidade de ser assistida em casa, também tornou - e ainda torna - o 

telespectador sujeito passivo da ação.  

Com a criação do computador e da internet, o cinema foi para dentro de 

nossas casas, com som de qualidade, cores vibrantes e interação entre usuário e 

máquina, afinal hoje já é possível ao usuário parar uma cena, voltá-la, adiantá-la, 

apenas com um toque. O usuário passou a ser agente ativo da ação e não mais 

passivo. E, para concluir, o celular agregou tudo isso, porém com mais uma 

facilidade: a de poder ler, assistir a vídeos e a documentários de qualquer lugar do 

mundo, numa rede interminável de informações. 

 

 LOCAL ESTADO ELEMENTOS 
 

Cinema 
 

Na rua. 
 

Passivo. 
Imagem em ação; 

Cor; 
Som. 

 
TV 

 
Casa. 

Passivo; 
Ativo (recusado). 

Imagem, ação, som; 
Cor. 

 
Computador 

 
Casa. 

 
Ativo. 

Imagem, som, ação 
e cor. 

 
Celular 

 
De qualquer lugar. 

 
Ativo. 

Imagem, som, ação 
e cor. 

Figura 19: Meio físico e digital31. 

Era o momento de ressignificar a linguagem, até então restrita a livros e a 

pequenos áudios, CD’s com textos falados. Informações e textos passaram a 

circular numa rapidez tamanha que se tornou difícil acompanhar tanta evolução em 

tão pouco tempo.  

                                                             
31 Quadro criado em parceria com o orientador. 
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Diante disso, é preciso considerar a avalanche de informações tecnológicas 

que recaem sobre o saber, que pode afetar a pesquisa e a transmissão de 

conhecimentos. Sobre este, Lyotard diz que 

[...] hoje em dia já se sabe como, normalizando, miniaturizando e 
comercializando os aparelhos, modificam-se as operações de aquisição, 
classificação, acesso e exploração dos conhecimentos. É razoável pensar 
que a multiplicação de máquinas informacionais afeta e afetará a circulação 
dos conhecimentos, do mesmo modo que o desenvolvimento dos meios de 
circulação dos homens (transportes), dos sons e, em seguida, das imagens 
(media) o fez (LYOTARD, 1988, p. 8). 

Diante de tantas novidades e facilidades oferecidas pela era da informação, o 

mercado editorial sofreu as consequências? Teria sido um período difícil para a 

divulgação de escritores, textos e livros? Diferente daquilo que se imagina, os anos 

2000, mesmo com tantas inovações, foram promissores para o mercado editorial e 

para os leitores, com aumento no número de títulos e exemplares em edição, 

acompanhados de uma significativa queda no valor dos exemplares. 

As livrarias passaram não mais a ser o único meio de divulgação de obras. 

Com a internet, outros canais de distribuição foram possíveis, tornando-a uma aliada 

a serviço da cultura. 

Segundo informações da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE), Universidade de São Paulo (USP), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 

Sindicato Nacional dos Livreiros (SNEL), fonte CBL e Hallewell (2005), o número de 

produções passou de 329 milhões, em 2000, para 386 milhões em 2009.  

 
Figura 20: Número de livros produzidos no Brasil entre 2008/2009. 

O número de livros editados ou produzidos no país também aumentou 

significativamente, de 51.129, em 2008, para 52.509, em 2009. Os exemplares 

passaram de 340.274.195 para 386.367.136, nos mesmos anos, um aumento de 

11,3% - 14,88% entre primeiras edições e reedições por ano.   
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Quantitativamente, o mercado de livros obteve um aumento de 333.264.519, 

em 2008, para 370.938.509, em 2009. O lucro do mercado passou de R$3.305 

milhões para R$3.376 milhões, o que representa no PIB (Produto interno Bruto) uma 

participação do mercado do livro em 0,11%. Para o país, a porcentagem não foi 

significativa, haja vista que em 2008 o percentual era o mesmo (TENDÊNCIAS DO 

MERCADO DE LIVROS NO BRASIL – UM PANORAMA E OS BEST-SELLERS DE 

FICÇÃO NACIONAL, 2011, p. 194 apud Produção e Vendas do Setor Editorial 

Brasileiro em 2009, 2009). 

 
Figura 21: Número de títulos e exemplares produzidos entre 2000/2009. 

Os dados acima não devem ser vistos totalmente como positivos, já que a 

quantidade de livros vendidos, comercializados e em circulação não representam a 

realidade de leitura da população brasileira, pois comprar não caracteriza leitura 

efetiva por parte do comprador. Um fato, por exemplo, que impulsiona as vendas é a 

noite de autógrafos, quando o escritor é alguém famoso.  

Nesse montante também estão inseridos os livros didáticos, oferecidos de 

graça pelo governo aos alunos de escolas públicas. Com base na pesquisa Retratos 

da leitura no Brasil, referente ao ano de 2007, Amorim (2008, p. 206 e 220) destaca 

que a quantidade de livros lidos por habitante chegou a 4,7, entre didáticos e 

literários.  

O acesso a esses livros foi possível ao leitor através de empréstimos de 

terceiros (45%); a compra de livros também correspondeu a 45%; empréstimos 34% 

e, em forma de presente, 24%. O percentual deixa evidente que os leitores deram 

mais de uma resposta quanto ao número de livros a que tiveram acesso, já que o 

somatório não corresponde a 100%, mas a 148%. 
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O que de fato impulsionou as vendas e a comercialização de livros no Brasil 

foi a internet. Antes dela as telenovelas e os filmes baseados em livros. Não se pode 

negar que a tecnologia proporcionou a comodidade de escolhas de obras sem o 

leitor precisar sair de casa. Até o Ministério da Educação, através do Portal Domínio 

Público, criado em 2004, disponibilizou um acervo amplo de obras nacionais e 

internacionais, possibilitando ao leitor acesso livre aos livros que deseja ler (dentro 

de um limite de títulos). O Ministério da Educação assim define os serviços 

eletrônicos-digitais de livros: 

[…] Portal Domínio Público, lançado em novembro de 2004 (com um acervo 
inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de conhecimentos de 
forma equânime, colocando à disposição de todos os usuários da rede 
mundial de computadores – Internet – uma biblioteca virtual que deverá se 
constituir em referência para professores, alunos, pesquisadores e para a 
população em geral. Este portal constitui-se em um ambiente virtual que 
permite a coleta, a integração, a preservação e o compartilhamento de 
conhecimentos, sendo seu principal objetivo o de promover o amplo acesso 
às obras literárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens 
e vídeos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação 
devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e 
universal. Desta forma, também pretende contribuir para o desenvolvimento 
da educação e da cultura, assim como, possa aprimorar a construção da 
consciência social, da cidadania e da democracia no Brasil. Adicionalmente, 
o Portal Domínio Público, ao disponibilizar informações e conhecimentos de 
forma livre e gratuita, busca incentivar o aprendizado, a inovação e a 
cooperação entre os geradores de conteúdo e seus usuários, ao mesmo 
tempo em que também pretende induzir uma ampla discussão sobre as 
legislações relacionadas aos direitos autorais – de modo que a 
"preservação de certos direitos incentive outros usos", e haja uma 
adequação aos novos paradigmas de mudança tecnológica, da produção e 
do uso de conhecimentos. (Online – Domínio) 

 

Obras clássicas, como A Divina Comédia de Dante Alighieri, contam com 

mais de 2 milhões de acessos, até a data de 20 de abril de 2016. 
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Figura 22: Portal Domínio Público32. 

Ao abrir a página Domínio Público, o usuário tem a opção de baixar o arquivo 

em formato PDF e o salvar em seu computador para uma leitura futura. Poetas e 

escritores brasileiros também são muito acessados. Machado de Assis, por exemplo, 

é um dos escritores brasileiros mais lidos no sítio citado, com mais de 400 mil 

acessos a um de seus contos (A Cartomante). 

Se analisarmos as obras mais acessadas do autor, veremos que são contos. 

Qual seria o motivo da preferência? Ora, porque é um texto breve. Na listagem não 

há romances, apenas contos, textos curtos, que podem ser lidos na tela. Essa é uma 

característica das novas gerações, eles têm produzido textos curtos para serem 

lidos em tela, e rapidamente. 

 
Figura 23: Portal Domínio Público33 

Não se pode negar que a internet aproximou os usuários do texto literário. 

Antes, os textos disponíveis apenas em livros impressos agora se encontram 
                                                             
32 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do. 
Acesso: 20 de abril de 2016. 
33 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do. 
Acesso: 20 de abril de 2016. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
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disponíveis a qualquer momento, seja para pesquisa ou leitura, no ciberespaço. A 

realidade atual, de informações rápidas, fez com que autores construíssem textos 

mais breves, de fácil e rápida leitura, para postagem em sites, blogs e aplicativos de 

fotos e mensagens.   

A preferência por textos curtos se deve ao fato de os leitores de hoje serem 

pessoas que trabalham muito tempo diante de um computador, que correm para dar 

conta do trabalho, da família ou dos estudos e não têm tempo para leituras longas 

no computador ou celular. Sem contar que a internet abre um leque de opções, 

oferecendo leituras à maneira de cada leitor, com oportunidades de pesquisa, leitura 

e interação, tudo ao mesmo tempo, através de hipertextos. Dessa forma o leitor se 

torna o responsável pela construção de seu texto, pois os hipertextos possibilitam 

instantaneidade, interação e multiplicidade entre leitor-navegador-texto.     

Poetas como Fernando Pessoa e Florbela Espanca ultrapassam os 100 mil 

acessos, em 2016, o que representa um avanço para a poesia. Quantos escritores 

têm o privilégio de ser lidos por mais de 100 mil usuários em pouco mais de uma 

década?  A quantidade citada não se refere ao somatório de acessos às suas obras, 

mas a uma obra específica que já atingiu a marca das 100 mil visualizações. 

Não quero de forma alguma dar a impressão de que tudo o que é feito com 
as redes sociais seja “bom”. Isso seria tão absurdo quanto supor que todos 
os filmes sejam excelentes. Peço apenas que permaneçamos abertos, 
benevolentes, receptivos em relação à novidade. Que tentemos 
compreendê-la, pois a verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas 
sim reconhecer as mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o 
ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de comunicação 
para a vida social e cultural. Apenas dessa forma seremos capazes de 
desenvolver estas novas tecnologias dentro de uma perspectiva humanista 
(LÉVY, 2010, p. 12)  
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Figura 24: Portal Domínio Público34 

*Os títulos se repetem porque foram retirados de fontes diversas (links) e apresentam 
tamanhos de arquivo diferentes. Muitos títulos não correspondem aos originais. Alguns 
poetas estão identificados por seus nomes de batismo, (Manuel Antônio Álvares de Azevedo) 
não pelo nome assumido por eles (Álvares de Azevedo).  

As inovações não pararam por aqui. Em 2009, foi inaugurada a primeira loja 

de e-books (livros eletrônicos), a Gato Sabido – que em 2010 uniu-se ao sítio 

Submarino; as Livrarias Cultura e Saraiva, em 2010, também investiram em e-books. 

A primeira grande editora que apostou nesta inovação foi a Zahar, digitalizando todo 

o seu acervo e comercializando, em 2009, 40 títulos junto à Gato Sabido. Em 2011, 

o número subiu de 40 para 250 e-books disponíveis para serem comercializados. 

Vivia-se, assim, o início de uma nova era, de uma nova realidade para a venda e 

circulação de livros no país, o que alterou o perfil e a realidade cultural e literária no 

Brasil no século XXI.       

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação 
inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a 
visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o 
aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão 
ingressando em novas configurações sociais (...) Os sistemas de 
processamento da informação efetuam a mediação prática de nossas 
interações com o universo. Tanto óculos como espetáculo, nova pele que 
rege nossas relações com o ambiente, a vasta rede de processamento e 
circulação da informação que brota e se ramifica a cada dia esboça pouco a 

                                                             
34 Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do. 
Acesso em: 20 de abril de 2016. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do
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pouco a figura de um real sem precedente. É essa a dimensão 
transcendental da informática. (LÉVY, 2010, p.16-17). 

Essa nova era que surge representa os avanços tecnológicos e marca um 

novo momento histórico, com base em compartilhamentos, publicações, informações 

e geração de conhecimento. Hoje, a internet está incorporada no dia a dia das 

pessoas e promove a revolução, positiva ou negativa, da sociedade. Mas, o que é 

possível afirmar sobre ela? Quem ou o que pode se beneficiar desse recurso? Quais 

as mudanças significativas que a tecnologia trouxe e ainda pode trazer ao homem? 

Seria essa interação homem-máquina benéfica para a formação e interação entre 

indivíduos em sociedade? 

 

 
6.2. Ciberespaço, uma realidade irreversível  

O computador, criado nos Estados Unidos em 1945, trouxe inovações e 

passou a fazer parte de quase todos os setores da vida humana, permitindo que o 

homem construisse e desenvolvesse novas técnicas para se portar em sociedade, 

sobretudo no trabalho, como forma de construir ou compartilhar conhecimento.  

Mas é  com a internet que a sociedade passa a se conectar através de 

arquivos, códigos, correios eletrônicos, sites de relacionamentos, fóruns de 

discussão, aplicativos de mensagem, entre outros, apenas na década de 90. Essa é 

a atual realidade mundial: homem e máquina se misturam, não sendo mais possível 

revogar essa realidade. Cria-se, assim, um novo espaço, uma nova cultura em rede, 

definida por Lévy  como ciberespaço ou  “cibercultura”: 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O 
termo especifica 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. 
Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento 
e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço. (LÉVY, 2010, p.17).     

Com as inovações trazidas pela internet, criou-se uma rede de experiências 

embasadas nas vivências humanas, na observação do presente, nas dinâmicas e 

contradições que envolvem homem e meio, num jogo de relações e de paradoxos 

virtuais.  
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Nossos meios de comunicação são nossas metáforas. Nossas metáforas 
criam o conteúdo da nossa cultura. Como a cultura é mediada e 
determinada pela comunicação, as próprias culturas, isto é, nossos 
sistemas de crenças e códigos historicamente produzidos são 
transformados de maneira fundamental pelo novo sistema tecnológico e o 
serão ainda mais com o passar do tempo. (...) É precisamente devido a sua 
diversificação, multimodalidade e versatilidade que o novo sistema de 
comunicação é capaz de abarcar e integrar todas as formas de expressão, 
bem como a diversidade de interesses, valores e imaginações, inclusive a 
expressão de conflitos sociais. (CASTELLS, 1999, p. 414 e 461). 

Esses conflitos resultam do fato de grande parte dos indivíduos estarem 

interligados. Um recurso surge em favor de uma época e para suprir as 

necessidades de uma geração. A internet e as ramificações que dela surgiram e 

ainda surgirão não podem mais ser deletadas, fazem parte da realidade e são 

irrevováveis.  

O poder da internet é tão grande que determinado partido político tentou 

restringir o acesso de usuários à rede. O decreto nº 8.771, de 11 de maio de 2016, 

foi criado para regulamentar a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014,que garante os 

direitos e a proteção de dados por provedores35.   
Diante de tudo isso, o leitor deixou de ser aquele interlocutor único, isolado, a 

quem o escritor falava diretamente, num contato unidirecional, isto é, o escritor 

idealmente com o leitor. Agora, escritor e leitor são seres pessoais que podem  

conversar em presença, interagindo, seja pelas redes sociais, webcan, entre outros, 

não mais carregados de tanta individualidade.  

 

 

6.3. “Achados” nas Redes Sociais 

O virtual não tornou a literatura concreta apenas para o leitor, poetas de nome 

também aderiram ao virtual e começaram a publicar seus textos em páginas de 

relacionamento e em blogs, depois de anos sem escrever, talvez pela burocracia 

para a publicação em papel. O que não se pode negar é que, para muitos, a internet 

passou a ser o único meio de divulgação de seus trabalhos, estes muito mais 

frequentes e intensos que nas versões impressas.  

                                                             
35 O decreto e a regulamentação do Marco Civil da Internet estão disponíveis em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm. Acesso em: 22 de julho 
de 2016.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm
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O Facebook, por exemplo, tornou-se um dos maiores - senão o maior - meios 

de divulgação da poesia. O que se destaca nas publicações em suas páginas é a 

interação quase que imediata com determinados grupos, chamados de “amigos”, em 

que estão conhecidos, amigos de verdade e desconhecidos. Esta rede de 

relacionamento é um espaço aberto que permite aprovação de um conteúdo poético 

publicado (as famosas “curtidas”) e manifestações através de emoticons (raiva, 

sorriso, amei, entre outros), além de comentários e compartilhamentos. 

A figura 25, que será apresentada a seguir, é um exemplo da força que a 

internet (neste momento o Facebook) ganhou nos últimos anos. A escritora Clarice 

Freire, antes de publicar o livro “Pó de Lua”, em 2014, criou uma página no 

Facebook com o nome que daria, futuramente, origem ao seu livro. Nessa página, 

começou a reunir seus desenhos e escritos. Em pouco tempo, ganhou muitos 

seguidores e fãs. Hoje, Clarice escreve quinzenalmente para o blog da Editora 

Intrínseca, a mesma que publicou o seu livro. Também conta, em sua página no 

Facebook, com mais de 1.276.693 curtidas36.  Em sua página de apresentação na 

Intrínseca: 

Em 2011, discretamente, a publicitária Clarice Freire criou no Facebook 
uma página para reunir seus escritos e desenhos.Batizou-a como Pó de 
Lua, sua receita infalível "para tirar a gravidade das coisas". Desde então, 
ela vem conquistando uma legião de fãs fiéis e engajados, que se 
encantaram com a delicadeza de seus pensamentos, seu humor sutil e o 
traço despretensioso, que combina desenho e até fragmentos de palavras. 
Entre eles, estão personalidades como a atriz Grazi Massafera. Da internet 
para as páginas de um livro, foi mais um salto para a jovem autora 
recifense, de apenas 26 anos. Ela surpreende seus admiradores com uma 
proposta diferente. Pó de lua, o livro, tem o formato de um dos cadernos 
moleskine em que Clarice exercita sua criatividade. Inspirada pelas quatro 
fases da lua – minguante, nova, crescente e cheia –, ela trata em frases 
concisas e certeiras de sentimentos como a saudade, o medo, a paixão e a 
alegria, sempre em sua caligrafia característica, ilustradas com muitos 
desenhos. 

 

                                                             
36 Disponível em: https://www.facebook.com/podelua/?fref=ts. Acesso em: 27 de abril de 2016, às 
15h15min. 

https://www.facebook.com/podelua/?fref=ts
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Figura 25: Poesia desenhada retirada da página de Clarice Freire no Facebook37. 

Não se pode negar que o Facebook abriu portas para muitos jovens 

escritores. A referida escritora, nessa publicação, recebeu 4.300 curtidas,14 

comentários e 1.460 compartilhamentos. Se considerarmos que cada pessoa que 

curtiu a publicação também tem outros muitos amigos, as curtidas não param por aí. 

Talvez já tenham chegado a 5.000 curtidas e a 2.000 compartilhamentos. Aqui, 

leitor, escritor, compartilhador, postador ganham rosto, forma, são vistos e estão 

acessíveis a todos. Há, também, o lado “virtual” da história, quando o real e o 

imaginário se misturam, criam máscaras e falsos perfis (refere-se à pessoa), isto é, 

que não correspondem ao real da vida e ao imaginário da literatura. Infelizmente, 

encontra-se de tudo um pouco nessa realidade virtual.  

Nesse meio virtual, o Facebook é um caso a parte. Portanto, retomando o 

virtual em seu sentido amplo, uma pergunta é bem pertinente: que tipo de poesia é 

difundida nos meios virtuais? Seria ela diferente das outras poesias, as impressas? 

Na verdade, não. A poesia é a mesma. O que hoje há de diferente são as 

preferências por uma ou outra publicação como, por exemplo, em forma de texto 

                                                             
37 Disponível em: 
https://www.facebook.com/podelua/photos/a.198586886888503.50571.190607094353149/981717878
575396/?type=3&theater. Acesso em: 27 de abril de 2016, às 16h09min. 

https://www.facebook.com/podelua/photos/a.198586886888503.50571.190607094353149/981717878575396/?type=3&theater
https://www.facebook.com/podelua/photos/a.198586886888503.50571.190607094353149/981717878575396/?type=3&theater
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verbal, em forma de texto não verbal (fotografias), em formas impressas ou em sites 

literários ou de relacionamentos (que chamarei de poesias digitais), todas essas 

estruturadas em versos, com linguagem coloquial ou formal. 

O que se quer dizer é que a poesia não deve seguir necessariamente um 

padrão, ou deixar de se configurar como poesia por não seguir um determinado 

padrão. O importante é ser expressiva, ambiciosa. O que se vê nos 

compartilhamentos são poesias carregadas de reflexão, tentativa de compreensão 

do eu e do mundo e denúncias acerca das fragilidades humanas.  

 

 
6.4. A arte e suas duas vertentes 

A arte pode ser dividida em dois grandes grupos – ou distinções – talvez pela 

forma como é divulgada: a poesia “erudita” e a poesia “popular”. Como na música, 

erudito é o oposto de popular, com referência  a obras ocidentais, aquelas que 

estabelecem diálogos através da alusão, incorporação ou simples referência.  

Ao leitor cabe a intertextualidade, a observação do poético e cultural 

apresentados e desenvolvidos na poesia pelo poeta, numa linguagem sublime em 

versos - isso é erudito - cujo material de divulgação preferencial é o livro impresso, 

através de prefácios, notas, orelhas, apresentações e posfácios. Esse gênero tem 

seus adeptos mais nas Letras, nas graduações e pós-graduações relacionadas aos 

estudos de texto, aos estudos da linguagem, das letras e da literatura. 

A poesia popular é a criada pelo povo e para o povo, como, por exemplo, o 

cordel. Dirigida a todas as pessoas, sejam elas leitoras ou não (no caso a poesia 

cantada), com tradição literária ou não, a poesia popular objetiva o imediatismo, o 

momento presente, não a idealização futura.  

A poesia contemporânea tem criado possibilidades de leitura nunca antes vistas 

na história, por estar disponível a um grande número de leitores, e a qualquer hora. 

Poesia erudita e poesia popular se fundem em páginas, acervos eletrônicos e até 

mesmo pelo celular: WhatsApp, Instagram, blogs, fóruns, páginas do Facebook.  

Através desses meios, o usuário da internet é capaz de compartilhar uma poesia 

de que gostou em sua própria página ou na página de um amigo, tirar uma foto de 

um livro e publicar em tempo real no Instagram, postar poesias diárias em seu blog, 
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comentar e curtir publicações de poetas, de textos, de amigos e as suas próprias 

postagens. 

Transcrevo a seguir um exemplo de blog de poesia popular, seguida de duas 

postagens feitas no Instagram.  

 

 
Figura 26: Blog de Poesia Popular38. 

 

 
Figura 27: Publicação de página de livro39 no Instagram40. 

                                                             
38 Disponível em: http://poesianordestina.blogspot.com.br/. Acesso em: 28 de abril de 2016, às 
11h28min.  

http://poesianordestina.blogspot.com.br/
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Figura 28: Citação de Drummond no dia da poesia41. 

Hoje, o número de leitores aumentou significativamente, se se considerar a 

quantidade de publicações e curtidas de textos nos meios  citados acima, devido à 

facilidade e ao alcance do leitor que não só constrói o seu próprio meio virtual, mas 

que também é capaz de tocar a literatura, impressa ou virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
39 Livro “Pó de Lua” – Clarice Freire. São Paulo: Intrínseca, 2014.  
40 Conta pessoal da autora. Instagram: Rede social de compartilhamento de vídeos e fotos. 
41 Publicado pelo Ministério da Educação (MEC) no dia nacional da poesia e compartilhado pela 
autora em sua conta pessoal. 
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7. ENTRE O ERUDITO E O POPULAR: FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 
REINVENTAM O MERCADO PARA TODOS 
 
7.1. Cordel: a autêntica cultura popular 

Muitos anos atrás, a poesia chegou a perder espaço na sociedade, uns 

chegaram a dizer que ela estava em decadência, pois já não se via mais a mesma 

presença de antigamente. Alguns fatores contribuíram para isso, como a falta de 

investimento em publicidade (a propaganda, como dizem por aí, “é a alma do 

negócio”), congelamento nas publicações e distribuição precária de livros.  

 Claro que o abandono cultural no país e a criação de outros meios de lazer 

como, por exemplo, os tecnológicos, foram os propulsores externos para essa queda 

experienciada pela poesia. O que aqui se percebe é que, com o surgimento de 

novas tecnologias, de novos meios de entretenimento, a poesia foi substituída – 

quase que totalmente - pela população, esta que preferiu a novidade tecnológica. A 

música popular também interferiu diretamente no gosto e hábito de leitura, sobretudo 

dos jovens, pois foi ela quem desbancou a poesia do cotidiano das pessoas.  

Hoje, mesmo diante de tantas novidades, a poesia foi novamente inserida no 

cotidiano das pessoas, passou a fazer parte do lazer tecnológico, afinal ela pode ser 

lida, assistida, compartilhada a qualquer momento pelo celular, tablets, Ipads, com 

muita facilidade. Para quem iniciou uma fase de decadência, poder erguer-se dessa 

forma, com inúmeras leituras diárias através de páginas de relacionamentos e 

aplicativos de fotos e mensagens, pode dizer que vive uma fase de glória e prestígio.  

No capítulo 6 (O lugar e o papel da poesia e o mercado do livro na era da 

informação) foram citadas, brevemente, as poesias erudita e popular. Aqui, gostaria 

de adentrar um pouco mais neste universo popular, explicar a poesia popular por 

outro viés, ou seja, como poesia também valorativa (apenas uma pequena parte da 

literatura popular), que ganhou seu espaço e voz. Para isso, o Cordel foi o gênero 

popular escolhido, afinal ele também passou por dois momentos significativos em 

sua história: a decadência e a glória (com plataformas digitais e recursos 

tecnológicos). 

A literatura de Cordel chega à Península Ibérica por volta do século XVI, 

segundo informações disponibilizadas no site da Academia Brasileira de Literatura 

de Cordel (ABLC). Em Portugal, os textos de cordel eram chamados folhas volantes 
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ou folhas soltas, a venda desses folhetos era privilégio de cegos. A literatura de 

cordel portuguesa “(...) abarca autos, pequenas novelas, farsas, contos fantásticos, 

moralizantes, histórias, peças teatrais, hagiografias, sátiras, notícias... além de poder 

ser escrita em verso ou sob a forma de peça teatral” (ABREU, 1999, p. 21). 

Diferente do que ocorreu no Brasil, os cordéis portugueses eram escritos e 

lidos por pessoas pertencentes aos níveis mais privilegiados da sociedade, eram 

professores, padres, advogados, médicos, pessoas instruídas. A semelhança com 

os folhetos brasileiros seria a impressão da obra em papel barato, a venda em 

feiras, praças, mercados e o fato de os folhetos serem consumidos coletivamente, 

isto é, uma pessoa letrada comprava e lia o cordel para grupos não letrados. 

No Brasil, o cordel chegou na bagagem dos colonizadores lusos, por volta do 

século XVIII e se propagou pelo país, tendo maior circulação na região Nordeste, 

que se transformou em berço para essa literatura popular. A explicação para alguns 

historiadores e pesquisadores sobre a popularidade do cordel no Nordeste seria o 

fato de Salvador – BA ser capital do Brasil na época, dessa forma, é natural que as 

manifestações culturais fossem mais intensas nessa região. 

No começo do século XX, o editor e poeta José Martins de Athayde alavanca 

a edição dos cordéis com novas técnicas de impressão. Graças a ele, as 

características gráficas dos folhetos foram estabelecidas, de 8 a 16 páginas para as 

pelejas e poemas de circunstâncias; 24 a 56 e seis páginas para os romances. 

As regras de composição e comercialização dos folhetos foram constituídas 

nesse período, assim como a constituição de um público. No início, os folhetos eram 

produzidos em tipografias de jornal, depois passaram a ser impressos em tipografias 

dos próprios poetas. Leandro Gomes de Barros garantia o sustento de sua família 

com a criação, publicação e venda de seus versos. Em 1913, Francisco das Chagas 

Batista criou sua tipografia “Livraria Popular Editora”, na qual editou e publicou o 

folheto de muitos poetas da região. Ambos os poetas ficaram conhecidos por suas 

viagens pelo Nordeste, nas quais vendiam seus folhetos. As vendas também eram 

feitas nas ruas e pelo correio. Em 1920, os cordéis passaram a ser difundidos em 

mercados públicos. Nesse contexto, os autores não conseguiam mais dar conta de 

criar, produzir e vender suas obras, dessa forma surge a necessidade de contratar 

“agentes revendedores”. 
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Um fato curioso, com a morte do poeta Leandro Gomes de Barros, sua viúva 

vende todos os direitos autorais das publicações das obras de seu marido ao poeta 

João Martins de Athayde. No inicio, Athayde colocava seu nome no final do livreto 

como dono dos direitos da obra, preservando o nome de Leandro Gomes de Barros 

como autor original. Com o passar do tempo, Athayde toma o lugar do poeta como 

autor da obra. O cordel ganha mercado e público, uma literatura popular muito 

apreciada e reconhecida pelo nordestino. 

Quando Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e seu bando foram 

tocaiados pelo Tenente João Bezerra, na fazenda dos Angicos, sertão de Sergipe, 

em 27 de julho de 1938, muitos nordestinos souberam do ocorrido não pelos jornais 

ou pelo rádio, foi o cordel que comunicou o fato, um representante da comunicação 

de massa para toda a população. Na maioria dos cordéis, Lampião não era retratado 

como um bandido, mas como um herói, um justiceiro para a população sofrida e 

explorada pela elite nordestina, dando aos fatos outra vertente da realidade, a 
concepção de real para o sertanejo: 

 
Figura 29: Vida e Morte de Lampião, de Delarme Monteiro, pernambucano de 

Recife42. 
 

                                                             
42 Disponível em : http://www.jvicttor.com.br/liquidificordel/?p=30. Acesso em 05 de maio de 2016.  

http://www.jvicttor.com.br/liquidificordel/?p=30
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Figura 30: Matéria publicada no Jornal “O Povo”, de Fortaleza, em 29 de junho de 193843. 

No final do século XIX e início do século XX, a Literatura de Cordel foi o jornal 

e a novela do sertanejo. Foi por intermédio desse poema-narrativo popular que 

muitas pessoas constituíram sua concepção de realidade e identidade, o cordel fazia 

parte da vida de nordestinos que viviam no campo ou nas cidades (moradores 

pobres de vilas e fazendas, escravos, pequenos comerciantes). Os folhetos 

chegavam aos vilarejos nos balaios dos viajantes e eram facilmente vendidos, visto 

que o preço era muito simplório. O membro da família ou da comunidade 

“conhecedor das letras” tornava-se responsável pela leitura dos folhetos. 

No Brasil, na virada do século XIX, a nova realidade econômica do país 

impulsionou os trabalhadores nordestinos mais pobres para as cidades, em busca 

de novas possibilidades de subsistência. Nesse movimento de migração, muitos 

cordelistas, os repórteres do sertão, deixaram os campos e partiram para as 

cidades, levando em suas bagagens a esperança de dias melhores e todas as 

histórias e contos guardados na memória. Nas ruas e praças da cidade, os cordéis 

eram declamados ou cantados, nordestinos pobres e semianalfabetos entram no 

mundo da escrita para produzirem e venderem os seus folhetos. O cordel já não é 

mais uma Literatura apenas oral, agora também é uma Literatura Popular escrita. Se 

chega como folhas volantes, ele retorna para a literatura escrita/impressa. 

                                                             
43 Disponível em:  
http://www.opovo.com.br/app/acervo/noticiashistoricas/2014/07/28/noticiasnoticiashistoricas,3286656/
morte-de-lampiao-maria-bonita-e-seus-comparsas.shtml. Acesso em 04 de maio de 2016. 

Matéria publicada no Jornal O Povo, em 29 de 

julho em 1938. Lampião, Maria Bonita e seu 

bando foram mortos em uma emboscada da 

força policial comandada pelo tenente João 

Bezerra, em uma fazenda de Angico, Sergipe.  

 

 

http://www.opovo.com.br/app/acervo/noticiashistoricas/2014/07/28/noticiasnoticiashistoricas,3286656/morte-de-lampiao-maria-bonita-e-seus-comparsas.shtml
http://www.opovo.com.br/app/acervo/noticiashistoricas/2014/07/28/noticiasnoticiashistoricas,3286656/morte-de-lampiao-maria-bonita-e-seus-comparsas.shtml
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7.2. Entre o declínio e a evolução midiática 

 Por muito tempo, as feiras e os mercados foram espaços predominantes para 

a divulgação da Literatura de Cordel. No inicio da década de 90, essa Literatura 

Popular perde força, segundo o poeta cordelista Pedro Mendes Ribeiro, o cordel 

sofreu um processo de desvalorização e uma diminuição significativa e gradativa de 

sua produção e circulação, devido à acessibilidade para adquirir aparelhos como a 

televisão e o rádio, fato que teria alterado o comportamento das famílias, que antes 

se reuniam para ler o poema-narrativo. 

A morte da Literatura de Cordel, ela é natural, é um processo de 
aculturação, vem a televisão, vem o rádio, vem o jornal [...] a juventude 
sempre quer as coisas mais novas, e aí deixaram de fazer as cantorias, 
deixaram de realizar os festivais, deixaram de imprimir os... [força a 
memória] os discos na época, deixaram de publicar os folhetos, e ela foi se 
acabando, foi se acabando, morreu no mundo inteiro[...] . (RIBEIRO, 2010, 
p.11) 

 No entanto, a Literatura de Cordel não morreu, ela se adaptou à nova 

realidade, migrando das feiras e mercados para as bancas de jornal e revistas, para 

o meio acadêmico e encontrando o seu lugar na Internet, negando todas as 

previsões de extinção. Agora, as rimas do cordel encontraram um veículo de alta 

circulação e divulgação em massa, um canal de expansão dessa literatura popular 

com abrangência mundial. Hoje, existem sites e blogs de cordel que divulgam e 

fazem circular cordéis de poetas de todo o Brasil. Com as novas tecnologias, o 

formato e o conteúdo ganharam nova roupagem, sem abandonar seus traços 

nordestinos. As narrativas em versos continuam a espelhar certas visões complexas 

de mundo e a transmitirem valores, servem para o reconhecimento de uma 

identidade.  

 Para Sousa (2007, p. 6), a Literatura de Cordel no meio digital é denominada 

Cibercordel, que de acordo com o autor se constitui em uma “sinergia entre as 

formas de narrar o cordel com a interatividade e conectividade desterritorializada e 

simultânea do ciberespaço” (LEVY, 2010, p. 6). 

Atualmente, as novas tecnologias contribuíram para uma nova formulação do 

cordel, desde sua diagramação, ilustração, exposição e venda, mas sempre 

preservando sua principal característica: uma Literatura Popular de fácil acesso. 
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Figura 31: Varal exposto na feira de Aracaju44. 

 

Figura 32: Varal Virtual do site Educar para Crescer45. 

Os meios de comunicação e as novas tecnologias, que seriam a causa da 

extinção da Literatura de Cordel, acabaram auxiliando sua divulgação. Algumas 

músicas, filmes e novelas foram inspirados em cordéis, espaços virtuais foram 

criados para a circulação dessa Literatura Popular, proporcionando um novo olhar 

para os folhetos, rompendo as fronteiras do país, conquistando novos leitores, 

encantando crianças, jovens e adultos com uma linguagem cibernética de fácil 

                                                             
44 Disponível em: www.aracajuvirtual.com.br. Acesso em 05 de maio de 2016.  
45 Disponível em: www.educarparacrescer.abril.com.br/cordel. Acesso em: 05 de maio de 2016.  

http://www.aracajuvirtual.com.br/
http://www.educarparacrescer.abril.com.br/cordel
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acesso, que procura manter o mesmo caráter lúdico e agradável das rimas e dos 

versos de fácil assimilação. Para Telma Linhares: 

A literatura de cordel continua como um expressivo meio de comunicação 
neste século XXI, apesar da morte, tantas vezes anunciada, ao longo dos 
tempos. Felizmente, enquanto expressão cultural, permanece adaptada, 
reinventada, no desempenho de suas funções sociais. Informar, formar, 
divertir, socializar ou poetizar, conforme os diferentes temas que retrata e o 
enfoque abordado. Da oralidade, lá em suas origens remotas, à era 
tecnológica, hoje, é real a transformação e adaptação, compatível à própria 
evolução da humanidade. (LINHARES, 2005 on line) 

 

 Contudo, alguns poetas cordelistas temem que a adaptação da Literatura 

Popular às novas tecnologias descaracterize o cordel, trazendo o esquecimento de 

suas raízes, como a ilustração das xilogravuras e até mesmo o modo tradicional de 

sua exposição nas feiras. No entanto, eles não podem negar o novo fôlego que o 

poema-narrativo ganhou com a interatividade dos blogs, sites e fóruns virtuais que 

possibilitam a esse novo leitor interagir com o folheto em forma de hipertexto e a 

possibilidade desse leitor divulgar essa Literatura por intermédio de 

compartilhamentos e postagens. Alguns folhetos foram escritos sobre vários e 

grandes nomes da ciência e da filosofia, como Newton, Galileu, Darwim.  

Portanto, a Literatura de Cordel atendeu às exigências de uma nova 

realidade, a arte popular se reinventou e o cordel deixou de ser visto apenas em 

feiras e passou a circular nos ciberespaços utilizando novos meios de divulgação de 

fácil disseminação dessa Literatura. Sua função social ainda se faz presente, seus 

diferentes temas atendem as mais diferentes funções da linguagem, o cordel pode 

informar, entreter, sensibilizar, despertar o olhar para a complexidade do mundo e 

principalmente a complexidade do ser, uma carpintaria simples que pode 

proporcionar uma lucidez social. 

Nessa perspectiva, a Literatura de Cordel se tornou uma fonte potencial de 

informação e um meio de comunicação acessível. Sua linguagem simples, e sua 

fácil aquisição, transformou-se em fonte de conhecimento e uma “voz” de 

representação social. Uma cultura que se moderniza e se transforma, mas não 

apaga suas raízes. Segundo Cristiane Maria Nepomuceno:  

À própria cultura popular e ao povo cabe reinventar, recriar e ressignificar o 
seu saber e o seu saber-fazer. Revelar a todos que seu universo vai além 
da conservação, preservação ou resgate, tampouco pré-moderna e 
atrasada. Necessário se faz apreender a cultura popular como resultado de 
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momentos históricos específicos e consequentemente dinâmica, apta a 
apropriar-se das práticas culturais mais diversas e adaptá-las ao seu 
cotidiano (NEPOMUCENO, 2005, p. 31).  
 

É notória a renovação da Literatura de Cordel, os folhetos que antes eram 

vendidos em feiras, em cidades nordestinas, agora circulam nos ambientes 

acadêmicos, alcançaram outras linguagens como a música, o teatro e o cinema, 

além de estarem presentes no ambiente virtual, como sites e blogs.  

As novas tecnologias estão proporcionando ao cordel uma nova roupagem e 

maior velocidade em sua circulação, renovando o público, no entanto, sua essência 

midiática e multicultural continua preservada, o cordel ainda representa um meio de 

comunicação de massa. 
 
 

7.3. O cordel em diálogo com outras linguagens: música, teatro, 
teledramaturgia e cinema 

A Literatura de Cordel influenciou outras esferas da Arte, como a música, o 

teatro, a teledramaturgia e o cinema, fato que reforça a ideia de sua fácil adaptação 

a outras linguagens e às novas tecnologias que proporcionaram a divulgação dessa 

Literatura Popular por todo Brasil, evidenciando sua importância assim como a 

poesia erudita.  

Por exemplo, segundo o autor Arievaldo Viana - em seu livro Luiz Gonzaga, o 

embaixador do sertão - Luiz Gonzaga desde a infância era fascinado pelo lendário 

Lampião e a maioria das histórias que o futuro Rei do Baião ouvia sobre o Rei do 

Cangaço e o seu bando lhes foram contadas por versos de cordel. A influência do 

cangaço e do cordel é nítida na carreira do cantor.  

Muitos figurinos usados pelo artista eram inspirados nas roupas dos 

cangaceiros, os temas de suas músicas remetiam à realidade do povo nordestino e 

ao cangaço, assim como a estrutura dos versos das composições escolhidas para 

seu repertório - muito próxima das características dos versos do cordel - contando 

uma história em versos rimados.  A música “Lampião falou”, de Aparício Nascimento, 

exemplifica muito bem a relação entre a música e a Literatura de Cordel. 
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Eu não sei porque cheguei  

Mas sei tudo quanto fiz  

Maltratei fui maltratado  

Não fui bom, não fui feliz  

Não fiz tudo quanto falam  

Não sou o que o povo diz  

 

Qual o bom entre vocês?  

De vocês, qual o direito?  

Onde esta o homem bom?  

Qual o homem de respeito. 

[...]  

Aos 28 de julho  

Eu passei por outro lado  

Foi no ano 38  

Dizem que fui baleado  

E falam noutra versão  

Que eu fui envenenado 

A música “Os números”, composta por Raul Seixas e Paulo Coelho, também 

se apropria das características da Literatura de Cordel na estruturação de seus 

versos: “Meus amigos essa noite eu tive uma alucinação/Sonhei com um bando de 

número invadindo o meu sertão/E de tanta coincidência que eu fiz essa canção”.  

A letra da música “Pavão Misterioso”, composta por Ednardo, foi baseada em 

um cordel intitulado “O Romance do Pavão Misterioso”, de José Camelo de Melo 

Rezende. A música foi tema de abertura da telenovela “Saramandaia”, de Dias 

Gomes, exibida pela Rede Globo em 1976 e ganhou uma releitura de Ricardo 

Linhares em 2013, sendo novamente exibida pela emissora no horário das 

23h00min., o realismo fantástico de Dias Gomes também se inspirou na história 

fantástica criada por José Camelo de Melo Rezende. 

 Em 2011, a emissora investiu em outra trama que se apropria da temática da 

Literatura de Cordel em que reis e rainhas de um reino distante vivem aventuras no 

sertão brasileiro, a novela “Cordel Encantado”, escrita por Duca Rachid, Thelma 

Guedes e Thereza Falcão, foi exibida no horário das 18h00min. 
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Figura 33: Capa de folheto de Cordel46 

 
O romance do pavão misterioso 
Eu vou contar uma história  

De um pavão misterioso  

Que levantou voo na Grécia  

Com um rapaz corajoso  

Raptando uma condessa  

Filha de um conde orgulhoso  

       [...] 
(José Camelo de Melo Rezende)47 

 
Pavão misterioso 

Pavão misterioso 

Pássaro formoso 

Tudo é mistério 

Nesse teu voar 

Ai se eu corresse assim 

Tantos céus assim 

Muita história 

Eu tinha prá contar [...] 

(Ednardo)48 

                                                             
46 Disponível em:  
http://onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Pav%C3%A3o+Misterioso&ltr=p&id_
perso=1278. Acesso em: 05 de maio de 2016. 
47 Poesia Popular. Literatura de Cordel por José Camelo de Melo Rezende, Pernambuco, 1923.  

http://onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Pav%C3%A3o+Misterioso&ltr=p&id_perso=1278
http://onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Pav%C3%A3o+Misterioso&ltr=p&id_perso=1278
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Figura 34: Elenco de novela49       Figura 35: Releitura de Saramandaia (2013)50 

 

No teatro e no cinema, o exemplo é a obra “O Auto da Compadecida” (1955), 

escrita pelo dramaturgo e romancista Ariano Suassuna. Segundo o autor, sua obra 

foi inspirada em três folhetos de cordel.  

O primeiro intitulado “O dinheiro e o testamento do cachorro”, de Leandro 

Gomes de Barros, que conta a história de um padre que é subornado para realizar o 

enterro de um cachorro; o segundo folheto também é de Leandro Gomes de Barros, 

“O cavalo que defecava dinheiro”, que conta a história de como um pobre coitado 

deu um golpe em um Duque vendendo-lhe supostamente um cavalo que defecava 

moedas. O terceiro folheto é de Silviano Pirauá de Lima – “O castigo da soberba” - 

que conta a história de um julgamento no céu, em que Deus, o Diabo e Nossa 

Senhora atuam em um tribunal que decide o destino das almas.  

Toda crítica satírica dos referidos folhetos também perpassam pela obra de 

Ariano Suassuna, como a mudança brusca de comportamento do padre quando fica 

sabendo que é um dos herdeiros do cachorro, na história escrita por Leandro Gomes 

de Barros: 

Baseado nesses três folhetos, Suassuna cria uma das suas mais famosas 

obras da dramaturgia brasileira. Posteriormente, em 1999, a Globo Filmes adapta “O 

                                                                                                                                                                                              
48 Música lançada em 1974 pelo selo RCA Victor. Álbum “Pavão Mysteriozo”. 
49 http://seliganessadika.blogpot.com.br/2014/01/cordel-encantado-em-dvd.html. Acesso em: 05 de 
maio de 2016. 
50 Disponível em : www.mundodasrecordacoes.com.br/produto.php?cod_produto=7236849. Acesso 
em: 05 de maio de 2016. 
 

http://seliganessadika.blogpot.com.br/2014/01/cordel-encantado-em-dvd.html
http://www.mundodasrecordacoes.com.br/produto.php?cod_produto=7236849
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Auto da Compadecida” para os cinemas, com direção de Guel Arraes e com roteiro 

de Adriana Falcão. A produção recebeu a premiação de melhor diretor, melhor 

roteiro, melhor lançamento e melhor ator no Grande Prêmio Cinema Brasil, evento 

criado pelo Ministério da Cultura.  

Com o grande sucesso, a obra foi adaptada e virou minissérie, exibida no 

mesmo ano pela emissora, e todo o país conheceu as histórias de Chicó e João 

Grilo, divulgando indiretamente a Literatura de Cordel por intermédio das grandes 

mídias. Ariano Suassuna era um entusiasta da Literatura Popular e sempre 

procurava unir em suas obras o erudito à simplicidade do cordel, há muitas 

semelhanças do seu auto com os autos vicentinos, como o padre, o bispo, o 

comerciante e a mulher adúltera. Assim, Suassuna deixa o seu legado de 

valorização à Literatura Brasileira. 

O cordel venceu fronteiras e se reinventou, influenciou na composição de 

novas obras e percorreu o Brasil em forma de música, peça teatral, obra fílmica e 

telenovela, continuou caindo no gosto popular e fazendo sucesso, talvez por ser 

uma Literatura com jeito e cheiro de povo. 
 

7.4 Literatura de cordel: conquista de novos leitores 

Para o poeta paraibano Manoel Monteiro, o cordel manteve-se atual, vivo e 

novo, porque inteligentemente migrou para a universidade, maturou e voltou à sala 

de aula para fazer novos leitores. Hoje, a Literatura de Cordel é objeto de estudos 

acadêmicos e ponto de partida de muitos projetos pedagógicos escolares, e a 

internet é o grande veículo facilitador para a aquisição dessa leitura.  

O Google disponibiliza mais de 565.000 resultados apenas digitando-se a 

palavra cordel. Professores e alunos têm fácil acesso a esse material que, com o 

advento das novas tecnologias, ganhou nova roupagem, novas formas de 

comercialização e divulgação. 

O grande o número de sites e blogs que publicam, divulgam e até mesmo 

oportunizam a produção de cordéis por seus usuários é muito vasto, as ferramentas 

são atrativas e muitas são voltadas para o trabalho pedagógico. O blog “Acorda 

Cordel na Sala de Aula”, projeto desenvolvido pelo poeta Arievaldo Viana Lima, é 

um exemplo da força do Cordel na formação de leitores. Segundo o poeta, o cordel 



84 
 

 
 

pode ser utilizado na alfabetização de crianças, jovens e adultos, e todo e qualquer 

conteúdo escolar pode se valer do cordel como estratégia de ensino.  

 

 

 
Figura 36: Acorda Cordel/ Cordel na escola51 

As editoras perceberam a rentabilidade desse mercado e passaram a investir 

no cordel, dando aos folhetos um design moderno, inovando nas ilustrações, na 

qualidade do papel e na impressão. Muitas obras clássicas podem ser encontradas 

em cordel, como O alienista, de Machado de Assis, adaptado por Rouxinol de Rinaré 

(Editora Cortez) e Os miseráveis, de Victor Hugo, por Klévisson Viana (Editora Nova 

Alexandria).  

Atualmente, livros de conteúdos didáticos em forma de cordel, como a Editora 

Rovelle, que apresenta a coleção Ciência em Versos de Cordel, do cordelista e 

presidente da ABLC, Gonçalo Ferreira da Silva, também podem ser encontrados.  

 O próprio Ministério da Educação reconheceu o potencial desse gênero e vem 

incorporando o cordel ao Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), por 

entender que a poesia de cordel na sala de aula contribui para a formação de 

leitores. Portanto, o cordel segue vivo e forte conquistando novos leitores. 

 
                                                             
51 Disponível em: http://acordacordel.blogspot.com.br/2011/08/cordel-na-escola_18.html. Acesso em 
28 de maio de 2016. 
 

http://acordacordel.blogspot.com.br/2011/08/cordel-na-escola_18.html
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8. NOVOS TEMPOS, NOVOS HÁBITOS? 

Em época de poesia virtual, criaram-se novos padrões de leitores, com novos 

assuntos e temas de interesse para esse novo público. Com isso, o mercado 

cultural, o público, os leitores só tendem a ganhar, porque novas oportunidades, 

espaços de criação e imaginação são criados a todo momento, possibilitando o 

surgimento de novos artistas, escritores, poetas num mundo e de um mundo digital. 

A cultura, num futuro não muito distante, será uma transmídia52, para 

estudiosos da área, o que hoje não acontece porque encontra bloqueios para se 

concretizar devido àqueles que ainda leem livros impressos, compram filmes e CD’s. 

Mas será que a cultura impressa está ameaçada pela cultura digital?  

Escrita e leitura certamente não se ressentirão da mudança de suporte, cuja 
utilização depende do domínio daquelas habilidades. O processo de 
letramento, de que decorrem as aptidões para ler e escrever com 
competência, prepara o sujeito para o uso da máquina, e mesmo 
equipamentos mais sofisticados, de funcionamento automatizado, não 
dispensam o indivíduo que os comanda e manipula. (ZILBERMAMN, 2001, 
p. 114) 

Essa visão é também reforçada por Villaça (2002, p. p. 26), que assevera: 

Não há, necessariamente, uma ruptura entre o mundo impresso e o 
eletrônico, mas a possibilidade de uma ampliação do imaginário da escrita 
para todo o campo cultural, caracterizado na atualidade pelo viés 
enigmático e barroco: é a prega que não recusa a explicação, mas a adia, 
por pensar que a virtualidade abrange maior plenitude do que a atualidade. 

 A era digital inverteu a padronização até então oferecida pela era industrial, 

isto é, a de se seguir apenas uma fórmula para fazer sucesso. O que isso significa é 

que a indústria cultural não precisa mais mediar escritor e público em divulgações de 

obras, por exemplo. O próprio escritor divulga seus trabalhos, participações em 

eventos, entre outras, o que deixa a indústria totalmente vulnerável e sem controle 

sobre o artista, o que seria muito bom se o escritor – os artistas em geral – não 

passasse a ser visto como um simples profissional, e nada mais, desmerecendo-o 

em seu processo criativo, como se escrever poesia, por exemplo, fosse uma 

profissão ao alcance de todos, não um dom. 

                                                             
52 Definição de SCOLARI, Carlos A. Hipermediaciones: The Fundamentals of Multimedia Reporting, 
2005. EUA. Expansão cada vez maior das mídias (televisão, rádio, celular, internet, jogos, entre 
outros).  
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Mesmo que a contemporaneidade seja cercada de inovações, de tecnologia e 

que gire em torno destas, há de se destacar que a única certeza que se tem é da 

permanência do leitor e da leitura, seja ela qual for e como for. Em 09 de abril de 

2016, o jornal Folha de São Paulo publicou – em sua coluna “Mercado” - uma 

matéria em seu sítio com a seguinte manchete: “Mercado de livros digitais não 

decola no Brasil e estagna nos EUA e Europa”.53 Mais a frente, em letras médias, o 

jornal trazia “A indústria brasileira de impressão de livros já não teme que a leitura 

digital leve grande parte de seus consumidores, como ocorreu no mercado da 

música” (grifos do jornal).  

Até poucos meses atrás, falava-se muito entre “impresso ou digital”?, o 

impacto que a tecnologia causou na indústria e a queda nas vendas de livros 

impressos. É fato que o impacto realmente aconteceu, também é verdade que toda 

novidade gera incertezas quanto à permanência ou não de um determinado produto. 

A internet, como realidade que é, será apenas mais um meio de tornar a 

leitura, a poesia, o livro, a literatura mais reais, mais palpáveis, tornando-se um 

recurso a mais na divulgação da poesia virtual ou impressa e não uma divisora de 

águas, de forma que o leitor tenha de escolher se deseja fazer uma leitura virtual e, 

assim, acabar de vez com o livro impresso, ou vice-versa. “É necessário que 

olhemos o mundo de hoje com os olhos do mundo de amanhã, não com os olhos do 

mundo de ontem. Ora, os olhos de amanhã são olhos planetários. As fronteiras são 

ruínas, ainda de pé, de um mundo ultrapassado”. (LÈVY, 2001, p. 17)    

   O jornal também trouxe alguns dados estatísticos sobre o mercado de 

leitura entre os anos de 2010 até os próximos anos (2020) no Brasil, além de ter 

destacado também os EUA e a Europa Ocidental. Aqui será destacado apenas o 

mercado de leitura brasileiro, visto o foco deste trabalho. 

 

                                                             
53 Matéria de Joana Cunha. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-
mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb. 
Acesso em 28 de abril de 2016, às 14:27. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
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Figura 37: Mercado de leitura digital caminha para estagnação54. Vendas de e-
readers em US$ milhões.*Projeção 

O consumo de e-books teve uma considerável queda de 11% porque, de 

acordo com a Association of American Publishers (entidade dos EUA), há uma 

grande disputa entre o mercado editorial e a Amazon55. Com a alta nos preços dos 

e-books, os livros impressos ganharam mais credibilidade e, assim, as vendas 

cresceram.  

Ao se pronunciar, o SNEL, na pessoa de Marcos da Veiga Pereira, afirmou 

que o Brasil não possui dados concretos sobre vendas digitais e completou: “nunca 

houve um crescimento exponencial nem consistente (...) O Brasil tem um 

crescimento que já alcançou 30% há alguns anos, depois ficou em 20%, caiu para 

12%...”. Agora é aguardar. Mas, pelo quantitativo mostrado, a tendência é mesmo 

diminuir.  

Enquanto o mercado digital presencia uma queda a curto e a longo prazo, o 

mercado de livros físico, ou impresso, comemora – mesmo com vendas não tão 

significativas – um aumento a curto e a longo prazo, considerando-se os anos de 

2010 a 2020. 

                                                             
54 Fonte Euromonitor, citado por Jornal Folha de São Paulo em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-
brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 28 de abril de 2016, às 16:15. 
55 Editora online, a gigante de vendas pela internet. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
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Figura 38: Produção de livros físicos em US$ bilhões56. 

*Projeção 
 

Arnaud Lagardère, que controla o grupo proprietário da gigante editorial 
Hachett, afirmou em apresentação de resultados neste ano que a fatia de e-
books caiu 225 de suas vendas totais nos EUA – o pico, de 30%, foi 
registrado em 2013. A variação  foi reabsorvida pelos livros impressos. Para 
Ismael Borges, gestos no Brasil do Bookscan (painel de vendas de livros no 
varejo realizada pela Nielsen), os livros eletrônicos e físicos não se 
“canibalizam”: há espaço para as duas categorias. “O consumidor do e-book 
é bem específico. Parece que é mesmo um mercado de nicho. Mas o 
acesso à leitura aqui ainda é baixo em relação à Europa. Por isso ainda é 
grande o potencial de crescimento do país”, diz. 57  

Parece que a era digital foi o estopim, o ponto-chave, o que faltava para que a 

produção de livros voltasse a crescer e as vendas também deslanchassem. A 

poesia, por sua vez, nunca teve tantos leitores físicos e virtuais como agora. Com a 

elevação nos custos dos e-books, o consumidor aproveitou para voltar ao velho e 

bom hábito de abrir um livro impresso e sentir o cheirinho das páginas novas, a 

serem desvendadas.   

Os gráficos abaixo referem-se ao crescimento das vendas de livros entre 

2014 (30/12/2013 a 28/12/2014) e 2015 (29/12/2014 a 27/12/2015). 

                                                             
56 Fonte Euromonitor, citado por Jornal Folha de São Paulo em: 
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-
brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 28 de abril de 2016, às 
19h28min. 
57 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-
nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 28 de abril de 
2016, às 20h06min. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/04/1759174-mercado-de-livros-digitais-nao-decola-no-brasil-e-estagna-nos-eua-e-europa.shtml?cmpid=compfb
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Figura 39: Crescimento das vendas de livros em volume e faturamento58. 

 

Mesmo com pequena elevação no número de livros vendidos, a prática de 

leitura ente a população ainda não é suficiente. As vendas crescem, mas ainda não 

acompanham o crescimento populacional. A edição de abril de 2015 da Fecomércio-

RJ trouxe uma notícia alarmante para os amantes da literatura e para os 

educadores, uma queda de 5% no hábito de leitura da população, que antes era de 

35%.  

Se considerarmos as pesquisas anteriores mencionadas pela Fecomércio, 

como a “Retratos da Leitura no Brasil” (Instituto Pró-Livro), os dados são ainda mais 

preocupantes. Em 2007, 36% da população declarou praticar a leitura nas horas 

vagas, o que caiu para 28% em 2011. Parece que os 30% mencionados 

anteriormente diminuiriam ainda mais. Em 2014, 70% da população não leu nenhum 

livro, ou seja, apenas 3 de 10 brasileiros leu algum livro no ano mencionado. 

                                                             
58 Fonte: Nielsen/ Nielsen BookScan. Disponível em: http://www.snel.org.br/wp-
content/uploads/2016/01/SNEL-11-2015-13T.pdf. Acesso em: 22 de julho de 2016. 

http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/01/SNEL-11-2015-13T.pdf
http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/01/SNEL-11-2015-13T.pdf
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Figura 40: Hábito cultural do brasileiro em 201459. 

 

 

 

Figura 41: Hábito cultural do brasileiro em 201560. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
                                                             
59 Dados da Fecomércio. Disponível em: http://www.fecomercio-
rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96. Acesso em: 22 
de julho de 2016.  
60 Dados da Fecomércio. Disponível em: http://www.fecomercio-
rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96. Acesso em: 22 
de julho de 2016. 

http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96
http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96
http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96
http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=14406&tpl=printerview&sid=96


91 
 

 
 

9. MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO E SEUS DADOS QUANTITATIVOS 
 
9.1. “A Importância dos gêneros”  
 

O SNEL divulgou em seu sítio o quadro de vendas de livros no Brasil 

referente aos anos de 2014 e 2015. Nesse painel, é possível acompanhar alguns 

dados bem significativos sobre venda, distribuição, importância dos gêneros em 

faturamento (infantil, juvenil, educacional, ficção, não ficção,trade), valores 

arrecadados (faturamento em R$), ISBNS, R$ médio por gênero, evolução do 

desconto médio, entre outros.  

O painel 16/01/2016 apresenta resultados relativos aos anos de 2014 x 2015, 

com fechamento em 29 de novembro de 2015. Nele, é possível identificar os 

gêneros mais representativos para o público em 2015. No gênero “não ficção e 

trade”, gastronomia e culinária ganharam destaque.  

 
Figura 42: Importância dos gêneros em faturamento61. 

*Participação em faturamento – Total Mercado. 

O preço médio dos livros pode variar de acordo com o gênero. Alguns 

apresentaram significativa queda, entre eles “ficção”, “não ficção”, “trade” e 

“especialista”. 

                                                             
61 Fonte: Nielsen/ Nilesen Bookcan. Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Disponível em: 
http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf. Acesso em: 28 de abril 
de 2016, às 21h25min. * T. Mercado – Acumulado: 2014 (30/12/2013 a 30/11/14) x 2015 (29/12/2014 
a 29/11/2015).  

http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf
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Figura 43: Preço médio dos gêneros62. 

9.2. Comparativo de volume 

 
Figura 44: Comparativo Volume – 2014 x 201563. 

                                                             
62 Fonte: Nielsen/ Nilesen Bookcan. Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Disponível em: 
http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf. Acesso em: 29 de abril 
de 2016, às 18h40min. 

http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf
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No gráfico acima, o mercado editorial cresceu 11,7% a mais no mês de 

janeiro do que no mesmo mês do ano anterior. O crescimento também aconteceu 

nos meses de março (5,1%), abril (11,2%), maio – com a maior elevação – (26,9%), 

junho (5,9%), julho (8,9%), setembro – o menor índice do ano em termo de 

crescimento – (0,8%) e outubro com 0,7%. Nos meses de fevereiro, agosto, 

novembro e dezembro, o mercado fechou em queda, -6,0%, -5,5%, -3,7% e -2,3%, 

respectivamente.  

Se comparado ao ano anterior, o ano de 2015 presenciou uma pequena 

elevação em seu comparativo de valores. Segundo dados também do SNEL, os 

meses de janeiro, março, abril, maio, junho, julho, setembro e outubro fecharam com 

aumento de 8,7%, 4,5%, 10,7%, 21,0%, 8,2%, 14,1%, 2,2%, 3,9%, respectivamente, 

emrelação a 2014. Os meses negativos, como fevereiro, agosto novembro e 

dezembro, fecharam em -6,3%, 3,1%, 0,0% (sem ganhos, mas também sem 

perdas), -1,2%). 

Abaixo, segue o gráfico de vendas de livros de 1990 a 2014, com títulos, 

exemplares e faturamentos, para mostrar que o livro físico sempre terá o seu lugar. 

 

                                                                                                                                                                                              
63 Fonte: Nielsen/ Nilesen Bookcan. Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Disponível em: 
http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf. Acesso em: 28 de abril 
de 2016, às 21h35min. 

http://www.snel.org.br/wp-content/themes/snel/docs/SNEL-10-2015-12T.pdf
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Figura 45: Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro64. 

 
 
9.3. Os responsáveis pelas vendas: TOP 10   

 
Figura 46: Best-Sellers 2014 x 2015. Top 10 mais vendidos.65 

                                                             
64 Os dados são referentes à pesquisa realizada anualmente pelo SNEL juntamente coma CBL. 
Disponível em: http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/. 
Acesso em: 28 de abril de 2016, às 22h07min. 

http://www.snel.org.br/dados-do-setor/producao-e-vendas-do-setor-editorial-brasileiro/
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Best-Sellers, ou não, cultura é questão de gosto. O que não se pode negar, 

ao analisar a TOP 10, é que a indústria cultural investe pesado em livros para a 

massa. Os livros são apenas produtos de comercialização. Os Best-Sellers são 

temporários, isto é, são lançados, viram febre de vendas, às vezes viram até filmes – 

longos filmes por sinal – até que cheguem outros livros que irão substituí-los e, 

assim, eles caem no esquecimento. Mas, em certo momento, foram os mais lidos, os 

mais vendidos, os mais lucrativos.  

Quantidade não é sinônimo de qualidade. Os livros de poesia fogem a essa 

lista. Por quê? Não vendem, não são lucrativos, não são impostos pela mídia. Talvez 

essas sejam algumas respostas plausíveis. Enquanto isso, os clássicos, até os da 

poesia, nunca estão entre os Best-Sellers, mas não saem das bibliotecas e nunca 

deixam de vender. Vendem pouco, é verdade, mas vendem sempre. Os Bests-

Sellers vendem muito, mas em um espaço curto de tempo, isto é, só durante poucos 

meses após o seu lançamento. 

Voltando à mídia, o que ela explora é exatamente o oposto do sublime, do 

culto, do encantador proposto pela poesia. A mídia deseja atingir, e atinge, a massa, 

oferece cultura de massa para a massa, impossibilitando o indivíduo de tomar suas 

próprias decisões e de pensar por ele mesmo.  

Adorno (1990, p. 205) retrata bem essa questão de quantidade, no caso os 

livros, quando diz que há “fetichização da técnica”. Falar em quantidade de vendas, 

para o mercado cultural, passou a ser sinônimo de qualidade, o que não é verdade. 

O traço característico desta época é que nenhum ser humano, sem 
exceção, é capaz de determinar sua vida num sentido até certo ponto 
transparente, tal como se dava antigamente na avaliação das relações de 
mercado. Em princípio, todos são objetos, mesmo os mais poderosos. 
(ADORNO, 1992, p. 31.) 

Retomando a questão da profissionalização do escritor, o Best-Seller torna-se 

um ótimo exemplo. Ao longo dos anos, o ofício de poeta, escritor foi sendo 

desvalorizado, o que significa que a originalidade do ofício passou por fortes 

ameaças. As opções seriam a autonomia artística, sem retorno financeiro garantido, 

ou as exigências de mercado e de leitores, isto é, uma escrita pautada em regras e 

                                                                                                                                                                                              
65 Fonte: Nielsen/ Nielsen BookScan. Sindicato Nacional das Editoras de Livros. Top 10 mais 
vendidos. Crescimento de 8,2% nas vendas em volume em 2015 em relação ao ano de 2014. 
Disponível em: http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/01/SNEL-11-2015-13T.pdf. Acesso 
em: 28 de abril de 2016, às 21h53min.  

http://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2016/01/SNEL-11-2015-13T.pdf
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em exigências dos leitores, em seus desejos, porém com retorno financeiro 

garantido, daí surgiram os Best-Sellers, ou como alguns críticos gostam de chamar 

“literatura trivial”. Paradoxalmente, aproximar as pessoas acabou por afastá-las cada 

vez mais. “A tecnificação torna, entrementes, precisos e rudes todos os gestos, e 

com isso, os homens”. (ADORNO, 1992, p. 33.) 

Só mentimos para dar a entender ao outro que nele nada nos importa, que 
não temos necessidade dele, que nos é indiferente o que ele pensa de nós. 
A mentira, antigamente um meio liberal de comunicação, tornou-se hoje 
uma técnica do descaramento, com cujo auxílio cada indivíduo espalha em 
seu redor a frieza, sob cuja proteção ele pode prosperar. (ADORNO, 1992, 
p. 24) 

Vale destacar que tudo que envolve quantitativo se refere a mercado, a 

regras, a normas e ao consumo, a tudo que facilite e promova o consumo, e os Best-

Sellers exercem esta função: de gerar lucros exorbitantes, de seguir o gosto do leitor 

e não o do escritor, de seguir as normas do mercado editorial, de ser passageiro e, o 

mais importante, vender muito, na maioria das vezes sempre com herois, vampiros, 

anjos bons e maus, seres de outro mundo. Tudo o que foge a isso torna a leitura 

cansativa, e o pior, não vende. 
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10. CONCLUSÕES 
Como vimos ao longo desta dissertação, e a partir de exposições do meu 

orientador em muitas aulas, ao longo dos anos de 2015 e 2016, e embasada 

também em conferências, artigos e diálogos em presença e online, podemos afirmar 

que a tecnologia, o ciberespaço e a virtualidade criaram novos meios para a 

divulgação da literatura. O virtual vem sendo entendido como o oposto do real, mas 

o oposto do virtual é o concreto. O virtual também tem a sua realidade: o que ele 

não tem é concretude, a materialidade do livro físico. É uma obra não-concreta, 

porém real, e ao alcance de todos, a qualquer hora e lugar.  

Este espaço virtual colocou em xeque o espaço físico onde se desenvolveu a 

cultura legada pela tradição, abrindo novas perspectivas de criação e sobretudo de 

divulgação (destaque para a poesia e textos literários curtos), mas gerando graves 

crises em todos os setores da indústria cultural: editoras, gravadoras, filmadoras, 

dependentes de suportes materiais como o livro, o CD e o DVD (que têm um alto 

custo), viram de repente seus produtos serem transplantados para outros suportes 

(que são gratuitos), equivalentes como o kindle, o MP3 ou o celular, completamente 

fora de seu controle.  

Ao invés da compra numa loja física, a busca pelo Google; ao invés da posse, 

o acesso - e um download. Assim acabaram como que dispensadas pelos novos 

criadores, que podem assumir suas próprias edições, e divulgá-las através de suas 

home-pages, nos mais diversos sites. E assim também com a grande mídia. Seja a 

falada, seja a escrita, seja a televisada, sofreram a concorrência do ciberespaço 

usado como local de informação e entretenimento: jornais e revistas perderam 

espaço para os blogs; e a televisão, até então soberana, para o Facebook 

ou o YouTube.  

Estes são instantâneos e qualquer indivíduo pode hoje registrar e divulgar em 

qualquer ponto do planeta um fato histórico de grandes proporções universais. Pelos 

blogs, pelas home-pages, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Facebook, as que 

tiverem algum talento podem se consagrar, e já há casos concretos, pelo menos nos 

campos da música popular e da (para)literatura. Poetas, cordelistas e escritores de 

nome também aderiram ao virtual como meio de divulgação de seus trabalhos, o 

que proporciona, além da divulgação, uma interação com o leitor em tempo real. 
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Como reflexo do crescimento não apenas demográfico mas também 

econômico do país, a geração de 60 foi uma geração numerosa, com nomes de 

relevo espalhados por quase todos os estados do país. Essa geração, diferente das 

anteriores, não precisou migrar para o eixo Rio-São Paulo em busca de espaço 

cultural, as duas metrópoles onde ainda e apesar de tudo se decidem os nossos 

rumos culturais, sobretudo pela influência dos seus grandes jornais e revistas e das 

redes de televisão. Essa realidade só começou a mudar com a criação da Internet, 

que descentralizou ao extremo a divulgação da cultura. 

A geração de 80 é a geração pós-ditadura, pós-tevê, a primeira a entrar em 

cena já dispondo do computador e contemporânea do nascimento da Internet. Aqui 

está não apenas o seu específico mas também o seu problema: seduzida pela 

amplitude, pelo hedonismo e pelas virtualidades dos espaços abertos pelas novas 

mídias, essa geração – produzindo em clima de plena liberdade – adotou a 

performance como sua tática mais típica. Mais que a leitura, o recital: num bar, num 

restaurante, numa praia, numa praça, num clube ou mesmo em teatros, não cabe 

um poema mais extenso, muito complexo, muito menos o tom elegíaco. Tem que ser 

o texto breve, com feição de fragmento, quase sempre hedônico. E mais que o livro, 

o clip: a filmagem prévia ou “ao vivo” da performance, depois – na sequência do 

vertiginoso progresso da tecnologia midiática – multiplicada em DVDs e pen-drives e 

postada em home-pages, em sites coletivos ou no YouTube. 

Pois é o que constatamos na produção recente, se não como dominante, ao 

menos como específico. O fragmento, além de reconhecidamente mais simples de 

se produzir, sem maiores exigências ao criador, se oferece de forma 

irresistivelmente sedutora. Postado na internet, ele se abre a uma prática também 

nova: a interatividade, que admite o que até então a poesia não apenas rejeitava, 

mas ignorava – o hibridismo autoral, a autoria dupla ou mesmo coletiva. Isso acaba 

sobrepondo o texto ao autor e assim desindividualizando a criação: não interessa 

quem produziu – interessa o produto.  

Os espaços virtuais trouxeram, porém, uma alternativa de solução para a 

inquietação de muitos poetas, principalmente os jovens poetas: a de não terem onde 

nem como publicar, pelo custo elevado do produto físico e pelo risco da não 

aceitação, tanto pelo público quanto pelo mercado editorial. Agora é possível 

eliminar literalmente os intermediários (o editor, o distribuidor, o livreiro) e se libertar 
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da limitação econômica do custo financeiro das edições. Perde-se apenas a 

portabilidade da obra, que o livro impresso preserva, acima de todas as vantagens 

do livro virtual (ou do e-book), com a óbvia exceção da acessibilidade universal. Mas 

se aceito no espaço virtual, o escritor passa a produzir também no meio físico, como 

esta dissertação bem mostrou. 
Com a Geração Emergente (2020), é provável que o fenômeno se agrave e 

comprometa a literatura impressa, mesmo que hoje ela se mostre em processo 

crescente (quase insignificante) sobre os e-readers. Nascidos no universo online, 

seus poetas terão pouco contato com o livro impresso (exceto talvez os didáticos): 

são educados para lerem na tela de um computador, ou na tela de um e-reader 

qualquer. A biblioteca será algo ausente de suas vidas: pesquisa apenas no Google. 

As grandes bibliotecas particulares, aliás, já se encontram em franco processo de 
extinção: não cabem nos apartamentos da classe média.  
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