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RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar alguns aspectos da rede social digital Facebook no que se refere 

aos escritos de seus usuários, a fim de saber se os textos pessoais podem ser associados à   

literatura íntima e se possuem algum aspecto ou propósitos biográfico e autobiográfico. A 

pesquisa procurou observar, ainda, alguns conceitos teóricos da crítica literária; a manifestação 

e a participação de escritores na rede, além de refletir sobre as mídias digitais e o texto 

eletrônico. A investigação atentou para o público leitor e integrante do Facebook, com o 

objetivo de verificar o interesse por literatura, como se comporta em relação à leitura de livros 

e de textos que circulam pela Internet. Estima-se que as análises sirvam para promover novos 

olhares sobre as práticas literárias e possam incentivar hábitos de leitura eficientes, seja por 

meios impressos, seja por meios digitais.  

 

Palavras-chave: Literatura íntima, Redes Sociais Digitais, Facebook, Transliteratura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research sought to analyze some aspects of the digital social network Facebook with regard 

to the writings of its users, in order to know if the personal texts can be associated with the 

intimate literature; And whether they have any biographical and autobiographical aspects or 

purposes. The research also sought to observe some theoretical concepts of literary criticism; 

The manifestation and the participation of writers in the network, besides reflecting on the 

digital media and the electronic text. The investigation was aimed at the readers and members 

of Facebook, in order to verify the interest in literature, how they behave in relation to reading 

books and texts that circulate on the Internet. It is estimated that the analyzes serve to promote 

new insights into literary practices, and can efficiently encourage efficient reading habits, either 

by print or digital. 

 

Key-words: Intimate Literature, Digital Social Networks, Facebook, Transliterature 
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1– INTRODUÇÃO 

 

A vida conecta o mundo. Viver em bando, em grupo ou em rede é ancestral. Contar 

histórias, uma tradição milenar. A linguagem e a palavra nos aproximam ou nos afastam feito 

o fogo. Na natureza dos seres humanos, o corpo, os gestos, os sons, a fala, o vocabulário, o 

nomear das coisas, a criação de ferramentas e objetos, a invenção da escrita, dos signos e 

significados são conquistas que favoreceram o aperfeiçoamento da linguagem e da 

comunicação entre as pessoas.  

A cada nova geração, a história deste mundo e do universo segue investigada, narrada ou 

descrita por indivíduos. São mulheres e homens narradores de si mesmos também, da vida em 

geral. Somos pré-históricos e literários, inseridos, inclusive, em um formidável construto 

tecnológico. A linguagem tem-se aprimorado com auxílio de máquinas fabricadas. A arte e a 

filosofia também ajudaram nesta trajetória evolutiva. Em pleno século XXI, ainda nos 

surpreendemos com as descobertas científicas e inovações na Era da Informação. A linguagem 

e o pensamento humanos têm sido abrigados em suportes e aparatos de inteligência artificial 

interconectados e repletos de recursos.  

O uso de computadores eletrônicos variados como personal computers, notebooks, tablets 

ou smartphones tornou-se rotineiro. A sociedade interligada pela rede mundial de 

computadores adquiriu novos hábitos ao se comunicar e interagir, entre os quais, outras práticas 

de escritas e leituras. Depois da prensa do alemão Johannes Gutemberg criada na Idade Média, 

o texto se expandiu em circulação. Já nas últimas décadas do século XX, o texto saltou das 

páginas impressas de livros e periódicos para os suportes eletrônicos, tornando distribuição, 

divulgação e propagação de conteúdos escritos ainda mais rápidas e abrangentes.  

O escritor argentino Jorge Luis Borges se vale de uma observação do ensaísta escocês 

Thomas Carlyle, quando este afirma que a história universal é um texto contínuo onde somos 

obrigados a lê-lo e a escrevê-lo incessantemente. Nesta história, nós também somos escritos. 

A opinião de Carlyle faz referência à necessidade que o homem tem de se expressar por meio 

da palavra que se manifesta na literatura; ou ainda, poderíamos associá-la à leitura de mundo 

à qual o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire costumava se referir. Se antes, a tradição 

oral nos permitiu conhecer um pouco do mundo e das culturas, a palavra escrita também nos 

possibilitou meios para registrar conhecimentos, informações e narrativas.  

Nos últimos séculos, tentamos tornar a história acessível e compartilhada de modo prático 

e eficiente. Se o pergaminho, a pena e os manuscritos já foram considerados avançados outrora, 

eles foram superados quando deram lugar ao papel e à tinta. A partir de 1439, impressões com 
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tipos móveis foram elaboradas e colocadas em operação. A Bíblia Sagrada se tornou o primeiro 

livro a ser confeccionado sob estes moldes. Inaugurava-se, assim, um novo momento para a 

literatura. A modernidade começava a ser escrita com o auxílio das prensas e da imprensa.  

A literatura também fez parte das transformações humanas nos últimos séculos. A própria 

literatura pode modificar-se. O texto impresso reinou quase que absoluto nesse período pós-

Gutemberg. A escrita e as narrativas se sofisticaram; diferentes gêneros literários surgiram; 

livros elaborados com temas e tramas variadas tornaram-se objetos de desejos, artigos de 

consumo. A figura do autor notabilizou-se, alcançando status de célebre e celebridade; a crítica 

literária e as editoras de livros passaram a ditar tendências e transformaram a obra em algo 

bem mais significativo que uma simples mercadoria. O livro faz rizoma com o mundo, segundo 

os filósofos Deleuze e Guattari. 

Mais tarde, nos anos 1990, com o advento da Internet, o texto ultrapassou fronteiras e 

conseguiu ir mais além, atingindo o nível e a condição de hipertexto. A escrita e a leitura não 

lineares conectadas a outras infinitas possibilidades textuais e às variadas linguagens na web 

têm causado uma outra revolução. O modo de nos comunicarmos se transformou, fazendo-nos 

perceber outros olhares a respeito de qualquer tema. Novas opiniões e outros interesses 

literários surgiram com a informática e a web. Fomos apresentados ao livro digital e às redes 

sociais digitais que passaram a concorrer com o livro impresso. A preferência de leitores ou 

consumidores de literatura, nativos ou imigrantes digitais, passou a ser disputada pelo mercado 

editorial.  Estaríamos vivendo uma nova forma de conceber e se apropriar da literatura na pós-

modernidade a partir da utilização da Internet? Algumas evidências têm sido notadas na 

contemporaneidade. A oferta de textos ao público leitor nunca foi tão extensa, e, devido ao 

volume, calculá-los, parece missão quase impossível, pois a atualização na rede mundial de 

computadores é altamente veloz e frenética.   

Essa pesquisa pretende investigar a atitude das pessoas em redes sociais digitais nos 

quesitos confecção, distribuição e consumo de uma suposta literatura ou gêneros literários na 

web.  O modo hipertextual de leitura por meio da ligação entre textos, músicas, imagens e 

filmes na Internet alterou nosso hábito de lidar com o texto impresso e o cânone literário. Para 

o filósofo e pioneiro da tecnologia da informação, Ted Nelson, caminhamos para a 

transliteratura. Criador dos conceitos hipertexto e hiperlink, entre outros, ele é um convicto 

defensor da literatura eletrônica praticada em rede, admitindo ainda aperfeiçoamento, 

ampliação e aprofundamento do que considera hipertexto.   

As redes sociais digitais estariam contribuindo para este tipo de comportamento 

transliterário? Nesse caso, escritores, críticos e o mercado editorial necessitariam rever alguns 
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de seus conceitos sobre a literatura, a circulação de textos, narrativas e conteúdos audiovisuais. 

Essa pesquisa pretende investigar o quanto as redes sociais poderiam influir em uma suposta 

inovação literária neste século em curso. 

Desde 2004, um livro virtual sitiado na web, em formato de rede social digital tem sido 

recordista mundial em participações, acessos, leitura e em escritura inacabada. Trata-se do 

Facebook. Em português, poderia ser chamado livro de caras ou álbum de retratos em tradução 

livre do inglês. O termo Facebook já foi incorporado em todos os idiomas, em todos os países, 

em todos os continentes. Se antes, a expressão “facebook” se restringia apenas ao álbum de 

fotografias de estudantes de escolas e universidades dos Estados Unidos, hoje, ele vai além de 

fotos. Boa parte da população do planeta foi parar dentro da rede social criada nos alojamentos 

da Universidade de Harvard, em Boston, pelo americano Mark Zuckerberg e pelo brasileiro 

Eduardo Saverin.  

A rede social mais popular da atualidade desperta o olhar de pesquisadores de áreas como 

tecnologia da informação, comunicação, psicologia, ciências políticas e sociais, economia e 

literatura, entre outras. Se o Facebook tem atraído o interesse de diversos segmentos, observa-

se que uma série de influências e transformações sociais têm sido motivadas pelo uso da rede 

social digital, como campanhas políticas e lutas por causas humanitárias. Nesse “livro de 

redes”, formado por bilhões de usuários, estão incluídos praticantes de uma escrita vertiginosa 

e caleidoscópica que aparentemente não cessa de acontecer.  

Os autores de textos do Facebook também poderiam ser chamados de escritores em uma 

suposta “nova literatura” nestes tempos líquidos descritos por Zygmunt Bauman? Ou os 

membros da rede social não passariam de diaristas baseados na concepção de Philippe Lejeune 

acerca da escrita confessional dos antigos diários manuscritos? No ambiente digital e 

transliterário, textos e hipertextos se esbarram e se intercruzam a todo instante como leitura e 

escrita.  No ciberespaço, intelectuais e escritores leigos têm chances idênticas para publicarem 

ideias, opiniões, protestos, notícias, intimidades, debates, imagens, correspondências, 

biografias, ficções, relatos, aforismos, narrativas em geral. Nesse sentido, a escritura 

fragmentada no Facebook poderia ser também considerada literatura ou prática literária? 

Desde a chegada da era digital, questiona-se quanto ao futuro dos livros impressos. Alguns 

apontam que estes estariam com os dias contados. Pelo menos neste início de século XXI, 

observamos que o Facebook e outras redes sociais digitais reúnem leitores interessados em 

conteúdos disponibilizados nesses tipos de suportes, e, talvez, haja bem mais afeição pelas 

redes do que propriamente por livros tradicionais. Todavia, livrarias e editoras também 
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integram a rede Facebook, na qual promovem e realizam vendas de exemplares em versões 

impressas ou eletrônicas. O apelo comercial em torno do livro impresso continua evidente.  

Acredita-se que, com a Internet e suas múltiplas formas de interatividade, as práticas de 

leituras e escritas se democratizaram e se popularizaram também por meio de redes sociais 

digitais. O interesse crescente em falar de si mesmo no ciberespaço, expor opiniões e ideias, 

vem acompanhado da popular curiosidade pela vida alheia ou pela história de alguém. Com 

objetivos distintos, leitores/usuários das redes sociais apresentam uma infinidade de textos 

fragmentados, quase sempre de caráter pessoal, que costumam repercutir e gerar novos textos 

feitos por comentaristas. Esta fragmentação textual também é percebida em outras linguagens 

disponibilizadas no ciberespaço, como as narrativas em áudio e em vídeo.  Boa parte desses 

textos contém relatos íntimos com traços de confissão, memória e autobiografia.  

As biografias e autobiografias no mercado de livros estão entre os gêneros que ainda 

despertam a atenção de leitores. Na rede social Facebook, ocorre algo parecido. Indivíduos 

comuns compartilham informações e imagens pessoais em seus perfis, para serem lidas e 

consultadas pelo público em geral, como forma de passatempo ou entretenimento, e, também,  

como autopromoção. Assim, os relacionamentos interpessoais vão sendo incentivados e 

mantidos.  Vale observar que muitas biografias e autobiografias que movimentam o setor 

editorial nos últimos anos também ganham divulgação em redes sociais como o Facebook.  

As redes e mídias sociais servem para promover produtos de todos os gêneros e transações 

comerciais.  Escritores reconhecidos ou consagrados na literatura, além de editoras de pequeno 

e grande portes, também se utilizam dessas estratégias a fim de atraírem leitores.  O mesmo 

ocorre com escritores desconhecidos que querem se fazer notar por meio de seus textos.   

Mesmo quem não tem pretensão literária, involuntariamente, também pode despertar interesse 

de leitores, influenciando-os de algum modo com os textos fragmentados que escrevem em 

postagens nas redes. Entre tantas funções, o texto serve para fazer pensar, refletir, comover, 

divertir.  

Essa pesquisa busca, portanto, refletir acerca das práticas literárias e da escrita fragmentada 

em ambientes de rede; dos aspectos confessionais e memorialísticos da escrita praticada por 

leitores/autores/usuários do Facebook; e das supostas influências da rede social digital para 

interesses e fins literários.  
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Problema:   

Como, em que circunstâncias e a partir de que critérios a escrita pessoal em redes sociais 

digitais, especialmente no Facebook, pode ser considerada literatura ou uma derivação do que 

se intitula “literatura íntima”?  

Hipótese: 

      As práticas de escrita e de leitura em redes sociais digitais permitiriam a percepção de 

narrativas íntimas e confessionais como objetos literários. A rede social Facebook reúne 

elementos textuais e audiovisuais, escrita fragmentada e hipertextos comuns à literatura 

eletrônica, que podem promover a efetivação da pretendida transliteratura, concebida por Ted 

Nelson. A vida de cada usuário da rede social pode servir como biografia e autobiografia. 

Diferentes gêneros de escrita na rede podem sugerir a criação de livros e promoção de autores, 

independentemente da qualidade e da perenidade do texto produzido, pois todo escritor 

(amador ou profissional) intenciona atrair e atingir leitores por meio de narrativas e poemas.  

     Objetivo geral:   

     Essa pesquisa pretende observar e analisar perfis e páginas na rede social Facebook, para 

verificação de escrituras e posts com supostas atribuições literárias. 

 

      Objetivos específicos: 

Além de discutir os critérios pelos quais a teoria e a crítica literárias conceituam o que é 

literatura, comparando-os às definições do senso comum; descrever alguns territórios por onde 

circulam textos autorais escritos e textos audiovisuais na rede social digital, as confissões em 

primeira pessoa ou em terceira pessoa e as repercussões entre leitores/seguidores; cartografar 

características de alguns usuários/escritores, suas ligações e interesses pela literatura em rede 

e fora do ambiente virtual; verificar junto a alguns autores de obras publicadas a forma pela 

qual encaram o Facebook como possibilidade de experimentação literária e influência para 

atrair outros leitores.  

Justificativa: 

Por se tratar de um fenômeno midiático mundial em vigor desde meados da década passada, 

pela imensa quantidade de usuários que continua interessada em fazer parte dessa rede social 
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digital, o Facebook merece ser estudado pelos aspectos sociais, linguísticos, comunicacionais 

e econômicos, dentro e fora do ciberespaço. Não se sabe por quanto tempo ele existirá, mas 

são notórias as influências e as transformações de comportamento que tal rede tem causado na 

sociedade em geral. A possibilidade de abrigar textos, áudios, fotografias e vídeos no mesmo 

ambiente faz com que o interesse do leitor/usuário seja estimulado. Por concentrar todos os 

gêneros e interesses possíveis, a escrita no Facebook assume distintos discursos: políticos, 

artísticos, culturais, étnicos, educacionais, socioeconômicos, confissões pessoais e crônicas 

cotidianas. Alguns desses discursos poderiam ser analisadas como fragmentos literários.  Sabe-

se que a era digital fez com que as pessoas passassem a ler e a escrever muito mais do que em 

qualquer época anterior. Desse modo, a pesquisa se justifica pelos aspectos relacionados à 

cognição e à linguagem presentes, no objeto a ser estudado e também pela natureza 

interdisciplinar que o tema sugere, convocando distintas áreas do conhecimento científico 

como comunicação social, tecnologia da informação, teoria da literatura, análise do discurso, 

sociologia, filosofia e psicologia. 

Metodologia: 

Foi realizada, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica acerca de vários conceitos sobre 

literatura; verificação de algumas biografias e autobiografias publicadas, além de observações 

de alguns escritos feitos por usuários do Facebook, com o propósito de refletir a respeito da 

escrita íntima e do pacto autobiográfico de Philippe Leujeune; elaboração e aplicação de um 

questionário com um grupo de estudantes do Colégio Estadual João Pessoa, em Campos dos 

Goytacazes, Rio de Janeiro, a fim de saber sobre hábitos literatura em redes sociais digitais; 

entrevista por meio eletrônico com cinco autores que discorrem sobre literatura íntima e 

Facebook; elaboração e aplicação de um questionário com a participação de 170 usuários do 

Facebook sobre hábitos de leitura dentro e fora da rede social, e como conceituam a literatura 

na contemporaneidade. 

 

Partes da dissertação: 

A dissertação foi dividida em oito partes. Na introdução e no segundo capítulo, abordamos 

a história da criação do Facebook, alguns conceitos sobre literatura, hipertexto e escrita 

pessoal.  
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A terceira parte reflete sobre conceitos acerca da biografia e autobiografia, inspirados 

principalmente na obra de Phillipe Lejeune, com destaque para algumas obras e perfis 

biográficos relacionados na rede Facebook.   

A quarta parte apresenta resultados de uma pesquisa realizada com estudantes que se 

utilizam das redes sociais como meios de consumo de literatura eletrônica.  

A quinta parte reflete sobre o texto impresso e o texto digital em tempos de redes sociais 

em escritas do eu.  

A sexta parte da dissertação reflete sobre produção de memórias e realização de 

performances no Facebook através da escrita e narrativas audiovisuais.   

No sétimo capítulo, fala-se sobre a escrita fragmentada e íntima na rede social utilizando-

se de alguns textos de usuários; destacam-se algumas opiniões de escritores entrevistados sobre 

literatura autobiográfica e escritos pessoais na rede social.  

A oitava parte revela hábitos e preferências de usuários do Facebook, além de conceitos 

subjetivos acerca da literatura.  

No apêndice, encontram-se anexos com informações e pesquisas relacionadas às partes 4, 

7 e 8 da dissertação.  

Após a análise das respostas referentes ao último questionário, refletimos ao final com 

nossas últimas considerações. 
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2 - O FACEBOOK E A LITERATURA: LINGUAGENS POSSÍVEIS 

 Para onde caminha a literatura e seus leitores? Na história das comunicações, a partir 

de 2004, quando foi inaugurada, a rede social Facebook se tornou referência como veículo e 

suporte para a prática de escritas distintas, sítio de interação e integração comunitárias, 

intercâmbio de ideias e informações.  O Facebook até o início de 2016 possuía 1,6 bilhão de 

usuários conectados. No Brasil, no mesmo período, havia 99 milhões de pessoas cadastradas 

na rede1, quase metade da população do país.  

A World Wide Web é alimentada por conteúdos desenvolvidos por internautas que 

produzem e compartilham dados, textos, documentos, produções audiovisuais a todo instante. 

Por dia, é difícil precisar a quantidade de informações transmitidas em números, mas podem 

superar a casa de bilhões, trilhões ou mais. Os compartilhamentos de dados e documentos se 

dão por meio de redes variadas, desde o correio eletrônico aos chats, dos blogs às mídias 

digitais abrigados em plataformas e portais virtuais, sites de notícias, empresas, governos, 

organizações políticas e não governamentais. O mundo pode ser facilmente explorado no 

ciberespaço, basta estar conectado. Boa parte do compartilhamento de conteúdo realizado por 

usuários se concentra no Facebook, rede criada pelo americano Mark Zuckeberg e pelo 

brasileiro Eduardo Saverin há mais de uma década.  

Por despertar e atrair tantos interesses comunicacionais e financeiros, o Facebook também 

se notabilizou no cinema e na literatura nos últimos anos. Sua origem foi contada em 2009, 

pelo escritor americano Ben Mezrich, no livro Bilionários por acaso: a criação do Facebook, 

uma história de sexo, dinheiro, genialidade e traição. A obra foi adaptada para o cinema pelo 

diretor David Fincher que lançou no seguinte ano o filme A rede social (Estados Unidos, 2010).  

Pode-se dizer que o Facebook passou a contar com uma biografia literária e 

cinematográfica desde então. Seus bilhões de usuários também possuem biografias na rede. 

Um dos critérios de cadastro de perfil no sítio digital é apresentar dados pessoais como nome 

completo, cidade ou país de origem, lugar onde mora, dados de escolaridade e profissão, gostos 

pessoais, lugares frequentados, pessoas e assuntos que admiram ou interessam, entre outros. 

Em princípio, estes dados são verdadeiros, embora não seja impossível inventar perfis falsos 

ou fictícios na rede ou em qualquer site na Internet. 

A partir da filiação à rede social Facebook, o usuário tem a oportunidade de interagir e de 

se comunicar com os outros bilhões de usuários cadastrados na rede. Ou, se preferir, cada 

                                                           
1 Disponível em < http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-

mundo/# > acessado em março de 2017 

http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/
http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/
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membro da comunidade pode criar sua própria rede de relacionamentos pessoais e 

interpessoais, sendo livre para aceitar ou não os convites feitos pelos usuários que compõem o 

Facebook. Uma rede de amigos pode abrigar até cinco mil pessoas, de acordo com os critérios 

do próprio site. Para superar esta quantidade, é preciso fazer um outro tipo de cadastramento 

como figura pública para poder contar com número ilimitado de seguidores da página do perfil. 

Entre as atividades realizadas por usuários das redes sociais em geral, escrever e postar 

fotos são as mais comuns e frequentes. O texto pode ser compartilhado sem a utilização de 

imagens estáticas ou móveis e vice-versa. Entretanto, o uso da palavra escrita como 

instrumento e ferramenta de comunicação nas redes sociais digitais é quase unânime. A 

produção textual no ciberespaço alcançou um volume antes jamais visto na história da escrita 

ou da literatura, pelo que se tem conhecimento.  

Apesar de a relevância dos livros impressos continuar em evidência, constata-se que o texto 

virtual na rede mundial de computadores atingiu incomparáveis índices de alcance de público. 

A escrita pessoal na Internet se manifesta em sites de notícias que abrem espaços para leitores 

comentarem suas opiniões; em páginas de empresas comerciais que permitem aos 

consumidores abordarem sobre seus produtos e serviços; e ainda, em sítios virtuais de governos 

e de organizações não governamentais que abrem canais em rede para que os cidadãos possam 

se manifestar. Todas essas possibilidades de escrita se tornaram corriqueiras nas últimas 

décadas, e estão disponibilizadas quase sempre de modo irrestrito. 

As intimidades ou opiniões reveladas em textos e imagens passaram a fazer parte da rotina 

de usuários das redes sociais digitais de modo rápido e descontraído.  São informações 

consumidas maciçamente por um público heterogêneo que, ora se porta como espectador-

leitor, ora como protagonista-autor em escritos e postagens diversos. Depois do surgimento da 

imprensa, do telégrafo, do telefone, do rádio, do cinema e da televisão, com a chegada da 

internet, adquirimos novos hábitos de comunicação e expressão. A leitura e a escrita se 

tornaram atividades ainda mais frequentes. Ambientes foram criados na rede para abrigarem 

ideias e opiniões de cidadãos comuns. As cartas escritas à mão e o antigo diário pessoal foram 

repaginados, atualizados e transformados em coisa pública a partir da criação de um diário 

virtual escrito por internautas: a rede social digital.  

Os blogues ou blogs2 surgiram no período de popularização da Internet no fim dos anos 

1990 como espaço de criação e manifestação textuais livres. Amplamente democrático, o blog 

inaugurou um movimento na rede mundial de computadores; desprendeu-se da dependência 

                                                           
2 Palavra derivada de weblog, que por sua vez resulta da justaposição de web (significado de rede) e log (registro 

de alguma atividade) que se transformou em blog. Numa tradução livre blog é um diário on line. 
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do texto impresso imposto por editoras de livros, jornais e revistas, permitindo ao 

internauta/leitor, espaço franqueado e ilimitado para ser também autor de textos. No blog, a 

permissão de comentários feitos por leitores faz com que o texto postado seja constantemente 

atualizado. Pode-se afirmar que o blog funcionou, e ainda funciona, como uma rede social 

digital. Naquele momento histórico, surgiu o termo blogosfera como define Hewitt (2005).  

No início do século XXI, já se notava a mudança de comportamento e hábitos de milhões 

de pessoas na obtenção de informações. Antes, jornalistas e escritores começaram um 

movimento de migração dos veículos de comunicação de massa e editoras de livros para o 

ambiente virtual da Web. Havia a necessidade de se atingir variados públicos com um formato 

mais independente de noticiar e contar histórias. Por sua vez, também existiam muitos 

consumidores interessados em notícias e em leituras de entretenimento produzidas por fontes 

confiáveis, com traços de autenticidade e liberdade de opinião mais abrangente (diferentemente 

do que ocorre em muitas empresas de comunicação e editoras de grandes portes). 

Representantes da indústria de notícias e de livros conheceram os concorrentes blogueiros na 

Internet, e tiveram que se adaptar aos novos hábitos de leitura que passaram a ser 

experimentados e praticados. Um dos pioneiros dos blogs jornalísticos nos Estados Unidos, 

Hugh Hewitt constatou em seu livro:  “Uma infestação blogueira é um dos primeiros sinais de 

surgimento de uma tempestade de opinião, que, quando ocorre, modifica completamente a 

visão que o público em geral tem de uma pessoa, um lugar, um produto ou um fenômeno” 

(HEWITT, 2005, p.30).   

Por um bom tempo, os blogs protagonizaram a preferência de um determinado público 

leitor como rede social. Muitos internautas se aventuraram a criar seus diários on line, e alguns 

se tornaram fenômenos de audiência com números elevados de seguidores. No Brasil, nos anos 

2000, por exemplo, o blog da então prostituta Bruna Surfistinha3 alcançou enorme repercussão 

e audiência com suas confissões detalhadas da rotina sexual. Entretanto, na Internet a novidade 

pode envelhecer com tamanha rapidez. A busca por novas atrações na Web é voraz. 

 A cada instante, surge um novo site para atingir o maior público possível. Apesar de os 

blogs estarem ainda em funcionamento, constata-se que o interesse por eles diminuiu por parte 

de internautas na última década. A quantidade de blogs se multiplicou em um oceano de 

páginas na rede. Em 2009, segundo Marcuschi (2010), existiam 100 bilhões de webpages 

                                                           
3 Pseudônimo de Raquel Pacheco. Seu blog se tornou autobiografia em livro O doce veneno do escorpião- 

confissões de uma garota de programa (2005), escrito pelo jornalista Jorge Tarquini. A obra foi adaptada por 

Marcus Baldini para o filme Bruna Surfistinha no cinema, em 2010.  
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indexadas à Internet. A criação de várias redes sociais, entre as quais o Facebook, contribuiu 

para o aumento de oferta e promoção de conteúdos digitais.  

Assim como no universo editorial, onde determinados tipos de gêneros literários mudam 

de acordo com os interesses e preferências do público leitor, no mundo virtual, ocorre algo 

parecido. Cada internauta é um consumidor em potencial, o que faz a concorrência entre 

empresas de comunicação e informação ser bastante acirrada, a fim de atrair usuários que 

possam consumir produtos anunciados em suas páginas virtuais.  

Em janeiro de 2004, entrou em operação a rede social americana Orkut4, desenvolvida pelo 

engenheiro e projetista turco do Google, Orkut Büyükkökten. A rede, que a princípio serviria 

apenas aos norte-americanos, caiu no gosto popular em vários países com destaque para o 

Brasil e Índia, onde o número de usuários superou as expectativas. Foram 30 milhões de 

pessoas cadastradas no Brasil durante dez anos. Em 2014, foi anunciado o fim das atividades 

do Orkut. Motivo: perda do interesse do público para outras redes sociais como o Twitter e o 

Facebook. O Google criou um museu virtual de comunidades disponibilizado um acervo de 

mais de um bilhão de mensagens trocadas em 120 milhões de tópicos de discussão. Durante o 

período de operação, o Orkut reuniu cerca de 51 milhões de comunidades em seu domínio. 

Assim como um livro que sai de circulação ou uma obra de edição limitada, questiono 

sobre o destino incerto da imensa produção textual criada em ambiente virtual. Por vezes, 

torna-se tão ou mais difícil acessá-la quando é retirada da Internet, assim como um livro que 

não passa da primeira edição ou com tiragem mínima. Porém, no caso exemplificado do Orkut, 

ainda há registros de comunidades que criaram conteúdos e que foram preservados como 

memória ou referência. 

 Se a literatura existe para ser acessada e consumida por leitores, estes mesmos leitores 

também podem descartá-la quando lhes convier? Parece que sim. Contudo, quando o texto 

demonstra possuir fôlego e força suficientes para cair no gosto do público leitor e da crítica, 

sua reprodução ocorre de um modo ou outro, seja no ambiente real, seja no virtual. Percebemos 

que a perenidade e a efemeridade do texto ainda seguem indefinidas e instáveis na Web.  

Apesar da alta produtividade da escrita em redes como o Facebook, ainda não temos a 

clareza suficiente para considerá-la também como um tipo de literatura ou gênero literário.  

Rótulos e definições nos perseguem, por isso, estejamos atentos. Se a literatura sofreu 

transformações ao longo da história, adquirindo novos formatos e estilos, talvez, necessitemos 

de mais um longo período para saber o que marcará a literatura do século XXI. Uma 

                                                           
4 Dados fornecidos pelo Google. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut_B%C3%BCy%C3%BCkk%C3%B6kten
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característica, provavelmente, já é possível ser percebida: a influência digital, o hipertexto, a 

não linearidade, a fragmentação da escrita e da leitura têm sido vivenciadas pelas diferentes 

gerações que convivem no atual momento da comunicação mundial. 

Não é de hoje que teóricos, críticos, autores e leitores se debruçam sobre o tema e debatem 

acerca da suposta definição do quem vem a ser literatura e suas derivações. Se o tema ainda 

causa inquietações e questionamentos, não custa perguntar outra vez: o que é literatura? Ou 

melhor: o que é literatura em tempos de redes sociais digitais? Se algo mudou na forma de 

escrever e de se expressar com o advento da Internet, como abordar a participação da literatura 

neste momento da história em que a escrita se tornou liberta de determinadas regras 

provenientes do meio impresso? A indústria do livro, jornais e revistas se firmou nos últimos 

cinco séculos, mas suas estruturas foram abaladas e reformuladas a partir da Internet.  

Em Lajolo (1982), encontramos algumas reflexões sobre os variados conceitos e debates a 

respeito da literatura. Ela afirma: “Não existe uma resposta correta, porque cada tempo, cada 

grupo social tem sua resposta, sua definição para literatura. Respostas e definições – vê-se logo 

– para uso interno” (LAJOLO, 1982, p.25).  Em sua abordagem, a decana da Universidade de 

Campinas faz menção às centenas de tentativas na história de se definir o que é literatura, as 

investidas para criar critérios de identificação sobre o que torna um texto literário ou não 

literário, o tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, os temas e assuntos de que 

trata a obra, a natureza do projeto do escritor, entre outras especulações. O levantamento feito 

pela pesquisadora paulistana é do início dos anos 1980, um período relativamente nem tão 

distante desta era digital em que nos situamos, em que a escrita e a publicação de textos se 

tornaram muito mais abundantes ou profusas que no século XX.  Independentemente da época, 

suas palavras e análises prosseguem úteis e oportunas neste século também: 

De qualquer forma, a ascensão e queda de conceitos de literatura parece seguir uma dinâmica 

própria e não exclusiva: pensadores, escritores, artistas e demais interessados discutem, 

escrevem, polemizam (antigamente às vezes até duelavam!) e, com isso, modulam conceitos 

que parecem explicar de forma convincente o que é literatura em vista da produção de seu 

tempo. Giram os ponteiros. De repente, começam a surgir novos tipos de poemas; romances e 

contos passam a manifestar perfis inovadores, surgem formas novas e não previstas de criação 

literária e...engatam-se novas discussões, novas teorias, até que a poeira assenta para de novo 

levantar-se em nuvem tempos depois (LAJOLO, 1982, pp.25-26). 

 

Antes do surgimento das máquinas, desde a criação da escrita, o homem também 

aprendeu a falar com os dedos. Na obra de Mezrich (2010) onde se conta sobre os bastidores 

da fundação do Facebook, sabe-se que Mark Zuckeberg, antes de pôr em prática a rede social 

na Internet, também dispunha de um blog em que narrava opiniões sobre a rotina na 

universidade, desventuras e frustrações sentimentais, além de criticar alguns segmentos da 

sociedade publicamente por meio do diário eletrônico. Ele e tantos outros de sua geração se 
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moldaram diante de uma tela de computador, aprenderam a existir e a se manifestar por meio 

da digitação de palavras e frases on line.  No quinto capítulo intitulado “A última semana de 

outubro de 2003”, o autor apresenta um momento de descontentamento amoroso e fúria do 

protagonista. Este depositava na estreita relação com o computador pessoal, momentos 

explosivos e catárticos a partir da escrita em seu blog a ser alimentado:  

Desde o ensino médio, vale observar, seus pensamentos pareciam tornar-se mais claros à medida 

que os deixava sair por meio dos dedos. Para quem via de fora, a relação que mantinha com o 

computador parecia muito mais delicada do que qualquer outra relação com qualquer pessoa no 

mundo exterior. Sua maior felicidade era ver o próprio reflexo na tela. Talvez, lá no fundo, 

tivesse a ver com controle. Ou talvez fosse mais do que isso, quase uma espécie de simbiose 

que começou a crescer depois de anos de prática. O jeito como os dedos de Mark percorriam as 

teclas; era àquele lugar que ele pertencia. Às vezes, parecia que era o único lugar a que pertencia 

(MEZRICH, 2010, p.42). 

 

Na sequência, o autor descreve uma outra prática realizada de forma simultânea com a 

postagem no blog de Zuckeberg, em que este se conectava com amigos por e-mail. Chama a 

atenção que, em 2003, o correio eletrônico se encontrava no ápice ou no período áureo dentro 

da comunicação digital, como salienta o escritor no texto: “...e a maior parte dessa comunicação 

ocorria, como sempre, via email. Ninguém em seu círculo de amizades usava mais o telefone; 

tudo era via e-mail. Tirando Eduardo, quase todos eram tão apaixonados por seus 

computadores quanto Mark”. (MEZRICH, 2010, p. 43).  

Podemos considerar que as antigas cartas escritas à mão e os diários preenchidos nos 

cadernos pessoais foram atualizados de forma rápida, eficiente e muito bem aceita pelos 

internautas em seu formato digital de documentação transmitida nos e-mails e blogs 

compartilhados. A escrita íntima e pessoal deixou de ser restrita, migrando do privado para o 

público de modo tão espetacular e surpreendente que, talvez, a maioria dos usuários da Internet 

não tenha se dado conta da revolução que acontecia na comunicação interpessoal e mundial.  

Em Lejeune (2008), verificamos que o antigo diário é uma série de vestígios com 

propósito de balizamento do tempo por meio de sequência de referências, não necessariamente 

para acompanhar o fluxo do tempo, mas de fixação do momento-origem. Para ele, o vestígio 

único será não um diário, mas um “memorial” (p.260). Neste aspecto, o diário, na versão 

eletrônica não é diferente da versão manuscrita. Quanto ao diário e a pessoa, Philippe Lejeune 

menciona: 

 

Desde o fim do século 18, o diário se pôs a serviço da pessoa. Prova disso são as meditações de 

Eugène Dabit sobre as múltiplas funções de suas cadernetas5. Ter um diário tornou-se, para um 

indivíduo, uma maneira possível de viver, ou de acompanhar um momento da vida. O texto que 

se confia assim ao papel é um vestígio dessa conduta. Qual seria sua utilidade? (LEJEUNE, 

2008, p.261). 

                                                           
5 Eugène Dabit (1898-1936), escritor francês, representante da literatura proletária. 
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O diário, segundo Lejeune, é uma versão moderna das artes da memória da 

Antiguidade, um local ou espécie de suporte de arquivo e ação, feito para sobreviver com apelo 

a uma leitura posterior, mesmo quando se trata de uma modesta contribuição para a memória 

coletiva. As atitudes de desabafo, autoconhecimento, deliberação, resistência, pensamento e 

escrita presentes em um diário antigo se transpuseram para os e-mails, blogs, chats, e, 

ultimamente, para as redes sociais digitais como o Facebook. Em redes sociais, também 

verificamos tais atitudes sendo exercidas de modo peculiar, quando o íntimo e o pessoal são 

oferecidos para uma plateia virtual de leitores, a fim de repercutir e expandir a audiência de 

algum modo em rede: sobre o que se escreve, pensa ou posta. Para Lejeune, a escrita em um 

diário só se mantém porque se gosta de escrever: 

É fascinante transformar-se em palavras e frases e inverter a relação que se tem com a vida ao 

se auto-engendrar. Um caderno no qual nos contamos – ou folhas que mandamos encadernar – 

é uma espécie de corpo simbólico que, ao contrário do corpo real, sobreviverá. O prazer é ainda 

maior por ser livre. Qualquer um se sente autorizado a manejar a língua como quiser, escrever 

sem medo de cometer erros. Pode-se escolher as regras do jogo. Ter vários cadernos. Misturar 

os gêneros. Fazer de seu diário, ao mesmo tempo, o observatório da vida e o ponto de encontro 

de seus escritos. Um diário raramente é corrigido e, no entanto, tem-se a impressão de progredir. 

O diarista não tem a vaidade de se acreditar escritor, mas encontra em seus escritos a doçura de 

existir nas palavras e a esperança de deixar algum vestígio. (LEJEUNE, 2008, p.265) 

 

 O prazer ou a necessidade da escrita se manifestam em qualquer suporte ou ambiente. 

As pedras, as paredes, as superfícies de qualquer objeto como portas e troncos de árvores, o 

próprio chão ou as areias da praia servem como refúgio para as palavras. No papel, o texto 

encontrou uma sensível receptividade para se instalar. Já no computador, que simula as páginas 

de um caderno ou de um livro, o texto parece fluir com desenvoltura ainda mais sugestiva, 

apesar de ainda estar próximo dos hábitos da escrita impressa em papel, com a qual nos 

acostumamos por séculos. A Internet é um hipertexto contínuo que nos move e nos desloca 

como leitores em todas as direções no ciberespaço. Marcuschi (2010) entende por hipertexto a 

forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem. O diálogo com diferentes interfaces 

semióticas faz com que outras formas de textualidade sejam adicionadas e acondicionadas: 

O hipertexto reúne condições virtuais de materializar a proposta paulofreireana até às últimas 

consequências. Se para ler/entender a palavra é necessário saber ler antes o mundo, conforme 

apregoava o educador, o hipertexto vem consolidar esse processo, uma vez que viabiliza 

multidimensionalmente a compreensão do leitor pela exploração superlativa de informações, 

muitas delas inacessíveis sem os recursos da hipermídia. (MARCUSCHI&XAVIER, 2010, 

p.210) 

 

A escrita íntima ou autobiográfica conseguiu abrigo além das notas diárias (ou 

eventuais) feitas em papel, dos livros aceitos por alguma editora para fins comerciais, e além 

dos blogs virtuais.  Nas redes sociais digitais como o Facebook, a prática da escrita frequente 
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(pode ser diária ou não) nos revela o quanto há de satisfatório e de fruição na partilha das 

palavras, no compartilhar de qualquer texto e pensamento, de modo fácil, livre e objetivo. O 

Facebook, além de rede social, se apresentaria como um diário gigantesco, composto por textos 

e hipertextos, produzidos e realizados com o auxílio de seus usuários.  

Todavia, a escrita que se multiplica, se esvai com a mesma facilidade nas telas dos 

computadores dos usuários conectados. Os escritos e supostos conteúdos literários postados 

excessivamente em rede podem ser descartados ou despercebidos com a velocidade típica do 

universo on line. Para localizá-los no Facebook, por exemplo, é preciso pesquisar a linha do 

tempo do usuário, em que a escrita é feita de modo regressivo. Ou seja, os textos mais recentes 

aparecem no topo da página, e os textos mais antigos ficam em posição inferior, sendo 

necessária uma certa dedicação para buscá-los e identificá-los, assim como se procura por 

fichas e papéis que estão ao fundo do arquivo ou da gaveta. Para apreendê-los, alguns leitores 

fazem uso do recurso de print de telas, ou, simplesmente, se apropriam dos conteúdos das redes 

sociais copiando e colando em documentos que serão arquivados em seus computadores 

pessoais, o que já há muito acontece com textos e imagens disponíveis na Internet.  

O Facebook, ao reunir bilhões de usuários que podem ser pessoas comuns, celebridades 

das artes, representantes de marcas de empresas milionárias, além de autoridades políticas e 

religiosas com milhões de seguidores, costuma promover, entre seus filiados, uma prática de 

discursos tão distintos, que são frequentes conflitos e atritos entre leitores e autores de textos. 

Borbulham aí textos que costumam repercutir.  Isto também não é novidade, nem privilégio de 

quem escreve hoje em redes sociais digitais. Embates discursivos entre filósofos, por exemplo, 

são encontrados na literatura. Muitas obras nasceram por meio de debates e discursos. Em 

publicações no século XIX, sempre que podia, Arthur Schopenhauer (2005) espetava com 

palavras seu compatriota Georg Hegel, considerado por ele “um miserável charlatão”: 

Em todo caso, o erudito alemão também é pobre demais para ser honesto e honrado. Por isso, 

as atividades de torcer, enroscar, acomodar-se e renegar suas convicções, ensinar e escrever 

coisas em que na verdade não acredita... Em consequência disso, na literatura alemã em geral e 

especialmente na filosofia, a deslealdade também se tornou tão predominante, que é de se 

esperar a chegada a um ponto no qual, sendo incapaz de enganar qualquer pessoa, ela não tenha 

mais nenhum efeito (SCHOPENHAUER, 2005, pf. 27) 

 

Mencionar Schopenhauer neste instante tem o propósito de rever um trecho de uma 

escrita passada que pode se manter viva inclusive dentro do Facebook. O filósofo alemão pode 

ser citado por qualquer usuário da rede em postagens, como referência de alguma obra 

produzida por ele, quando e como quiser. Aliás, pode parecer estranho, mas o próprio Arthur 

Schopenhauer, dois séculos depois de morto, possui um perfil no Facebook com hipertextos e 

hiperlinks de sua biografia e obras.  
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A rede social faz com que textos e pessoas transitem no mesmo espaço a despeito do 

tempo, promovendo interações a respeito de uma imensa gama e possibilidades de assuntos. O 

Facebook conseguiu reunir elementos que vieram do e-mail, chats, blogs, links, sites de 

notícias e de empresas no mesmo ambiente, funcionando também como lugar de busca e fonte 

de informações e conteúdos variados, entre os quais a literatura e a filosofia. Este modelo pode 

tratar-se de uma espécie de ensaio para uma “nova literatura” para as atuais e as futuras 

gerações.  

De acordo com o filósofo e sociólogo americano Theodor Holm Nelson, mais 

conhecido como Ted Nelson, o presente e o futuro apontam para a efetivação de uma 

transliteratura. Um dos pioneiros da tecnologia da informação, nos anos 1960, Nelson criou 

os termos hipertexto, hipermídia, transclusão, transcopyright e virtualidade. Nos últimos anos 

trabalha para a consolidação de seu projeto Transliteratura6. Para ele, trata-se de um 

aperfeiçoamento e expansão do hipertexto que deve fugir da imitação do papel em tela. A 

transliteratura proposta por Nelson pretende-se como um novo gênero universal, destinado a 

unificar documentos eletrônicos e mídia, apagando limites de formato e facilitando o problema 

de direitos autorais (é frequente o número de problemas e processos na Internet envolvendo   

escritores, músicos e cineastas, entre outros, quanto ao pagamento pelos direitos das obras). 

Com exceção dos direitos autorais, as outras práticas de uso da informação e o 

compartilhamento de documentos em rede têm sido exercidas livremente. A literatura foi além 

de antigos limites desde a execução do hipertexto na web. Defensor contumaz do texto 

eletrônico, Nelson vê na literatura e na transliteratura uma das principais razões para a 

existência da Internet: 

Os tekkies acham que os documentos eletrônicos e a World Wide Web são algo completamente 

novo e que eles próprios, exatamente como todas as gerações de adolescentes acham que 

inventaram sexo, e é o segredo deles. Mas não é novo e eles não os possuem. O processamento 

de texto e a World Wide Web não são intrinsecamente novos. Eles são literatura. O que é 

literatura? Literatura é (entre outras coisas) o estudo e o design de documentos, sua estrutura e 

conexões. Portanto, os documentos eletrônicos de hoje são a literatura, a literatura eletrônica é a 

questão, é o que a literatura eletrônica realmente precisa (NELSON, 2007, tradução nossa). 

 

Encontramos ainda em Hayles (2009), uma série de reflexões e defesas acerca do texto 

eletrônico e de sua disponibilização também em rede. Na obra, a autora analisa algumas 

comparações que costumam ser feitas com o texto impresso. Para ela, a literatura 

contemporânea já nasce digital: 

Tentar ver a literatura eletrônica apenas através da lente da obra impressa é, de forma 

significativa, não vê-la. Este capítulo visa a fornecer (de forma incompleta) o contexto que abrirá 

o campo de investigação para que a literatura eletrônica possa ser entendida como parte 

                                                           
6 Disponível apenas na Internet em www.transliterature.org 
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integrante da tradição literária, e a introduzir transformações cruciais que redefinam o que é 

literatura. A literatura eletrônica, geralmente considerada excludente da literatura impressa que 

tenha sido digitalizada, é por contraste, “nascida no meio digital”, um objeto digital de primeira 

geração criado pelo uso de computador e (geralmente) lido em uma tela de computador 

(HAYNES, 2009, p.20) 

 

Entre tantas abordagens que investigam a literatura e seus significados, o filósofo e 

crítico literário inglês, Terry Eagleton, afirma que não se pode definir literatura com discursos 

pragmáticos e caracterizados por objetividades apenas:  

o discurso “não pragmático” é parte do que se entende por “literatura”, segue-se dessa 

“definição” o fato de a literatura não poder ser, de fato, definida “objetivamente”. A definição 

de literatura fica dependendo da maneira pela qual alguém resolve ler, e não da natureza daquilo 

que é lido. Há certos tipos de escritos – poemas, peças de teatro, romances – que, de forma 

claramente evidente, pretendem ser “não pragmáticos” nesse sentido, mas isso não nos garante 

que serão realmente lidos dessa maneira. (EAGLETON, 2001, p.11)  

 

Já Antoine Compagnon (2010) observa que a procura por um critério de literariedade 

provoca uma aporia causada pelo hábito da filosofia da linguagem. Para ele, a definição de 

literatura não oferece mais que um conjunto de circunstâncias em que os usuários da língua 

aceitam empregar o termo. Segundo o escritor e historiador da literatura francesa, é possível 

ultrapassar essa formulação, pois textos literários são justamente aqueles utilizados pela 

sociedade, e é esta quem decide se certos textos são literários mesmo fora dos contextos 

originais (p.44). Compagnon comenta que “a literatura é uma inevitável petição de princípio”. 

Ele complementa: “Literatura é literatura, aquilo que as autoridades (os professores, os 

editores) incluem na literatura. Seus limites às vezes se alteram, lentamente, moderadamente, 

mas é impossível passar de sua extensão à sua compreensão, do cânone à essência 

(COMPAGNON, 2010, p.45). 

Essas discussões circunstanciais nos conduzem a pensar e a repensar sobre os tantos 

conceitos que cercam o texto literário ou o texto que possua algum valor nesse sentido. Em 

tempos de escrita no ciberespaço, a ascensão da literatura eletrônica, a utilização frequente do 

hipertexto, especialmente na Internet e nas redes sociais digitais, tentaremos responder se a 

escrita pessoal na rede social digital Facebook pode ser considerada literatura ou uma 

derivação do que se intitula “literatura íntima”.  
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3- A BIOGRAFIA, A AUTOBIOGRAFIA E O PERFIL NA REDE SOCIAL: 

NARRATIVAS, ASSOCIAÇÕES LITERÁRIAS E FICCIONAIS 

 Acredita-se que cada pessoa tenha história de vida única. Os fatos que marcam a 

existência e a trajetória podem e são utilizados como elementos para a construção de uma 

biografia. No entanto nem todos os indivíduos possuem uma biografia por escrito. O conceito 

de biografia não se restringe apenas a uma publicação impressa. Na era dos recursos 

informáticos e cibernéticos, dados e informações pessoais passaram a ser conhecidos, 

transmitidos e compartilhados também via meios eletrônicos. Houaiss (2009) concebe o termo 

biografia das seguintes maneiras: 

Biografia. 1-narração oral, escrita ou visual dos fatos particulares das várias fases da vida de 

uma pessoa ou personagem; 2- o suporte físico (livro, filme, texto teatral, disco óptico etc.) onde 

se insere uma biografia; 3-a história da vida de alguém. 4-compilação de biografias de homens 

célebres. 5-gênero literário cujo objeto é o relato da aventura biográfica de uma pessoa ou de 

uma personagem; 6-ciência relativa a essa espécie de descrição (HOUAISS, 2009, p.292). 

 

Na descrição do dicionarista, a narração oral é a primeira a aparecer na lista de 

significados para a palavra biografia. Tradicional e historicamente, este dado é bastante 

relevante, pois, entre as primeiras narrativas conhecidas, sabe-se que se deram por meio da 

oralidade. A escrita e o visual surgem em seguida como formas de narração. São duas 

linguagens distintas identificadas em manuscritos e livros, pinturas e fotografias, por exemplo. 

São elementos que complementam a narrativa oral. O suporte físico pode ser livro, filme, 

teatro, disco óptico ou digital. Com a existência da Internet, biografias também podem ser 

inseridas na rede virtual, em websites de qualquer natureza, entre os quais se encontram as 

redes sociais digitais como o Facebook.  

Após a inscrição no site de relacionamentos, o usuário é direcionado para a seção 

“Sobre”. Esta deve ser preenchida com informações e detalhes pessoais. Os dados fornecidos 

ficam disponibilizados para o público. De acordo com o Facebook, faz-se assim o registro da  

biografia do membro da rede social. A seção é composta pelos seguintes itens: visão geral; 

trabalho e educação; informações básicas e de contato; família e relacionamentos; detalhes 

sobre você; acontecimentos. Pede-se também que fotos sejam destacadas pelo usuário. De 

acordo com os critérios do Facebook, o fornecimento desses dados é o bastante para que a 

biografia de um membro da rede possa ser acessada, lida e compartilhada por outros membros 

pertencentes à comunidade virtual. Como se verificou, a publicação desse determinado tipo de 

biografia é bastante simplificada, além de fácil de ser criada.  
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Bem antes da Internet, biografias serviram de referências histórica e literária. Além da 

biografia como gênero literário, há também a identificação de outro estilo próximo ou familiar: 

a autobiografia. Baseada nos conceitos da escrita íntima e do pacto autobiográfico de Philippe 

Lejeune, a mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, 

Caroline Delgado, em sua dissertação acerca da autoficção7, em Um sopro de vida, obra 

póstuma da escritora Clarice Lispector, discorre acerca de vários conceitos sobre 

autobiografia. No capítulo em que aborda o cânone lejeuniano, ela destaca:  

 

Até a delimitação das teorias de Philippe Lejeune, houve um percurso histórico dessa condição 

de escrita no que hoje se institui como autobiográfico. As primeiras aparições desse tipo de 

escrita são as Memórias e Confissões, terminologias que antecedem o termo autobiográfico. As 

memórias eram registros de cunho pessoal com relação ao contexto histórico, e as confissões, 

reflexões acerca de uma vida interior e espiritual com o objetivo de propagar a cultura cristã, 

como fez Santo Agostinho no século IV, do qual Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) tirou suas 

inspirações para também escrever as suas, obra de publicação póstuma. Segundo Kelley Duarte 

(2010), a primeira recorrência da palavra autobiografia registra-se na Alemanha, 

autobiographen, no século VXIII, em um manifesto do fundador do Romantismo Friedrich 

Shlegel. Em inglês, a primeira aparição é atribuída ao poeta e crítico Robert Southey em 1809. 

Na França, ganha definição no Dictionnaire de l´Académie Française em 1836 (DELGADO, 

2015, p. 24) 

 

 Os gêneros biografia e autobiografia seguem despertando interesses em boa parte do 

público leitor nas últimas décadas, além de servir como fontes de estudos e análises por parte 

da crítica literária, haja vista o número de publicações realizado por editoras do Brasil e do 

exterior. Porém, nestes tempos velozes de Internet, como o texto biográfico, seja em versão 

impressa seja em versão eletrônica, poderia ser acomodado em redes sociais como o Facebook? 

A fragmentada escrita que aborda o eu, ou a que fala do eu mesmo, em postagens diárias ou 

eventuais no site de relacionamentos, contribuiriam para narrativas autobiográficas?  

Não se pode afirmar se o gênero diário íntimo estudado por Lejeune se encaixaria nos 

mesmos moldes de uma escrita realizada por alguém em postagens de uma rede social feito o 

Facebook. No entanto observamos que, tanto nos antigos diários manuscritos, quanto nas 

páginas de um sítio eletrônico, aparecem relatos e depoimentos semelhantes. Os autores desses 

textos revelam um pouco da vida cotidiana, das opiniões referentes a assuntos amorosos, 

familiares, políticos, crises existenciais, projetos pessoais, planos de viagens, trabalho, 

acontecimentos relevantes e aparentemente irrelevantes: coisas da vida.  

Em ambos os suportes de escrita (o diário manuscrito e a rede social digital), a datação 

é uma característica marcante. Poderíamos considerar a rede social digital uma evolução ou 

                                                           
7 Termo criado pelo escritor francês Serge Doubrovsky em 1977 a partir de seu romance Fils, uma autobiografia 

ficcional. 
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adaptação do antigo diário?  Para Lejeune, o verdadeiro e autêntico diário é descontínuo, 

lacunar, alusivo, redundante e repetitivo, não narrativo (construído com começo, meio e fim). 

Tais características do diário também se apresentam em postagens feitas por usuários de redes 

digitais como o Facebook. Mais adiante, verificaremos algumas postagens feitas na rede social 

onde relatos pessoais são escritos e compartilhados com o público. 

Se o diário e o Facebook apresentam alguns traços de aproximação ou alguma 

semelhança na intenção de realizar uma escrita pessoal, confessional e memorialística, quem 

sabe, talvez, haja brecha, espaço e tempo para que a rede social seja considerada como um 

outro canal de manifestação e realização autobiográficas, além do livro confeccionado 

tradicionalmente e das anotações feitas à mão.  Examinemos um pouco do gênero 

autobiográfico do ponto de vista teórico. Para Philippe Lejeune, a palavra “autobiografia” pode 

ser empregada em dois sentidos. No primeiro sentido, ele se baseia na proposta de Larousse 

feita em 1886: “vida de um indivíduo escrita por ele próprio”. Segundo Lejeune: 

Larousse contrapõe a autobiografia, que é uma espécie de confissão, às Memórias, que contam 

com fatos que podem ser alheios ao narrador. Mas, num sentido mais amplo, “autobiografia” 

pode designar também qualquer texto em que o autor parece expressar sua vida ou seus 

sentimentos, quaisquer que sejam a forma do texto e o contrato proposto por ele (LEJEUNE, 

2008, p.53) 
 

Além de Larousse, para ampliar as interpretações sobre autobiografia, Lejeune se vale 

ainda da referência de Vepereau explicitada em seu Dictionnaire universel des littératures, de 

1876: “AUTOBIOGRAFIA (...)obra literária, romance, poema, tratado filosófico etc., cujo 

autor teve a intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou 

de expressar seus sentimentos” (LEJEUNE, 2007, p.53). Quase um século e meio depois, 

poderíamos acrescentar dentro do termo “etc.” do dicionário francês uma rede social digital? 

O Facebook seria ambiente adequado para abrigar autobiografias? Isto pode depender da 

intenção do autor, mas também do texto e dos rastros de textos espalhados pela rede. A todo 

instante, estamos inseridos em situações e descrições de vida narradas de algum modo por nós 

e por aqueles que nos encontram, sejam pessoas próximas ou sem grandes afinidades.  

Em 19 de janeiro de 1982, morria a cantora Elis Regina. Motivo: overdose de drogas. 

O fato chocou o país e repercutiu em toda a imprensa nacional e estrangeira. A morte daquela 

que ainda é considerada a maior cantora brasileira segue provocando comoções e gerando 

publicações biográficas. Três anos depois de Elis ter ido a óbito, a jornalista Regina Echeverria 

escreveu o livro Furacão Elis (1985). Trata-se de uma biografia considerada livro-reportagem. 

Um quebra-cabeça montado em doze capítulos, da infância e adolescência em Porto Alegre à 
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morte da cantora em São Paulo. Ao longo da carreira, a escritora habituou-se a biografar 

personalidades famosas como os cantores Luiz Gonzaga, Gonzaguinha, Cazuza, entre outros.  

Em 2016, estreou no cinema o filme brasileiro Elis, dirigido por Hugo Prata, que assina 

o roteiro com Luiz Bolognesi e Vera Egito. No papel-título, a atriz Andreia Horta. Nas 

primeiras cenas do filme, a intérprete de Elis Regina aparece cantando em um espetáculo o hit 

“Como os nossos pais”, canção composta por Belchior e lançada no álbum Falso Brilhante, de 

1976.   Encerrada a apresentação musical na abertura da película, dá-se então o início de uma 

sequência de fatos cronológicos que marcaram a trajetória e a ascensão da estrela da Música 

Popular Brasileira. A cinebiografia de Elis Regina conta sua história a partir da chegada ao Rio 

de Janeiro, acompanhada do pai, Romeu Costa, em 31 de março de 1964, data que marcou o 

golpe militar no Brasil e a deposição do presidente João Goulart.  

O filme de Hugo Prata não revela absolutamente nada da infância e da adolescência da 

artista gaúcha, nem registra algum dado ou aparição de sua mãe, Ercy Carvalho Costa, 

diferentemente do que faz Regina Echeverria no livro Furacão Elis. Neste livro, a jornalista 

optou em contar a história de Elis, a partir do depoimento de sua mãe:  

Num boteco de meio quarteirão de São Paulo, bairro classe média, dona Ercy Carvalho Costa 

atende fregueses até às oito da noite. Há quem goste de sentar no balcão e comer o almoço de 

dona Ercy, famoso nas redondezas. Dona Ercy caminha a pé pra casa, a meio quarteirão dali. 

Mora sozinha aos sessenta e três anos desde que morreu o marido, Romeu Costa, em dezembro 

de 1984. Sempre que fala da filha Elis, ela chora. Mistura ódio e amor numa velocidade quase 

tão rápida quanto a que costumava ter sua própria filha e me diz, chorando e apertando os dentes: 

- Eu não perdoo. (ECHEVERRIA, 1985, p.13) 

 

Já no primeiro parágrafo, sabe-se que dona Ercy ficou viúva dois anos após a morte de 

Elis e que sua vida não gozava de tantos privilégios, pois trabalhava arduamente. Presume-se 

que a perda da filha, morta por causa de drogas (suicídio ou acidente?), causa-lhe tremendo 

dissabor e tristeza. A fala da mãe mistura sentimentos de amor e ódio. Nela, há uma confissão 

sobre  dificuldade de perdoar a filha. A partir deste depoimento, no primeiro capítulo composto 

por dez páginas apenas, temos um apanhado dos momentos do casamento dos pais da cantora: 

a infância e a adolescência em Porto Alegre marcadas por uma educação rígida, sobretudo por 

parte da mãe; as primeiras apresentações na Rádio Farroupilha, no programa Clube do Guri; o 

desejo de se tornar artista e famosa; a saída de casa aos 19 anos de idade com o objetivo de ir 

morar e construir uma carreira no Rio de Janeiro.  

Tanto no livro, quanto no filme, logo após as introduções das duas obras, escritora e 

cineasta contam a trajetória de Elis Regina obedecendo a uma similar cronologia. Por meio de 

ambos, ficamos conhecendo as primeiras apresentações em boates do Rio de Janeiro e São 

Paulo; as primeiras gravações de sucesso em discos; a estreia em um programa famoso na TV 
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Record, o Fino da Bossa, ao lado do cantor Jair Rodrigues; o sucesso alcançado também fora 

do país; o primeiro casamento conturbado e o nascimento do primeiro filho; as primeiras 

experiências com drogas; problemas com o regime militar e a censura; o segundo casamento e 

o nascimento de outros dois filhos; os diferentes estilos musicais que marcaram seus álbuns 

nos dezoito anos de carreira que chegou ao fim com a morte da cantora em 1982. 

No Facebook, é possível realizar algumas conexões com as pessoas que se dedicaram 

a contar sobre a vida de Elis Regina em algum momento da história. Vale destacar que a 

escritora Regina Echeverria e o cineasta Hugo Prata também possuem perfis na rede social 

Facebook. O mesmo acontece com Elis, o Filme que conta com uma página onde há registros 

textuais, teasers e trechos da cinebiografia, além de um diário de gravações, fotos do elenco e 

equipe técnica, comentários de fãs e da crítica especializada. A própria cantora Elis Regina 

aparece em uma página como artista e figura pública no Facebook, além de contar com outras 

dezenas de perfis criados por fãs e admiradores. Alguns destes se utilizam de imagens da 

cantora, conhecida também pelo temperamental e personalidade fortes, para a criação e 

compartilhamentos de sátiras e memes8 nas redes digitais.  

Todas as pessoas e obras mencionadas aqui em torno da biografia de Elis Regina se 

esbarram ou se associam de algum modo na rede social. O filme biográfico lançado em 2016 

ganhou projeção e repercussão nos meios de comunicação e mídias digitais, trazendo de volta 

o interesse por livros e discos com repertórios da artista, valorizando não só o seu legado 

musical, mas também sua memória. Pode-se observar que o Facebook também contribuiu para 

que o filme se tornasse conhecido e assistido, assim como promoveu o interesse de leitores que 

se voltaram para antigas biografias sobre Elis Regina.  

Um personagem biografado pode ser destacado ou tratado por seus autores com traços 

de herói, mesmo que este seja um anti-herói com falhas de caráter, vícios e percalços. É comum 

nos identificarmos com esses tipos de personalidade narrados em diários, autobiografias, 

novelas e romances. Em relação à figura do herói na narrativa literária, a forma espacial, além 

da ligação herói-autor na atividade estética, Bakhtin (1992) examina as questões em torno da 

autobiografia que, segundo ele, surgiu da confissão sob aspectos intermediários, originais e 

marcados por contradições internas, no fim da Idade Média (quando valores biográficos eram 

                                                           
8 A expressão “meme” de Internet é usada para descrever um conceito de imagem, vídeo e/ou relacionados ao 

humor, que se espalha via Internet. O termo é uma referência ao conceito de memes relacionado a uma teoria 

ampla de informações culturais criada por Richard Dawkins, em 1976, no seu livro The Selfish Gene. Fonte: 

Google. Disponível em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet)>, acessado em março de 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Gene_Ego%C3%ADsta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet)
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ignorados) e no início do Renascimento (p.164). Para Bakhtin, o diário se inspira quer na 

confissão, quer na biografia: 

Não existe em princípio uma demarcação nítida entre a autobiografia e a biografia, e este é um 

ponto essencial. A distinção existe, claro, e pode até ser considerável, mas não se situa no plano 

de valores da orientação da consciência. Na biografia ou na autobiografia, a relação consigo 

mesmo – com o eu-para-mim – não é um elemento constitutivo e organizador da forma artística. 

Entendo por biografia ou autobiografia (narrativa de uma vida) uma forma tão imediata quanto 

possível, e que me seja transcendente, mediante a qual posso objetivar meu eu e minha vida 

num plano artístico. (BAKHTIN, 1992, p.165)  

 

 A análise do teórico russo é pertinente para atentarmos aos formatos dos gêneros diários 

manuscritos, além das obras impressas consideradas biográficas e autobiográficas de que 

tomamos conhecimento. Falar de si mesmo como protagonista (herói) de sua própria história 

pode até parecer comum para algumas pessoas em tempos de espetacularização nas mídias 

digitais como estes que temos vivenciado. Já para outras pessoas, falar de si requer uma 

determinada disciplina, lirismo na escrita e na narrativa, edição textual para selecionar e 

destacar fatos da vida, obedecendo ou não um rigor cronológico, sem deixar de trazer à luz 

algum elemento de maior relevância ou acontecimento que se queira perpetuar pela história, 

como forma de preservar ou alimentar a memória.  

Por meio da escrita pessoal fragmentada, também encontramos rastros e vestígios de 

uma vida que pode ser recuperada em alguma circunstância par fins biográficos e 

autobiográficos, apesar de a memória ser falível e capaz de nos trair. No diário datado, tenta-

se contar e narrar uma história linear (do início ao fim), mas nada impede que se escrevam 

confissões e lembranças fora de ordem, de trás para frente, ou de modo randômico, 

embaralhado. O mesmo pode ocorrer em um livro e até em uma rede social digital. No entanto 

verificamos que a biografia e a cinebiografia de Elis Regina obedecem a um ritmo linear e 

cronológico. Isto costuma facilitar e agradar  ao leitor e ao espectador com a fórmula começo-

meio-fim. Em algum momento, cessa a escrita sobre a própria existência, independentemente 

do suporte onde se escreve. Nem sempre isto significa o fim. Philippe Lejeune se mostra 

otimista e categórico ao comentar sobre a escrita pessoal em diário, além da expectativa de 

longevidade da obra e da vida registradas: 

Mas, na maior parte dos verdadeiros diários íntimos, as pessoas sobrevivem, a morte não vem 

pôr um ponto final e assinar aquele que se torna um livro trágico. O que fazer, então, para 

recuperar a própria vida? Isso pertence obviamente à categoria do ilegível...se o adulto: a) 

abandona, mas encontra mais tarde os seus manuscritos; b) continua ao longo de toda a vida 

essa atividade demente. (LEJEUNE, 2007, p. 286) 

 

 A curiosidade por escritos íntimos costuma mover leitores de todos os tipos. 

Obviamente, o diário íntimo não se trata da mesma coisa que a página inscrita em um sítio de 

relacionamento virtual. O Facebook foi fabricado para a exposição direta e pública de seus 
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usuários. Geralmente, eles concordam em se expor desta maneira. O diarista, no entanto, 

também se expõe quando escreve suas rotinas e opiniões, em anotações de agendas, cadernos 

e cadernetas. Cedo ou tarde, sabe que poderá ser lido quando a existência do próprio diário for 

descoberta. Ninguém escreve para não ser lido. Alguns escrevem para si mesmos (o que não 

seria pouca coisa) para lerem ou relerem em algum momento. 

Quase sempre uma vida é feita de acontecimentos dramáticos ou sofridos, mas também 

de conquistas, superação, heroísmo, romantismo, posicionamentos políticos e religiosos, 

momentos cômicos ou aventureiros. Transformar a vida em diário, biografia ou autobiografia, 

contá-la em livros, filmes, textos poéticos ou teatrais nem todos conseguem ou querem isto. 

Todavia percebe-se que, no momento atual do self show por meio de mídias digitais, o 

exibicionismo feito com auxílio de fotos e vídeos, pelo menos algum tipo de escrita, costuma 

também aparecer. Boa parte desses registros contém frases e expressões comuns ou 

superficiais, sem maiores preocupações com a língua, grafia ou estética.  Estes atos também 

são utilizados e identificados desde os diários manuscritos. O conteúdo textual pode ficar 

acondicionado em cadernos escritos à mão, em pastas ou arquivos de computadores, mas 

também pode ser exposto ao público em redes sociais.  Algo que tornou comum entre bilhões 

de usuários dos sites de relacionamentos.    

 Em 2011, o ator brasileiro Reynaldo Gianecchini contraiu um câncer no sistema 

linfático. A notícia repercutiu bastante em todos veículos de comunicação de massa. O ator 

possui mais de 3,5 milhões de seguidores9 no Facebook, além de fazer parte de outras redes 

sociais. Naquele momento da doença, alguns fatos foram registrados em postagens nessas redes 

realizados pelo próprio ator ou por sua assessoria à época. Em determinado momento, 

Gianecchini preferiu se recolher e pediu privacidade aos fãs e à imprensa. O pedido também 

ocorreu via mídias digitais e foi noticiado por outros órgãos de comunicação. O ator conseguiu 

vencer o câncer e voltou às suas atividades cerca de um ano depois de iniciar o tratamento. 

Este assunto pode ser encontrado em diversas publicações na rede Facebook,  recuperáveis por 

leitores com acesso à linha do tempo da página virtual do ator e em toda a Internet. Pode-se 

identificar ainda nas milhões de páginas dos seguidores de Gianecchini alguma menção sobre 

o drama vivido por ele, desde a descoberta da doença ao restabelecimento. 

 No ano seguinte ao fato ocorrido com Reynaldo Gianecchini, o escritor Guilherme 

Fiuza lançou a biografia Giane – vida, arte e luta (2012). Fiuza conta na obra que a produção 

do livro foi feita em tempo recorde, com 50 horas de entrevistas gravadas com atores, diretores, 

                                                           
9 Dados fornecidos na página do Facebook 
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autores, médicos, familiares, amigos e outros. Uma pesquisa jornalística e documental cobriu 

quatro décadas de vida do ator. Desse total de depoimentos recolhidos, sete horas de entrevista 

sem interrupção foram dispensadas com o protagonista da trama, Gianecchini. Praticamente 

todo o texto do livro é narrado por Fiuza em terceira pessoa. A obra possui poucos diálogos ou 

falas de depoentes destacadas entre aspas em primeira pessoa. Ao fim da publicação, Fiuza 

menciona uma conversa entre o ator e sua empresária chamada Márcia, sobre um contrato que 

previa exclusividade às Organizações Globo, caso a obra fosse cedida e adaptada para o 

cinema: 

Eu nem sei se minha história dá um livro. Direitos pra filme? Isso não faz o menor sentido... 

Giane repensou: - É, até que faz sentido. Eu vou morrer um dia, e o livro fica, né? Marcia 

concordou que os livros permanecem. Sobre a perspectiva de que ele ia morrer um dia, ela não 

disse nada. Mas tinha sérias dúvidas. (FIUZA, 2012, p.272) 

 

O autor da biografia do famoso ator de telenovelas, teatro e cinema revela, no prólogo 

do livro, a admiração que passou a ter pelo personagem retratado, desde que esteve com ele 

durante as sete horas de entrevistas. Fiuza diz que conseguiu refletir sobre a condição humana 

e os limites da existência ao ouvir tantas histórias contadas pelo protagonista e pelas pessoas 

de seu convívio para a feitura do texto biográfico. De acordo com Bakhtin, “o valor biográfico 

é, entre todos os valores artísticos, o menos transcendente à autoconsciência; por isso o autor, 

na biografia, como em nenhum outro lugar, situa-se muito próximo de seu herói: 

Eles parecem ser intercambiáveis nos lugares que ocupam respectivamente e é pior por esta 

razão que é possível a coincidência de pessoas entre o herói e o autor (fora dos limites do todo 

artístico). O valor biográfico pode ser o princípio organizador da narrativa que conta a vida do 

outro, mas também pode ser o princípio organizador do que eu mesmo tiver vivido, da narrativa 

que conta a minha própria vida, e pode dar forma à consciência, à visão, ao discurso, que terei 

sobre minha própria vida. (BAKHTIN, 1992, p.166) 

  

É possível observar, nas biografias de Elis Regina e Reynaldo Gianecchini, 

independentemente do status de celebridade que os biografados obtêm, que os textos dos 

autores se valem de técnicas do romance, do clímax, das tensões, dos conflitos que envolvem 

a figura do herói da narrativa literária tradicional. O mesmo ritmo e formato aparecem na 

história de Ben Mezrich ao contar a saga de Mark Zuckeberg quando criou o Facebook. Eles 

estão no centro de todas as atenções, tensões, aventuras e desventuras, assim como qualquer 

herói da Antiguidade ou algum personagem de Homero, por exemplo. As características e a 

personalidade do protagonista-herói-biografado despertarão a atenção de leitores que poderão 

se identificar ou não com o personagem-herói de um romance ou de uma publicação biográfica 

ou autobiográfica.  
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Cada autor dispõe de diferentes métodos para a execução de uma biografia. A entrevista 

é uma das práticas mais comuns. O biógrafo pode optar em narrar o texto em terceira pessoa 

ou, simplesmente, transcrever a fala do biografado que conta sua história em primeira pessoa. 

É o caso do livro O bispo: a história revelada de Edir Macedo (2007), de Douglas Tavolaro, 

que mescla os dois tipos de vozes. O autor apresenta o seu protagonista em 270 páginas, 

distribuídas em dez capítulos. Cada um deles destaca fatos relevantes e características 

marcantes do biografado com os seguintes títulos: o prisioneiro, o filho, o indignado, o amante, 

o pregador, o articulador, o acusado, o polemista e o comandante.  

Não se pode afirmar que o livro de Tavolaro tenha sido encomendado para ser utilizado 

como uma espécie de culto à personalidade do famoso empresário e líder religioso da Igreja 

Universal do Reino de Deus. Entretanto enaltecer a própria imagem não é uma das marcas e 

possibilidades que cercam a autobiografia ou a biografia? A publicação pode ter servido ainda 

como instrumento de ampla defesa, pois havia uma série de acusações e suspeitas de crimes 

fiscais e charlatanismo envolvendo o bispo. Além de biográfico, o livro também pode ser 

documento para a posteridade. Em sua página oficial no Facebook com mais de dois milhões 

de seguidores, o bispo Edir Macedo costuma postar mensagens religiosas, fotos e vídeos com 

o mesmo tema, além de links que funcionam como hipertextos. Na coluna “Sobre” do 

Facebook, onde o usuário pode escrever acerca de si mesmo ou apresentar sua biografia na 

rede, o perfil de Macedo10 assim é exibido:  

O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, nasceu em Rio das Flores, 

interior do Rio de Janeiro. Em 1963, iniciou a carreira no funcionalismo público: tornou-se Chefe 

de Tesouraria na Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterj, e trabalhou no Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, o IBGE, como pesquisador no censo econômico de 1970. Chegou a 

completar 16 anos de carreira como funcionário público. Deixou o cargo para se dedicar à Obra 

de Deus, o que na época foi considerado por algumas pessoas uma loucura. Casado com Ester 

Bezerra, com quem teve duas filhas, Cristiane, Viviane e Moises, filho adotivo. Edir Macedo 

sempre faz questão de falar sobre o apoio de sua esposa. Ele diz que a mulher desempenha um 

papel importante na família. Ela educa os filhos para serem homens de fé, cuida do marido, da 

casa, enfim, vive um dia-a-dia agitado. Porém, o diferencial da mulher de Deus é que ela faz 

tudo com a direção do Senhor. Ele tem uma vasta formação acadêmica: é graduado em Teologia, 

pela Faculdade Evangélica de Teologia "Seminário Unido", e pela Faculdade de Educação 

Teológica no Estado de São Paulo (Fatebom). Fez doutorado em Teologia, Filosofia Cristã e 

Honoris Causa em Divindade, além do mestrado em Ciências Teológicas na Federación 

Evangélica Española de Entidades Religiosas "F.E.E.D.E.R" (MADRID, ESPAÑA). Como 

escritor evangélico, Edir Macedo se destaca com mais de 100 milhões de livros vendidos, 

divididos em dezenas de títulos, sobressaindo-se os best-sellers "Orixás, caboclos e guias" e "Nos 

Passos de Jesus". Ambos atingiram a marca de mais de três milhões de exemplares vendidos no 

Brasil. Sua autobiografia "Nada a Perder" ganhou 3 volumes ao todo. A primeira edição vendeu 

mais de 1 milhão de exemplares em 5 meses e foi o título mais vendido no Brasil em 2012. Nessa 

edição Edir conta como a prisão influenciou sua vida. A sua continuação o "Nada a Perder 2 - 

Meus Desafios Diante do Impossível" foi lançado em agosto de 2013 e também ficou na lista de 

                                                           
10 Disponível em < https://www.facebook.com/pg/BispoMacedo/about/?ref=page_internal> acessado em março 

de 2017 

https://www.facebook.com/pg/BispoMacedo/about/?ref=page_internal
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livros mais vendidos do Brasil no ano. O terceiro e último volume, "Nada a Perder 3" foi lançado 

em outubro de 2014. (FACEBOOK, 2017) 

 A referência biográfica do bispo Macedo na rede social e de qualquer usuário do 

Facebook funciona como uma espécie de ficha cadastral ou dados de arquivos, típicos dos 

utilizados por instituições de ensino e companhias empresariais. Ou ainda, lembram as 

informações costumeiras fornecidas em curriculum vitae, sem nenhuma preocupação com 

narrativa literária ou opção por texto lírico na apresentação (embora nada impeça de que alguém 

se posicione desta maneira ao querer escrevê-la).  

São as postagens feitas pelos usuários da rede social que podem oferecer alguma chance 

de narrativa, confissões e memórias expressas via textos, imagens ou áudios, além de supostos 

conteúdos literários. Estas publicações são capazes de atualizar a (auto)biografia de alguém que 

escreve em redes sociais digitais e blogs. Seus autores, consequentemente, tentam atrair o maior 

número de pessoas interessadas em lê-las.   

Por serem um tipo de diaristas e não escritores profissionais, muitos internautas não se 

preocupam com escrita apurada ou refinada na rede, nem se prendem às regras gramaticais. A 

linguagem identificada como internetês11 costuma prevalecer em muitas ocasiões.  As 

atividades de registros em redes sociais podem conter alguma semelhança com aquelas 

exercidas por alguém que preenche diários pessoais manuscritos ou computadorizados. A 

diferença dos diários “secretos” para as redes sociais pode estar no adiamento da revelação 

daqueles em relação a este. 

 Em redes como o Facebook, exibir e compartilhar informações o quanto antes é quase 

urgente para vários usuários. O objetivo é tornar conhecido qualquer assunto que seja relevante 

para um membro da comunidade que se expõe. Ele deseja ser lido e visto pelos integrantes da 

rede, aparentemente sem restrições. Já isto não ocorre facilmente com quem tem hábito de 

escrever solitariamente em diários íntimos, sem intenção imediata de revelar seus escritos e 

particularidades. Em Blog: comunicação e escrita íntima na internet (2004), a pesquisadora 

Denise Schittine afirma que, “ao contrário do que se pensa, a exposição na internet não anula a 

possibilidade de se criar um segredo, mas estabelece novas formas de compartilhá-lo. E, quando 

ele é guardado, o seu caráter secreto tem um valor maior porque se torna um fato de 

conhecimento público” (pp.19-20).  Nota-se, portanto, na observação de Schittine, algo que se 

                                                           
11 Internetês é um neologismo (de: Internet + sufixo ês) que designa a linguagem utilizada no meio virtual, em que 

"as palavras foram abreviadas até o ponto de se transformarem em uma única expressão, duas ou no máximo cinco 

letras", onde há "um desmoronamento da pontuação e da acentuação", pelo uso da fonética em detrimento da 

etimologia, com uso restrito de caracteres e desrespeito às normas gramaticais. Disponível em < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs >  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etimologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet%C3%AAs
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se aproxima do pacto autobiográfico de Lejeune, mas sobretudo da cumplicidade que se tem 

ente autor e leitor. Em Bakhtin, percebemos ainda considerações acerca do outro, deste que 

escreve sobre si e lida com memórias compartilhadas com o leitor interessado em conteúdo de 

vida alheia: 

Esse outro que exerce seu domínio sobre mim não entra em conflito com meu eu-para-mim, uma 

vez que, no plano dos valores, continuo a ser solidário com o mundo dos outros, uma vez que 

me percebo dentro de uma coletividade – de minha família, de meu país, da cultura universal; a 

posição de valor do outro tem autoridade sobre mim, ele pode conduzir a narrativa da minha 

própria vida e estarei interiormente de pleno acordo com ele. Enquanto minha vida participa dos 

valores que compartilho com os outros, está inserida num mundo que compartilho com os outros, 

essa vida é pensada, estruturada, organizada no plano da possível consciência que o outro terá 

dela, percebida e estruturada como a possível narrativa que o outro poderia fazer dela dirigida a 

outros (descendentes); a consciência do possível narrador e o contexto de valores desse narrador 

organizarão meu ato, meu pensamento e meu sentimento quando estes participarem do mundo 

dos outros; cada um dos aspectos da minha vida poderá ser percebido no todo da narrativa (da 

história relatada dessa vida, e que pode encontrar-se em todas as bocas); a contemplação da 

minha própria vida não é mais que a antecipação da recordação que essa vida deixará na memória 

dos outros – dos meus descendentes, da minha família, ou simplesmente dos meus próximos (a 

amplitude do caráter biográfico de uma vida é variável); valores idênticos presidirão à 

organização da vida e à organização da recordação (BAKHTIN, 1992, pp.167-168) 

 

Os manuscritos, as anotações particulares, o diário íntimo que foi estudado por Lejeune, 

as biografias e autobiografias que abrigam registros de existência, fatos e memórias; todos são 

suportes materiais reconhecidos para a verificação de algum período da história pessoal ou da 

humanidade. Com a Internet, o acesso a tantas informações se tornou mais rápido, 

principalmente quando se busca levantar dados pessoais a respeito de alguém. As redes sociais 

digitais como o Facebook proporcionam diferentes leituras sobre os textos e hipertextos 

produzidos e consumidos por aqueles que se associam e este tipo de comunidade virtual. 

Aparentemente fluidos, descartáveis e movidos pela velocidade, os relatos pessoais 

fragmentados têm deixado pelo menos algumas impressões por onde passam. Parte dessa 

escrita em redes sociais pode não ter valor nenhum, mas, por outro lado, há que se verificar até 

onde a palavra é capaz de afetar alguém que se permite ler e escrever. Apesar de ser em outro 

contexto, Lejeune diz que “em literatura, não existem elementos fixos...” (2008, p.80). 

Desloquemo-nos, pois a rede é vasta de conexões, questionamentos e ideias. 
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4-O COMPARTILHAMENTO DE TEXTOS: A (TRANS)LITERATURA EM REDE 

 

Este capítulo se propõe a examinar resultados de uma pesquisa feita por mim com um 

grupo de adolescentes em relação à suposta literatura e à (trans)literatura presentes nas redes 

sociais digitais. A intenção é refletir sobre hábitos de leitura e de escrita que vêm sendo 

praticados em ambientes virtuais pulsantes como são as redes sociais digitais.  A intenção que 

norteia a investigação foi saber: até que ponto pode ser considerada literatura ou prática literária 

a escritura fragmentada e multifacetada nas redes digitais?  

Um pequeno questionário foi respondido por estudantes de uma instituição pública de 

ensino, a Escola Estadual João Pessoa, em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Buscou-se 

observar ainda, a relação deles com o livro e com os meios digitais disponíveis. Esta pesquisa 

foi realizada no fim de outubro de 2016 com o objetivo de observar uma suposta identificação 

de literatura nas redes sociais digitais, e se seus usuários assim a reconhecem enquanto se 

utilizam dessas mídias em navegações cibernéticas.   

Optou-se por um questionário simples e objetivo com poucas perguntas e, por ser 

pesquisa de caráter qualitativo, dar aos entrevistados a chance de tecer comentários, caso assim 

o quisessem fazê-lo. As respostas encontram-se no Anexo 1 do Apêndice. A escolha de um 

grupo de estudantes do ensino médio foi acertada por esses já possuírem algum tipo de 

formação cultural e intelectual, e ainda, por pertencerem à chamada Geração Z. São nativos 

digitais que nasceram entre o fim do milênio passado até o ano 2010, e que costumam assimilar 

naturalmente a linguagem e as práticas comunicacionais de escrita e da conversação on line.  

A opção por escolher um grupo de estudantes do Colégio Estadual João Pessoa, em 

Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foi aleatória, apesar dessa instituição de ensino 

costumar atrair pesquisadores de diferentes segmentos das áreas pedagógica, sociológica e 

filosófica, por exemplo. O questionário foi composto por seis perguntas impressas em papel e 

distribuído a 30 estudantes voluntários matriculados do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, que 

aceitaram ao convite para que o respondessem. Desse total de entrevistados, apenas um não 

entregou o questionário e, portanto, foi descartado da contagem geral de respostas, resultando 

então em 29 questionários preenchidos.  

Foram apresentados aos estudantes os seguintes questionamentos: Faixa etária; se faz 

uso de redes sociais digitais? Se sim, quantas horas do dia navega pelas redes sociais? Quais 

redes sociais utiliza? Consome literatura nas redes sociais? O que consome nas redes sociais? 

Dos 30 questionários distribuídos aleatoriamente entre os estudantes.  29 foram devolvidos 
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respondidos. No aspecto parcial, foram 9 (nove) estudantes do primeiro ano do ensino médio 

(turmas 1003,1005,1006 e 1007); 3 (três) estudantes do segundo ano (turmas 2002, 2003, 2006); 

17 (dezessete) estudantes do terceiro ano (turmas 3001, 3002, 3004) que apresentaram 

respostas. Apenas 1 (um) estudante não respondeu a nenhuma das questões. 

 

4.1 –  Perfil dos respondentes da pesquisa 

  Nesta parte, procede-se à apresentação e à análise dos dados obtidos e do tratamento 

estatístico efetuado com base na aplicação do questionário aos alunos de Ensino Médio da 

Escola Estadual João Pessoa, em Campos dos Goytacazes. Para corroborar a relação existente 

entre as especificidades desta produção gráfica e a compreensão de informações científicas, a 

pesquisa qualiquantitativa se estruturou por meio de um questionário composto por seis 

questões de múltipla escolha e uma discursiva.   

 

                                       Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

 

  A pesquisa mostrou que 72% dos respondentes apresentam idades entre 16 e 18 anos.  

Foi observado e comprovado que há entre esses alunos os considerados Nativos Digitais, ou os 

integrantes da Geração Z, conforme conceito de Marc Prensky (2001); e os outros 44.4% são 

considerados imigrantes digitais. As outras duas faixas etárias se dividem em percentual igual. 

Imigrantes Digitais e Nativos Digitais são termos cunhados por Prensky utilizados na descrição 

das duas gerações de indivíduos. A primeira geração é constituída por pessoas nascidas antes 

da potencialização das NTIC12, em uma época em que a pesquisa era feita em bibliotecas, 

enciclopédias, e não em sites de busca como o Google, por exemplo. Esses indivíduos foram 

                                                           
12 Novas Tecnologias de Informação e Comunicação  surgidas no contexto da Revolução Informacional, 

"Revolução Telemática" ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade 

da década de 1970 e, principalmente, nos anos 1990. 

14%

72%

14%

Faixa etária

13 a 15 anos

16 a 18 anos

19 a 21 anos

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Informacional
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denominados como Imigrantes Digitais. A segunda geração denominada por Prensky (2001, p. 

6) como Nativos Digitais, é formada pelos que não conseguem imaginar o mundo sem as 

tecnologias. Quando esses indivíduos nasceram, os computadores e os celulares já faziam parte 

da realidade global.  Já para Fava (2014, p. 12), nas últimas décadas, houve diminuição do 

intervalo de tempo da mudança entre uma geração e uma nova geração. Observa-se um maior 

número de diferentes gerações coexistindo na sociedade, e consequentemente, nas instituições 

escolares. Segundo o autor, atualmente convivem entre si, a geração baby boomers, nascidos 

entre 1945 e 1960; a geração X, dos nascidos entre 1961 e 1982; a geração Y, dos nascidos 

entre 1983 e 2000; a geração Z, dos nascidos entre 2000 e 2009; e por último a geração Alfa, 

estes nascidos após 2010 (FAVA, 2014, p. 47) 

 

4.2- Perfil de Utilização das Mídias Digitais 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

 No gráfico 02, é relevante a influência das redes sociais digitais na vida desses 

estudantes. Todos os 29 alunos afirmaram que utilizam as redes sociais diariamente. Isso 

reafirma o que diz o teórico Pierre Levy, a respeito do momento vivido neste século: “A 

comunicação interativa e coletiva trazida pelas Redes Sociais Digitais é a principal atração do 

ciberespaço. (LÉVY 1999, p. 208). 

4.3-  Tempo diário gasto com as Redes Sociais 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

Utiliza Redes Sociais Digitais?

Sim Não
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mais de 12h



41 
 

             Quanto aos hábitos de utilização da Internet pelos estudantes da amostra, a maioria 

(35%) utiliza este ambiente de cinco a oito horas diárias. Pode-se afirmar que eles são 

dependentes do ciberespaço e das ferramentas disponíveis nestes ambientes. O curioso é que 

quase o mesmo percentual (34%) afirmou que vai além. Utilizam mais de doze horas o ambiente 

das redes sociais.  Os que menos utilizam as redes sociais explicaram que estão on line de uma 

a quatro horas por dia. Percebe-se, por meio desses dados, que o aluno de ensino médio é 

extremamente dependente desses aparatos tecnológicos e que boa parte de suas leituras está 

concentrada nos smartphones ou em outros dispositivos. Esse comportamento confirma as 

afirmações de Lévy (1999), quando conceitua a cibercultura, explicando que ela transforma a 

relação das pessoas, economizando tempo e aproximando espaços. 

 

4.4- Principais redes sociais digitais utilizadas  

 

Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

 

Verificou-se no gráfico acima que as Redes Sociais Digitais mais utilizadas pelos alunos 

do Ensino Médio da Escola Estadual João Pessoa são: o WhatsApp (com 100%) corresponde à 

preferência dos respondentes. Seguido pelo Facebook (com 96%). Por essa razão, confirma-se 

a hipótese de que as Redes Sociais Digitais WhatsApp e Facebook são as mais utilizadas pelos 

estudantes no Norte Fluminense. Os números nos mostram que a maioria dos participantes da 

pesquisa possui, em média, contas em pelo menos três Redes Sociais Digitais entre as cinco 

listadas. Percebeu-se que outras redes sociais também são de interesse desses alunos. Os 

domínios do Facebook e do WhastApp seguem uma tendência mundial. 
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4.5- Percepção de consumo das Redes Sociais Digitais  

   

 

Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

 

  Ao perguntar aos alunos do Ensino Médio a respeito da literatura e se eles acreditam 

consumir literatura no ambiente virtual das redes sociais, os resultados foram surpreendentes. 

Em sua maioria (93%), os respondentes afirmaram que consomem sim literatura no 

ciberespaço; e, mais especificamente, nas Redes Sociais Digitais. Apenas 7% dos alunos 

descartaram essa hipótese. 

 

4.6-  Perfil do consumo nas Redes Sociais Digitais  

 

  

       Fonte: elaborado pelo autor (2016) 

 

  Na última questão do formulário, foi solicitado aos entrevistados que listassem o que 

mais consomem em uma Rede Social Digital. As respostas foram variadas. Os termos “textos”, 

“informação” e “notícia” foram os mais citados com 39% das menções. Já os quesitos “vídeos”, 

“música”, “fotos”, “filmes”, “charges” e “imagens” aparecem com 36% das preferências. Já os 

93%

7%

Você consome literatura nas Redes 
Sociais Digitais?

Sim

Não

39%

36%

25%

O que consome nas Redes Sociais 

Textos, Informação e noticia

Videos, musica, fotos, filmes,
charges e imagens

Literatura, livros, poesia, blog,
autores, biografia, histórias,
aventuras
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itens “literatura”, “livros”, “poesia”, “blog”, “autores”, “biografia”, “histórias”, “aventuras” 

aparecem nas citações de 25% do público pesquisado.  Para explicar sobre o que consideram 

literatura consumida em redes, foram selecionadas e transcritas algumas respostas dadas pelos 

estudantes entrevistados, detalhando suas preferências: 

Aluno 1: “Leio romances, aventuras, ficções em geral pelo celular. Faço amizades virtuais e 

também adoro mais que tudo as biografias”. 

Aluno 2: “Gosto de ver fotos, vídeos, textos e informações”. 

Aluno 3: “Sim consumo literatura nas redes sociais. Tem um aplicativo bem legal que se chama 

Wattpad que a gente pode ler no celular e sem internet. É muito bom. Conheço várias pessoas de 

cidades distintas. Estudo. Escuto músicas, assisto filmes. Tumblr”. 

Aluno 4: “Leio livros e fanfics pelo Tumblr e Wattpad, além de músicas” 

Aluno 5: Tumblr, Wattpad, Nijah, Fanfic, são aplicativos de livros de autores conhecidos e 

desconhecidos. Leio blogs de poesia, escuto música tudo pela rede social e escrevo poesia... 

 

 

Todas as outras respostas dadas pelos estudantes pesquisados sobre o que consideram 

literatura nas redes sociais digitais estão disponibilizadas em seu formato original no Anexo 1. 

A pesquisa apontou que há opiniões que incluem no conceito de literatura os vários conteúdos 

compartilhados nas redes sociais como Whatsapp, Tumblr, Wattpad e Facebook, entre outras. 

De acordo com as respostas, textos, músicas, vídeos, tudo que passa pelas redes sociais poderia 

ser também literatura.  Seria necessária uma pesquisa bem mais ampla e abrangente para 

investigar o que viria a ser literatura nas redes sociais digitais por parte daqueles internautas 

cadastrados em sites do tipo. Verificou-se que, entre os entrevistados, a leitura de textos em 

smartphones e computadores é habitual e contínua. Estima-se que o suporte digital desperta um 

grande interesse pela praticidade e comodidade na prática de leitura e escrita. 

A escrita eletrônica e o hipertexto estariam levando a literatura a ultrapassar diversas 

fronteiras no ambiente virtual, embora o aspecto transliterário do texto já se manifeste desde 

antes da criação da Internet. Segundo Bakhtin (1992), o texto é o dado primário (a realidade) e 

o ponto de partida de todas as disciplinas nas ciências humanas em tentativas de compreender 

sua significação:  

(...) Em toda parte temos o texto virtual ou real e a compreensão que ele requer. O estudo torna-

se interrogação e troca, ou seja, diálogo... O que nos interessa aqui são as formas concretas da 

vida dos textos, sua interdependência e sua inter-relação. A relação dialógica entre os 

enunciados, cujo percurso também passa por dentro do enunciado considerado isoladamente, 

compete à metalinguística. Essa relação difere, por natureza, das relações linguísticas existentes 

entre os elementos dentro do sistema da língua ou dentro do enunciado isolado...Como 

circunscrever o enunciado? Com o auxílio de fatores metalinguísticos. O enunciado 

transliterário (grifo nosso) e seus limites (a réplica, a carta, o diário, o discurso interior) e sua 

transposição para a obra literária (para o romance, por exemplo) – modifica-se seu sentido global. 

Nela ele reflete outras vozes, e a do próprio autor o penetra (BAKHTIN, 1992, pp.341-342) 
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 Haverá alguma relação dialógica em locais que abrigam textos ou enunciados tão 

distintos como é o caso da Internet, e em especial as redes sociais digitais? Na rede mundial de 

computadores, o texto se libertou de muitas amarras ao transitar e se comportar em locais antes 

impensados. Talvez, a rede social digital seja um desses territórios que também podem acolher 

literaturas, entre as quais a escrita íntima. 

 As NTICs são recursos que colaboram para a divulgação e o consumo de textos 

literários, mas é preciso verificar conceitos que estão surgindo em relação à literatura eletrônica 

como estimulo e aproximação de estudantes ou de leitores em geral.  O uso das NTICs e das 

redes sociais digitais como ferramenta docente é uma forma de reavaliar e repensar o ensino, 

sem deixar de lado outros suportes como o tradicional livro impresso que deve e pode coexistir 

com as mídias digitais por um longo período de tempo. A transliteratura, no ambiente digital, 

é algo relativamente novo e ainda em fase de consolidação entre nativos e imigrantes digitais. 

Estima-se que o uso adequado das tecnologias poderá resultar em importantes ferramentas de 

ensino-aprendizagem, cultura e afetividades humanas. Não é possível, entretanto, desconsiderar 

o livro entre esses acessórios tecnológicos.  
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5- ENTRE O IMPRESSO E O ELETRÔNICO: NO MEIO DO CAMINHO HAVIA 

UMA REDE SOCIAL 

Desde que o texto oral e o conteúdo do manuscrito puderam ser transportados para uma 

máquina, transformados em tipos móveis e reproduzidos em vários exemplares impressos, a 

circulação de narrativas e ideias entre leitores fez com que a literatura atingisse status e 

patamares até então desconhecidos. As palavras escritas alcançaram novo modo de transitar 

entre as pessoas. Com o passar do tempo, livros, folhetos, jornais, panfletos, cartazes, revistas, 

desenhos, pinturas, ilustrações, imagens em fotografia adquiriram maior notabilidade por meio 

do papel impresso em combinações tipográficas.  

Da produção de romances em escala industrial no Século XIX às impressões de todos 

os discursos e textos durante o Século XX, o papel impresso ajudou a democratizar e a espalhar 

saberes e conhecimentos científicos, além de entreter e encantar o leitor interessado em gêneros 

de ficção, poesia, filosofia e outras preferências. Nessa época, editoras, livrarias, a crítica 

literária e o leitor se definiram em posições demarcadas em torno da obra; conquistas da escrita 

se propagaram por diferentes cantos do mundo e em diversos idiomas. A indústria do livro e de 

periódicos (ainda) faz parte de um mercado lucrativo em constante movimentação, adequação 

e readequação dentro do sistema capitalista.  

A partir da criação da informática e da introdução do computador doméstico no 

cotidiano da sociedade, surgiu uma outra revolução tecnológica e social. Com a Internet e a 

World Wide Web, a rede mundial de computadores conectados, a literatura e a escrita nunca 

mais foram as mesmas desde então. Uma teia de possibilidades (quase) infinitas surge e 

ressurge a todo instante em conexões surpreendentes. O Século XXI tem sido marcado pela 

velocidade e pelos avanços cada vez maiores nos aspectos informáticos e informacionais. 

Especialistas afirmam que nunca se escreveu e se leu tanto como nestes tempos dromocráticos 

e cibernéticos.  O acesso à rede digital e aos computadores espalhados pelo mundo nos 

conectam e nos deslocam em navegações para qualquer lugar, qualquer direção, qualquer 

língua. São rotas de fugas permanentes e ultrarrápidas ao menor movimento de um clique. No 

ciberespaço, navegar é preciso ou mais que preciso. Já viver, segundo o poeta Fernando Pessoa 

não é preciso. 

Em plena Era da Informação, na qual estamos inseridos, repensar e reavaliar as práticas 

de leitura e de escrita tornaram-se indispensáveis para a compreensão de nós mesmos. Como já 

vimos, diferentes gerações transitam e migram em territórios virtuais. Trata-se do encontro das 

gerações Baby Boomer, X, Y, e Z no mesmo ambiente digital. Alguns indivíduos ainda não 
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foram incluídos completamente no universo dos computadores interligados: são migrantes e 

imigrantes digitais. Já outros, estão perfeitamente adaptados, pois são nativos desta era.  

A chamada literatura eletrônica ou digital, o hipertexto e os gêneros digitais, passaram 

a dividir e a ocupar lugares que antes pertenciam apenas ao texto impresso, ao cânone literário. 

A Internet é capaz de reunir em um mesmo ambiente diversas linguagens e correntes artísticas 

e filosóficas, mesclando escrita e produtos audiovisuais com celeridade, ampliando e 

amplificando conceitos e características semióticos em manifestações de expressão humana 

cada vez mais hibridizadas.   

A leitura não linear (hipertextualizada e hiperlinkada) é uma das características dos 

hábitos de consumo de textos em rede (embora na leitura de um livro ou de qualquer texto, nada 

impede de iniciar sua leitura partindo de qualquer ponto ou lugar). Uma palavra puxa outra 

palavra; uma informação se associa à outra; uma imagem remete a milhares de outras coisas 

que sugerem múltiplas conexões rizomáticas dentro do mais amplo conceito e caracterizações 

delleuzianos.  

Entre várias analises, Marcuschi e Xavier refletem este comportamento de escrita em 

Hipertexto e Gêneros Digitais; novas formas de construção de sentido (2009) “Todo texto é 

um hipertexto, partindo do ponto de vista da recepção. Sob sua ótica, tratando-se do hipertexto 

eletrônico, a diferença incide somente no suporte e na forma e rapidez do acesso” 

(MARCUSCHI & XAVIER, 2009, apud KOCH, 2002, p. 153).  

De acordo com Hayles, “à medida que as tecnologias literárias mudam, as 

subjetividades que elas representam e informam também mudam” (HAYLES, 2009, p.165). A 

autora de Literatura eletrônica; novos horizontes para o literário (2009), entre outras reflexões, 

aponta a percepção de escritores da mídia impressa que correm o risco de se tornar obsoletos, 

pois os jovens atualmente passam menos tempo lendo livros impressos e mais tempo surfando 

na Web, jogando videogames e ouvindo arquivos de MP3. Segundo ela, neste momento 

histórico quase todo texto nasce digitalmente, pois sua escrita se concentra essencialmente nos 

computadores pessoais, notebooks, tablets e telefones celulares, sem a obrigatoriedade de serem 

impressos em papel.   

E como os leitores com acesso à estas mídias estão se portando e se interessando por 

narrativas ficcionais? Se a Internet é uma rede que abriga bilhões de usuários capazes de 

promoverem e executarem outras incontáveis conexões entre redes, os sítios de relacionamento 

podem nos dar algumas pistas de como a produção e o consumo de textos vêm transformando 

a literatura ou o fazer literário.  
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De maneira objetiva, foi verificado entre os estudantes da Escola Estadual João Pessoa, 

na cidade fluminense de Campos dos Goytacazes em pesquisa já mencionada aqui, a associação 

que alguns fazem em relação às redes sociais digitais e a literatura. A intenção foi refletir sobre 

os hábitos virtuais de consumo nesses ambientes entre os adolescentes. Trata-se de um público 

que se destaca em uso e participação nos sítios de relacionamentos. Nas redes sociais digitais, 

é possível identificar rotineiramente a natureza hipertextual da escrita e da leitura; da mescla de 

linguagens verbal e não verbal; da fusão de textos e intertextos, além de um extenso cardápio 

de opções audiovisuais.  

Poderíamos sugerir que a literatura no século XXI está em vigor além do texto, além da 

palavra; híbrida e transmidiática, adquirindo assim um caráter transformador e transliterário. 

Apesar de ser um conceito que exige aprofundamento e mais reflexões, a transliteratura já é 

observada e praticada na Web de diferentes modos. Nas redes sociais digitais há manifestações 

frequentes de algum tipo de transliteratura. Para que esta seja assimilada ou identificada como 

tal, ainda é preciso ver e rever conceitos do que seja literatura com leitores, escritores, críticos 

e pensadores como Ted Nelson, criador do termo transliteratura. O questionamento sobre o que 

vem a ser literatura neste século permeia toda esta pesquisa. Mesmo que não haja um consenso 

nas respostas, já sabemos que a cada período da história, a literatura adquire novos formatos e 

conceitos.  

Recentemente, a Academia Sueca comunicou ao mundo que o cantor de rock 

estadunidense Bob Dylan foi o ganhador do Nobel de Literatura de 2016, prêmio máximo da 

categoria ofertado há mais de um século aos mais célebres escritores. Dylan escreveu dois livros 

apenas (alguns críticos os consideram ruins), mas foram as letras de suas canções que o fizeram 

laureado. O conjunto de sua obra gravada em discos equivale a cinco décadas de carreira 

musical.  Membros da distinta Academia teriam comparado o cantor e agora mais prêmio Nobel 

de Literatura Bob Dylan a Homero e a Safo, poetas clássicos e de tradição oral da Antiguidade.  

A poesia escrita e musicada por Bob Dylan gerou críticas, debates e controvérsias, mas 

também bastante apoio de um público que valoriza palavra e texto, independentemente do 

formato ou suporte. O filósofo e crítico literário britânico, Terry Eagleton, afirma: “Alguns 

textos nascem literários, outros atingem a condição de literários, e a outros tal condição é 

imposta” (EAGLETON, 2001, p.12). De que modo as redes sociais digitais comportariam   uma 

escrita íntima e literária? E até que ponto esses veículos podem ser reconhecidos como suporte 

ou fonte de literatura? Sabemos que o texto ultrapassou o território do livro impresso nas 

últimas décadas, e temos observado que as redes sociais digitais vêm sendo utilizadas como 
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produção e reprodução textuais, demonstrando aspectos transliterários incorporados ou 

incorporando-se na rotina de milhares de usuários na Internet. 

 

5.1-  Escritas do eu que atravessam a linha do tempo  

 No Facebook, todo usuário é convidado a responder a seguinte pergunta: no que você 

está pensando?  A partir da resposta ao questionamento feito na time line, inicia-se uma escrita. 

Se o texto provocar ou agradar aos leitores-seguidores, comentários podem ser feitos no espaço 

destinado logo abaixo da postagem. E assim, entre comentários e diálogos, o texto vai sendo 

ampliado, alcançando novos contornos e possibilidades de diálogos, testemunhos, opiniões, 

citações de autores, indicações de links sobre assuntos referentes, fotos, imagens em vídeos, 

cenas de filmes, charges, caricaturas ou qualquer manifestação que se queira fazer em relação 

ao primeiro texto e aos textos subsequentes. São diálogos que dão corpo a um texto que não 

fica acabado enquanto a postagem for mantida na linha do tempo do usuário. Um comentário 

pode ser feito dias, meses ou anos depois, e o texto é retomado em análise e em discussão. Esse 

encontro de narradores e narrativas transforma texto e linguagem a cada nova leitura ou 

releitura.  

Para Sibília (2008), as escritas confessionais da internet parecem se enquadrar nas 

definições do pacto autobiográfico de leitura de Lejeune, quando o leitor crê na identidade 

reunida em uma mesma pessoa do autor, narrador e protagonista da história contada: 

Os usos “confessionais” da internet parecem se enquadrar nessa definição: seriam, portanto, 

manifestações renovadas dos velhos gêneros autobiográficos. O eu que fala e se mostra 

incansavelmente na web costuma ser tríplice: é ao mesmo tempo autor, narrador e personagem. 

Além disso, porém, não deixa de ser uma ficção; pois, apesar de sua contundente auto-evidência, 

é sempre frágil o estatuto do eu. Embora se apresente como “o mais insubstituível dos seres” e 

“a mais real, em aparência, das realidades”, o eu de cada um de nós é uma entidade complexa e 

vacilante. Uma unidade ilusória construída na linguagem, a partir do fluxo caótico e múltiplo de 

cada experiência individual. Mas se o eu é uma ficção gramatical, um centro de gravidade 

narrativa, um eixo móvel e instável onde convergem todos os relatos de si, também é inegável 

que se trata de um tipo especial de ficção. (SIBILIA, 2008, p.31) 

 

A escrita pessoal tão explicitada em redes sociais digitais como o Facebook nos 

oferecem, mesmo quando fragmentada, elementos e pistas para a construção e interpretação de 

cada indivíduo que se manifeste por meio de palavras ou imagens. Quando Sibilia se refere a 

um tipo especial de ficção, poderia arriscar dizer que blogs e sites de relacionamentos nos 

possibilitaram criar várias realidades a respeito do eu e do outro. Alguns poderiam considerar 

a aparência de fotos ou as frases escolhidas para um texto, comentário ou postagem como algo 

ilusório. Já outros poderiam classificar como uma mentira ou uma verdade. Já Sibilia traz o 

termo tipo especial de ficção para aquilo que é veiculado por pessoas que escrevem na rede. 
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Estamos inventando verdades ou recriando verdades a partir da ficção literária ou da ficção 

exposta na Internet? O mesmo pode ocorrer nas redes sociais digitais.  Segundo Sibília, somos 

feitos de relatos que nos auxiliam na nossa constituição como sujeitos:  

A linguagem nos dá consistência e relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que 

resulta desse cruzamento de narrativas se (auto)denomina eu. A experiência de si como um eu 

se deve, portanto, à condição de narrador do sujeito: alguém que é capaz de organizar sua 

experiência na primeira pessoa do singular. (SIBILIA, 2008, p.31) 

 

Para Walter Benjamin, contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se 

perde quando as histórias não são conservadas; se perde porque ninguém mais fia ou tece 

enquanto ouve a história.  “Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente 

se grava nele o que é ouvido” (BENJAMIN, 1987, p.205). O filósofo e crítico literário alemão  

sinalizava certo pessimismo quanto ao futuro de algumas narrativas consagradas até àquelas 

primeiras décadas do século XX. Todavia, apesar de tanta informação que nos cerca neste 

século marcado pela velocidade, vemos ainda muitos interessados em histórias como 

entretenimento ou algum tipo de ocupação pessoal. As fábulas ainda permanecem entre os 

repertórios contados, além das narrativas em romances, contos, crônicas, gibis, biografias, 

encenação teatral, cinema, teledramaturgia. Creio que não se pode descartar dessa lista de itens 

de leitura, as escritas e narrativas que compõem redes sociais digitais.  

O que a vida do outro tem de mais interessante que a minha própria vida? E quando é 

possível transformar a própria realidade em algo mais espetacular ou fascinante, glorioso ou 

comovente? O francês Phillipe Lejeune (2008) em O pacto autobiográfico se questiona ao 

apresentar o tema logo no início de seu livro, sobre a possibilidade de se definir a autobiografia. 

Há os que escarafuncham biografias e autobiografias com razões das mais pueris às mais 

complexas. Lejeune afirma que quando se busca a clareza, correm-se dois riscos: de um lado, 

dar a impressão de estar repisando em evidências (já que é preciso retomar tudo a partir da 

base), de outro, complicar as coisas estabelecendo diferenças demasiadamente sutis 

(LEJEUNE, p.13). Por meio de memórias, biografias, romances pessoais, poemas 

autobiográficos, diários, autorretratos ou ensaios, gêneros vizinhos da autobiografia investigada 

pelo pesquisador francês, seria possível um escritor/narrador apresentar-se ou disfarçar-se em 

personagens, fazendo de sua trajetória um espetáculo literário? Com ou sem sutilezas, com ou 

sem complicações, o leitor pode desejar essa exibição das intimidades alheias (sem cortes, de 

preferência). E o autor, o que prefere ao se lançar nos confessionários públicos e privados? Pelo 

menos nas redes sociais digitais, verificamos que os usuários se portam ávidos por relatos e 

acontecimentos pessoais dentro de sua rede de relacionamentos, comentando e atualizando 

textos e publicações on line. 
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Em uma biografia, autobiografia, diário ou em um perfil de rede social digital cabem 

tudo contar aos leitores?  O "tudo" quando não cabe na rotina diária ou pessoal, há que se 

construí-lo de um jeito ou de outro. Talvez, de um tipo ficcional especial, sugerido por Paula 

Sibilia. Quando a vida não bastar, assim de um modo gullariano, a arte de reinventá-la poderá 

ser uma saída, um escape, salvação para quem escreve e, de quebra, para quem lê. Isto 

independe de suporte, seja manuscrito, impresso ou digital. A exibição e a inibição dos “eus” 

por meio de escritos e escrituras, anotações e rabiscos podem tornar o espetáculo ainda mais 

atraente e caloroso.  

Em Blog: comunicação e escrita íntima na internet (2004), a pesquisadora Denise 

Schittine analisa os escritores diaristas que se expõem na web por meio de suas postagens 

confessionais. Ela cita a relação de confiança entre o diarista e o leitor que passaram a se juntar 

em "redes de segredos". Algo que a escrita tradicional pré-internet já propunha. Só que 

atualmente a visibilidade da escrita na rede mundial de computadores alcançou magnitude, bem 

superior, em muitos casos, ao número de leitores de livros apenas com suas edições limitadas.  

Schittine reforça a necessidade do autor contar com a ajuda e a lembrança do Outro para 

propagar a memória de si mesmo. "Para enxergar a vida de forma diferente, o diarista é capaz 

de tudo, até mesmo de misturá-la com a ficção e fazer de si mesmo um personagem"(2004, 

p.16).  Já Paula Sibilia destaca a necessidade do público contemporâneo em explorar realidades 

rasteiras e supostamente "mais real", mesmo que seja algo absolutamente banal típico do que 

ocorre em reality shows e em postagens diárias em redes como o Facebook. Esta 

espetacularização de intimidades escritas costuma satisfazer autores e leitores, compõe 

biografias de um modo geral nos livros, blogs e redes sociais digitais. O eu tem sido o grande 

protagonista da narrativa nesses gêneros. 

Nos últimos anos, apesar dos blogs continuarem existindo, percebemos que o interesse 

do público passou a ser maior por redes sociais digitais como o Facebook. Neste site de 

relacionamentos, por exemplo, as confissões dos usuários e as atualizações de textos e imagens 

ocorrem de modo mais rápido e interativo. Alguns blogueiros se utilizam da rede social para 

divulgação de seu sítio eletrônico particular. São disponibilizados hiperlinks para que os 

conteúdos possam ser compartilhados e conduzidos aos blogs de origem. O hipertexto e o 

movimento transliterário comuns na web, também passam e passeiam por dentro da rede 

Facebook.  

De acordo com o relato biográfico de Mezrich (2010), o formato exitoso de reunir no 

mesmo espaço virtual dados pessoais, fotografias, opiniões, chats, surpreendeu até mesmo o 

criador da rede social, Mark Zuckerberg, desde sua origem dentro da Universidade de Harvard: 
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O que nem ele nem Mark sabiam antes de lançar o maldito site era como o Facebook viciava. 

Você não visitava o site só uma vez. Você o visitava diariamente. E voltava, de novo e de novo, 

acrescentando coisas ao perfil, mudando fotos, seus interesses e, mais importante, atualizando 

sua lista de amigos. Ele fez com que boa parte da vida social universitária migrasse para a 

Internet. E realmente havia mudado a cena social Harvard (MEZRICH, 2010, p.102) 

 

 Alguns encaram a leitura em redes sociais digitais como simples passatempo. O mesmo 

acontece entre aqueles que consomem livros de literatura, sejam estes bons ou ruins, 

dependendo do gosto particular de cada um. Muitos aspiram a publicação de suas experiências 

em livros, mesmo sem ter tanto a dizer. Os que não conseguem fazer circular suas obras, 

encontram na Internet um abrigo. E neste caso, blogs e redes sociais digitais são o refúgio de 

escritores diaristas.   

 

5.2- A escrita digital, a rede e a literatura 

A partir do computador e do espaço virtual, a escrita digital incorporou-se à rotina de 

bilhões de usuários da Internet, alterando e transformando práticas literárias. No ambiente 

virtual, a literatura foi expandida e diversificada. Além dos termos literatura eletrônica ou 

mesmo transliteratura adotados por alguns teóricos, há, ainda, outras designações. Santaella 

(2012, p. 230-231) lista algumas dessas expressões: literatura gerada por computador, 

literatura informática, infoliteratura, literatura algorítmica, literatura potencial, 

ciberliteratura, literatura generativa, hiperficções, texto virtual, geração automática de texto, 

poesia animada por computador e poesia multimídia.  

De acordo com Hayles (2009), neste início do século XXI, estamos preparados para 

ampliar as questões acerca do literário para o domínio digital. Ela exemplifica alguns formatos 

ou gêneros de literatura eletrônica (p.22-43): 

• ficção de hipertexto: ligada por estruturas conectivas com links, hipertextos e 

elementos multimodais (variedade de linguagens de navegação e metáforas de 

interface);  

• ficção na rede interligada: composta por som, texto falado, texto animado, 

montagens gráficas e outras funcionalidades de estrutura de rede interligada;  

• ficção interativa: apresenta elementos de jogo de forma marcante; seu principal 

interesse é a narrativa para que o usuário atue, jogue e interprete;  

• narrativa locativa: forma dependente das tecnologias móveis; vão das ficções 

breves enviadas por capítulo a celulares até as narrativas com uma localização 

particular, que precisam de tecnologias de GPS;  
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• instalações: apropriadas para sites em que o local é fixo, como nos ambientes de 

realidade virtual ou em espaços de projeção;  

• codework: indica prática linguística em que uma língua natural é hibridizada com 

expressões de programação; linguagens de programação;  

• arte generativa: cria textos por meio de um algoritmo de modo aleatório ou para 

misturar e reorganizar textos pré-existentes;  

• poema em Flash: formado por telas sequenciais que avançam automaticamente ou 

com poucas intervenções do usuário.  

 

Baseado nas classificações de Haynes, é possível identificar, no Facebook, algumas 

práticas listadas por ela. A rede social oferece uma enorme variedade de jogos ficcionais 

interativos que são bastante utilizados por integrantes e leitores-jogadores. Os games online 

podem ser exercidos individualmente ou com a participação mútua de outros usuários que 

estejam conectados e queiram interagir. Interpretar as regras dos jogos é uma tarefa de leitura 

obrigatória. Na ilustração a seguir, verificamos a oferta de jogos que podem ser acessados e 

ativados livremente no Facebook: 

 

 

Ilustração 1:  Jogos Facebook 
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Tornou-se comum no Facebook o compartilhamento de histórias em vídeos com textos, 

som, imagens ou montagens gráficas, provenientes de outros websites, caracterizando, portanto, 

a prática de ficção interligada, como identificamos na ilustração abaixo: 

 

 

Ilustração 2: Reprodução Facebook 

O vídeo citado anteriormente possui em torno de dois minutos de duração, foi postado 

originalmente pela revista eletrônica  Ideias para a Vida, e compartilhado na página pessoal do 

Facebook da usuária Nízia Bravo13. A história narra o drama de mãe e filho vítimas de 

problemas visuais. Um dos personagens é destacado na imagem com uma trilha sonora durante 

toda a exibição do vídeo. O leitor acompanha a narrativa em texto escrito projetado lentamente 

até o desfecho da história.   

 A ilustração abaixo da postagem feita por Gustavo Matheus14 exemplifica a prática da 

narrativa locativa com o uso de telefones celulares, algo que se tornou bastante utilizado por 

usuários do Facebook, e também de outras redes sociais digitais como o WhatsApp. São 

transmissões feitas pelos aparelhos móveis em tempo real nas chamadas lives ou ao vivo, e que 

também podem ser acessadas e comentadas por leitores e espectadores posteriormente à 

postagem, em atualizações textuais permanentes.  

 

                                                           
13 Disponível em  < https://www.facebook.com/nizia.bravo > 
14 Disponível em < https://www.facebook.com/gustavo.matheus.43123 >  

https://www.facebook.com/nizia.bravo
https://www.facebook.com/gustavo.matheus.43123
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Ilustração 3: Reprodução Facebook 

 

Diante dessa escrita digital diversificada, questiona-se quanto ao futuro da literatura 

tradicional. Há setores em torno da indústria do livro interessados e dispostos a se adaptarem e 

a se reinventarem. As tecnologias transmidiáticas absorvem e reproduzem, entre outras coisas, 

textos literários que podem ser acessados em qualquer lugar do mundo, de modo livre e gratuito 

em grande parte dos acessos. No ciberespaço, o hipertexto é uma das características mais 

representativas da escrita e leitura eletrônicas. Em Villaça (2002), observamos: “se a leitura no 

computador se dava de forma linear, agora com o hipertexto temos uma rede multidimensional 

na qual cada ponto ou nó pode ser potencialmente conectado a qualquer outro (VILLAÇA, 

2002, p. 103). 

 O formidável número de integrantes das redes de relacionamentos como Facebook, 

Twitter, Instagram, Blogs, possivelmente, não corresponde à mesma quantidade de 

consumidores de livros de literatura. Porém, as redes sociais podem funcionar como ponte entre 

livros e leitores. É frequente a divulgação de obras em espaços publicitários ou em links com 

finalidade de venda e distribuição de livros impressos ou eletrônicos em mídias digitais. Na 

ilustração abaixo, reproduzimos a postagem da usuária Ana Paula Motta15 sobre o trecho de 

uma obra do escritor Machado de Assis. Ao final da postagem, há a indicação de um link na 

web onde estão disponíveis todas as obras machadianas publicadas para os leitores-navegadores 

acessarem e usufruírem gratuitamente.   

                                                           
15 Disponível em < https://www.facebook.com/anapaula.motta.96 >  

https://www.facebook.com/anapaula.motta.96
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Ilustração 4: Reprodução Facebook 

 

Por se tratar de uma escrita realizada exclusivamente em ambiente virtual, os textos que 

circulam na Internet fazem parte de um imenso acervo digital, pertencentes à literatura 

eletrônica. Para Hayles (2009), “a literatura eletrônica é normalmente criada e executada em 

um contexto de rede e meios de comunicação digital programáveis, ela também é movida pelos 

motores da cultura contemporânea (p.21). Estes impulsores culturais estão relacionados 

especialmente aos jogos de computador, filmes, animações, artes digitais, desenho gráfico e 

cultura visual eletrônica.  São partes extraídas de diversas tradições e que nem sempre se 

posicionam juntas de forma organizada.  Para a pesquisadora e teórica da literatura, o texto 

digital necessita ainda de melhor compreensão por parte do cânone e de alguns leitores e 

escritores acostumados à tradição do texto impresso. 

A literatura digital será um componente importante do cânone do século XXI. Mais acertada do 

que possa parecer, essa previsão baseia-se no fato já comentado que quase toda literatura 

contemporânea já é digital. Exceto por uma meia dúzia de livros produzidos por editoras das 

belas-letras, a literatura impressa consiste de arquivos digitais ao longo da maior parte de sua 

existência. A digitalidade é tão essencial para os processos contemporâneos de composição, 

armazenamento e produção que o meio impresso deveria ser devidamente considerado uma 

forma de arquivos digitais, e não uma mídia separada da instância digital... Como esses exemplos 

sugerem, a textualidade impressa e eletrônica se interpenetram profundamente. Embora textos 

impressos e a literatura eletrônica – isto é, a literatura que é “digital de nascença”, criada e 

concebida para ser executada em mídia digital – tenham funcionalidades significativamente 

diferentes, elas são mais bem consideradas dois componentes de uma complexa e dinâmica 

ecologia de mídia. (HAYLES, 2009, pp.163-164) 
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 A partir das observações de Hayles, podemos inferir que o futuro da literatura tem se 

delineado nestas primeiras décadas do século XXI com desafios tanto para o livro impresso 

quanto para o formato digital, diante de milhões de textos disponibilizados na rede mundial de 

computadores interconectada. A leitura de textos passa ainda pelas mídias digitais, onde 

usuários trocam mensagens escritas, em áudio, em imagem fotográfica, em imagens de vídeos, 

participam de jogos virtuais como já atestara Hayles (2009). O Facebook reproduz o que o 

ciberespaço já proporciona há tempos quanto ao compartilhamento de textos, hipertextos e 

conteúdos múltiplos.  

Antes de Hayles se dedicar às pesquisas e exposições sobre literatura eletrônica, um 

outro escritor se antecipou ao vislumbrar a literatura do futuro. O italiano Italo Calvino, autor 

de Seis propostas para o próximo milênio:lições americanas (1990), texto criado originalmente 

em 1985 para ser apresentado durante uma série de conferências em Boston, na Universidade 

de Harvard, destacou as seguintes características que, segundo ele, marcariam a literatura no 

século XXI: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência. As seis 

propostas de Calvino estariam adequadas aos escritores e aos leitores deste século?   Na Web, 

entre tantas possibilidades de documentos e arquivos, a escrita pessoal também produz 

interesses e pode gerar alguma notoriedade literária. Para Calvino,  

No universo infinito da literatura sempre se abrem outros caminhos a explorar, novíssimos ou 

bem antigos, estilos e formas que podem mudar nossa imagem do mundo...mas se a literatura 

não basta para me assegurar que não estou apenas perseguindo sonhos, então busco na ciência 

alimento para as minhas visões... (CALVINO, 1990, p.19).   
 

Essa observação do escritor italiano faz referência ao tema leveza16, a primeira das 

características que ele apontou como proposta para a literatura deste terceiro milênio. Vale 

observar que, segundo Houaiss, (2009), nem sempre o que é leve pode ser aceito como algo 

bom ou agradável. Nos anos 1980, Calvino já se antecipara quanto à relevância que diversos 

formatos de computador desempenhariam nesta era:  

 A segunda revolução industrial, diferentemente da primeira, não oferece imagens esmagadoras 

como prensas de laminadores ou corridas de aço, mas se apresenta como hits de um fluxo de 

informação que corre pelos circuitos sob a forma de impulsos eletrônicos. As máquinas de metal 

continuam a existir, mas obedientes aos bits sem peso (CALVINO, 1990, p.19).  
 

Para Italo Calvino, o milênio passado viu o surgimento do livro e também sua crise, mas 

segundo ele, há coisas que somente a literatura com seus meios específicos pode nos dar. Antes 

da proliferação da escrita fragmentada no ciberespaço, nos anos 1980, o escritor já defendia 

                                                           
16 De acordo com Houaiss (2009), leveza tem significado daquilo que é leve, singelo, delicado, mas também 

pode ser considerada como algo pejorativo, imprudente na atitude; leviandade; irreflexão. 
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uma escrita breve e concisa: “A demanda do mercado livresco é um ditame que não deve 

imobilizar a experimentação de formas novas. Quero aqui propugnar pela riqueza das formas 

breves, com tudo aquilo que elas pressupõem como estilo e como densidade de conteúdo 

(CALVINO, 1990, p.62). Apesar de preferir histórias curtas, Calvino reconhece no romance 

contemporâneo o aspecto enciclopédico (p.121), como método de conhecimento e 

principalmente como rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas e o 

mundo. Visando a literatura no século XXI, ele destaca: 

A excessiva ambição de propósitos pode ser reprovada em muitos campos da atividade humana, 

mas não na literatura. A literatura só pode viver se se propõe a objetos desmesurados, até mesmo 

para além de suas possibilidades de realização. Só se poetas e escritores se lançarem a empresas 

que ninguém mais ousaria imaginar é que a literatura continuará a ter uma função. No momento 

em que a ciência desconfia das explicações gerais e das soluções que não sejam setoriais e 

especialistas, o grande desafio para a literatura é o de saber tecer em conjunto os diversos saberes 

e os diversos códigos numa visão pluralística e multifacetada (CALVINO, 1990, p.127).  

Ainda de acordo com Calvino, cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um 

inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido 

e reordenado de todas as maneiras possíveis.  

Quem nos dera fosse possível uma obra concebida fora do “self”, uma obra que nos permitisse 

sair da perspectiva limitada do eu individual, não só para entrar em outros eus semelhantes ao 

nosso, mas para fazer falar o que não tem palavra...(CALVINO, 1990, p. 134) 

 

Nestes tempos em que a escrita transita livremente pelo ciberespaço, independente de 

crivos de editoras e aprovações da crítica literária, as redes sociais digitais oferecem território 

vasto para que o escritor-leitor possa se expressar do jeito que lhe convém ou desejar, sobre 

qualquer tipo de assunto de seu interesse. Todos os navegadores que se propõem a escrever ou 

a ler no ciberespaço, de algum modo, buscam alcançar uma determinada visibilidade de seus 

textos e comentários. Entre as propostas de Calvino para a literatura do século XXI, dar 

visibilidade à escrita seria uma atribuição de relevância neste milênio.  O uso das mídias digitais  

tem promovido considerável visibilidade da escrita nesta com  bilhões de pessoas conectadas 

em rede. Dentro do tema “visibilidade”, Calvino comenta:  

Encontramos aí um destes casos em que a imagem é determinada por um texto escrito pré-

existente (uma página ou uma simples frase com qual me defronto na leitura), dele se podendo 

extrair um desenrolar fantástico tanto no espírito do texto de partida quanto numa direção 

completamente autônoma (CALVINO, 1990, p.105). 

 

Ao depararmo-nos com as projeções de Calvino para o futuro da literatura que já existe 

em formatos experimentados e relatados por Haynes, e ainda estarmos diante da proliferação 
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de textos íntimos que aparecem em blogues e redes sociais, podemos ao menos constatar que 

dispomos de um grande arsenal textual para explorarmos; podendo, inclusive, fazermos o 

melhor uso da escrita e da literatura que estão acessíveis, sejam em formatos de livros, e-books, 

sejam em qualquer tipo de suporte. Quando Calvino menciona a crise que envolve o texto ou o 

livro desde a sua gênese, percebemos que essa inquietação, ao menos, tem gerado reflexões e 

contribuições para o pensamento literário. Nesse sentido, Lajolo afirma: 

Os mitos e espaços poéticos nascem não só da realidade circundante, compartilha por autor e 

leitores, mas também do diálogo com tudo o que, vindo de tempos anteriores, constitui a chamada 

tradição literária. É como se a literatura fosse um constante assar a limpo de textos anteriores, 

constituindo o conjunto de tudo – passado e presente – o grande texto único da literatura 

(LAJOLO, 1982, 46) 

 

Se o ciberespaço nos propiciou oportunidade de ampliarmos o acesso à escrita e à 

leitura, não sabemos se as futuras gerações tratarão o livro ou o texto literário do mesmo modo 

que a tradição vem tentando preservar.  Influenciado pelas teorias marxistas, Eagleton aborda 

entre outras questões, uma crítica política acerca dos estudos literários, sobre o que é 

habitualmente chamado de “literatura”, sem deixar de registar alguns apontamentos sobre o 

futuro literário que atravessaremos: 

Contudo, não devemos supor a priori que aquilo que é atualmente chamado de “literatura” será, 

sempre e em toda parte, o foco mais importante da atenção. Tal dogmatismo não tem lugar no 

campo de estudo cultural. Nem é provável que os textos hoje classificados como “literatura” 

sejam vistos e definidos da mesma maneira como o são hoje, quando tiverem sido devolvidos às 

formações discursivas mais amplas e profundas de que são parte. Serão inevitavelmente 

“reescritos”, reciclados, terão usos diferentes, serão inseridos em diferentes relações e práticas. 

Sempre o foram, é claro, mas um dos efeitos que a palavra “literatura” tem é o de nos impedir 

de enxergar isto. (EAGLETON, 2001, p.292) 
 

Qualquer pesquisa científica requer tempo para sua apreciação e resultados.  O 

comportamento humano diante das mídias digitais desperta ainda uma série de 

questionamentos.  Os fenômenos e gêneros literários propagados no ciberespaço e nas redes 

sociais digitais têm causado algumas transformações e ressignificações. Haveria como 

classificá-los dentro de um suposto paradigma digital? Nestes tempos líquidos, em que a escrita 

se faz, se desfaz e se refaz na rede tão facilmente, a quem compete dar valor ou reconhecer os 

textos como obra literária? Se antes da World Wide Web e das redes sociais digitais, analisar 

criticamente uma escrita registrada no livro impresso funcionava como uma espécie de ritual 

para reconhecimento da obra, feito por um grupo seleto de acadêmicos e críticos, atualmente a 

profusão de textos e obras espalhados pela Internet dificulta uma seleção feita por especialistas. 

Acredita-se que, cada vez mais, compete ao leitor-navegador, escolher e eleger aquilo que 

realmente lhe agrada, julgando assim ao seu modo, o que teria ou não valor literário.   
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A literatura neste século XXI, sabemos, já não tem as mesmas características, práticas 

ou hábitos como a de períodos anteriores identificados nos séculos XIX e XX, por exemplo. 

Pelo que se tem conhecimento até aqui, como Hayles destacou anteriormente, as subjetividades 

e os interesses literários se modificam ou se transformam de acordo com a época. “A medida 

que as tecnologias literárias mudam, as subjetividades que elas representam e informam 

também mudam” (2009, p.165). Sendo assim, diante do texto ou de uma obra, caberá sempre 

ao leitor torná-los realmente algo significativo de modo empírico ou virtual, independentemente 

do suporte. Pierre Lévy reflete:    

 

ler um texto é reencontrar os gestos têxteis que lhe deram seu nome. As passagens do texto 

mantêm entre si virtualmente uma correspondência, quase que uma atividade epistolar, que 

atualizamos de um jeito ou de outro, seguindo ou não as instruções do autor. Carteiros do texto, 

viajamos de uma margem à outra do espaço do sentido valendo-nos de um sistema de 

endereçamento e de identificações que o autor, o editor, o tipógrafo balizaram. Mas podemos 

desobedecer às instruções, tomar caminhos transversais, produzir dobras internas, estabelecer 

redes secretas, clandestinas, fazer emergir outras geografias semânticas (LÉVY, 1996, pp. 35-

36).  
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6- A ESCRITA, A LEITURA E A PERFORMANCE: RASTROS DE MEMÓRIAS 

 Este capítulo da dissertação apresenta algumas reflexões sobre a memória relacionada 

àquilo que costumamos escrever; sejam anotações particulares, sejam documentos, listas, 

publicações nos quais podemos aparecer (papéis de identificação escolar, notícias de jornal ou 

até receituários médicos, entre outros); além das imagens que são frequentemente extraídas de 

nós, como filmes, fotografias, vídeos, por exemplo, e que podem auxiliar na construção de uma 

biografia ou autobiografia. Os objetos e escritos auxiliam na construção de memórias, 

associam-se às nossas lembranças e experiências. Uma vez preservados, conduzem-nos à 

recuperação e à manutenção de fatos de nossa existência. Cartas e fotografias são algumas 

dessas possibilidades de reminiscências, fragmentos de uma vida.  

As memórias fazem parte da trajetória de qualquer indivíduo.  Os elementos materiais 

antes mencionados compõem algum tipo de registro acerca de nossa trajetória. Na ausência 

deles, a tradição oral era, e ainda é, um antigo recurso recorrente, que ajuda a contar a história 

de vida por meio de nossos pais, avós, bisavós. Ainda através da cultura e vivências coletivas 

de uma comunidade, de um povo ou de país somos narrados de algum modo. Com a rede 

mundial de computadores, tornamo-nos ainda mais acessíveis quanto à localização e à 

identificação. Dados pessoais, muitas vezes alheios à nossa vontade, estão disponibilizados no 

ciberespaço. São vestígios e provas de que alguém passou pelo planeta em determinada época, 

e isto é contribuição para a composição e recuperação de memórias. 

Na literatura, as memórias também integram narrativas biográficas e autobiográficas. 

Nas últimas décadas, além de livros publicados sobre personalidades que tenham alcançado 

projeção ou destaque social, pessoas comuns também passaram a contar parte de suas rotinas 

e acontecimentos pessoais na Internet. Os blogs e as redes sociais digitais formam esse tipo de 

expressão e manifestação do eu vivido.  São bilhões de pessoas que se utilizam dessas 

ferramentas e que, ao narrarem fatos e publicarem fotos, contam um pouco de quem são e o 

que pensam. Voluntária ou involuntariamente acabam produzindo memórias.  

Segundo Houaiss (2009), é possível entender por memória pelo menos quinze 

significados diferentes, sem contar com algumas subdivisões apontadas dentro do segmento da 

informática (memória permanente, Rom, Ram, primária, secundária, virtual, volátil etc.). Em 

memória, verificam-se ainda as seguintes definições: 

(...) nome, reputação; exposição escrita ou oral de um acontecimento ou de uma série de 

acontecimentos mais ou menos sequenciados; relato, narração; função geral que consiste em 

reviver ou restabelecer experiências passadas com maior ou menor consciência de que a 

experiência do momento presente é um ato de revivescimento (...); relato que alguém faz 

frequentemente na forma de obra literária,  a partir de acontecimentos históricos dos quais 
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participou ou foi testemunha, ou que estão fundamentados em sua vida particular; 

memorial...(HOUAISS, 2009, p. 1271) 

 

 Publicar memórias tornou-se relativamente comum nos últimos tempos. Acredita-se 

que, ao fazê-las conhecidas, surgirá algum tipo de contribuição histórica ao ser assimilada e 

compartilhada. Gagnebin (2009) interroga-se duplamente em determinado momento: por que 

hoje falamos tanto em memória, em conservação, em resgate?  E por que dizemos que a tarefa 

dos historiadores consiste em estabelecer a verdade do passado? Ela se reporta a Walter 

Benjamin sobre “o conceito da história”. Segundo ele, “articular historicamente o passado não 

significa conhecê-lo ‘tal como ele propriamente foi’. Significa apoderar-se de uma lembrança 

tal como ele cintila num instante de perigo” (GAGNEBIN apud BENJAMIN, 2009, p.40). Em 

outro instante, a ensaísta suíça afirma: 

O historiador que toma consciência do caráter literário, até mesmo retórico, narrativo de sua 

empresa, não corre o risco de apagar definitivamente a estreita fronteira que separa a história 

das histórias, o discurso científico da ficção, ou ainda a verdade da mentira? E aquele que insiste 

sobre o caráter necessariamente retrospectivo e subjetivo da memória em relação ao objeto de 

lembrança, ele também não corre o risco de cair num relativismo apático, já que todas as versões 

se equivalem se não há mais ancoragem possível em uma certeza objetiva, independente dos 

diferentes rastros que os fatos deixam nas memórias subjetivas e da diversidade de 

interpretações sempre possíveis a partir dos documentos existentes? (GAGNEBIN, 2009, p.41) 

 

 As indagações se referem mais especificamente aos levantamentos em grandes feitos 

ou investigações históricas.  Elas também se aplicariam na busca por verdades acerca da vida 

de uma determinada pessoa. Gagnebin se apropria do pensamento de Ricoeur17 (2009, p.43) 

que considera que a história é simultaneamente narrativa (as histórias inumeráveis que a 

compõem) e processo real (sequência das ações humanas em particular; “que a história como 

disciplina remete sempre às dimensões humanas da ação e da linguagem e, sobretudo, da 

narração”.  

 Ao analisarmos os escritos pessoais de um indivíduo em livro, blog, e até mesmo em 

redes sociais digitais, percebemos que dados que se tornam públicos e conhecidos por leitores, 

em algum momento futuro, poderão servir de recursos para buscas futuras de registros de 

memórias. A data e o contexto histórico auxiliam nesse resgate referente a um fato pessoal ou 

coletivo de uma sociedade ou nação, por exemplo. Nossas ações tendem a cair no 

esquecimento. Quando nos deparamos com fotos ou escritos pessoais antigos, costumamos nos 

surpreender, em muitas ocasiões, e, às vezes, nem conseguimos identificar com precisão tal 

acontecimento pretérito materializado em papel ou imagem. 

                                                           
17 Filósofo francês Paul Ricoeur (1913-2005), citação de Réfexion faite, Paris, Esprit, 1995, pp.74-5. 
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 Na rede social Facebook, há uma função de recuperação de memória. Aleatoriamente, 

o serviço prestado aos usuários seleciona um determinado fato ocorrido em uma data de anos 

anteriores. Com esta lembrança, o usuário pode rever suas ações e momentos íntimos de 

outrora, compartilhá-los (ou não) com seus seguidores fotografia, texto ou vídeo que foram 

postados no passado. Por ser comum caírem no esquecimento, quase sempre as histórias 

remotas causam algum tipo de espanto ou contentamento quando voltam à tona na rede social, 

assim como acontece em qualquer circunstância da vida. Se alguém estiver cadastrado na rede 

social desde 2004, por exemplo, e se fez no mínimo uma publicação por dia ao longo desses 

anos, contará com mais de 4700 (quatro mil e setecentos) registros aproximadamente. No 

entanto, há pessoas que postam bem mais que uma atividade por dia no Facebook, 

contribuindo, portanto, com um número ainda mais elevado de relatos, e consequentemente, 

com mais dados para a memória de sua existência na rede social.  

 O volume de escritos em blogs e em uma rede social digital pode superar facilmente o 

número de páginas de livros com teor biográfico ou memorialístico. Em Quase tudo: memórias 

(2005), a escritora Danuza Leão apresenta relatos de sua vida em 223 páginas. A obra 

classificada como memórias autobiográficas publicada pela Companhia das Letras, oferece aos 

leitores dezenas de fotografias desde sua infância, passa pela fase de modelo internacional, 

casamentos, filhos, a relação com a irmã também famosa (a cantora Nara Leão), o período em 

que comandou a noite carioca com festas grandiosas em boates e discotecas nos 1970 e 1980, 

os altos e baixos na vida financeira nos anos 1990, mortes de ex-maridos, pai, filho, irmã e da 

mãe, destacando ainda alguns fatos que antecedem o período de lançamento do livro na metade 

dos anos 2000. Quase uma vida toda em duas centenas de páginas. Já os adeptos de redes 

sociais digitais não dispõem desse rigor cronológico, mas se assim quiserem registrar suas 

vidas, poderão fazê-lo sem impedimentos, “sem limites”. Contudo boa parte das pessoas 

preferem relatar o cotidiano do hoje a cavar fatos que exijam da memória de ontem (apesar de 

o presente em qualquer período da história estar condenado a se tornar passado futuramente). 

 Em um livro de memórias como o escrito por Danuza Leão, o autor tem total liberdade 

para narrar e destacar em seus relatos aquilo que mais lhe convier ou lhe interessar, sem falar 

das limitações de lembrar um fato ocorrido (ao final do livro, Danuza agradece ao cartunista 

Millôr Fernandes e ao jornalista Mario Sérgio Conti por lembrarem coisas que de ela não se 

lembrava mais). Em um blog ou em uma rede social digital, os rastros de memória são deixados 

voluntária e involuntariamente. Nem sempre seus autores compreendem a real dimensão de 

supostas repercussões que venham causar a partir de algum fato revelado e compartilhado. Para 

Schittine, o escrito íntimo garante a memória do diarista sobre sua trajetória. Por meio da 
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escrita, o autor se sente próximo da imortalidade. O diário virtual tenta desenvolver as funções 

de memória de si mesmo e a de ser lembrado pelos outros. Segundo ela, essas funções na 

Internet ocorrem de maneira diferente, “já que o funcionamento da memória do indivíduo 

também mudou com o uso da internet e dos novos meios de comunicação” (2004, p.22): 

Bombardeado por uma grande quantidade de informação, o indivíduo se torna ansioso por não 

perdê-la. Assim sendo, cria mecanismos de armazenamento e arquivismo, para os quais os 

meios de comunicação contribuem. Esses meios procuram viabilizar uma manutenção exaustiva 

da memória, mas ao mesmo tempo contribuem para a sua perda. Como formam uma excelente 

memória artificial, tornam preguiçosa a memória natural. A princípio, o autor utiliza o blog 

como um desses mecanismos que vão ajudá-lo a arquivar a própria memória (um “guarda-

memória”, na bela expressão de Lejeune). O novo tipo de diário íntimo funciona dentro de um 

meio de comunicação, que é a internet, e ainda permite, pela rapidez e compreensão do tempo, 

armazenar o máximo de informação no mínimo de tempo. Ele é capaz de acompanhar o fluxo 

de pensamentos do indivíduo, garante o armazenamento artificial deles, mas não garante que o 

próprio indivíduo seja capaz de lembra-los depois (SCHITTINE, 2004, p. 22) 

 

Embora não faça menção ao Facebook, podemos nos valer das considerações de 

Schittine sobre os blogs e a memória, para as compararmos também à escrita dos usuários que 

participam da rede social digital, já que estes também costumam publicar coisas e fatos de si 

mesmos, gerando um volume de informações e reminiscências que podem ser esquecidas, mas 

recuperadas a partir dos registros feitos nas páginas virtuais do site de relacionamentos.  

Embora nem todos os diaristas tenham ambições literárias, Schittine nos aponta o valor 

documental e literário de escritos pessoais, exemplificando alguns autores que fizeram de seus 

diários grandes obras, seja utilizando-os como base para um livro de ficção ou autobiografia, 

seja usando trechos inteiros dos diários para dar valor histórico a algum escrito. Entre os nomes, 

estão Simone de Beauvoir, Michel Leris e Jean-Paul Sartre (2004, p.24).  

De acordo com Bell&Gemmel (2010), caminhamos para a era da revolução da 

memória. A acumulação de informações sobre o mundo e sobre nós mesmos na Internet, nos 

suportes físicos ou digitais, será utilizada em programas tecnológicos para a construção da 

Memória Integral18 composta por e-memories ou memória eletrônica.  

Desde que nossos dados pessoais se tornaram conhecidos na rede mundial de 

computadores, deixamos de ser anônimos. Nossos nomes e números de identificação pessoal 

figuram em listas de bancos, empresas, órgãos e instituições governamentais, além de vários 

websites de buscas por informações. As redes sociais digitais também são componentes que se 

destacam quanto aos dados pessoais fornecidos ao público, em pesquisas que visam a mostrar 

quem somos, onde vivemos, com quem nos relacionamos, nossas profissões e ocupações, além 

                                                           
18 Originalmente chamada por Total Recall, faz parte do projeto MyLifeBits de C.Gordon Bell e Jim Gemmel, 

cientistas da computação ligados à Microsoft, empresa referência no setor pertencente ao bilionário Bill Gates 
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de gostos e preferências sobre qualquer assunto que disponibilizamos. O Facebook é um desses 

bancos de dados biográficos, responsáveis por armazenar informações e memórias. 

De acordo com os autores Bell e Gemmel de O futuro da memória: como essa 

transformação mudará tudo que conhecemos (2010), todas as imagens em fotos, vídeos, além 

de documentos, escritos pessoais, todos os registros pertencentes a um indivíduo poderão ser 

digitalizados e arquivados na e-memory, um dispositivo mantido em nuvem para consulta. Em 

uma realidade cada vez mais próxima (a partir de 2020, afirmam os dois cientistas), as pessoas 

contarão cada vez mais com o auxílio de memórias externas e artificiais. Eles descrevem três 

tipos de memórias com as quais lidamos desde os primórdios: 

A memória procedural, às vezes denominada memória muscular, destina-se a capacitações 

físicas, como andar de bicicleta, dançar balé e digitar; a memória semântica codifica 

significados, definições e conceitos – fatos que você sabe que não estão ancorados em tempo 

ou lugar, como “um gato tem quatro patas” ou, “a capital do Japão é Tóquio”; a memória 

episódica, às vezes chamadas de autobiográfica, codifica experiências de seu passado. É ela que 

lhe permite saber das coisas que aconteceram no passado e vivenciá-las novamente 

(BELL&GIMMEL, 2010, p.44) 

 

Ainda de acordo com os especialistas, a memória biológica é falível e, diferentemente 

de um computador, o cérebro não armazena com fidelidade grande volume de detalhes. O 

cérebro é melhor em armazenar padrões, significados e gestalts.  Eles apregoam que qualquer 

coisa poderá ser facilmente gravada na e-memory na era da Memória Integral: 

 

A memória biológica é subjetiva, fragmentada, distorcida por emoções, filtrada pelo ego, 

impressionista e mutável. A memória digital é objetiva, não passional, prosaica e 

inclementemente precisa. Em nosso cérebro, memória, atenção e emoção conspiram de várias 

maneiras para distorcer, comprimir e editar o tempo e as experiências de vida. Por outro lado, 

uma câmera de vídeo, o olho de uma e-memory, jamais pisca ou sai de foco, nunca fica sonhando 

acordada, nem filma a mesma coisa duas vezes. Uma câmera registrará uma hora de tráfego de 

pedestres em uma calçada com a mesma fidelidade que testemunhará uma hora de um sangrento 

genocídio (BELL&GIMMEL, 2010, pp.46-47). 

  

Contar e gravar histórias fazem parte da construção de nossa memória e, no universo 

digital, não é diferente. Quando se busca por detalhes de nossa vida, recursos como fotos, 

vídeos e escritos pessoais costumam ser acessados por nós ou por pesquisadores. Para os dois 

cientistas da computação, o registro oral de uma história de vida é insubstituível, apesar de 

outros artefatos serem às vezes mais precisos. Entretanto, apesar do evanescer das memórias, 

o testemunho de alguém acerca de si deve ser valorizado, mesmo com toda a tecnologia 

disponível. Para eles, compartilhar memórias é essencial e enriquecedor: 

 

O panorama de nossas e-memories se enriquece quando as compartilhamos. O valor de se 

compartilhar mídia já fica evidente em Websites de vídeo e fotos com esse propósito, como o 

Flickr e o YouTube. O Facebook nos demonstra quanto apreciamos os comentários de outras 

pessoas sobre nossas fotos. Pense em uma reunião de família ampliada, organizada para 
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comemorar o aniversário da matriarca, e com várias pessoas fotografando e filmando. Se toda 

essa mídia for compartilhada e havendo alguém perspicaz na família que acrescente 

comentários, destaque os momentos-chave ou agrupe esse material de alguma forma, todos se 

beneficiarão (BELL&GIMMEL, 2010, p.117)  

  

 

 Para construir uma e-memorie, segundo eles, são necessárias algumas etapas, como a 

utilização de equipamentos eletrônicos como smartphones, uma unidade de GPS, uma câmera 

digital, um computador pessoal, uma conexão de internet para registros de depoimentos, 

momentos íntimos e de alguma localização espacial. Ainda nas tarefas dos dois cientistas, um 

escâner deve ser utilizado para copiar livros de literatura, livros de endereços, calendários, 

cadernos de anotações, fotografias, música, filmes e vídeos pessoais. Tudo isto deve passar por 

um processo de digitalização e armazenamento. Dados de saúde, anotações e contar histórias 

pessoais ajudarão na concretização da construção de uma lifelogging19 memória integral, 

garantem os pesquisadores. Se prestarmos atenção, essas práticas já vêm ocorrendo com a 

participação de indivíduos em redes sociais digitais nas quais costumam compartilhar dados 

pessoais em textos e imagens, promovendo, assim, uma fonte de memórias acessíveis. Para 

Bell e Gimmel, a privacidade caminha para a extinção ou já acabou para sempre com o advento 

da Internet: 

Se lifelogging se tornar life-blogging, então os sucessores do Facebook e do Twitter poderão vir 

a ter registros detalhados de cada parâmetro de sua vida, como localização, dados biométricos, 

sons e visão. Imagine, por um instante, que todas as memórias sejam compartilhadas. Alguém, 

então, poderia sonhar em fazer um data-mining20 de todas essas memórias, em busca do bem 

comum, de um modo muito semelhante àquele no qual minhas memórias pessoais serão 

pesquisadas para meu próprio bem. (BELL&GIMMEL, 2010, p.179) 

  

 Memórias registradas no tradicional livro biográfico ou autobiográfico, documentos 

pessoais, blogs ou redes sociais digitais encontram no leitor sua principal finalidade. Se 

queremos ser lembrados em tempos vindouros, sempre caberá ao leitor atualizar nossos escritos 

e memórias. Na Internet, independentemente do tema, o leitor encontra no hipertexto uma série 

de ligações a informações que permitem acrescentar novos dados aos nossos conhecimentos, 

e, desse modo, a memória tem a chance de ser ampliada e retroalimentada. Como ingrediente 

do texto e da literatura, a memória concede oportunidade de revista, revisita e recuperação do 

tempo ou de uma determinada época. Quando se referiu ao livro eletrônico e à leitura no 

ciberespaço com vários níveis textuais e links, Villaça apontou o seguinte cenário: 

                                                           
19 Registro de vida 
20 Expressão inglesa relacionada à Informática que significa mineração de dados 
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Não importa tanto o estilo da escrita, mas o estilo de leitura. Escrever em rede não teria a ver 

com a literatura no sentido clássico do termo, mas com a medição de novos territórios no espaço 

temático, com o estabelecimento de paisagens textuais e concepção da escrita e da leitura como 

um ato nômade de deambulação. O leitor seria um dândi ou um detetive informático para 

navegar na leitura da Internet, ou seja, leitura orientada hipertextualmente. (VILLAÇA, 2002, 

p.108) 

 Acreditamos que esta interpretação também poderia ser adequada à leitura de escritos 

íntimos no ambiente virtual, sejam blogs, websites ou páginas e perfis de redes sociais digitais 

como o Facebook, sem compromisso com linearidade e com possibilidades de ligações a outras 

páginas e textos disponíveis em redes dentro da Internet. Aos que se lançam a contar histórias 

aparentemente simples ou banais e aos que se dedicam a preservar a História do passado em 

empreitadas científicas, Gagnebin (2006, p.191) aponta que tais situações só se concretizam 

com a capacidade linguística do homem, chamado por ela de “estranho animal” que é capaz de 

dizer  “eu me lembro” e “eu prometo”, ou então “eu me lembro da minha promessa” e “eu 

prometo me lembrar”. Inspirada em concepções de Ricoeur e Nietzsche21 para discorrer sobre 

a memória, Gagnebin ressalta, ainda, que continuamos a viver apesar da morte, dos mortos, 

dos horrores, do passado e do presente: 

A escrita da história é sim atravessada pela morte, como afirmava o deus solar do Fedro22; mas 

se o historiador luta contra o esquecimento (Heródoto) e trabalha para cavar um túmulo, seu 

gesto recorda simultaneamente aos vivos que nenhuma memória poderia torná-los 

inesquecíveis, isto é, eternos. Assim, a história luta igualmente contra este esquecimento 

primevo que nos é tão caro: o esquecimento de nossa própria morte. (GAGNEBIN, 2006, p.192) 

 

 Quando nos deparamos com uma profusa escrita no ciberespaço, nem sempre 

atentamos à qualidade e à finalidade dos textos pessoais ou íntimos compartilhados. Zumthor 

(2014), ao analisar a literatura, a poesia, a performance e a teatralidade, destaca uma 

característica genuinamente humana, segundo ele: a de um indivíduo rebelar-se diante do 

mundo por meio da escrita. No capítulo em que trata de performance e recepção (2014, p.47), 

o poeta e estudioso suíço fala da necessidade de convergência de três elementos que constituem 

a literatura e a poesia: um grupo de produtores de textos, fabricando objetos que se poderiam 

qualificar poéticos ou literários; um conjunto de textos com um valor em si próprio, qualificado 

de literário, poético ou outra designação em contextos culturais distintos; e, por fim, a 

participação de um público recebendo esses textos como tal: 

Pode-se, portanto, considerar o uso linguístico de uma comunidade humana como uma rede de 

práticas tendo por finalidade a comunicação e a representação, porém, estruturadas de tal modo 

que necessariamente uma entre elas, metamimética, vise à linguagem como os outros visam o 

                                                           
21 Filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
22 Texto filosófico escrito por Platão por volta de 385-370 a.C. 
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mundo. É a esta prática, como tal, que eu chamo (na sequência de outras...) poética. 

(ZUMTHOR, 2014, p.49). 

 

 A poética e a poesia também podem ser exploradas e analisadas no ciberespaço. As 

redes sociais ajudam a promover o acesso do leitor a esses textos, possibilitando, ainda, 

interação com autores e poetas.  Em se tratando de escritura íntima em redes sociais como o 

Facebook, ou em microblogs como o Twitter23, há espaço e liberdade para textos de todos os 

estilos e discursos disponibilizados ao público heterogêneo conectado à rede mundial de 

computadores. Para Zumthor, a linguagem tem função comunicativa e insere-se no tempo 

biológico. Quanto ao discurso poético e à escrita, ele comenta: 

Tentativa de arrancar os discursos à fragilidade de sua condição temporal: o que é verdade da 

poesia como tal não o é menos verdadeiro quanto à escrita. Todos os autores, de McLuhan24 a 

Walter Ong25, que há trinta anos estudaram a história e seus efeitos, concordam neste ponto: na 

aventura humana a escrita surgiu como uma revolta contra o tempo; e, passados milênios, ela 

conserva ainda esse primeiro elã. Neste sentido, poesia e escrita tendem, por meios não 

comparáveis, ao mesmo fim. É isto mesmo que funda aquilo que chamamos a literatura. Um 

encontro saboroso se produziu entre a linguagem poética e essa técnica extraordinária da 

escritura que ela encontrou em seu caminho. (ZUMTHOR, 2014, p.50) 

 

 

 Com a Internet, o texto e o hipertexto transitam no ambiente virtual com a fluência e a 

velocidade que a rede lhes confere. Se a escrita alcança maior acessibilidade e prática por parte 

dos indivíduos conectados, a voz e a imagem também encontram espaço em narrativas que se 

destacam em canais de vídeos como o YouTube26 e no próprio Facebook. Nota-se que este site 

de relacionamentos é o que mais permite e pratica compartilhamentos de vídeos audiovisuais 

de qualquer natureza provenientes de outras redes sociais digitais existentes na Internet. São 

trechos de filmes, telenovelas, telejornais, números musicais, palestras, cenas domésticas ou 

gravações caseiras feitas em câmeras fotográficas, filmadoras ou em telefones celulares. 

Perfomances poéticas e musicais são exibidas em páginas de usuários adeptos a estes tipos de 

arte, além das narrativas pessoais feitas de improviso ou não. 

 Os recursos tecnológicos tornaram mais fáceis e ágeis a produção, a gravação e a 

exibição de imagens e narrativas. Algumas performatizações são feitas em sites pessoais ou 

                                                           
23 Rede social fundada em 2006 por Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams e Biz Stone, em São Francisco, 

Califórnia, EUA. 
24 Herbert Marshall McLuhan (1939-)1980, filósofo e intelectual canadense que vislumbrou a Internet 30 anos de 

sua invenção. 
25 Walter Jackson Ong (1912-2003), padre e filósofo americano, professor de literatura inglesa.  
26 Site fundado em 2005 por Chad Hurley, Jawed Karim e Stevie Chen, que permite carregar e compartilhar 

vídeos em formato digital 
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em canais como o YouTube, mas também são postadas exclusiva e diretamente no Facebook. 

Alguns vídeos atingem enorme audiência e repercussão. Um exemplo de êxito em vídeos no  

Facebook é o da atriz e comediante Marcela Tavares. Ela possui quase 3,5 milhões de 

seguidores na rede social. Suas performances variam entre o discurso crítico de cunho social 

ou político, mas há vários roteiros sobre a vida cotidiana interpretados com bastante humor. 

Marcela se intitula como a primeira facebooker da rede social no Brasil. O termo remete aos 

youtubers, pessoas que possuem canal no YouTube e realizam vídeos com algum tipo de 

performance. 

 O sucesso de público de alguns facebookers e youtubers com os vídeos que exibem nas 

redes provocou um fenômeno curioso nos últimos anos. Muitos textos narrados e interpretados 

por eles foram transformados em textos escritos e se tornaram livros de enorme vendagem no 

mercado editorial. No Brasil, além da carioca Marcela Tavares, estão entre os best sellers o 

youtuber do Piauí, Whindersson Nunes que possui 18 milhões de seguidores em seu canal; e a 

youtuber paranaense Kéfera Buchmann com mais de 10 milhões de pessoas inscritas em seu 

canal. São influenciadores digitais que acabam atuando no mercado de livros impressos e 

eletrônicos, inseridos no contexto de cultura de massa que passa pela Internet, e que se utilizam 

das redes sociais digitais para se promoverem. Se há conteúdo nessas obras considerado por 

parte da crítica como relevante, isto nem sempre vem ao caso, pois o mercado de 

entretenimento visa prioritariamente ao lucro.  

 Ao enfatizar a questão performática da voz na poesia, Zumthor (2014, pp.80-81-83) 

afirma em pequenas teses: a voz é o lugar simbólico por excelência; a voz estabelece ou 

restabelece uma relação de alteridade; todo objeto adquire uma dimensão simbólica quando é 

vocalizado; a voz é uma subversão  ou uma ruptura da clausura do corpo; a voz não é especular, 

a voz não tem espelho; escutar um outro é ouvir, no silêncio de si mesmo, sua voz que vem de 

outra parte; a voz é uma que possui plena materialidade; a voz repousa no silêncio do corpo; a 

linguagem humana se liga, com efeito à voz; dizendo qualquer coisa, a voz se diz; a voz é uma 

forma arquetípica, ligada ao sentimento de sociabilidade; a voz possui valores míticos 

perturbadores relacionados à ninfa Eco; voz implica ouvido. O pesquisador, então, declara: 

  

Tais são os valores exemplares produzidos pela voz humana e sua escuta. Elas só se manifestam, 

de maneira fortuita e marginal, na cotidianidade dos discursos ou na expressão informativa; a 

poesia opera aí a extensão da própria linguagem, assim exaltada, promovida ao universal. Pouco 

importa que ela seja ou não entregue à escrita. A leitura torna-se escuta, apreensão cega dessa 

transfiguração, enquanto se forma o prazer, sem igual. (ZUMTHOR, 2014, p.84). 
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A memória da voz ou a voz da memória ecoa através dos tempos, seja pela tradição da 

oralidade, seja pela linguagem escrita ou pictórica. Com a Internet, as inúmeras manifestações 

da palavra encontraram ainda maior projeção. Não se trata apenas de um exibicionismo gratuito 

e aparentemente inconsequente que se nota em vídeos postados em redes sociais digitais como 

o Facebook, feitos por indivíduos descomprometidos com o saber ou a história. Há quem faça 

da rede um ponto de encontro com a tradição oral de modo cuidadoso e cultural. É o caso da 

atriz e contadora de histórias, Priscila Camargo27. Realizadora de espetáculos teatrais nos quais 

destaca contos e narrativas de diversos lugares do mundo, ela se utiliza de sua página no 

Facebook para rememorar histórias ancestrais por meio de vídeos curtos. Ao divulgar links de 

vídeos ancorados no YouTube, o leitor ou internauta tem a oportunidade de fruir e se encantar 

com antigas histórias interpretadas por meio da voz e performance da atriz.  

 As redes sociais digitais também acolhem diversos poetas que se utilizam dos veículos 

para divulgarem seus escritos e vídeos de declamações ou performances. Entre tantos, seria 

interessante destacar a página no Facebook do poeta campista Artur Gomes28, na qual ele exibe 

sua obra em textos compartilhados ou em vídeos. A poesia musicada também é um recurso 

bastante utilizado por ele para a promoção da arte poética.  

Bastante atuante em eventos culturais na cidade de Campos dos Goytacazes e em outros 

lugares do país, Artur Gomes pode ser exemplificado como um poeta que transita no 

ciberespaço com o objetivo de difundir a poesia de modo contundente. Pratica uma forma de 

transliteratura que perpassa distintas páginas do Facebook, atravessando diversos websites.  

Além dos livros que publica e apresentações performatizadas em qualquer espaço 

público, o poeta Artur Gomes encontra nas redes sociais digitais outra possibilidade de fazer 

da poesia um memorial. A rede social é um ponto de encontro virtual entre pessoas sensíveis e 

dispostas ao diálogo, a exercerem a beleza do pensamento por meio da música e da palavra 

(poesia escrita, cantada ou declamada). Após a consagração de Bob Dylan como Nobel de 

Literatura, percebemos novamente que a palavra é uma força de expressão que não fica refém 

de papéis, livros ou de suportes digitais e fonográficos, mas que transita com a liberdade e a 

autoridade que possui desde as mais remotas narrativas e nos diferentes gêneros das literaturas 

épica, lírica e dramática.  Sobre performance e literatura, Zumthor (2014) afirma: 

De todos os componentes da obra, uma poética da escrita pode, em alguns casos, ser mais ou 

menos econômica; uma poética da voz não o pode jamais. É então intencionalmente que, a partir 

de alguns anos, eu falo de poesia vocal em termos tais que poderíamos aplicá-los à escrita 

                                                           
27 Atriz brasileira especialista em contar histórias de diferentes culturas e povos, inscrita no Facebook e no canal 

“Priscila Camargo conta” no YouTube.  
28 Ator e poeta nascido em Campos (RJ) em 27 de agosto de 1948, promotor cultural em diferentes frentes de 

trabalho que se utiliza de diversos canais na Internet para se comunicar. 
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literária ou inversamente. Estou particularmente convencido de que a ideia de performance 

deveria ser amplamente estendida; ela deveria englobar o conjunto de fatos que compreende, 

hoje em dia, a palavra recepção, mas relaciono-a ao momento decisivo em que todos os 

elementos cristalizam em uma e para uma percepção sensorial – um engajamento do corpo. 

Ademais, parece-me que em uma tal direção compromete-se a crítica, há bem pouco e muito 

confusamente, O termo e a ideia de performance tendem (em todo caso, no uso anglo-saxão) a 

cobrir toda uma espécie de teatralidade: aí está um sinal. Toda “literatura” não é 

fundamentalmente teatro? (ZUMTHOR, 2014, p.21) 

 

 Quando escrevemos acerca de nossas vidas e, consequentemente, sobre parte do mundo 

que retratamos, tentamos apreender e fixar registros de nossas existências. Anotações, livros, 

canções, poemas, fotografias, vídeos ou até mesmo páginas virtuais, sejam blogs ou redes 

sociais, esses vestígios de nós mesmos que vamos deixando manifestados para que não sejamos 

esquecidos, são possibilidades de tornar a memória vivificada e evidente com o auxílio da 

palavra: “Nem assertiva, nem categórica, a palavra que inspira e sustenta a imaginação crítica 

entende permanecer em aproximação direta, não sobre “o” mundo, mas sobre “este” onde 

estamos, mundo que somos, e que não é um mundo de verdade, mas de desejo” (ZUMTHOR, 

2014, p.102). Mesmo se esquecermos de tudo ou quase tudo, memórias nos recordarão. 

Segundo Octávio Paz, “toda escritura convoca um leitor” e “o homem é imagem porque 

se transcende”.  Sendo assim, o poeta e ensaísta mexicano reflete sobre a necessidade de busca 

do ser humano por respostas ao longo da vida, por meio das narrativas, dos textos, das artes e 

produções audiovisuais que realiza. Pensar sobre a literatura, é pensar sobre a vida:  

 

O homem quer identificar-se com suas criações, reunir-se consigo mesmo e com seus 

semelhantes: ser o mundo sem cessar de ser ele mesmo. Nossa poesia é consciência da separação 

e tentativa de reunir o que foi separado. No poema, o ser e o desejo de ser pactuam por um 

instante, como o fruto e os lábios. Poesia, momentânea reconciliação: ontem, hoje, amanhã; aqui 

e ali; tu, eu, ele, nós. Tudo está presente: será presença (PAZ, 1976, p.123) 
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7- A ESCRITA PESSOAL E FRAGMENTADA NO FACEBOOK: OPINIÕES 

CONSIDERÁVEIS 

No ano de 2014, a escritora brasileira e imortal Nélida Piñon participou do programa de 

entrevistas Roda Viva da TV Cultura29 para discorrer sobre literatura.  A autora de Sala de 

Armas (1973) e de outras obras divulgou que tinha acabado de entrar para o Facebook. 

Confessou que não sabia como funcionava, mas que ouvira falar que a rede social era uma 

maravilha e que seus assessores cuidariam de sua participação e publicações na página 

registrada em seu nome. Ela e outros membros da Academia Brasileira de Letras integram a 

rede Facebook, realizam registros de textos, fotografias, vídeos, links, agendas de trabalho, 

eventos, assim como qualquer outro usuário.  

A entrevista ao vivo com Nélida Piñon foi transformada em vídeo e postada no canal 

YouTube, recebendo diversos comentários de internautas e admiradores da escritora. Em 

seguida, o mesmo vídeo foi para a página pessoal da escritora no Facebook, compartilhado 

centenas de vezes por usuários da rede e de outras mídias digitais. Se toda a fala de Nélida 

Piñon e de seus entrevistadores, além dos comentários do YouTube e do Facebook, se tudo 

pudesse (e pode) ser transcrito e transformado em vários textos, talvez lêssemos todo o 

conteúdo de modo distinto. De qualquer forma, a Internet possibilita esse transitar por sites e 

diversas releituras acerca dos temas abordados.  

O Facebook, de algum modo, fez com que Nélida Piñon alcançasse mais alguma 

projeção. Referências de suas obras e opiniões puderam ser acessadas também por aqueles que 

nunca leram um de seus livros ou nem mesmo conheciam a escritora pelo nome ou feições. 

Todo o trânsito textual nas redes aponta o aspecto transliterário da palavra escrita ou falada, 

conta com o auxílio de recursos audiovisuais que se concatenam de alguma maneira no 

ciberespaço e em redes sociais digitais como o Facebook. Neste ambiente, permite-se todo o 

tipo de escrita, produzida e abordada por qualquer indivíduo sobre qualquer tema, sejam 

pessoas mortais, sejam os imortais das Academias de Letras. Relatos íntimos, para muitos, já 

são lugares comuns nas redes sociais.  O valor literário nesses escritos caberá também ao leitor 

considerar. 

É sabido que, desde o fim do século XX, surgiram novas definições para os conceitos 

de literatura, leitura e crítica. Em Teoria da Literatura: uma introdução (2001), Terry Eagleton 

discorre sobre alterações e mudanças conceituais que não teriam sido percebidas pela maioria 

dos estudantes de literatura, nem por leitores em geral. O filósofo e crítico literário britânico 

                                                           
29 Entrevista disponível em  < https://www.youtube.com/watch?v=o3rR0PzKtEI&t=386s >, acessada em 

novembro de 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=o3rR0PzKtEI&t=386s
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demonstra não se preocupar em distinguir “fato e ficção” quando se tenta definir o que vem a 

ser literatura: 

Talvez a literatura seja definível não pelo fato de ser ficcional ou “imaginativa”, mas 

porque emprega a linguagem de forma peculiar. Segundo essa teoria, a literatura é a 

escrita que, nas palavras do crítico russo Roman Jakobson, representa uma “violência 

organizada contra a fala comum”. A literatura transforma e intensifica a linguagem 

comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana (EAGLETON, 2001, p.2). 

 

 Em outro momento, Eagleton considera que obras literárias podem ser vistas como atos 

de fala ou imitação deles. Para o teórico, a literatura parece descrever o mundo, mas sua função 

é desempenhativa: “ela usa a linguagem dentro de certas convenções a fim de provocar certos 

efeitos em um leitor. Ela realiza alguma coisa dentro do leitor: é linguagem enquanto um tipo 

de prática material em si mesma, e discurso enquanto ação social” (2001, p.162).  

Verificamos que a fala cotidiana e a oralidade passaram a ocupar cada vez mais espaço 

na web, especialmente em redes sociais digitais como o Facebook.  Em determinada entrevista, 

o pensador italiano Umberto Eco30 chegou a declarar de modo contundente uma crítica à 

Internet que, segundo ele, oferece o mesmo espaço para imbecis e um Prêmio Nobel poderem 

se expressar. Conceitos ou preconceitos à parte, é visível e popularização da escrita na web, e 

como as redes sociais digitais ajudam a promover literaturas e leituras.  

O jornalista e escritor Edney Silvestre, autor de alguns romances como Vidas 

Provisórias (2013), é outro integrante assíduo do Facebook. Na rede social, ele se comporta 

como grande parte dos usuários, postando fotos e textos que registram um pouco de sua rotina 

e opiniões pessoais. Silvestre faz ainda uso da rede para promover direta ou indiretamente suas 

obras, além de textos literários de outros autores. Apresentador do programa de televisão 

GloboNews Literatura, é comum encontrar em sua página pessoal trechos de entrevistas ou 

links sobre livros, eventos, reflexões e abordagens literárias.  

Em uma postagem no Facebook, Silvestre exibe uma fotografia sua em Estocolmo, 

cidade usada como cenário para contar a história do personagem Paulo, um dos protagonistas 

de Vidas Provisórias.  Na legenda da foto, ele destaca a inspiração que a capital sueca 

proporcionou para contar a desventura do exilado político durante a ditadura militar brasileira. 

Curiosamente, as páginas desse livro têm as mesmas cores do Facebook: azul e branco.  

                                                           
30 Entrevista com Umberto Eco, disponível em < http://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/ansa/2015/06/11/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbecis-diz-umberto-eco.jhtm > acesso em 

29.fev.2016 

 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2015/06/11/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbecis-diz-umberto-eco.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2015/06/11/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbecis-diz-umberto-eco.jhtm
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Em sua página recheada de postagens com fotografias, textos e hipertextos, elementos 

não faltam para a leitura e constantes associações literárias. 

 

Ilustração 6: Reprodução Facebook 

               

Vários escritores que têm-se dedicado a publicar livros se valem do Facebook para 

tornar suas obras acessíveis e conhecidas do público. O autor capixaba Fábio Bottrel escreveu 

três livros em versões impressa e eletrônica, entre eles, Platônico (2016). Bottrel escreve ainda 

um folhetim que tem sido publicado semanalmente como outrora, no jornal Folha da Manhã, 

a cidade fluminense Campos dos Goytacazes: 

 

 

                                         Ilustração 7: Reprodução Facebook  

 

 



74 
 

Bottrel costuma publicar também na versão digital do jornal, uma vez por semana, 

crônicas e impressões sobre a cidade. Quase sempre acrescenta reproduções de quadros, vídeos 

ou trilhas sonoras musicais, sugerindo aos seus leitores que associem outras linguagens e 

expressões para serem vistos, lidos ou ouvidos juntamente com seus textos de modo híbrido e 

transliterário. As publicações são compartilhadas em todas as redes sociais digitais possíveis, 

com destaque para o Facebook que serve de ponte ou abrigo para os sítios onde seus escritos 

estão hospedados. O leitor-internauta pode encontrar algum dos textos de Bottrel na web de 

diversas maneiras. São estratégias de que o mercado editorial também se utiliza, pois grandes 

e pequenas editoras de todo o mundo também estão no Facebook para promoverem a venda de 

livros.  

O escritor Adriano Moura (entrevista no Anexo 4), autor de O julgamento de Lúcifer 

(2013), afirmou em uma postagem em sua página na rede, ilustrada por uma fotografia sua 

autografando um livro, no dia 10 de novembro de 2016: “Escrevemos para sermos ouvidos”. 

Marcuschi e Xavier chamam a atenção para a escrita hipertextual e para a possibilidade cada 

vez mais comum de serem inseridos elementos visuais e sonoros nos textos, que ele considera 

“uma integração de recursos semiológicos” (MARCUSCHI&XAVIER, 2010, p. 39). Para os 

autores, a troca de mensagens e de conteúdos entre indivíduos é uma das características centrais 

em ambientes virtuais marcados pela alta interatividade, capaz de inovar o contexto das relações 

entre fala-escrita. O e-mail ou correio eletrônico inaugurou um novo gênero textual nos anos 

1990, mas na última década as redes sociais digitais passaram a ganhar mais espaço e a 

preferência de internautas para envio de mensagens escritas ou audiovisuais. 

 Se a literatura surgiu na tradição oral e foi aperfeiçoada depois da escrita, constata-se 

que os recursos gráficos e audiovisuais só enriqueceram a produção literária que se manifesta 

híbrida desde então. Com o advento da Internet e das redes sociais digitais, os textos escritos, 

cantados, fotografados, cinematografados, ou simplesmente narrados como na ancestral 

oralidade, são utilizados por todo tipo de usuário no Facebook, seja este um escritor profissional 

ou não. Cada autor busca atrair a atenção de leitores para suas narrativas do jeito mais 

conveniente.  Na fan page “Mais Literal” criada no Facebook pelo usuário Douglas Soares31, 

as narrativas orais se destacam. A rede social divulga minicontos escritos por Soares e 

veiculados no Youtube, Twitter e Instagram. Os links vão atravessando o ciberespaço até que 

o internauta ou leitor encontra o vídeo com uma determinada história criada pelo autor. O 

Facebook faz o elo entre o autor e o público. Nos vídeos de curta duração e, em close up, a 

                                                           
31 Professor nascido em Campos (RJ), formou-se em Comunicação Social e eventualmente dedica-se a escrever 

contos e poesias na Internet 
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imagem de Douglas Soares lembra os antigos contadores de histórias que não dispunham de 

aparatos cênicos ou tecnológicos para narrar. Simplesmente ele conta um conto sem o recurso 

da escrita: 

 

Ilustração 8: reprodução Facebook 

 

O leitor-espectador-internauta assiste às breves narrativas, como o miniconto “De tanto 

ler”, transcrito aqui: 

Lia. Lia compulsivamente. Sabia que as letras eram suas amigas. Suas leituras a 

levavam aos mundos mágicos, somente atingidos dentro de si mesma. Nos livros corria, 

cantava, dançava. Sentia medo do desconhecido, que se encontrava em cada virar de 

página, e respirava, aliviada, quando os monstros eram vencidos com verbos certeiros. 

Lia por querer sempre ser diferente, inventiva e sonhadora. All the things she read, 

running through her head. Nos livros era um borboleta com asas de diamante, ou uma 

conquistadora de reinos longínquos. Uma deusa de cabelos ruivos e uma gaivota livre 

ao vento. Amava ler e de tanto amar, tanto ler, decidiu o que fazer na vida. Cuidaria dos 

outros como os livros cuidavam dela. Escreveria sua história cuidando de quem precisa. 

Logo será enfermeira. Cuidará do corpo enquanto os livros cuidam de sua alma. But 

this is not enough... (MAIS LITERAL-FACEBOOK, 2016).  

 

 

A partir desses exemplos, cabe indagar se a escrita não linear e hipertextual típica da 

Internet pode influenciar nas formas literárias tradicionais? Não se pode generalizar, mas 

identificamos algumas publicações impressas que reproduzem parte do estilo de escrita em 

ambiente virtual. Intencionalmente ou não, livros como É duro ser na cara na Etiópia (2013) e 

Todo Vícios (2014), escritos por Maitê Proença, apresentam algumas características da web. Na 

primeira obra citada, a autora reuniu mais de 100 pessoas que a seguiam em redes sociais 

digitais para escreverem juntos um livro coletivo. A escritora interfere em vários textos que 

foram enviados por internautas, linkando-os de algum modo, ilustrando-os de maneira atraente 

e colorida. Na obra, não há nenhuma obrigatoriedade com a leitura linear. O leitor pode abrir 
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em qualquer página e ler sem compromissos maiores, como se estivesse navegando pela rede. 

Já no segundo livro,  Maitê Proença escreve uma autoficção a respeito de uma crise amorosa 

envolvendo um casal, reproduzindo diálogos dos dois personagens realizados por meio de 

mensagens de textos abreviadas e enviadas por telefone celular. Na narrativa são utilizados 

emoticons (recursos de linguagens típicos do internetês ) que se tornaram comuns em chats e 

em comentários de redes sociais digitais. 

A palavra e as formas humanas de expressão se sofisticaram com a utilização de recursos 

tecnológicos e cibernéticos. Isto também pode contribuir para que a literatura sofra algum tipo 

transformação em sua feitura e recepção. A literatura do século XXI poderá mesmo ser marcada 

de acordo com as impressões futuristas de Ítalo Calvino que previu leveza, rapidez, exatidão, 

visibilidade, multiplicidade e consistência nesta era? E a transliteratura, sugerida por Ted 

Nelson, já é uma realidade praticada por internautas que navegam pela web e se comunicam 

também por meio de redes sociais digitais? Algumas dessas proposições já podem ser 

percebidas.  

A literatura tem se transformado e provocado discussões ao longo dos últimos dois 

séculos, pelo menos.   Para Eagleton, alguns debates sobre literatura podem ser infrutíferos, 

embora ele encare uma “vantagem de sugerir que a literatura pode ser tanto uma questão 

daquilo que as pessoas fazem com a escrita, como daquilo que a escrita faz com as pessoas” 

(EAGLETON, 2001, p.9). Em tempos digitais, as memórias se formam e se desfazem com 

maior liquidez, mas escrevê-las são tentativas de preservá-las e recuperá-las no futuro.   

 

7.1- Escrita íntima em postagens 

 Lejeune (2008) afirma que um diário é, em primeiro lugar, uma escrita quotidiana em 

série de vestígios datados (p.259). A expressão francesa jornal intime (diário íntimo), segundo 

ele, foi adotada para diferenciar do termo referente à imprensa ou noticiários diários, pois há 

distinção entre as funções de diarista e de jornalista. Os vestígios datados escritos por diaristas 

aparecem na prática rotineira dos usuários do Facebook automaticamente.  

Todas as postagens são indicadas por dia, mês, ano e até horário de publicação, como 

exemplificamos adiante em algumas reproduções de escritas realizadas por integrantes da rede 

social. Transcrevemos a seguir um texto de Aucilene Freitas32 postado no dia 26 de março de 

2017, às 19 horas e 7 minutos: 

 

                                                           
32 Disponível em < https://www.facebook.com/aucilene.freitas > 

https://www.facebook.com/aucilene.freitas
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Ilustração 8: reprodução Facebook 

 

Aucilene Freitas 26 de março às 19:07  Não abraço e nem beijo quem eu não sinta vontade. 
Ponto. 'Vira e mexe' tenho que ficar me justificando com um ou outro essa minha 
característica - "Puxa, você cumprimentou e abraçou todo mundo, menos fulan@... Fiquei 
sem graça"... Fique, não! É coisa minha. É é coisa 'desde sempre'. Sabe ‘gente de sorriso 
fácil’? Sabe, né? Eu sou dessa gente. E tem, também, ‘gente de abraço fácil’ - abraça todo 
mundo, todo mundo é abraçável - eu não sou dessa gente. :/ Acho que estas fazem até 
perder o valor do gesto de abraçar - tipo falar ‘porra’ toda hora... O palavrão vira 
vírgula,comum… Perde a significância. Eu não abraço muitas pessoas. Abraço é uma coisa 
complicada, pra mim. Pra abraçar alguém você abre os braços, expõe o peito, se expõe... 
Mesmo que por alguns segundos você fica vulnerável e entregue. E eu não to falando de 
'abraçar por abraçar' - porque esse é que não dou, mesmo! - mas de quando o abraço é 
assim como se você dissesse: ‘eu permito que seu coração fique perto do meu.’ E isso é 
fantástico… E assustador. Comigo não rola. Se você recebe meu abraço e meu beijo, saiba: 
É sincero. Sou eu, ali. Exposta. 

 

 Ao considerarmos a data como a base do diário, como afirma Lejeune, verificamos ser 

esta também uma característica das postagens no Facebook, em que a localização no tempo é 

identificada. O texto antes manuscrito deu lugar à escrita digital. As opiniões pessoais retratadas 

pela a autora do texto acima postado na rede social se distinguem de um antigo diário, pois, 

diferentemente deste, foram expostas aos seus seguidores e leitores que integram a rede para 

serem lidas, conhecidas e repercutidas de algum modo.  Se o diário é um vestígio pessoal de 

seu autor, o perfil do usuário Facebook também demonstra alguma rotina, visões ou impressões 

de seu mundo quotidiano. 

https://www.facebook.com/aucilene.freitas?fref=nf
https://www.facebook.com/aucilene.freitas/posts/1345046748885012
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 Para Lejeune, o diário representa para muitos indivíduos uma maneira possível de viver 

ou de acompanhar um momento da vida (p.261). No Facebook, percebe-se algo bem semelhante 

na rotina de quem se propõe a escrever sobre suas atividades e experiências pessoais, 

aparentemente comuns, mas que se não fossem relevantes, provavelmente não seriam escritas 

por seus autores, usuários, internautas, blogueiros ou diaristas de redes digitais. A postagem de 

Alexandro Florentino33 exemplifica um pouco esta hipótese: 

 

 

Ilustração 10: reprodução Facebook 

 

Alexandro Chagas Florentino 16 de março às 10:35. Niterói.[MORRI... MAS FOI DE 

VERGONHA]Hoje acordei muito sonolento. A vontade era de jogar tudo pro alto e voltar a 

dormir. Creio que pelo cansaço de ter participado de um grande ato ontem, ter ido dormir bem 

tarde, além de acordar cedo pra arrumar o pequeno e o levar à escola. Tudo na correria, Acorda, 

arruma, vai ao Rio pegar o resultado de um exame para o pai e volta pra Niterói pois o dia é de 

trabalho. Contudo, na volta, cheguei na estação das barcas, na praça XV, praticamente andando 

e dormindo ao mesmo tempo. Ao adentrar na embarcação logo procurei um lugar e me larguei. 

Porém, nesse meio tempo, pude observar algo que nunca tinha visto. Todos os passageiros 

tinham um semblante de extrema tranquilidade ou felicidade em seus rostos. O riso frouxo era a 

tônica e isto me deixou encucado... Já sentado em meu assento, entre uma pescada de cabeça e 

outra, pude ver uma criança toda de branco (nas costas de sua camisa tinha algo escrito, mas não 

consegui ler, pois a visão estava embaçada. Típico de quando acabamos de acordar). A criança 

estava com sua mãe, ambas riam de alguma coisa e logo procuram uma janela para ver o mar da 

Baia de Guanabara. A barca zarpou e parecia flutuar no ar, uma vez que não havia um milímetro 

daquele balanço característico de embarcação no mar. Quase cochilando ainda pude escutar: 

- Senhoras e senhores, sou o comandante MESSIAS e os conduzirei nesta viagem! Sem entender 

muito bem o que acontecia, não consegui vencer o sono... Até que, não sei por qual o motivo, 

                                                           
33 Disponível em < https://www.facebook.com/alexandrochagas.florentino >  

https://www.facebook.com/alexandrochagas.florentino?fref=nf
https://www.facebook.com/alexandrochagas.florentino/posts/1378643575512666
https://www.facebook.com/pages/Niter%C3%B3i/111957382157401
https://www.facebook.com/alexandrochagas.florentino
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talvez tenha passado um grande navio próximo da embarcação, ou a situação do mar tenha se 

modificado drasticamente, fui acordado por solavancos devido as ondas que enfrentávamos. No 

entanto, enquanto acordava, assustado, exclamei: - O Messias já julgou é todo mundo e "tamo" 

tudo indo pro inferno! Abri os olhos e estava sendo encarado pelo olhar assustado do senhor que 

estava sentado ao meu lado... Enfim, voltei a fechar os olhos e fingi que estava dormindo.  

 

 Tudo que se escreve em um diário, segundo Lejeune, é uma escrita de si destinada a si 

mesmo no futuro com fins de conservar a memória. O episódio relatado pelo autor do texto 

acima mistura uma série de fatos que poderão ser relembrados no porvir, e quiçá, serem 

contemplados também por leitores anônimos que ressignificarão o texto. O mesmo podem fazer 

os leitores do presente quando acessam a postagem na rede social.  Se o diário é um apelo a 

uma leitura posterior, textos de redes sociais como o Facebook também se adequariam a este 

princípio, apesar da fluidez e da velocidade em que os textos são publicados no ambiente 

virtual. 

 Se o diário íntimo tem a função de acolher desabafos de seus autores, a rede social como 

o Facebook oferece oportunidade semelhante como na postagem de Leticia Gava34: 

 

 

Ilustração 11: Reprodução Facebook  

 

Letícia Gava com Ignez Dellorto e outras 11 pessoas em Castelo (Espírito Santo). 27 de 

março às 23:15 · Instagram ·  A impotência diante da morte é o que nos faz lembrar que somos 

humanos, e nos darmos conta de como a vida é frágil... Tia Luzia Casagrande... Há 10 anos td 

                                                           
34 Disponível em < https://www.facebook.com/leticia.gava.1 > 

https://www.facebook.com/leticia.gava.1
https://www.facebook.com/ignez.dellorto
https://www.facebook.com/leticia.gava.1?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/pages/Castelo-Esp%C3%ADrito-Santo/112214645471783
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208595539422924&set=a.2986151289799.2118956.1142529562&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208595539422924&set=a.2986151289799.2118956.1142529562&type=3
https://www.instagram.com/p/BSKbnFHBut1sI4mtZoXmXRWCky7dMvc2GqP2zg0/
https://www.facebook.com/leticia.gava.1
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foi um pouco diferente... Tive a felicidade de te levar ao hospital e te trazer de volta curada! Mas 

dessa vez, infelizmente, não foi assim... Foi mto rápido e por isso duro e tb triste...Uma mistura 

de sentimentos... sendo a impotência o maior deles... Mas Deus quis assim, e compreendemos 

que foi o melhor pra vc... Apesar do sofrimento é preciso lidar com a morte com força e coragem. 

É preciso pensar que, embora vc não esteja mais entre nós, o amor nunca vai embora. O amor e 

as boas memórias sempre ficam depois da morte. Obrigada pelo carinho e atenção que vc teve 

com minha família... meu esposo (seu afilhado) e tb minhas filhas... Obrigada por me deixar te 

mostrar quem eu era de vdd! Obrigada...Quero lembrar de você feliz, e quero que a sua lembrança 

me traga também a felicidade dos tempos alegres que você esteve com a gente. Espero que você 

esteja bem voando entre as estrelas! Descanse em paz! *A foto (onde estão ela e André) ela nos 

presenteou há 2 semanas...  

 

 Conhecer-se a si mesmo por meio da escrita diária é uma oportunidade de aprendizado. 

De acordo com Lejeune, as anotações pessoais são espaços de construção de autoimagem 

positiva, assim como a autobiografia. O diário serve como objeto de análise, questionamento e 

introspecção. Redes sociais como o Facebook também apresentam características com este tipo 

de comportamento por parte de seus usuários. O pesquisador afirma: “A aventura do diário é, 

portanto, muitas vezes vivida como uma viagem de exploração, ainda mais que esse 

conhecimento de si não é uma simples curiosidade, mas condiciona a continuação da viagem: 

é preciso escolher e agir” (LEJEUNE, 2008, p. 263). 

 Além das jornadas interiores ou emocionais, as viagens relatadas em diários de outrora, 

hoje deram lugar aos registros compartilhados em redes sociais. As experiências costumam ser 

apresentadas pelos usuários do Facebook, normalmente, com muitas fotografias, como 

exemplifica a postagem de Silaine Terra35: 

 

 

     Ilustração 12: reprodução Facebook 

                                                           
35 Disponível em < https://www.facebook.com/silaine.terra >  

https://www.facebook.com/silaine.terra


81 
 

Silaine Terra adicionou 11 novas fotos.21 de março às 20:22 · Então é Outono de novo... 

Mas há cinco meses também era, na Europa. E lá, podemos ver as cores lindas dessa estação. 

Por isso selecionei alguns momentos de Paris, Londres e Amsterdã, onde podemos ver esses 

nuances nas árvores 

 

 O diário acolhe a escrita do trivial e do trágico, de acordo com a vontade e o desejo de 

seus proprietários ao se exporem em anotações. Na rede social digital como o Facebook, relatos 

banais ou de perdas dolorosas, sentimentais ou afetivas, costumam ser compartilhados pelos 

usuários e comentados em textos por seus seguidores ou amigos.  É o caso da postagem feita 

por Andrea Simões36, demonstrada abaixo: 

 

 

Ilustração 13: Reprodução Facebook 

 

Andrea Simões 22 de fevereiro· Saudade deste sorriso, do seu abraço. Cada dia a saudade 

aumenta, quatro meses de ausência. Pai meu amor maior, meu velhinho de olhos verdes. 

Saudade, saudade, saudade...  

 

  

Philippe Lejeune diz que o diário é um instrumento de resistência perante os dissabores 

enfrentados por indivíduos. Ele questiona: “Como “aguentar” quando a vida submete-nos a uma 

prova terrível? Como transformar o “foro íntimo” em campo de defesa onde recuperamos as 

energias e buscamos forças? O diário pode trazer coragem e apoio” (LEJEUNE, 2008, p. 263). 

Constatamos que tais funções também se manifestam na rede social Facebook. Seria, portanto, 

uma nova maneira de se expressar e tornar públicos acontecimentos pessoais. 

                                                           
36 Disponível em < https://www.facebook.com/andrea.simoes.7 >  

https://www.facebook.com/silaine.terra
https://www.facebook.com/silaine.terra/posts/1293971323972727
https://www.facebook.com/silaine.terra/posts/1293971323972727
https://www.facebook.com/andrea.simoes.7?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1315406958526826&set=a.246452482088951.60173.100001726042957&type=3
https://www.facebook.com/andrea.simoes.7
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 Na história da humanidade, sabe-se que há relatos de pecados confessados por diaristas 

em manuscritos ou em diários. Entretanto há aqueles que fazem de seus dramas pessoais textos 

para resistir (ou não) às tentações. No Facebook, há também depoimentos íntimos pautados 

pelo humor a partir de acontecimentos corriqueiros, como na postagem capturada de Renata 

Lourenço37: 

 

 

     Ilustração 15: Reprodução Facebook 

 

Renata Lourenço. 28 de março às 22:48 · Não tenho autocontrole com comida. Simples assim. 

Este é meu testemunho. Boa noite. A legenda certa seria: Vi foto de risoto no insta e deu vontade 

de risoto. Fiz uma panela só pra mim (com quantidade pra duas pessoas) Não sobrou um grão 

pra contar a sua história.  
 

 Segundo Lejeune, “a forma do diário desloca a atenção para um processo de criação, 

torna o pensamento mais livre, mais aberto às suas contradições, e comunica ao leitor a 

dinâmica da reflexão tanto quanto seu resultado (2008, p.264). Exercer o pensamento por meio 

da escrita também se sustenta nas práticas dos integrantes da rede Facebook, como 

exemplificam as postagens reproduzidas aqui.  

Pensar e escrever, independentemente do suporte, apontam para uma prática de escrita 

literária neste universo digital. O ciberespaço possibilita novos olhares para a literatura que se 

localiza em múltiplos ambientes. O Facebook pode ser cenário para um pacto autobiográfico?  

Acerca do que considera um texto autobiográfico, Lejeune aponta: 

                                                           
37 Disponível em < https://www.facebook.com/lourencorenata >  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1722237794469359&set=a.468466226513195.124163.100000494646208&type=3
https://www.facebook.com/lourencorenata


83 
 

O texto deve ser principalmente uma narrativa, mas sabe-se a importância do discurso 

na narração autobiográfica; a perspectiva, principalmente retrospectiva: isto não exclui 

nem seções de autorretrato, nem diário da obra ou do presente contemporâneo da 

redação, nem construções temporais muito complexas; o assunto deve ser 

principalmente a vida individual, a gênese da personalidade: mas a crônica e a história 

social ou política podem também ocupar um certo espaço. Trata-se de uma questão de 

proporção ou, antes, de hierarquia: estabelecem-se naturalmente transições com os 

outros gêneros da literatura íntima (memórias, diário, ensaio) e uma certa latitude é dada 

ao classificador no exame de casos particulares (LEJEUNE, 2008, p.15) 

 

 

7.2- Os escritores e a rede Facebook: depoimentos 

 

 Para refletirmos um pouco mais sobre literatura, a escrita pessoal ou íntima que se 

manifesta no Facebook, elaboramos um questionário com onze perguntas destinadas a alguns 

escritores e críticos literários que fazem parte da rede social digital. O questionário foi enviado 

a todos os entrevistados por meio do chat do Facebook, aplicativo também chamado de 

Messenger. As perguntas foram enviadas em um arquivo no formato Word (vide Anexo 2). 

Algumas respostas foram concedidas diretamente no aplicativo de conversas on line ou bate-

papo. Já outras foram enviadas também em formato Word. Todas as respostas foram 

reproduzidas nos anexos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e encontram-se no Apêndice da Dissertação.  

 As entrevistas com os escritores Antônio Carlos Secchin, Esio Ribeiro, Adriano Moura, 

Guilherme Carvalhal e Vitor Menezes foram feitas nos meses de fevereiro e março de 2017. As 

datas de envio de questionários podem ser identificadas em reproduções de tela do computador 

da própria rede social Facebook que constam dos anexos. Optou-se por enviar as mesmas 

perguntas a todos os escritores para que, ao fim da leitura de todas as falas dos entrevistados, 

fosse possível analisar ou comparar suas respostas de modo claro e sem edições, observando se 

os escritores divergem ou se aproximam nas opiniões acerca da escrita e de uma suposta 

literatura presente em redes sociais digitais como o Facebook. 

 Para o membro da Academia Brasileira de Letras, professor de Literatura Brasileira da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, poeta, ensaísta e crítico literário Antônio Carlos 

Secchin, a boa literatura deve ser um compromisso radical com a linguagem, 

independentemente do veículo (Anexo 3). Segundo ele, nenhuma rede social é literatura, assim 

como nem todo livro é literário.  

 Secchin vê com bons olhos a democratização do acesso à escrita digital. Considera o 

livro disponibilizado em rede como algo benéfico já que isto amplia o circuito de leitores, mas 

é precavido quanto à pirataria e ao não cumprimento de se pagar por direitos autorais da obra, 

algo que precisa ser avaliado com cuidado. Para ele, há uma tendência de alguns formatos de 
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livros impressos migrarem definitivamente para o digital sem maiores prejuízos, como 

dicionários e enciclopédias. Já outros gêneros de livros deverão se manter por um longo tempo 

em versões impressas.  

 De acordo com o ensaísta e imortal, pode-se até considerar perfis no Facebook com 

algum aspecto biográfico ou autobiográfico, mas isto não deveria ser considerado como 

“escritura íntima”, pois muitos fazem das redes uma espécie de acerto de contas pessoais. Para 

Secchin, os textos que circulam na rede social quase nunca possuem valor literário, pois se trata 

apenas de relatos pessoais. Ele se diz atento ao que acontece no Facebook e que raramente 

publica textos de sua autoria no perfil que mantém.  

 Já o escritor e bibliófilo Esio Ribeiro (Anexos 4 e 8) opina sobre Facebook e literatura 

em dois momentos distintos de entrevistas. Nos últimos anos, ele tem-se dedicado a divulgar a 

poesia do escritor mineiro Lucio Cardoso38. Foi responsável pela reunião da obra poética 

completa do autor, objeto de estudos de sua tese de doutorado pela Universidade de São Paulo 

(USP). Considera a rede social como um ótimo veículo de comunicação, mas que nada tem a 

ver com literatura. Para Esio, o Facebook presta um grande desserviço à escrita e à literatura.  

 Segundo o escritor e pesquisador, a literatura empobreceu nos últimos anos após a 

chegada da Internet, pois qualquer pessoa que publica textos na rede pode se considerar um 

escritor, e isto não teria cabimento em sua análise. Ele considera o futuro do livro como o 

concebemos hoje como algo preocupante, assim como a educação no Brasil, pois esta não tem 

se comprometido em formar bons leitores.   

 Esio Ribeiro descarta a apresentação de seu perfil no Facebook ou de suas postagens 

escritas ou fotográficas como algo biográfico ou autobiográfico. No entanto, não despreza que 

muitos desses dados podem ser consultados para uma provável pesquisa biográfica a respeito 

de qualquer pessoa, bem como os diários íntimos. Durante estudos sobre a obra poética de Lúcio 

Cardoso, Ribeiro informou que a leitura do diário mantido pelo escritor mineiro enriqueceu sua 

visão a respeito do autor e favoreceu o conteúdo de sua produção. Entre seus projetos no campo 

da literatura está o lançamento futuro de uma nova biografia do escritor Lucio Cardoso, à qual 

tem se dedicado. Como leitor, Esio Ribeiro se diz grande apreciador dos gêneros biografia e 

autobiografia.  

 Dramaturgo e poeta, o escritor campista Adriano Moura é autor de algumas obras como 

O julgamento de Lúcifer (2013). Inscrito no Facebook desde 2011, ele é bastante atuante na 

rede social digital. Suas postagens costumam abranger algum tema relacionado à literatura, ao 

                                                           
38 Lucio Cardoso (1912-1968), romancista, dramaturgo, jornalista e poeta. Sua obra mais conhecida é Crônica da 

casa assassinada, romance de ficção lançado em 1959. 
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teatro, aos acontecimentos sociais e políticos que acometem o Brasil e o mundo. É frequente, 

ainda, Moura fazer algum tipo de referência ao ensino da literatura e da língua portuguesa, já 

que também é professor de Letras. Senhor de um discurso que mistura crítica e humor em suas 

obras, as postagens que realiza na rede social também recebem esse tom. Para ele, a tecnologia 

afetou o modo de as pessoas se comunicarem, modificando o jeito de se escrever ficção e de 

como lidar com ela.  

 Ainda de acordo com Adriano Moura, em sua entrevista (Anexo 5), as redes sociais não 

podem ser consideradas literatura, mas apenas um meio para distribuição e circulação do 

literário. Ele defende o uso da Internet para a prática da escrita e da escrita digital, mas ainda 

acha que boa parte do público leitor ser fiel ao impresso, e assim será por muito tempo. Moura 

considera toda escrita, mesmo a imagética, como autobiográfica. 

 O escritor e jornalista da cidade fluminense de Itaperuna, Guilherme Carvalhal (Anexo 

6), considera as redes sociais como uma grande contribuição para a divulgação da literatura. 

Ele é autor de seis livros, entre os quais As trigêmeas (2011) e Vidas quânticas (2017). Para 

Carvalhal, não se pode dizer que os textos que são publicados no Facebook sejam considerados 

literatura, mas toda escrita tem valor literário. 

 De acordo com o escritor, talvez as páginas dos usuários da rede social possam ser 

analisadas como biográficas e autobiográficas, pois, para ele, trata-se de simulacros ou como 

as pessoas gostariam de serem vistas ou retratadas. Para Carvalhal, o Facebook revela um tipo 

de comportamento fictício ou imaginativo para entreter as pessoas que seguem perfis na rede. 

A escrita em rede pode conter narrativas, mas estas diferem de literatura em sua opinião.  

 Autor de Daqui desse lugar (2007) e Eu transaria com mortos (2014), o jornalista e 

professor Vitor Menezes (Anexo 7) é adepto das redes sociais digitais. Para ele, os meios 

tecnológicos promoveram transformações na literatura. Em tempos de Internet, a escrita se 

porta de modo mais “telegráfico”, seguindo uma tendência de velocidade pertinente aos hábitos 

da rede. Para ele, a literatura no Facebook só poderia existir se fosse criada ou desenvolvida 

especificamente para esse tipo de plataforma, o que não acontece. Sendo assim, o Facebook 

não passaria de um suporte de escrita em ambiente virtual.  

 Quanto ao aspecto biográfico ou autobiográfico do Facebook, Vitor Menezes tem 

dúvidas ou resistência ao formato utilizado pela rede. Entende que a página virtual ou o perfil 

dos usuários são locais adotados para marketing pessoal, aforismos de toda sorte, mas vê como 

algo distante de um projeto biográfico.  

O escritor até cogita acerca da visão de alguns comunicadores que olham as redes sociais 

digitais como uma espécie de “fractais biográficos” ou uma “biografia sem fim”. Porém nem 
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todos os relatos exibidos em rede são considerados literatura. Alguns até podem transformar-se 

em peças literárias (ele cita o exemplo da lista de contas da cidade alagoana de Palmeira dos 

Índios feita pelo escritor Graciliano Ramos). Menezes acredita que há algo de bom ou positivo 

no fato de as pessoas estarem lendo mais, seja pela Internet, seja pelas redes sociais como o 

Facebook.  

De acordo com as respostas dos cinco entrevistados, percebe-se que a tradição literária 

pesa sobre eles em prováveis influências advindas da academia e do cânone literário. Pode-se 

observar que todos os escritores são imigrantes digitais; que lidam com o texto eletrônico com 

interesse e boa receptividade, mas sem desconsiderar o formato do texto impresso na literatura 

com a devida relevância e reconhecimento do objeto-livro; que estão atentos às transformações 

que a escrita digital tem provocado no ciberespaço e na relação ente autores e leitores.   

Nenhum deles descarta as redes sociais digitais como importantes veículos para a 

comunicação e as relações interpessoais. O Facebook pode servir para a divulgação de obras 

literárias ou promoção de literaturas, mas a escrita praticada nesse ambiente de rede específico 

não pode ser considerada literatura. Tratam-se em geral, de narrativas de cunho pessoal ou 

rotineiras, sem comprometimento com a estética por parte de seus relatores-redatores que 

integram a rede social. 

Apesar de não reconhecerem a escrita pessoal ou coletiva na rede social Facebook como 

um suposto tipo de literatura, os entrevistados não deixam de considerar a hipótese de 

identificação nos perfis cadastrados na rede aspectos ou elementos biográficos ou 

autobiográficos, que podem ser utilizados por um escritor ou pesquisador que tenham o objetivo 

de narrar sobre a vida de alguém. Entretanto, segundo eles, em geral o conteúdo exposto nas 

páginas do Facebook não tem valor literário na maioria das publicações. 
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8- O FACEBOOK SEGUNDO OS SEUS USUÁRIOS E LEITORES 

 

 Neste último capítulo, apresentamos os resultados de uma pesquisa realizada somente 

com usuários do Facebook. Trata-se de um questionário com vinte e quatro perguntas sobre o 

perfil, comportamento, interesses e hábitos de leitura na rede social.  

A pesquisa buscou saber algumas impressões que os usuários têm acerca do que eles 

consideram literatura; se há identificação da escrita no Facebook, por parte deles, como sendo 

literária. O questionário encontra-se no Anexo 9 do Apêndice. 

 A pesquisa foi elaborada para identificar algumas características das ações 

desempenhadas por pessoas que fazem parte da rede social. Foi utilizada a ferramenta do 

Google Docs para recolhimento das informações e geração de gráficos estatísticos.  

Das vinte e quatro questões, apenas uma é discursiva. Perguntamos aos membros do 

Facebook: “o que é literatura?”. Todas as respostas foram reproduzidas integralmente e constam 

do Anexo 10 do Apêndice. Participaram da pesquisa 170 pessoas. 

 A pesquisa foi divulgada a partir de minha página pessoal no Facebook, já que o 

levantamento se destinava apenas aos usuários da rede social, e a pesquisa poderia ser 

compartilhada de modo aleatório entre qualquer pessoa, pertencente ou não à minha lista de 

relacionamentos.  

A postagem com o link do Google Docs39 com o questionário foi realizada no dia 14 de 

fevereiro de 2017 e ficou disponibilizada até 23 de março de 2017, quando se chegou a alguns 

resultados. 

 Durante algumas semanas, a postagem sobre a pesquisa se tornou conhecida e foi 

compartilhada também a partir de aplicativos oferecidos pelo próprio Facebook como o serviço 

de mensagens privadas Messenger, além de outros recursos eletrônicos como o WhatsApp40 e 

e-mail.  

Por ser extenso o número de 170 formulários, serão apresentados aqui e nos anexos 

apenas os resultados gerais da pesquisa, disponibilizando-se link com o endereço eletrônico 

para verificação de dados dos respondentes em separado, além do resumo geral.  

  

                                                           
39 Disponível em < 

https://docs.google.com/forms/d/1gQ6igECeQUtkAcSGeBAWENt2ITeSFxDfFmFwdLj6_Gs/edit >, com 

respostas individuais e com o resumo do resultado geral da pesquisa. 
40 Aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas de textos, voz, imagens e hiperlinks para smartphones, 

criado em 2009 por Brian Acton e Jan Coum, veteranos americanos da Yahoo. Em fevereiro de 2014, o 

WhatsApp passou a fazer parte da empresa Facebook de Mark Zuckerberg.  

https://docs.google.com/forms/d/1gQ6igECeQUtkAcSGeBAWENt2ITeSFxDfFmFwdLj6_Gs/edit
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8.1- Identificação 

 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

   

Verificou-se entre os respondentes um público feminino maior que o público masculino. 

Pode ser que o interesse por redes sociais digitais seja mais elevado entre as mulheres, mas 

nesta pesquisa não se pode afirmar tal hipótese. Sabe-se que, de acordo com o último censo do 

IBGE de 201541, a população brasileira ultrapassa o número de 204 milhões de habitantes, 

sendo que destes 103 milhões são mulheres. O Brasil é um país de maioria feminina. 

Nesta pesquisa, ao menos, constatamos que o público de mulheres na rede Facebook é 

maior do que o formado por homens. 

 

8.2- Idade do Usuário 

 

 Percebemos no gráfico seguinte que a maioria dos respondentes são pessoas entre 25 e 

40 anos de idade. Trata-se de indivíduos que podem ser considerados imigrantes digitais e que 

pertencem em maior número à Geração X (nascidos entre 1961 e 1982) e à Geração Y (nascidos 

entre 1983 e 2000). Chama a atenção, entre os usuários da rede social Facebook, menores de 

                                                           
41 Disponível em  < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-

ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho > acesso em março de 2017 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
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17 anos e pertencentes à Geração Z exclusivamente formada por nativos digitais não se 

destacam na pesquisa.  

Poderíamos supor que o Facebook seja considerado mais interessante e mais utilizado 

por adultos do que adolescentes. Na pesquisa realizada com estudantes do Ensino Médio no 

Colégio Estadual João Pessoa, percebemos que o WhatsApp e outras redes sociais digitais 

atraíam mais o interesse dos jovens. 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

8.3- Grau de instrução dos usuários  

 

                                                             Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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             Mais de setenta por cento dos entrevistados possuem formação superior ou se encontram 

em processo de formação superior. Quase dez por cento são pós-graduados e onze por cento 

têm apenas o ensino médio.   

Como os respondentes da pesquisa são, em sua maioria, pessoas do sexo feminino, vale 

atentarmos para dados do IBGE que apontam que as universidades brasileiras são mais 

frequentadas por mulheres; e que as brasileiras têm, em média, quinze anos de instrução escolar 

contra nove anos de instrução entre os homens do país.   

Em 2010, na faixa etária entre 18 e 24 anos de pessoas que frequentavam um curso 

superior, 57% eram mulheres, segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística. Em 2013 e em 2015, o percentual se manteve. 

 

8.4- Período de cadastro no Facebook 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 Mais da metade dos pesquisados revelou fazer parte do Facebook há cinco ou sete anos. 

Apenas dez por cento dos entrevistados integram a rede social desde sua a origem, em 2004. 

Pouco mais de treze por cento dos respondentes ingressou no Facebook nos últimos dois anos. 

De acordo com informações de executivos da companhia42, no ano de 2016, o Facebook cresceu 

16% em número de usuários, contando com mais de um bilhão de pessoas cadastradas.  

                                                           
42 Disponível em < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-

usuarios-todos-os-dias.html > acessado em março de 2017 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
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8.5-  Utilização do Facebook 

 

 Ficou constatada nesta questão que a maioria dos 170 entrevistados acessa o Facebook 

todos os dias da semana, reflexo do comportamento dos internautas que integram comunidades 

virtuais como observa Pierre Lévy (1996). Segundo o teórico, pessoas que compõem essas 

comunidades organizam-se sobre uma base de afinidades por intermédio de comunicação 

telemática. É possível afirmar que as redes sociais digitais promovem o fortalecimento dessas 

comunidades no ciberespaço: 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 

 

8.6- Tempo de conexão no Facebook 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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Quase metade dos entrevistados informou que passa entre duas e quatro horas por dia 

navegando pela rede social digital. Já trinta por cento disseram dispensar apenas uma hora por 

dia. Aqueles que passam até sete horas do dia interagindo no Facebook correspondem a quase 

quinze por cento dos respondentes. Já o número de pessoas que ultrapassam as dez horas de 

utilização da rede social gira em torno de dez por cento. Este percentual não aparece 

visualmente no gráfico, pois a geração dos números é feita automaticamente pelo aplicativo 

Google Docs que destacou em caracteres apenas os percentuais maiores. 

 

8.7- Rede de Contatos 

 

  Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 As redes sociais digitais são caracterizadas pela formação de grupos de pessoas que 

seguem outras pelas páginas virtuais, sejam elas pessoas vinculadas afetivamente ou não, mas 

que promovam qualquer tipo de interesse. O número de amigos (também chamados de 

seguidores) é relevante para demonstrar prestígio e audiência na apreciação de postagens em 

quantidades de likes ou curtidas, ato que serve de termômetro para avaliar o quanto o perfil é 

frequentado ou admirado. Entre os pesquisados, a maioria se relaciona com até 800 pessoas 

em rede. Em segunda colocação, estão aqueles que mantêm relacionamentos virtuais com até 

400 pessoas. Já quase vinte e quatro por cento dos entrevistados possuem em sua rede de 

contatos mais de 1000 (mil) pessoas. São sociedades virtuais que aparentemente criam uma 

rotina de dependência e contatos permanentes. Bauman (2000) reflete acerca desses tempos 

líquidos que também se inserem na Era da Informação: 
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O indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação. Para o 

homem a liberdade consiste em não estar sujeito às forças físicas cegas; ele chega a isso opondo-

lhes a grande e inteligente força da sociedade, sob cuja proteção se abriga. Ao colocar-se sob as 

asas da sociedade, ele se toma, até certo ponto, dependente dela (BAUMAN, 2000, p.61) 

 

8.8- As atrações do Facebook 

 A rede social Facebook segue uma tendência de suas antecessoras como o Orkut, com 

apelos visuais que buscam despertar o interesse dos usuários. De acordo com a pesquisa, o que 

mais chama a atenção dos entrevistados são as fotografias postadas nos perfis da rede. Para 

Barthes (2015), a foto-retrato é um campo cercado de forças: 

Diante da objetiva, sou ao mesmo tempo: aquele que me julgo, aquele que eu gostaria que me 

julgassem, aquele que o fotógrafo me julga e aquele de que ele se serve para exibir sua arte. Em 

outras palavras, ato curioso: não paro de me imitar, e é por isso que, cada vez me faço (que me 

deixo) fotografar, sou infalivelmente tocado por uma sensação de inautenticidade, às vezes de 

impostura (como certos pesadelos podem proporcionar (BARTHES, 2015, p.20) 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

Desde o século XIX, a cultura de massa ou popular desenvolveu conceitos e formas, 

atraiu consumidores e gerou ações comerciais. A partir da criação de novas tecnologias 

voltadas para o audiovisual no século XX, expandiu-se ainda mais o apelo da imagem, 

alimentado pela indústria cultural que se vale atualmente também da Internet.  Na rede social 

digital, o interesse por fotografias se destaca na preferência dos usuários entrevistados.  

Verificamos que os textos escritos, os links para outros sites e os vídeos aparecem com interesse 

menor em relação à fotos, de acordo com as informações fornecidas pelos respondentes.  
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No gráfico a seguir, percebemos uma alteração na resposta ao questionamento sobre o 

que o usuário do Facebook prefere realizar na rede social. Postar textos com fotos ou vídeos 

foi a resposta mais concedida. No entanto, a atitude de apenas exibir fotografias aparece em 

segundo lugar como prática de rotina na rede social por parte dos usuários.  

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

No gráfico abaixo, verificamos que o interesse por textos com imagens nas postagens 

de outras pessoas é o que mais chama a atenção.  Textos escritos isoladamente sem 

complementação audiovisual é o segundo item que mais interessa aos usuários entrevistados: 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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8.9- Interesses por assuntos distintos 

 Ao observarmos os diferentes temas e discursos que aparecem com frequência na linha 

do tempo dos usuários do Facebook, destacamos alguns assuntos que costumam fazer parte do 

repertório de postagens. Elaboramos uma lista e disponibilizamos na questão de número 11 do 

questionário mais de vinte categorias e opções de respostas. Cada respondente poderia marcar 

quantas opções quisesse, apontando assim os temas com os quais mais se identificam na rede 

social. No gráfico a seguir, os itens aparecem fora de ordem alfabética e seguem o modelo de 

palavras que foram incluídas no questionário aparentemente de forma aleatória. Os percentuais 

com os itens mais relevantes para o usuário estão em destaque à frente de cada barra separada 

pela palavra-chave: 

 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 Verificamos que as opções “música” (64%), “notícias-jornalismo” (52%), “cinema” 

(51%), “interagir com pessoas” (50%), “fotografia” (45%), “amizade” e “viagens (ambas com 

41%) são os assuntos que costumam causar maior interesse na leitura ou na navegação dos 

usuários do Facebook. Este ranking apontaria para a tese de Marcuschi e Xavier (2010, p.39) 

quando aborda a integração de recursos semiológicos no ambiente virtual. O tema com menor 

interesse, segundo os respondentes, é o “sexo” que obteve apenas 11% da preferência. 
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 A participação de músicos de todo mundo no Facebook e em outras mídias tornou-se 

uma prática recorrente, pois trata-se também de canais de divulgação e compartilhamento de 

linguagens e obras artísticas. Tornou-se quase obrigatório que os veículos de comunicação 

migrassem para a Internet, passando a desenvolver outros circuitos e pontes de comunicação 

com o público consumidor. O rádio, a televisão, e até mesmo o cinema podem ser assistidos e 

vistos em redes sociais com links específicos.   

Com as mídias digitais, o jornalismo tem alcançado maior visibilidade entre os 

interessados em notícias. Muitos se informam por meio de postagens e links das empresas de 

comunicação inscritas no Facebook. Sendo um site de relacionamentos, é compreensível que 

amizade e interatividade estejam entre as práticas mais frequentes. 

 

8.1.1- Leitura e Escrita no Facebook 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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Fonte elaborada pelo autor (2017) 

No primeiro gráfico percebemos que mais da metade das pessoas tem o hábito somente 

de ler no Facebook. Já 34% demonstram maior interesse em escrever. No segundo gráfico isto 

se confirma, pois a maioria das pessoas diz fazer comentários eventualmente nas postagens dos 

amigos e dos usuários na rede social.  

 

8.1.2- Textos curtos, médios ou longos no Facebook 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

Entre os entrevistados constata-se que é quase inexistente o número de pessoas que não 

leem na rede social.  Quanto à extensão dos textos, o público se mostrou bem dividido pelos 

números do gráfico. Para 38% das pessoas não importa se o texto é longo, mas em seguida há 

aqueles que preferiram ler somente textos curtos, algo que é corriqueiro em mídias digitais 

como é o Facebook, mas que vem ocorrendo antes mesmo da criação da Internet. Sibília (2008) 
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se refere a Walter Benjamin que, nos anos 1930, constatara o nascimento de uma nova forma 

literária com o relato breve ou short story (p.217). Em um outro questionamento feito aos 

respondentes fica claro a preferência pela escrita breve no Facebook, como prova o gráfico 

abaixo: 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 

8.1.3- Entre o impresso e o digital 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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 Há quem não tenha predileção específica pelo texto impresso ou pelo texto digital, o 

que neste caso equivale a 42% dos entrevistados. Entretanto, a maioria respondeu preferir ler 

textos em papel. Talvez isto seja atribuído ao fato de a maioria ser imigrante digital, ter entre 

30 e 49 anos de idade, e de estarem familiarizados há mais tempo com o texto impresso. Apenas 

11% têm maior interesse em ler textos em suportes digitais. Poderíamos supor que estes seriam 

os respondentes nativos digitais que se identifiquem mais com a leitura eletrônica. 

  

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

No gráfico anterior, identificamos os gêneros de leitura que fazem parte dos hábitos dos 

entrevistados. A maioria se diz leitora de romances e histórias de ficção. Os textos relacionados 

a estudos ou ao trabalho aparecem na segunda posição. Em terceiro lugar estão sites da Internet, 

e em quarto lugar jornais e revistas.  

Na pergunta não foi especificado se a leitura de notícias ocorre em suportes de papel 

ou digital. Não podemos afirmar ainda se a graduação de nível superior das pessoas tem 

influência direta na predileção por livros.  

Ao verificarmos que o público feminino se apresentou maior entre os pesquisados, e 

devido ao fato de as mulheres serem maior presença nas instituições de ensino, podemos 

especular que o número de leitoras seja mais elevado que o de leitores.  

Chamou a atenção que, entre os respondentes, quase ninguém assinalou o item “redes 

sociais digitais” entre as leituras mais praticadas. Numericamente, o aplicativo não chegou a 

gerar dados precisos, mas é visível o baixo percentual.   
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          Fonte elaborada pelo autor (2017) 

  

No gráfico acima, constata-se que o livro tem seu lugar de destaque na preferência do 

grupo de integrantes do Facebook. A grande maioria diz se interessar mais pela leitura de livros 

do que por redes sociais digitais e outros gêneros.  

Apenas 15% das pessoas têm mais interesse em ler textos no Facebook. O livro, ao que 

tudo indica, segue promovendo e agenciando ideias e conceitos de modo rizomático, com ou 

sem a Internet. Deleuze e Guattari nos convidam a refletir: 

 

O livro não é a imagem do mundo segundo uma crença enraizada. Ele faz rizoma com o mundo, 

há evolução a-paralela do livro e do mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, 

mas o mundo opera uma reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si 

mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode) (DELEUZE&GUATTARI, 1995, p.20) 

 

 Apesar da diversidade textual na Internet, e da adoção do hipertexto como prática usual 

de leitura no ciberespaço, percebemos que muitos leitores continuam valorizando o livro como 

suporte ou objeto literário. Segundo Lyra (1993), o leitor não fica indiferente perante um livro 

de qualidade:  

Mas nenhum bom livro deixa o leitor no mesmo nível e na mesma situação em que se encontrava 

antes da leitura: a modificação de seu modo de pensar, se não foi intenção do autor, é, pelo 

menos, um efeito do texto – e, deliberada ou espontânea, ostensiva ou simulada, a persuasão se 

configura como uma categoria central da obra literária, desentranhando o seu envolvimento 

ideológico (LYRA, 1993, p. 102) 
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            Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 Quando se trata da quantidade de livros lidos por ano, os respondentes se dividem entre 

os que leem um pouco mais de quatro livros em média. Quase 36% dos usuários do Facebook 

que participaram da pesquisa disseram ler entre dois e quatro livros anualmente. É pouco, mas 

está dentro da média de leitura entre os brasileiros. Segundo pesquisa mais recente feita em 

2015 pela Câmara Brasileira do Livro43, o brasileiro leu em média naquele ano 4,53 livros no 

total, mas apenas 2,43 livros inteiros tiveram a leitura concluída. De acordo com o gráfico 

acima, o número de pessoas que leem mais de quatro livros por ano ainda é menor se 

comparado à média nacional e à média dos pesquisados.  

 

8.1.4- A biografia e o Facebook 

 Perguntamos aos entrevistados sobre supostos aspectos biográficos que se apresentam 

na escrita ou em postagens realizadas pelos usuários na rede social Facebook. Quisemos saber 

se o site de relacionamentos exerce algum tipo de função para abrigar uma biografia. O público 

se mostrou bastante dividido, mas a maioria considerou que o Facebook pode, sim, ser capaz 

de contar a história pessoal de alguém, contribuindo então para o desenvolvimento de algum 

conteúdo biográfico: 

                                                           
43 Disponível em < http://cbl.org.br/servicos/pesquisas-de-mercado > acesso em março de 2017 

http://cbl.org.br/servicos/pesquisas-de-mercado
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     Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

 Já diante da oportunidade de se publicar uma biografia em livro ou na própria Internet, 

a grande maioria dos respondentes ao questionário demonstrou rejeitar a ideia, apesar de 

fazerem parte de uma rede social como o Facebook e de postarem relatos íntimos: 

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 
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8.1.5- A literatura e o Facebook 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 A pergunta retorna de outro modo: o que vem a ser literatura em tempos de mídias 

sociais como o Facebook? No gráfico acima, foi objetiva a indagação feita aos usuários da rede 

social, se eles consideram escrita pessoal e publicações como literatura. Registramos quase um 

empate técnico, mas pouco mais da metade dos entrevistados encara o Facebook com alguma 

conotação ou referência literária.  É possível que a intimidade exibida por usuários impulsione 

o interesse do público leitor. Sibilia (2008) afirma que “uma das manifestações dessa “fome de 

veracidade” na cultura contemporânea é o anseio por consumir lampejos da intimidade alheia” 

(p.195).  

Consideramos que o Facebook como produto da cultura de massa reúne elementos para 

entretenimento e exibicionismo em rede, seja pela escrita, seja pela imagem de seus usuários 

em fotos ou vídeos. Provavelmente, haveria um pacto entre a rede e seus integrantes a respeito 

do mostrar-se ao público e ao ato de escrever qualquer tipo de texto. Contudo, percebemos que 

o conceito sobre literatura no ciberespaço divide opiniões em tempos pós-modernos. Para 

Villaça, a Internet surgiu como metáfora das teorias literárias pós-modernas; e o hipertexto 

rizomático e aberto só existe pelo ato da leitura: 

 

Os problemas com que se defronta o mundo contemporâneo certamente não implicam na 

eliminação da cultura do papel e da cultura da imagem eletrônica, eliminação que, ademais, 

seria completamente inviável em ambos os casos. Os problemas da cultura contemporânea têm 

de ser enfrentados através desses meios de comunicação (VILLAÇA, 2002, p. 112) 

 

 

 No Anexo 10 do Apêndice, encontraremos contribuições dos leitores que opinam   

acerca do que concebem como literatura. São 170 opiniões que ora divergem, ora se 
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assemelham, mas todas possuem algum valor para nossa reflexão. Não podemos afirmar que a 

escrita no Facebook se ajustaria aos conceitos da obra-aberta em que Umberto Eco (1971) 

discorreu. Desde os anos 1960, o ensaísta italiano já refletia sobre as interpretações e os 

desafios da obra de arte e da literatura em plena era da informação:  

 

Uma literatura que expressa em suas formas abertas e indeterminadas os universos vertiginosos 

e hipotéticos aventados pela imaginação científica, luta ainda em terreno humano, pois está 

sempre definindo um universo que adotou essa nova configuração, justamente em virtude de 

uma operação humana – entendendo-se por operação a aplicação de um modelo descritivo com 

base no qual trabalhar sobre a realidade. Mais uma vez a literatura estaria exprimindo nossa 

relação com o objeto de nosso conhecimento, nossa inquietude diante da forma que demos ao 

mundo, ou da forma que não podemos dar-lhe (ECO, 1971, p. 276). 

 

  

 

 

Fonte elaborada pelo autor (2017) 

 

No último gráfico acima, verificamos que a rede social digital Facebook foi considerada 

por quase setenta por cento dos entrevistados como uma fonte de leitura regular ou ruim. Já 

para vinte e quatro por cento dos respondentes, o Facebook é avaliado como um bom meio 

para a prática de leitura. Provavelmente, o nível de escolaridade e a idade dos entrevistados 

podem ter influenciado na resposta, haja vista que boa parte dos respondentes possui formação 

superior e pós-graduação.  

Considerando-se, ainda, que em indagação feita anteriormente quanto a interesses de 

leituras, setenta por cento dos respondentes elegeram o livro como suporte favorito. Apenas 

dezesseis por cento escolheram o Facebook e redes sociais como leituras prediletas. Para Jean 
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Clément (2003, p.30), a digitalização de textos começou a suscitar novos modos de leitura. 

Não é novidade que os aparelhos eletrônicos como computadores e telefones celulares se 

tornaram habituais para leitores, mas há quem prefira o livro tradicional. Vale ressaltar que o 

livro também representa um tipo de tecnologia.  

Clément afirma que a história das tecnologias do escrito é inseparável da história do 

pensamento. Graças às tecnologias de conservação da memória pela escrita foi permitido que 

o pensamento ocidental se desenvolvesse. Desde que o texto se separou do objeto-livro e 

ganhou o ciberespaço, mutações não cessam de ocorrer no comportamento de leitores, autores 

e editores.  Acredita-se que as mídias e as redes sociais digitais estejam também incorporadas 

à estas mudanças de paradigmas.  
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9- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A possibilidade de reconhecer e legitimar a escrita que se pratica na rede social digital 

Facebook como literária determinou o questionamento a respeito das fronteiras móveis do que 

vem a ser literatura neste momento da história. A resposta continua desafiadora, em função da 

profusão de textos que circulam no ciberespaço e do posicionamento distinto de autores, da 

crítica literária e de leitores.  A literatura digital, segundo Hayles (2009), é prevista como um 

relevante componente do cânone do século XXI. Ela afirma que quase toda literatura 

contemporânea já é digital, pois a literatura impressa atual consiste em arquivos digitais em 

praticamente toda sua existência.  

Constatamos, ainda, que o texto se desprendeu do livro, e o hipertexto provocou ações 

e reações na rede. A leitura e a literatura no ciberespaço não se restringem mais ao formato 

impresso. Na rede, textos banais e corriqueiros, além dos clássicos literários podem despertar 

interesses do leitor ou não. O posicionamento do leitor é um fator importante para o 

reconhecimento e legitimação dessa escrita supostamente literária que circula no ciberespaço 

e em redes sociais. De acordo com Jean Clément, os textos fragmentados na Internet costumam 

ser destacados do contexto de enunciação originário, e são recontextualizados pelos internautas 

de modo infinito.      

A chamada escrita íntima que se manifestava em cartas e diários chama a atenção agora 

nas redes sociais como o Facebook. Com os blogs e outras mídias sociais, a escrita produzida 

por pessoas comuns obtém notoriedade e repercussão entre leitores. O Facebook reúne uma 

enorme variedade de textos consumidos pelos frequentadores da rede.  A intimidade e as 

opiniões são curtidas e compartilhadas livremente por leitores-seguidores que atualizam os 

textos publicados nas redes sociais. 

Se o diário íntimo influenciou o blog digital, as redes sociais teriam herdado práticas 

dessa escrita confessional. A liberdade de se escrever em redes sociais digitais demonstra ser 

algo positivo, pois indivíduos comuns, mesmo sem compromisso com a estética e a 

formalidade, podem relatar acontecimentos e histórias que podem contribuir para registros 

biográficos e autobiográficos. O hipertexto utilizado também no Facebook se aproxima do 

conceito de transliteratura como prática de escrita e leitura compartilhadas.  

Durante a pesquisa, foi observado que pessoas estariam abertas aos diferentes tipos de 

leitura, linguagens e percepções literárias no ciberespaço, especialmente os mais jovens que 

lidam melhor com os suportes digitais e as redes sociais. Constatou-se que, para os escritores 
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entrevistados, a Internet popularizou o texto literário e democratizou o acesso ao texto, mas a 

tradição literária e o cânone continuarão a ser valorizados e reconhecidos no futuro próximo. 

Diante dos vários conceitos de teóricos e estudiosos da literatura, além de opiniões de 

escritores, leitores e usuários do Facebook, a pesquisa apontou que não há um consenso, por 

ora, acerca do que questionamos inicialmente: como, em que circunstâncias e a partir de que 

critérios a escrita pessoal em redes sociais digitais, especialmente no Facebook, pode ser 

considerada literatura ou uma derivação do que se intitula “literatura íntima”.  

Ao analisar alguns textos produzidos por usuários do Facebook, considero que esses 

escritos pessoais estejam relacionados aos aspectos apontados por estudiosos como Lejeune, 

Schittine e Sibilia a respeito das escritas do eu. São múltiplas e variadas as confissões do eu 

biográfico ou autobiográfico que compõem essa literatura aberta, voltada para leitores 

interessados em realidades, intimidades e revelações escritas ou narradas por autores de 

postagens na rede social. Ao se comunicarem com o público, obtém-se algum tipo de atenção.  

Acredito que estas manifestações de escritos pessoais no ciberespaço estejam em fases de 

adequação, transição ou constantes mudanças, pois trata-se de um fenômeno relativamente 

novo, e que atinge diferentes públicos e gerações conectados à rede mundial de computadores, 

às redes sociais e às novas tecnologias.  Foi verificado que boa parte do público leitor e usuários 

de redes sociais se mostram receptivos aos novos formatos da escrita digital em redes, a qual 

pode inclusive ser considerada literatura. Na pesquisa com usuários do Facebook, pouco mais 

da metade dos entrevistados considera as publicações na rede social como literatura. Talvez, 

estejamos nos ambientando à transliteratura no ciberespaço idealizada por Nelson. 

 Portanto, de acordo com pontos de vista de alguns leitores e integrantes do Facebook, a 

escrita presente na rede poderia ser classificada como literatura, ou uma derivação da literatura 

íntima, conforme cogitamos inicialmente nesta investigação. No entanto, outros leitores, além 

dos escritores e críticos literários entrevistados não compartilham desta opinião. Para estes, o 

Facebook nada mais é que um veículo, e quanto ao seu conteúdo não se pode atribuír valor 

literário.  

Pensar e refletir sobre a importância da literatura eletrônica e do livro impresso auxiliam 

nas discussões e opiniões para o acompanhamento das mudanças paradigmáticas por que tem 

passado a sociedade. A literatura, de um modo geral, tem a capacidade de nos provocar 

expectativas. Se nos basearmos nas previsões futuristas de Italo Calvino para este milênio 

tecnológico e digital, podemos vislumbrar obras fora do eu e além do “self”.  Fazer falar o que 

não tem palavra é também uma inspiração literária, seja em um texto impresso, seja em um 

post na rede.   
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ANEXO 1 

Pesquisa com estudantes do C.E. João Pessoa sobre hábitos literários e internet 
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ANEXO 2 

Questionário com escritores e integrantes da rede social Facebook 

 

1- Depois da escrita digital e da Internet a literatura se difere do período anterior? Como 

avalia a literatura em tempos de web e redes sociais digitais? 

 

2- Considera a rede social digital Facebook como literatura? Se for, em que gênero 

poderia ser abrigada? 

 

3- A escrita na era digital e na web trouxe que tipo de contribuição para a literatura e o 

livro? 

 

4- O livro impresso ou digital ganha mais ou perde mais com a circulação de textos livres 

no ciberespaço? 

 

5- Arrisca dizer sobre o futuro do livro como o concebemos diante do mundo povoado 

por nativos digitais daqui a pouco tempo? 

 

6- Em minha pesquisa, questiono se o perfil no Facebook é uma espécie de biografia ou 

autobiografia em rede. Considera sua página como biográfica ou autobiográfica? 

 

7- A escrita em Facebook tem algum valor literário? Por quê? 

 

8- Usuários comuns do Facebook sem formação acadêmica ou profissional que relatam 

em suas páginas rotinas, dramas, viagens, trocam mensagens estão produzindo textos 

literários? Eles produzem literatura? 

 

9- A rede social ajuda a divulgar produtos, serviços e profissionais, entre eles, livros e 

autores de livros.  As literaturas canônica, popular ou amadora têm o mesmo espaço 

para divulgação. Qual a tua opinião quanto a isto? 

 

10-  O que acha de livros que são transcritos ou digitalizados e disponibilizados 

gratuitamente na Internet? O que é mais relevante: a obra ou o autor? 

 

11- Como escritor ou leitor, qual a tua opinião sobre o Facebook? 
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ANEXO 3 

Entrevista com Antônio Carlos Secchin 

  

Olá, professor Secchin. Houve uma uma série de 
contratempos e não pude te enviar minhas 
questões. Estou enviando em anexo um pedido 
de entrevista. Caso prefira, posso enviar 
também por email. Fico grato com sua atenção 
e contribuição. Um abraço, Bom dia 

 
Depois da escrita digital e da Internet a 
literatura se difere do período anterior.docx 
 

21 E FEVEREIRO DE 2017 14:16 

 
1-Depois da escrita digital e da Internet a 
literatura se difere do período anterior? 
Como avalia a literatura em tempos de 
web e redes sociais digitais? Boa literatura 
é, ou devia ser, compromisso radical com a 
linguagem, independente do veículo que a 
vincula. Como, em todos os tempos, a má 
(ou a não) literatura predomina, a 
facilidade dos meios de comunicação 
apenas tornou mais perceptível a tonelada 
de textos precários, que antes dormiam 
nas gavetas, e agora se balançam na Rede. 

 

2- Considera a rede social digital 
Facebook como literatura? Se for, em 
que gênero poderia ser abrigada? 
Nenhuma rede é literatura, trata-se 
apenas de veículo – assim como um 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/16780877_10210694007259261_3533709472637648896_n.docx/Depois-da-escrita-digital-e-da-Internet-a-literatura-se-difere-do-per%C3%ADodo-anterior.docx?oh=0158d75706f1052780e9a19cd42d7bba&oe=58CF56DD&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/16780877_10210694007259261_3533709472637648896_n.docx/Depois-da-escrita-digital-e-da-Internet-a-literatura-se-difere-do-per%C3%ADodo-anterior.docx?oh=0158d75706f1052780e9a19cd42d7bba&oe=58CF56DD&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/16780877_10210694007259261_3533709472637648896_n.docx/Depois-da-escrita-digital-e-da-Internet-a-literatura-se-difere-do-per%C3%ADodo-anterior.docx?oh=0158d75706f1052780e9a19cd42d7bba&oe=58CF56DD&dl=1
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/16780877_10210694007259261_3533709472637648896_n.docx/Depois-da-escrita-digital-e-da-Internet-a-literatura-se-difere-do-per%C3%ADodo-anterior.docx?oh=0158d75706f1052780e9a19cd42d7bba&oe=58CF56DD&dl=1
https://www.facebook.com/antoniocarlos.secchin?fref=ufi
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livro também não é necessariamente 
literário.  
 
3- A escrita na era digital e na web 
trouxe que tipo de contribuição para a 
literatura e o livro? A democratização 
do acesso, o que não é pouco.  
 
4- O livro impresso ou digital ganha 
mais ou perde mais com a circulação 
de textos livres no ciberespaço? O 
livro em domínio público só tende a 
se beneficiar com a ampliação do 
circuito. O discutível é a pirataria, às 
expensas do direito do autor ou de 
seus descendentes.  
 
5- Arrisca dizer sobre o futuro do 
livro como o concebemos diante do 
mundo povoado por nativos digitais 
daqui a pouco tempo? Depende da 
natureza do livro. Didáticos, 
dicionários, enciclopédias podem 
migrar definitivamente de formato 
sem que ninguém lamente a 
desaparição do impresso. Não diria o 
mesmo de outros gêneros.  
 
6- Em minha pesquisa, questiono se o 
perfil no Facebook é uma espécie de 
biografia ou autobiografia em rede. 
Considera sua página como biográfica 
ou autobiográfica? O componente 
autobiográfico, mesmo discreto, é 
uma realidade. Mas não precisa ser 
autobiografia “íntima”, acerto de 
contas pessoais, como muitos fazem. 
  
7- A escrita em Facebook tem algum 
valor literário? Por quê? Vai depender 
do talento de quem escreve, óbvio.  
 
8- Usuários comuns do Facebook sem 
formação acadêmica ou profissional 
que relatam em suas páginas rotinas, 
dramas, viagens, trocam mensagens 
estão produzindo textos literários? 
Eles produzem literatura? Quase 
nunca. . Produzem relatos de 
interesse pessoal.  
 
9- A rede social ajuda a divulgar 
produtos, serviços e profissionais, 
entre eles, livros e autores de livros. 
As literaturas canônica, popular ou 
amadora têm o mesmo espaço para 
divulgação. Qual a tua opinião quanto 
a isto? Veículos e objetivos diferentes, 
não dá para comparar.  
 
10- O que acha de livros que são 
transcritos ou digitalizados e 
disponibilizados gratuitamente na 
Internet? O que é mais relevante: a 
obra ou o autor? Sobre livros, já 
comentei (pergunta 4). Quanto maior 



124 
 

a relevância da obra, menor tende a 
ser a do autor: a obra basta.  
 
11- Como escritor ou leitor, qual a tua 
opinião sobre o Facebook? Fixo atento 
às boas indicações de leitura. 
Eventualmente, divulgo texto de 
minha autoria. 

 
11- Fico atento [etc] 

22 DE FEVEREIRO DE 2017 15:59 
Muitíssimo grato. Bastante valiosa tua 
contribuição. Abraço. 

 
Fim da conversa no bate-papo 
Digite uma mensagem... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/antoniocarlos.secchin?fref=ufi
https://www.facebook.com/antoniocarlos.secchin?fref=ufi
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ANEXO 4 

Entrevista 1 com Esio Ribeiro 

 

 

 

1- Depois da escrita digital e da Internet a literatura se difere do período anterior? Como 

avalia a literatura em tempos de web e redes sociais digitais? 

 

ESIO RIBEIRO – Para mim, não. Primeiro porque eu não leio livro na internet, por 

achar muito aborrecido. Prefiro o livro físico. Sempre vou preferir. A literatura ficou 

mais “pobrinha”, porque agora qualquer um acha que é escritor e sai por aí escrevendo 

bobices. O pior é que há quem leia. 

 

2- Considera a rede social digital Facebook como literatura? Se for, em que gênero poderia 

ser abrigada? 

 

ER – Não, de modo algum. Só uma pessoa insana pensaria isto. Para mim e para muitos 

críticos literários, o gênero na literatura acabou. Se alguém acha que não acabou, ao 

menos está com seus dias contados.  

 

3- A escrita na era digital e na web trouxe que tipo de contribuição para a literatura e o 

livro? 
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ER – Na forma de divulgação. Agora você fica sabendo muito mais rápido sobre o que 

está sendo publicado, incluindo as publicações das editoras mais nanicas do planeta. Lê-

se mais, também. Mas o que se lê, de forma geral, é de qualidade duvidosa.  

 

4- O livro impresso ou digital ganha mais ou perde mais com a circulação de textos livres 

no ciberespaço? 

 

ER – Perde. Porque ninguém mais pesquisa. Assim sendo, circulam muitos textos que 

são atribuídos a quem nunca os escreveu. Penso que tudo está nivelado muito por baixo, 

estamos de volta à idade das trevas: a ignorância vigora no mundo. 

 

5- Arrisca dizer sobre o futuro do livro como o concebemos diante do mundo povoado por 

nativos digitais daqui a pouco tempo? 

 

ER – Não. Mas meus prognósticos não são animadores. 

 

6- Em minha pesquisa, questiono se o perfil no Facebook é uma espécie de biografia ou 

autobiografia em rede. Considera sua página como biográfica ou autobiográfica? 

 

ER – De modo algum. É muito pouco o que se tem ali sobre mim – ou qualquer outra 

pessoa - para chamar aquilo de biografia ou autobiografia. Mas gosto de alguma coisa 

que o Facebook trouxe para nós, que é a eficiência de se encontrar pessoas de quem não 

sabíamos mais o paradeiro, incluindo parentes, por incrível que isto possa parecer. Mas 

o que se publica, em geral, são só bobices.  

 

7- A escrita em Facebook tem algum valor literário? Por quê? 

ER – Em Facebook. Não diria assim, acho melhor dizer: no Facebook. Não, não tem 

valor literário nenhum, muito pelo contrário, é um desserviço à literatura. Porque, como 

já disse, as pessoas são, em sua imensa maioria, rasas de conhecimentos e de cultura e 

escrevem – além de muita coisa com a ortografia errada – muita asneira. 

 

8- Usuários comuns do Facebook sem formação acadêmica ou profissional que relatam em 

suas páginas rotinas, dramas, viagens, trocam mensagens estão produzindo textos 

literários? Eles produzem literatura? 

 

ER – Não, já disse que não. E claro que uns produzem literatura, mas publicando fora, 

por editoras. Eu sou escritor e tenho muitos amigos escritores. Eventualmente, um ou 

outro - e até eu mesmo -, já publicou algum poema no Facebook, alguma crônica, mas 

nada de muito sério. Apenas exercícios de escrita. 

 

9- A rede social ajuda a divulgar produtos, serviços e profissionais, entre eles, livros e 

autores de livros.  As literaturas canônica, popular ou amadora têm o mesmo espaço 

para divulgação. Qual a tua opinião quanto a isto? 
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ER – Acho muito salutar termos um veículo de divulgação como o Facebook. É 

democrático. O problema é separar o joio do trigo, porque ali tudo parece igualado e a 

coisa não é bem assim. Principalmente no Brasil, onde a educação e a cultura são parcas, 

para dizer o mínimo, é que se publica muita porcaria e as pessoas não sabem distinguir 

o que é bom do que é ruim. Oscar Wilde disse que só existem dois tipos de literatura: a 

boa e a ruim, e eu concordo plenamente com ele. 

 

10-  O que acha de livros que são transcritos ou digitalizados e disponibilizados 

gratuitamente na Internet? O que é mais relevante: a obra ou o autor? 

 

ER – Acho maravilhoso. Para quem gosta de ler na tela do computador ou do e-book. 

Eu detesto. Minha tese de doutorado teve 1.055 páginas e eu nunca a lia totalmente na 

tela, sempre imprimi cada versão dela para ler, e olha que não foram poucas até a defesa 

e mesmo depois, até a publicação. 

 

11- Como escritor ou leitor, qual a tua opinião sobre o Facebook? 

 

ER – Tenho página no Facebook há muitos anos. Achava melhor no início. Hoje está 

muito nivelado por baixo, muitas pessoas são tolas, muitas não sabem sequer escrever, 

cometendo erros dramáticos de português ou do idioma que praticam... Está como o 

mundo está: um horror. E sou bastante cético de que o quadro mundial melhore. Mas 

não deixa de ser um veículo de comunicação importante, seria tolo se dissesse o 

contrário.  
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ANEXO 5 

Entrevista com Adriano Moura 

 

1- Depois da escrita digital e da Internet a literatura se difere do período anterior? Como 

avalia a literatura em tempos de web e redes sociais digitais? 

 

R: Toda mudança tecnológica afetou diretamente a linguagem e consequentemente a 

literatura. Os novos códigos e suportes alteraram a nossa forma de expressão por meio 

da ficção e a maneira de como  lidar com ela. 

 

2- Considera a rede social digital Facebook como literatura? Se for, em que gênero poderia 

ser abrigada? 

 

R: Não considero a rede social literatura, mas um meio de divulgação e circulação do 

literário. Facebook está mais para suporte do literário do que para objeto estético 

propriamente. 

 

3- A escrita na era digital e na web trouxe que tipo de contribuição para a literatura e o 

livro? 

R: Democratização é o grande mérito. Os autores não são mais reféns das editoras. 

Qualquer pessoa pode escrever, editar e distribuir seu livro no meio digital sem a 

chancela das editoras. Para mim esse é a grande contribuição. 

 

4- O livro impresso ou digital ganha mais ou perde mais com a circulação de textos livres 

no ciberespaço? 

R: Não vejo como ganho ou perda, mas como mudança de comportamento. O consumo 

do livro impresso não diminuiu com a era digital como fora previsto. Apenas nos 
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comportamos de forma diferente com o objeto livro e o fenômeno leitura. Não é uma 

questão valorativa , mas comportamental.  O ciberespaço tem contribuído para formar 

leitores e autores, não para extingui-los. Óbvio, porém, que são perfis diferentes dos 

leitores e leitores produzidos em tempos em que não havia essas tecnologias. 

 

5- Arrisca dizer sobre o futuro do livro como o concebemos diante do mundo povoado por 

nativos digitais daqui a pouco tempo? 

R: O futuro é o presente. Só falo do presente. Futuro é consequência. Nunca se leu e 

escreveu tanto no mundo. Podemos questionar a qualidade dessa leitura e escrita, mas 

não é o caso. No Brasil o maior inimigo do livro não é a tecnologia, mas o preço. É 

muito caro por aqui, o que aumenta o número de leitores dos PDF, das cópias piratas 

etc. Mas ainda é e será grande o público fiel ao impresso. 

 

6- Em minha pesquisa, questiono se o perfil no Facebook é uma espécie de biografia ou 

autobiografia em rede. Considera sua página como biográfica ou autobiográfica? 

R: Toda escrita, mesmo a imagética, é autobiográfica. 

 

7- A escrita em Facebook tem algum valor literário? Por quê? 

R: Conforme já afirmei, o Facebook é apenas um suporte. Ali circulam textos de valor literário 

e não literários. É um suporte híbrido. Já li muito texto bacana publicado primeiramente em 

perfis e páginas do Facebook, mas este é apenas suporte, plataforma. 

8- Usuários comuns do Facebook sem formação acadêmica ou profissional que relatam em 

suas páginas rotinas, dramas, viagens, trocam mensagens estão produzindo textos 

literários? Eles produzem literatura?* 

 

9- A rede social ajuda a divulgar produtos, serviços e profissionais, entre eles, livros e 

autores de livros.  As literaturas canônica, popular ou amadora têm o mesmo espaço 

para divulgação. Qual a tua opinião quanto a isto?* 

 

10-  O que acha de livros que são transcritos ou digitalizados e disponibilizados 

gratuitamente na Internet? O que é mais relevante: a obra ou o autor?* 

 

11- Como escritor ou leitor, qual a tua opinião sobre o Facebook?* 

 

 

*Questões não respondidas pelo entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

ANEXO 6 

Entrevista com Guilherme Carvalhal 

 

 

 
 

 

1- Depois da escrita digital e da Internet a literatura se difere do período anterior? Como avalia 

a literatura em tempos de web e redes sociais digitais?  

 

Enquanto arte, estética, representação cultural, não vejo diferença. Escritores continuam 

escrevendo, continuam expressando sentimentos, ideias, criatividades, formam construções 

sofisticadas com o idioma, experimentam o novo, retratam realidade, etc. A mudança está no 

mercado, no modelo de distribuição e no leitor. A expansão do modelo digital, como o ebook 

ou então a publicação de poesia, contos, etc, em blogs, site, mudaram a relação do leitor com a 

literatura. Por exemplo, Paulo Leminsky e Caio Fernando Abreu tiveram forte penetração entre 

o público leitor recentemente graças às redes sociais. Há novos autores que conseguem atingir 

seu público através das redes sociais. Não há mudança estética, e sim de mercado e distribuição.  

 

 

2- Considera a rede social digital Facebook como literatura? Se for, em que gênero poderia ser 

abrigada? 

 

Não é literatura, e sim uma ferramenta de compartilhamento de conteúdo. O poeta posta seu 

trabalho lá, o autor divulga seu lançamento, etc.  

 

 

3- A escrita na era digital e na web trouxe que tipo de contribuição para a literatura e o livro?  
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Acho muito recentes as mudanças na relação autor-livro-leitor tendo as ferramentas digitais 

como suporte para avaliar de maneira exata. Parece que temos uma quantidade crescente de 

leitores no Brasil, mas o contato com a literatura é mais difusa. A possibilidade de 

autopublicação e editoras focadas em pequenas tiragens coloca muitos livros no mercado, boa 

parte deles com qualidade baixa. Enquanto qualidade baixa, friso aspectos que objetivamente 

podemos apontar, como erros de português; história clichê, batida e previsível; extrema 

influência de conteúdo televisivo e cinematográfico nos enredos; qualificação do livro enquanto 

produto, pensando-o não do ponto de vista do autor, mas sim do leitor, que passa a ser cliente. 

Assim, temos uma quantidade de leitores bem maior, porém em conteúdo com uma produção 

literária que irá produzir menos “ascese”, menos reflexão, menos deleite. De igual forma, a 

crítica literária, ambiente que no modelo todos-um de comunicação de massa situava o leitor 

em meio às produção literária perdeu sua relevância e sua autoridade, existindo uma fluidez de 

blogs literários muitas vezes alimentados por pessoas que apenas expressam opinião, mas sem 

uma capacidade mais desenvolvida de avaliar uma obra literária. Tanto que vários textos sobre 

literatura se limitam a termos como “esse livro prende o leitor”, “me apaixonei pelo personagem 

X”, análises que carecem de profundidade e que não conseguem auxiliar o leitor com uma 

leitura mais enriquecedora. Assim, temos uma produção de literatura de qualidade, sim, porém, 

o modelo difuso na relação autor-livro-leitor, ao que me parece, afasta o público leitor da boa 

literatura contemporânea e o coloca mais próximo à literatura de má qualidade.  

 

 

4- O livro impresso ou digital ganha mais ou perde mais com a circulação de textos livres no 

ciberespaço?  

 

Tenho a impressão de que a ascensão da era virtual não impactou o livro impresso, isso em um 

país onde os hábitos de leitura são ínfimos. Acho que mudou o modelo de mercado, como as 

vendas online, a livraria que se tornou café, papelaria e banca de jornal, etc. O questionável é o 

que se anda lendo, já que Marcelo Rossi e Edir Macedo costumam figurar entre os mais 

vendidos.  

 

 

5- Arrisca dizer sobre o futuro do livro como o concebemos diante do mundo povoado por 

nativos digitais daqui a pouco tempo?  

 

Não. O mundo atualmente é imprevisível demais para arriscarmos previsão.  

 

 

6- Em minha pesquisa, questiono se o perfil no Facebook é uma espécie de biografia ou 

autobiografia em rede. Considera sua página como biográfica ou autobiográfica?  

 

Talvez. É difícil definir o que seria biografia. Seria uma espécie de leitura de mim mesmo, feito 

de mim para os outros. Um simulacro meu, de como eu gostaria de ser visto. O casal que briga 

muito, mas posta foto juntos sorrindo, colegas de trabalho em que um tenta puxar o tapete do 

outro e aparecem juntos felizes. Até gente que expõe sua intimidade mais do que deveria.  

 

 

7- A escrita em Facebook tem algum valor literário? Por quê?  

 

Escrita tem valor literário. Facebook é apenas plataforma de divulgação.  
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8- Usuários comuns do Facebook sem formação acadêmica ou profissional que relatam em suas 

páginas rotinas, dramas, viagens, trocam mensagens estão produzindo textos literários? Eles 

produzem literatura?  

 

Não. Produzem narrativas. Narrativa é diferente de literatura. Literatura tem viés artístico, preza 

bela beleza, pela sofisticação do uso da língua (que é bem diferente de formalismo, pois usos 

coloquiais da língua geram muita beleza), pela criatividade. Reclamar da vida ou dizer que ama 

a esposa não é literatura. Se for assim, um rabisco de croquis é tão artístico quanto uma obra de 

Michelangelo. Foto de cachorro não é Sebastião Salgado. Filmar formiga andando na parede 

não é ser Glauber Rocha.  

 

 

9- A rede social ajuda a divulgar produtos, serviços e profissionais, entre eles, livros e autores 

de livros. As literaturas canônica, popular ou amadora têm o mesmo espaço para divulgação. 

Qual a tua opinião quanto a isto?  

 

Sim. Redes sociais são uma plataforma de divulgação. Dostoievsky tende a ser mais debatido 

em redes sociais do que um poeta que publicou suas poesias na cara e na coragem, mas o espaço 

é aberto aos dois tipos.  

 

 

10- O que acha de livros que são transcritos ou digitalizados e disponibilizados gratuitamente 

na Internet? O que é mais relevante: a obra ou o autor?  

 

Desde a questão do Napster a divulgação de conteúdo na internet tem gerado polêmica. Os anos 

se passaram e novos modelos de mercado tem sido criados, como a Netflix e o Spotfy. A 

Amazon tem um sistema parecido, em que você paga uma taxa e lê o quanto quiser, 

remunerando o autor através de um logaritmo. É preciso achar um meio termo, em que o autor 

e a cadeia de produção literária sejam remunerados e que o acesso à literatura pela população 

seja garantido. Curiosamente, a série Harry Potter é um dos livros mais vendidos da história e 

sua ascensão ocorreu concomitantemente à evolução da internet. Várias séries (Percy Jackson, 

50 Tons de Cinza), conseguiram render boas vendas mesmo com todas as ferramentas de 

pirataria existentes. Acredito que pouco a pouco o mercado irá encontrando soluções para 

encontrar esse equilíbrio.  

 

11- Como escritor ou leitor, qual a tua opinião sobre o Facebook?  

 

É uma ferramenta de comunicação que nos permite trocar ideias. Tendo pessoas próximas com 

mesmos gostos, podemos falar sobre livros, trocar opiniões, etc. Faz parte da relação de muitos 

leitores com livros e autores. 
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ANEXO 7 

 

Entrevista com Vitor Menezes 

 

 

 

21 DE FEVEREIRO DE 2017 16:17 

 
Vitor 

Seu Oci 
Lá vão as respostas: 

 
Vitor 

1- Depois da escrita digital e da Internet a literatura se difere do período anterior? 
Como avalia a literatura em tempos de web e redes sociais digitais?  

Acompanho Mcluhan na constatação de que os meios técnicos promovem novos 
ambientes e alteram as relações sociais e até as percepções sensoriais. Não poderia 
ser diferente com a literatura. Escrever à mão, em uma máquina de escrever, em 
um notebook, num tablet ou num celular nunca serão a mesma coisa. Não 
necessariamente produzirão resultados piores ou melhores, mas diferentes. 
Diferentes no que especificamente? Essa é a resposta que você deve estar 
querendo encontrar. Quanto a mim só posso especular: pode haver uma tendência 
a períodos mais curtos, a parágrafos também menores, a uma escrita mais 
telegráfica. Talvez um certo senso de urgência e de superficialidade.  
 

2- Considera a rede social digital Facebook como literatura? Se for, em que gênero 
poderia ser abrigada? Facebook não é literatura. Facebook é uma ferramenta, um 
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aplicativo, um suporte. Nele, sim, pode ser produzida literatura, e talvez a 
literatura produzida especificamente para esta plataforma venha a ser abrigada 
em um gênero específico, embora eu não saiba identificar qual. Inicialmente tendo 
a resistir a essa possibilidade, de que haveria um gênero específico para a 
literatura produzida no Facebook, até mesmo em razão de qualquer tipo de 
literatura poder ser abrigada pela plataforma.  

 

3- A escrita na era digital e na web trouxe que tipo de contribuição para a literatura e 
o livro? Creio que, ao contrário do que se pensava, fez renascer o interesse pela 
literatura. E promoveu o intercâmbio mais rápido entre os interessados na leitura e 
nos livros. A facilidade de acesso e interação aumentou muito, o que talvez se reflita 
no aumento do número de feiras literárias e bienais, há décadas passadas restritas aos 
grandes centros.  

 

4- O livro impresso ou digital ganha mais ou perde mais com a circulação de textos 
livres no ciberespaço? Avalio que ganha mais. Acontece o mesmo debate no mercado 
fonográfico. Havia a preocupação do artista em colocar uma música disponível 
gratuitamente na net, mas depois o que se viu foi que o que eles conseguiram foi furar 
o bloqueio das grandes gravadoras e dos esquemas comerciais de divulgação nas 
rádios e TVs. Formaram um público próprio e vendem diretamente para ele. Nunca 
houve tanta circulação de música como agora. Com a literatura pode ser o mesmo. A 
relação é direta entre os autores e os públicos, como mostram alguns fenômenos 
juvenis que nascem no you tube, não mais nas TVs ou grandes editoras.  

 

5- Arrisca dizer sobre o futuro do livro como o concebemos diante do mundo povoado 
por nativos digitais daqui a pouco tempo? Não tenho dados. Então é arriscar mesmo. 
Minha hipótese inicial é a de que acontece com o livro algo diferente do que acontece, 
por exemplo, com o jornalismo. Creio que o livro impresso durará mais tempo do que 
os jornais impressos. E o livro digital terá sobrevida maior do que os portais 
tradicionais de jornalismo. A diferença está na imersão exigida (maior no livro) e na 
validade do conteúdo (livro é muito mais perene do que conteúdo jornalístico).  

 

6- Em minha pesquisa, questiono se o perfil no Facebook é uma espécie de biografia 
ou autobiografia em rede. Considera sua página como biográfica ou autobiográfica? Se 
tomarmos a ideia de Felipe Pena acerca dos “fractais biográficos” ou da “biografia sem 
fim”, poderia até dizer que sim, uma vez que há o registro cotidiano de uma narrativa 
possível sobre aspectos da realidade. Mas resisto ainda a esse entendimento por não 
ver o uso dessa plataforma como um projeto autobiográfico deliberado (a menos que 
deliberadamente se queira). Há marketing pessoal, exercício de uma noção mais 
flexível de privacidade, aforismos de toda sorte, mas daí a ter um projeto biográfico 
vai uma distância. Se usasse o meu perfil no Face para fazer autobiografia, teria que 
fazer uma explanação contínua sobre a minha vida, para, no mínimo, promover 
alguma coesão entre esses “fractais”. No meu perfil, pelo menos, não é o que acontece. 
Também não percebo muito isso nos perfis das pessoas com as quais me relaciono.  
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7- A escrita em Facebook tem algum valor literário? Por quê? Se for produzida com 
este fim, sim, como pode ocorrer em qualquer plataforma. Algo como disse na resposta 
à segunda questão.  

 

8- Usuários comuns do Facebook sem formação acadêmica ou profissional que 
relatam em suas páginas rotinas, dramas, viagens, trocam mensagens estão 
produzindo textos literários? Eles produzem literatura? Claro que não é necessária 
formação acadêmica ou profissional específica para produzir literatura, mas não 
significa dizer que qualquer forma de relato é literatura. Respondendo diretamente: 
não necessariamente. Na grande maioria das vezes, não. É até possível que um 
relatório se torne uma peça literária (como no famoso caso de Graciliano Ramos, com 
o seu relatório sobre as contas da cidade de Palmeiras dos Índios, de onde foi prefeito), 
mas isso é muito raro.  

 

9- A rede social ajuda a divulgar produtos, serviços e profissionais, entre eles, livros e 
autores de livros. As literaturas canônica, popular ou amadora têm o mesmo espaço 
para divulgação. Qual a tua opinião quanto a isto? Ainda não é bem verdade que o 
espaço seja o mesmo. As ferramentas são as mesmas. E como disse em outras 
respostas, é muito mais fácil furar o bloqueio hoje em dia, mas isso não quer dizer que 
haja uma igualdade completa de oportunidades. O cânone ainda exerce uma força 
grande, pela sua influência sobre os meios legitimadores tradicionais, como 
universidades, rodas literárias, feiras. Mas, para opinar, prefiro pesar a mão no aspecto 
bom dessa maior equidade na divulgação: tem mais gente escrevendo, tem mais gente 
lendo, isso não pode ser ruim.  

 

10- O que acha de livros que são transcritos ou digitalizados e disponibilizados 
gratuitamente na Internet? O que é mais relevante: a obra ou o autor? A obra. A 
proteção ao autor foi uma invenção da indústria gráfica, que precisava garantir a sua 
remuneração pelo que investia. As editoras também pouco se importavam com os 
autores, se preocupavam é com o negócio. O autor não pode ser roubado na sua 
autoria, não pode ser plagiado, isso é outra coisa. Mas ter a sua obra multiplicada é o 
que todo autor quer.  

 

11- Como escritor ou leitor, qual a tua opinião sobre o Facebook? Uma ferramenta 
formidável que alterou o modo como usamos internet. Antes íamos até a um site, até 
um serviço específico. Agora partimos do Face para quase tudo. Nenhuma rede social 
conseguiu isso, ao menos no Brasil. O mais próximo é o twitter (que até prefiro, como 
leitor, quando quero acessar informação jornalística). Vai demorar para aparecer 
outra ferramenta mais poderosa. Muitos aplicativos foram e voltaram, enquanto o 
Face resiste. 
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ANEXO 8 

Entrevista 2 com Esio Ribeiro 

 

 

Entrevista com Esio Ribeiro, escritor, crítico literário, pesquisador e responsável pela reunião 

da poesia completa do escritor mineiro Lúcio Cardoso.  

23 de março de 2017 

 

1- Tua tese de doutorado na USP foi sobre a poesia de Lúcio Cardoso. Que realizações 

pessoais te trouxe a pesquisa? O que te motivou reunir a obra poética do escritor Lúcio 

Cardoso? 

 

Esio Ribeiro – Minha tese de doutorado foi a edição crítica da Poesia Completa do LC. 

Fiquei muito feliz com o resultado do trabalho, principalmente por ele ter sido publicado 

pela maior editora universitária da América Latina. Com modéstia incluída, sou, hoje, 

o maior estudioso da vida e da obra do LC. O que motivou escrever este trabalho foi por 

a poesia do LC estar esquecida naquele momento e por eu gostar e acreditar nela.  

 

2- Quanto tempo levou para concluir esse trabalho? 

 

ER – O doutorado durou quatro anos e meio, que era o prazo de um doutorado na USP 

naquela ocasião. Depois, para a publicação, foram mais uns dois anos de refacção e 

escrita do texto de apresentação que a edição traz. 

 

3- Quais obras de Lúcio Cardoso foram analisadas? 
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ER – Os dois livros publicado em vida (Poesias e Novas Poesias), o póstumo (Poemas 

inéditos), os poemas dispersos em periódicos e mais todos dos manuscritos que ele 

deixou, incluindo os “incompletos”.  

 

4- Pensou ou pensa em escrever uma biografia do autor? 

 

ER – Sim, tanto penso que já comecei a entrevistar pessoas que o conheceram. Mas é 

projeto que ainda está longe de ser concluído. 

 

5- Considera uma biografia algo acabado ou trata-se de uma obra que requer constante 

atualização? 

 

ER – Nenhuma biografia é definitiva. Veja, por exemplo, o caso da Clarice Lispector, 

já são três as biografias sobre ela – sem falar na fotobiografia -, e a cada uma foi 

agregado um fato novo para o público leitor.  

 

6- Todo escritor ou romancista que alcança relevância e reconhecimento merecem ser 

biografados ou suas obras já retratariam suas existências? É importante conhecer a vida 

pessoal do escritor/autor? Por quê? 

 

ER – Sim, acho muito importante se ter uma biografia de autores expressivos, ajuda 

muito quem vai os estudar, por exemplo. Como no meu caso ao estudar a obra poética 

do Lúcio Cardoso. Os Diários dele me ajudaram imensamente, enriqueceram o meu 

estudo sobre a sua poesia. Se eles não existissem eu teria penado bastante para chegar 

às conclusões que cheguei.  

 

7- As narrativas na Internet ou em redes sociais digitais seriam elementos ou vestígios para 

aproveitamento sobre uma biografia nos tempos atuais? 

 

ER – Os blogs, por exemplo, seriam de alguma valia, e também os sites pessoais. Sem 

falar nas revistas virtuais, que publicam textos em prosa e verso, incluindo aí os ensaios.  

 

8- Pensa em contar tua história em uma autobiografia? O que acha se alguém um dia quiser 

escrever a tua biografia? 

 

ER – Eu nunca pensei nisso, estou até rindo aqui com o inusitado da pergunta. Eu 

mesmo escrever... acho que não o faria. O que gostaria de dizer já está nos meus poemas, 

contos, romances e ensaios. Sobre alguém querer algum dia fazer uma biografia sobre 

mim, eu não faria nenhuma objeção sobre isto. Acho bobagem você proibir um biógrafo 

de contar a sua história, como fez o Roberto Carlos, a família do Garrincha e a do Noel 

Rosa. São figuras de proa da nossa cultura, não podem proibir de se falar sobre o que é 

público. Nos EUA você pode escrever sobre quem você quiser. 

 

9- O que há de mais interessante em uma biografia e o que isso pode representar para o 

leitor? Você lê biografias? Destacaria algumas?   
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ER – Uma biografia de alguém interessante pode te fazer querer inventar outra vida para 

você. Eu leio muito biografias. Uma que li recentemente e que gostei imensamente foi 

a da Rita Lee: Rita Lee – uma autobiografia. E antes desta, a da Patti Smith, Just Kids. 

É preciso ter coragem para se expor os fatos de uma vida. Estas duas cantoras tiveram. 

Assim como Lúcio Cardoso teve coragem, como pouquíssimos, de expor sua vida ali, 

de maneira tão densa e poética. 

 

10- A escrita íntima em diários, blogs e redes sociais pode ser observada e considerada como 

literatura ou fontes para uma biografia ou autobiografia?  Tem ou já teve diário ou 

anotações pessoais? 

 

ER – Sim, porque não. Mas é quase impossível chamar ao que se escreve 

corriqueiramente de literatura. Literatura é outra coisa. Exige muito de quem escreve. 

Estas coisas de internet só querem o veloz. E literatura “veloz” não existe. Podem ser 

fontes para uma biografia ou autobiografia. Isto é, se houver alguma relevância no que 

foi escrito. Tudo é muito relativo. 

 

11- A obra de Lúcio Cardoso não é conhecida do grande público, algo frequente no Brasil. 

No entanto, redescobertas ocorrem. Acha que a literatura em tempos de Internet pode 

evoluir ou o contrário? O que espera da literatura brasileira? 

 

ER – A internet já avançou muito, mas não vejo hipótese de ela alavancar a literatura, 

pode até divulga-la, mas alavancar... São linguagens diferentes. Internet não requer 

concentração, nada, basta sentar e ler. O mais difícil é filtrar o que presta do que não 

presta ali. E tem mais coisas que não prestam do que que prestam. Literatura pede paz, 

um cantinho bacana, cadeira confortável, silêncio, disposição e, para mim, mais uma 

taça de bom vinho...  

Não espero nada da literatura brasileira. Se ela der algum fruto novo bom, ótimo, se não 

der, ótimo também. Literatura não é linha de montagem. E creio que não teremos nunca 

mais autores da estatura de um Guimarães Rosa ou de uma Clarice Lispector. 
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ANEXO 9 

 

 

 
 

 

 

Questionário com usuários do Facebook 

 

Pesquisa com usuários do Facebook sobre práticas e hábitos de escrita, leitura e 

interesses literários 

 

1 -  Identificação  

(    ) sexo masculino 

(    ) sexo feminino 

(    ) outro 

 

2 - Idade do Usuário 

(    ) até 17 anos 

(    ) 18 a 24 anos 

(    ) 25 a 29 anos 

(    ) 30 a 39 anos 

(    ) acima de 40 anos 

 

3 - Grau de Escolaridade 

(   ) Fundamental completo 

(   ) Fundamental incompleto 

(   ) Ensino Médio completo 
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(   ) Ensino Médio incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Pós-Graduado Latu Sensu 

(   )  Mestrado 

(   )  Doutorado 

(   ) Pós-Doc 

 

4- É usuário do Facebook há quanto tempo? 

(   ) desde o início em 2004 

(   ) há um ano ou menos 

(   ) entre 2 e 4 anos 

(   ) entre 5 e 7 anos 

(   ) entre 8 e 12 anos 

 

5- Acessa o Facebook todos os dias da semana? 

(    ) sim 

(    ) não 

 

6- Em média, quantas horas diárias se dedica ao Facebook? 

(  ) até uma hora 

(  ) entre 2 e 4 horas 

(  ) entre 5 e 7 horas 

(  ) entre 8 e 10 horas 

(  ) mais de 10 horas. 

 

7-  Quantas pessoas fazem parte de sua lista de amigos no Facebook? 

 

(  )  até 50 pessoas 

(  ) entre 50 e 100 pessoas 
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(  ) entre 100 e 500 pessoas 

(  ) entre 500 e 1000 pessoas 

(  ) mais de 1000 pessoas.  

 

8-  No Facebook, o que mais chama a atenção? 

(  ) textos escritos 

(  ) fotos 

(  ) vídeos 

(  ) links para outros sites 

(  ) outro tipo de postagem.  

 

9-  Em teu perfil no Facebook o que prefere postar? 

(  ) textos escritos 

(  ) fotos 

(  ) vídeos 

(  ) textos com fotos ou vídeos 

(  ) links para outros sites 

(  ) outro tipo de postagem.  

 

10-  Em geral, o que mais interessa no Facebook? 

(  ) textos escritos 

(  ) fotos 

(  ) vídeos 

(  ) textos escritos com fotos ou vídeos 

(  ) links para outros sites 

(  ) outro interesse.   

 

11- Destaque os assuntos de seu interesse no Facebook? 

(  ) compartilhar vida pessoal e opiniões  (  ) interagir 

(  ) livros/ literatura - (  ) artes plásticas -  (  ) música  - (  ) cinema - (  ) teatro –  
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(  ) televisão -  (  ) - fotografia  - (  ) política -  (  ) religião  - (   ) trabalho  - (  ) estudos –  

(  ) fofoca  -  (  ) ativismo social – (  ) conhecer pessoas -  

(  ) notícias/jornalismo  -  (  ) filosofia  -  (  ) negócios  -  (  ) viagens -  (  ) moda – 

(  ) sexo  -  (  ) saúde -  (  ) entrevistas -   (  ) animais -  (  ) ecologia/meio-ambiente – 

(  ) poesia  -  (  ) amizade  -  (   ) outros interesses. 

 

 

12-  No Facebook, o que prefere? 

(  ) ler textos 

(  ) escrever textos 

(  ) ler e escrever textos 

(  ) nenhuma das alternativas 

 

13-  Comenta postagens dos amigos e de usuários no Facebook? 

 

(  ) sim, comento sempre     /     (  ) não, nunca comento       /  (  ) às vezes comento 

 

14-  Sobre textos no Facebook, o que prefere ler? 

(  )  textos curtos 

(  )  textos médios 

(  )  textos longos 

(  ) textos de qualquer tamanho 

(  ) não ler nenhum texto 

 

15- Quando faz postagens no Facebook, o que prefere? 

(  ) escrever textos curtos 

(  ) escrever textos médios 

(  ) escrever textos longos 

(  ) escrever textos de qualquer tamanho 

(  ) nunca escrever textos 
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16- Que tipo de leitura  te agrada? 

(  ) ler textos impressos em papel 

(  ) ler textos em suporte digital (computador, notebook, celular etc) 

(  ) tanto faz texto impresso ou texto em suporte digital 

(  ) nenhuma leitura me agrada 

 

17-  O que mais costuma ler? 

(  )  livros de literatura, romances ou histórias de ficção 

(  )  jornais e revistas 

(  )  textos escolares, acadêmicos, técnicos ou profissionais 

(  )  redes sociais digitais 

(  )  não costumo de ler frequentemente 

 

 

18- O que é mais interessante? 

(  ) ler livros  

(  ) ler qualquer texto no Facebook 

(  ) não ler 

 

19- Por ano, você costuma ler quantos livros? 

(  ) um livro 

(  ) entre 2 e 4 livros 

(  ) entre 5 e 8 livros 

(  ) entre 9 e 12 livros 

(  ) mais de 12 livros 

(  ) nenhum livro 
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20-  O Facebook ajuda a contar parte de sua história pessoal ou biografia? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

21- Gostaria de ter sua biografia publicada em livro ou na internet? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

22- A escrita e publicações no Facebook podem ser consideradas Literatura? 

(  ) sim 

(  ) não 

 

23-  Para você, o que é Literatura? 

 

 

 

24- Como rede social digital e fonte de leitura o Facebook é: 

 

(  ) Ruim 

(  ) regular 

(  ) bom  

(  ) muito bom 

(  ) ótimo 
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ANEXO 10  

Respostas referentes ao item número 23 do questionário com usuários do Facebook 

“Para você, o que é literatura?” 

 

Para você, o que é literatura? 

1- Algo que transmita ao seu leitor, um texto bem elaborado de ideias e que traga um 

esclarecimento, uma notícia, ou que sirva em certos casos, como sinal de alerta, acho 

que isso!! 

2- Textos produzidos intencionalmente, não necessariamente ficcional, que obedece certa 

técnica e estilo. 

3- Textos que conservam certa estilística. 

4- Criatividade 

5- É a escrita da realidade, do meu olhar da realidade 

6- É arte! 

7- Uma forma de narrativa que faça algum tipo de uso estético da linguagem escrita 

8- Arte em forma de escrita. 

9- Todo tipo de conjunto de palavras que atraem a atenção de variados leitores. Uns gostam 

de notícias, uns gostam de clássicos romances, outros de poesia. Muitos gostos para 

muitos textos diferentes: tudo é literatura. 

10- É a arte dá escrita com arte 

11- É uma forma de arte, através da qual podemos nos expressar pela escrita ou leitura de 

textos com uma estética construtiva poética 

12- Uma forma de expressão artística capaz de representar a realidade e subjetividades. 

13- Textos que falam de qualquer assunto 

14- É tudo pra mim. 

15- É a arte de compreender a vida com auxílio das letras. 

16- É o que me provoca pensar. É a contra informação. 

17- Um resumo da vida de alguma pessoa. 

18- Texto! Qualquer pedaço de papel escrito, pintado ou rabiscado, que narre algum fato ou 

simplesmente reproduza ou invente uma história, pra mim, é literatura! 

19- Hábito de ler no cotidiano coisas de cunho intelectual e pessoal ou de cunho comum 
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20- Literatura é uma das várias expressões artísticas no mundo 

21- EXPRESSAO ARTISTICA OU NAO DO PENSAMENTO 

22- Histórias reais ou fictícias relatando costumes, tradições, etc. 

23- Cultura em forma de letras 

24- Todos textos que são publicados de maneira formal, sejam livros ou HQs por exemplo. 

25- Uma forma de expressão feita pelo autor 

26- Fonte de prazer 

27- Qualquer ato que te passa informação 

28- A melhor resposta seria talvez. Depende de quem a escreve. Compor escrita de maneira 

artística não é comum ao Facebook. Disto sinto falta. A muito tempo observo o pouco 

cuidado com a Língua Portuguesa e tão pouco com valores Artísticos. Acredito, que 

falte leitura e valores resgatados para com este fazer. Desejo a ampliação de meios para 

a informação entretanto a manutenção da formação sem desprezar o valor da mesma. 

29- Literatura é todo texto que nos faz sair da zona de conforto para enveredar em outras 

trajetórias que, de certa forma, interferem diretamente na minha vivência, uma vez que 

me permite refletir sobre realidades diferentes da minha. 

30- Forma de expressão com palavras 

31- Qualquer expressão artística feita por meio de palavras 

32- Crônicas, poesias, artigos escritos em material impresso ou não 

33- Transmitir ideas, conocimientos, sensaciones, sentimientos, vivencias, esperanzas y 

sueños escritos 

34- Um meio para obter crescimento emocional, espiritual e intelectual. 

35- É a arte a ciência da escrita. 

36- Algo que agrega conhecimento ou experiência. 

37- Toda produção textual desde que traga acréscimos de novos conhecimentos 

38- Literatura envolve um tipo de narrativa diferenciada, que não costuma acontecer no 

Facebook. 

39- Uma forma de expressão 

40- Uma forma de expor a mente 

 50- O uso de palavras para registros, sejam eles artísticos ou não. 

      51- São texto com conteúdo, bem escritos. 
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      52- Respondendo ainda a pergunta acima que fará um link com a pergunta abaixo, pra mim 

os textos do Facebook dependendo do conteúdo podem ser ótimos, como podem ser péssimos, 

eles tem grande serventia na causas atuais de exposição do racismo, machismo e homofobia; e 

em contrapartida existem sim textos que são completamente vazios quanto a conteúdo útil à 

sociedade. E quanto a segunda pergunta, a literatura tanto a ficcional e a realística tendem a ter 

centros de verdade, e voltando na história do Brasil onde a Literatura era um simples diário de 

bordo, um texto técnico descrevendo o que havia nestas terras para a corte Portuguesa; sim, o 

Facebook está atualmente tendo essa mesma função, quando os usuários resolvem usá-lo em 

um prol maior. 

      53- Para mim é o texto oriundo do popular, são histórias com fundamentos localizados como 

época, lugar. 

      54- Literatura é toda produção escrita que tenha como único ou entre os demais fins, um 

fim recreativo. 

      55- Algo que acrescente mais que o senso comum, com consistência, sem ideias vazias ou 

pensamentos não concluídos. 

      56- Histórias, poemas, palavras, para ser contada. 

      57- São textos em prosa ou verso que obedecem a um certo padrão fixado pelos estudiosos 

do assunto. 

      58- Literatura é a arte de criar e compor textos 

      59- Textos publicados, com boa escrita, com bom enredo e cativantes ao público 

       60- Textos, histórias, relatos, que falem sobre algo relevante sobre algum assunto, de forma 

bem elaborada, pesquisada, de fonte confiável e forma clara 

       61- Fonte de conhecimento 

       62- Literatura é a suspensão de um mundo tangível, uma forma de escapar à realidade para 

debruçar-se na realidade/ ficção do outro. 

       63- Textos em prosa escritos corretamente. 

       64- Arte de contar histórias por escrito 

       65- Agregado de informações colocadas dentro de um livro, seja para entretenimento ou 

aprendizado 

       66- Tudo que é escrito, contado, cantado, desenhado, dramatizado, etc... 

       67- Histórias longas sobre algum tema qualquer. 

       68- Aspecto formal é significativo de 1 obra 
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       69- Algo, que dê certa forma, passe uma mensagem 

       70- Toda escrita com arte 

       71- É tudo aquilo que é contado, passado de um para o outro. Uma história real ou ficção. 

       72- Livros 

       73- Composição artística de textos 

       74- A escrita sobre determinado assunto em que haja um pensamento organizado, coeso e 

com ideias que remetam a outras literaturas que não necessariamente tratem do mesmo assunto. 

Unindo a tudo isto vem também capacidade de surpreender, levitar e, sobretudo, emocionar. 

       75- Uma forma de perceber a realidade e a linguagem para além da superfície 

       76- Linguagem escrita 

       77- A Literatura é a arte de compor e expor escritos artísticos, em prosa ou em verso. 

       78- Algo que vc possa adquirir informação e conhecimento. 

       79- Qualquer boa escrita a respeito de assuntos que agradem a algum grupo de pessoas 

80- Textos com coesão e conteúdo 

81- Arte 

82- escrita de determinada região em determinado tempo 

83- Textos com conteúdos q façam as pessoas refletirem, q mude a forma de pensar. 

84- conhecimento 

85- Compilado/tradição de escritos de alguma natureza. 

86- Qualquer texto. 

87- Tudo que é escrito com o objetivo de contar algo. 

88- é transformar letras em um texto com significado, com objetivo específico. 

89- Resumindo, uma forma de linguagem escrita. 

90- Depende... 

91- uma fonte de conhecimento geral 

92- Construções de mundos - reais ou fictícios. 

93- A literatura, em minha opinião, é o que nos faz sonhar ou idealizar o inimaginável. 

94- Livros. 

95- qualquer texto lido ou escrito. 
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96- É o que fica registrado em forma de escrita, com arte, referindo a história de um lugar 

ou pessoas. 

97- E um conjunto literário que pode pertencer tanto a algum lugar ou alguma época ou 

tendência 

98- Textos escritos por pessoas que entendam ou queira falar algo que tenha conhecimento 

99- Literatura entendo como algo publicado que tenha um valor ou que seja do interesse de 

alguém. Creio que simples textos não são literatura, mas com o tempo podem vir a ser. 

Acabam contando histórias próprias de indivíduos, revelando a biografia ou a arte de 

cada um. 

100- Ler, escrever, comunicar e imaginar 

101- um bom texto e um bom livro. 

102- Literatura passa por um saber especifico. Seria algo como um passado para uma 

cultura. 

103- Expressão, opinião. 

104- Escrita artística 

105- A escrita como arte. 

106- É a manifesfação da arte através da letra, da escrita. É mudar a realidade ou trazer 

a realidade através das palavras. 

107- histórias criadas 

108- Textos construtivos 

109- Um mundo fora do seu... q te faz imaginar... te faz aprender... 

110- É o cotidiano como forma de arte 

111- Qualquer escrita que agregue valor ao indivíduo, transformando-o de alguma 

forma após o término, mesmo que minimamente. Por isso, na minha opinião, algo 

irrelevante como os textos do Facebook não são considerados literatura. 

112- É poder saber de vários assuntos.  

113- Texto com função poética 

114- Livros de ficção e biografias 

115- O hábito de ler, seja textos médio ou grandes 

116- É a arte da palavra, a arte de escrever ideias e narrar, seja ficção ou não. Acho 

que o facebook não é literatura porque as pessoas não pensam tanto antes de escrever, 
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fora exceções. E mesmo os textos bem escritos, contendo opiniões próprias ou fatos 

pessoais, são muito fragmentados. Para mim, literatura não cabe no conceito da rede 

social, embora seja um meio para discutir sobre ela. 

117- Um bom livro 

118- Obra de arte 

119- Literatura para mim é leitura, escrita, o modo de se expressar e uma influência 

na sociedade. 

120- qualquer expressão que usa um ou mais temas dando uma sequência lógica pode, 

para mim, ter conotação literária 

121- Literatura é uma forma de dar vida pela escrita aos acontecimentos marcantes do 

mundo ou na história de vida, podendo referir-se ao passado, presente e futuro. 

122- A produção de textos de forma artística, política ou com qualquer cunho. 

123- Obras escritas com valor artístico. 

124- Acredito que é a escrita...Os contos literários fazem parte da literatura 

125- Texto construído com duas preocupações básicas: Estética e informatividade. 

Isso não significa que o que foge dos padrões estéticos médios não seja "bom", mas na 

minha opinião essas duas coisas são a definição. 

126- Qualquer texto que me agregue algo e me faça refletir. 

127- Literatura é texto que tenha cunho cultural ou com foco específico da sua área 

profissional 

128- Literatura é a exposição e o arquivamento de uma teoria, sentimento, ideia ou 

história, seja fictícia ou não. 

129- Leitura 

130- A literatura vem desde poesias ou a questionamentos, também o conteúdo de 

alguma cena ou cultura, etc. 

131- A arte de tornar palavras mais do que simples letras 

132- Expressão literária artística com algum objetivo. Se o texto publicado no 

Facebook for apenas uma "opinião" ou um conto de algum caso sem causar inspiração 

ou sem ter a beleza e graça literárias com criatividade, não considero "literatura". Mas 

posso estar bem equivocada! 

133- o ato de contar algo uma história ficcional ou não, através da escrita. 
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134- Um bom texto pode ser considerado literatura 

135- Fonte de informação e entretenimento. 

136- Literatura seriam textos elaborados com qualidade, fonte confiável e 

embasamento. Não considero o Facebook como literatura, pois possui todo tipo de 

conteúdo, porém de diversas fontes que podem não ser confiáveis. 

137- O ato de escrever algo, o conjunto de obras literárias de determinado autor. 

138- Coerência 

139- Acredito que seja uma forma de manifestação artística. 

140- Textos artísticos que podem ser postados no fb mas escritos no fb em si não são 

literatura. 

141- Qualquer expressão por escrito 

142- É arte de escrever. 

143- Uma forma de arte escrita, seja em qualquer lugar. 

144- Tudo 

145- Formas de se expressar que te leve a sentir ou refletir sobre algo 

146- Textos com conteúdos importantes ou sérios e livros de qualquer gênero... 

147- É navegar em histórias diversas, sentir emoções. 

148- Um conjunto de escritas e escritores. 

149- E todo texto escrito que expressa em algum momento os pensamentos do autor 

150- Aquele livro grosso, com texto interessante e o cheiro de livro. Amo o cheiro de 

livro. Não consigo me adaptar aos ebooks. 

151- Livros poéticos 

152- expressão estética por intermédio da linguagem escrita. 

153- Textos que tenham algum tipo de assunto/tema. 

154- Estudo de textos, escritores, obras influenciadoras. 

155- escritos que passam sentimentos, pensamentos e vontades 

156- Arte 

157- Uma forma ficcional, poética, criativa de dizer o real! de dizer o real 

158- A arte de expressar - se por meio de um texto ou imagem. 

159- Algo que sempre quis dizer e nunca consegui 
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160- Toda história produzida a partir de fatos reais ou não, de agradável leitura 

161- Conjunto de palavras com conteúdo, não qualquer textão mimizento. 

162- Algo mais denso e perene do que os textos publicados no Face. 

163- Arte escrita com propósito reflexivo. 

164- Transfiguração da realidade. 

165- É arte ou jornalismo. Forma de conseguir conhecimentos além da vivência 

166- Literatura, para mim, é toda forma de escrita que tenha conteúdo de qualidade 

que possa ser significativo para o público geral em forma de prosa, independente do 

assunto. Hoje em dia ela pode ser encontrada em livros, sites, blogs e redes sociais. 

167- É a didática de interpretação da linguagem. Feita por quem escreve certo. 

168- É todo o tipo de expressão de maneira detalhada, descrita, narrada. 

169-  Qualquer tipo de linguagem verbal/não verbal, MAS o que realmente me 

interessa são leituras com conteúdo, que nos trazem um meio de raciocínio em cima do 

assunto. 

170- Tudo que contenha importância. Criação de textos. Cultura. Uma arte. 


