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RESUMO 

 

RANGEL, Ingrid Ribeiro da Gama. Autopublicações em Redes Sociais Digitais: análises de 

escritas poéticas com contornos ciberculturais. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 

Poemas, embora sejam de grande importância cognitiva e cultural, não têm muito espaço no 

mercado editorial. Por esta razão, em diferentes momentos históricos, poetas brasileiros 

recorreram à autopublicação. Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação e a popularização da internet, os autores encontraram, no ciberespaço, um 

acessível e democrático meio de divulgação literária. Contudo, a cibercultura pode 

impulsionar alterações na escrita de versos, motivada pela oferta de hipermídia, pelo convite 

ao uso de imagens e pela tendência a textos minimalistas. Dentro dessa perspectiva, o objetivo 

principal do presente trabalho foi apontar as mudanças – de acesso, de apresentação, de 

recepção, de conteúdo e de divulgação – nos poemas a partir de autopublicações no 

ciberespaço. Para tanto, foram adotadas, como metodologias, pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de observação de textos poéticos publicados em um grupo e em uma página pessoal 

do Facebook. Com o estudo, verifica-se que o ciberespaço é aberto à autopublicação e pode 

impulsionar mudanças nos textos poéticos, principalmente nas apresentações. Entretanto, com 

base na pesquisa de campo, pode-se afirmar que a decisão sobre a estrutura e sobre o 

conteúdo dos poemas ainda é de seus autores. Afinal, a receptividade dos textos nas RSD está 

fortemente atrelada ao capital social dos autores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Autopublicação. Poema. Ciberespaço. Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

RANGEL, Ingrid Ribeiro da Gama. Autopublicações em Redes Sociais Digitais: análises de 

escritas poéticas com contornos ciberculturais. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018. 

 

Poems, although of great cognitive and cultural importance, do not have much space in the 

publishing market. For this reason, in different historical moments, brazilian poets resorted to 

self-publishing. With the development of Information and Communication Technologies and 

the popularization of the Internet, the authors found in cyberspace an accessible and 

democratic means of literary dissemination. However, cyberculture can boost changes in 

verse writing, motivated by the offer of hypermedia, by the invitation to use images and by 

the tendency to minimalist texts. Within this perspective, the main objective of the present 

work was to point out the changes - of access, of presentation, of reception, of content and of 

divulgation - in the poems from autopublicações in the cyberspace. In order to do so, 

methodologies, bibliographic research and observation research of poetic texts published in a 

group and on a personal Facebook page were adopted. With the study, it turns out that 

cyberspace is open to self-publishing and can foster changes in poetic texts, especially in 

presentations. However, based on the field research, it can be affirmed that the decision on the 

structure and content of the poems is still of their authors. After all, the receptivity of the texts 

in the RSD is strongly tied to the social capital of the authors. 

 

KEYWORDS: Self-publishing. Poem. Cyberspace. Facebook. 
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INTRODUÇÃO 

 

A literatura, por não ter compromisso em relatar factualmente os acontecimentos 

sociais, pode ser uma alternativa para quem deseja, além de se comunicar, expressar suas 

emoções e percepções do cotidiano. Por meio da arte literária, o indivíduo pode ressignificar o 

mundo e desenvolver sua capacidade imaginativa. 

No gênero poético, os potenciais do verbo escrito são ampliados. Por ser um texto 

normalmente mais sintético e substancial, cada palavra de um poema é de grande importância 

para a comunicação das emoções do poeta e de seu olhar autêntico sobre questões da essência 

humana e até mesmo acontecimentos cotidianos. 

Entretanto, mesmo sendo de notório valor, a produção poética tem encontrado 

dificuldades para chegar aos leitores por meio de editoras de livros impressos. Entraves 

editoriais levaram poetas como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Ferreira 

Gullar – contemporaneamente reconhecidos como cânones literários – a custearem suas 

primeiras obras. Na década de 1970, a Geração Mimeógrafo, de forma alternativa, reproduziu 

seus versos a fim de fazê-los chegar aos leitores.  

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a 

popularização da internet, os poetas passaram a ocupar o ciberespaço, fazendo as suas 

autopublicações. Isso porque o meio virtual se apresenta favorável à divulgação literária por 

ser mais democrático e acessível.  

Nas Redes Sociais Digitais (RSD), além do espaço de divulgação, os autores têm a 

oportunidade de se conectar efetivamente com vários grupos de pessoas, ampliando as 

possibilidades de formação de novos leitores. As RSD, de caráter fundamentalmente 

interativo, ainda permitem que autores dialoguem com os seus leitores e que conheçam a 

qualidade da recepção de seus textos.   

Todavia, a cibercultura pode implicar mudanças, no fazer literário, impulsionadas pela 

oferta de hipermídia, pelo apelo ao uso de imagens e pela prática de leitura, muitas vezes 

apressada, de internautas que não desejam demorar na visualização de um post, por exemplo. 

A viabilidade de um diálogo mais efetivo entre poetas e seus leitores pode ser positiva, mas 

também pode gerar um excesso de influências externas no processo criativo que, no caso de 

poemas, costuma ser introspectivo. 

Nesta perspectiva, depara-se com a seguinte questão-problema: quais são as 

consequências, para a produção literária, da utilização das RSD como meios de 

autopublicação? Problematizando esta questão, surgem as indagações: quais são as 
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ferramentas ofertadas pelas RSD que valem à autopublicação poética? Quais são as 

características dos poemas divulgados nas RSD? Como os internautas recebem os poemas nas 

RSD? O trabalho problematiza a possibilidade de mudanças, na arte poética literária, 

decorrentes da influência do ciberespaço, mais especificamente das RSD como locais de 

divulgação de poemas. Afinal, em um meio permeado por imagens, por inúmeros posts e por 

solicitações para que sejam autopublicados textos mais abreviados, poetas podem ser tentados 

a mudar a escrita de seus versos. 

A fim de buscar responder aos questionamentos apontados, partiu-se da hipótese de 

que poemas escritos para serem divulgados em RSD têm apresentações distintas dos 

impressos em livros porque o meio convida ao uso de novos recursos (como imagem, áudio e 

vídeo) e à redução dos tamanhos dos textos para que as suas leituras sejam facilitadas. 

O estudo, inserido na linha do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem 

(PPGCL) dedicada a Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, Educação e Novas 

Tecnologias da Informação, teve como objetivo geral apontar as mudanças – nos acessos, nas 

apresentações e nas divulgações – nos poemas a partir de autopublicações no ciberespaço. 

Especificamente, pretendeu-se: 

a) Comparar as diferentes formas de divulgação de textos poéticos, no tempo 

protagonizado pela escrita e no tempo da informática; 

b) Verificar as possibilidades de autopublicação ofertadas pela RSD Facebook;  

c) Analisar as formas de apresentação dos poemas divulgados na RSD, tanto em 

grupos como em página pessoal; 

d) Observar a receptividade, pelos usuários da rede, dos poemas virtualmente 

autopublicados.  

As transformações tecnológicas e as TICs oriundas do processo de informatização dos 

meios impulsionaram mudanças na sociedade como o estreitamento das distâncias entre 

territórios e culturas. Entretanto, essas mesmas mídias viabilizaram a criação de um espaço 

virtual fértil para a venda de imagens e para a transformação da arte em um produto de 

entretenimento, muitas vezes, esvaziado. 

 Neste cenário, faz-se importante entender até que ponto a arte literária, representada 

neste trabalho pelo poema, é subordinada aos desejos de visibilidade, popularidade e 

notoriedade de alguns autores que, mais do que produzir uma obra de arte superior, desejam 

ter seus textos lidos, curtidos, comentados e compartilhados. 

 Não se deslegitima o anseio dos poetas de terem suas publicações bem recebidas, mas 

se acredita que a notoriedade não pode estar em detrimento da autenticidade do fazer poético. 
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A instantaneidade recorrente no ciberespaço pode impulsionar a produção de textos 

aligeirados, comprometendo o papel da arte para o desenvolvimento humano. Quando se 

destaca o incentivo à produção do poema instantâneo, de fácil consumo, não se pretende dizer 

que o texto curto não tenha relevância e profundidade. Essa rapidez não está, 

necessariamente, relacionada à quantidade de versos, mas ao alijamento dos conteúdos e dos 

signos utilizados em alguns textos que indiciam desconsiderar a capacidade cognitiva dos 

leitores.  

 Os esforços para o desenvolvimento da pesquisa são justificados, pois é importante 

que se debruce sobre questões referentes à autopublicação de poemas na internet, 

principalmente nas RSD, onde a interatividade é potencializada. 

 Almejando-se o alcance dos objetivos propostos pelo trabalho, traçou-se uma 

metodologia pautada em pesquisa teórica e de campo. A pesquisa teórica deu-se em torno, 

principalmente, da comunicação social e da literatura. No campo da comunicação social, 

destacam-se Raquel Recuero e Pierre Levy. Este, apesar de não ser um comunicólogo, 

direciona a sua filosofia ao entendimento das implicações do uso da informática pela 

sociedade.  Entre as áreas de comunicação e literatura está Lúcia Santaella, com o 

levantamento histórico das culturas midiáticas e seus estudos semióticos, cuja base teórica – 

Peirce – também fundamenta este trabalho.  O suporte teórico na área da literatura é 

direcionado à poética. Dentre os autores que alicerçaram a pesquisa estão Alfredo Bosi, 

Massaud Moisés, Thomas Elliot, Roman Jakobson, Heloísa Buarque de Hollanda e Pedro 

Lyra – que, além da contribuição teórica, teve suas publicações poéticas no Facebook, 

compondo o corpus da pesquisa.  

A pesquisa de campo ocorreu no ciberespaço. Inicialmente, foram realizadas pesquisas 

exploratórias na internet para verificar diferentes formas de autopublicação ciberculturais. 

Posteriormente, ainda com caráter exploratório, foram feitas pesquisas no grupo do Facebook 

Simplesmente Poesias a fim de melhor desenvolver os caminhos da pesquisa no espaço 

virtual.  

Os poemas autopublicados, durante todo o mês de setembro de 2017, no Simplesmente 

Poesias e na página pessoal do poeta Pedro Lyra  foram analisados, pela pesquisa de campo, 

em estudos de casos. Optou-se tanto pela análise quantitativa quanto pela análise qualitativa 

(fundamentada pela semiótica peirciana) dos dados e textos poéticos levantados pelo estudo. 

 Também integraram a metodologia os questionários – com questões abertas, aplicados 

junto a leitores e poetas do grupo virtual do Facebook – e a entrevista, realizada com o 

professor e poeta Pedro Lyra. 
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 A pesquisa, como um todo, foi organizada em sete capítulos. O primeiro deles trata da 

influência dos meios de informação e comunicação na formação cultural. Na primeira seção, 

são apresentados e discutidos os tempos tecnológicos de Pierre Lévy e a divisão das eras 

culturais de Lúcia Santaella. Tratam-se ainda das diferentes teorias de estudo dos meios de 

comunicação, além de exemplificar as formas de criação literária em plurais momentos 

tecnológicos.  

 O segundo capítulo é dedicado ao entendimento da cibercultura. Conceitos como 

“ciberespaço”, “virtual” e “inteligência coletiva” são desvelados. O tópico também discorre 

sobre as ferramentas tecnológicas e ações humanas que possibilitam a existência do espaço 

virtual. 

 No terceiro capítulo, é realizada uma discussão sobre os conceitos de poema e poesia. 

São abordadas as diferentes funções da linguagem, com ênfase na poética, e as características 

mais comuns da literatura versificada. Discute-se também a função social do poema. A 

semiótica, que se trata de uma lógica para o desvelamento de diferentes tipos de signos, é 

apresentada, no capítulo, como um importante método de análise de publicações 

ciberculturais.  

 No quarto capítulo, são analisadas as diferentes formas de autopublicação. A seção 

fala de autores integrantes dos cânones literários que, no início de suas carreiras, custearam 

suas obras; da geração mimeógrafo, que buscou formas alternativas de reprodução e 

publicação de poemas; e, por fim, aborda-se o ciberespaço como meio de autopublicação.  

 O quinto capítulo é dedicado ao entendimento das redes sociais como espaços 

importantes de autopublicação de poemas. Além da discussão conceitual de “rede social 

digital”, é investigado o trabalho de face, utilizado por internautas para a conquista de capital 

social. No capítulo, são também apresentadas três RSD (Orkut, Twitter e Instagram) nas quais 

são possíveis autopublicações literárias.  

 Seguindo, tem-se o sexto capítulo, que aborda especificamente o Facebook. No texto, 

são apresentadas e discutidas ferramentas e opções de interatividade ofertadas pela RSD. 

Casos de poetas facebookianos que ganharam notoriedade nacional são comentados, assim 

como o potencial mercadológico da rede social.  

 No último capítulo, tem-se a descrição, as análises e a discussão dos dados levantados 

pela pesquisa de campo realizada no Facebook, especificamente no grupo virtual 

Simplesmente Poesias e na página pessoal do poeta Pedro Lyra.  
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 Acredita-se que, seguindo a metodologia e caminhando pelos capítulos propostos, 

pode-se chegar a considerações finais sobre o impacto da rede virtual e dos internautas no 

conteúdo e na apresentação dos poemas autopublicados no Facebook.  
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1 A INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO 

NA FORMAÇÃO CULTURAL 

 

A comunicação é necessária para a sobrevivência dos seres vivos. Segundo George 

Steiner (1990) todos os animais se comunicam. A forma que uma abelha bate suas asas, por 

exemplo, é um meio de comunicação em seu grupo. “Onde há vida multicelular, onde 

coexistem e competem diferentes filos, há, tem de haver, a articulação de significado. Apenas 

o inerte é mudo. Apenas a morte total não tem declaração para fazer.” (STEINER, 1990, p. 

67). 

 A linguagem, entretanto, é humana. Diferentemente dos outros animais, o homem não 

se comunica apenas para sobreviver, para conseguir alimento ou para se livrar de uma 

ameaça. Por meio da articulação da linguagem, o homem consegue refletir sobre o passado e 

projetar o futuro (STEINER, 1990).  

Para Fiorin (2015, pp. 13-14), “A linguagem responde a uma necessidade natural da 

espécie humana, a de se comunicar. No entanto, ao contrário da necessidade de comer, 

dormir, (...), ela não se manifesta de maneira natural. Ela deve ser aprendida”.  

 Esta apreensão, segundo Vigotski (2007), dá-se por meio da vivência histórico-cultural 

humana. Segundo o autor (2007), o homem se faz homem (enquanto ser social) na alteridade. 

A linguagem é, para Vigotski (2007), uma espécie de ferramenta que permite que o homem 

desenvolva seu pensamento, construa-se e identifique-se a partir do contato com o outro.  

 Para que haja a comunicação humana, são necessários os signos. Palavras, gestos, 

índices, elementos que sejam conhecidos por mais pessoas da sociedade. Sem a formação dos 

conceitos, dos signos, o homem não conseguiria se fazer entender. “As formas mais elevadas 

da comunicação humana somente são possíveis porque o pensamento do homem reflete uma 

realidade conceitualizada.” (VIGOTSKI, 2005, p.7).  

O autor (VIGOTSKI, 2005) fala da formação do conceito na mente, que não se 

aprofundará neste trabalho. Entretanto, é relevante que se saiba que a história e a cultura são 

possíveis porque o homem é um ser constituído de linguagem.  

Para Santaella (2012, p.14): “Somos uma espécie animal tão complexa quanto são 

complexas e plurais as linguagens que nos constituem como seres simbólicos, isto é, seres de 



23 

 

linguagem”. Existem várias linguagens, verbais e não verbais, que – em um efeito urobórico
1
 

– alimentam e são alimentadas pelo homem.  

Os meios pelos quais estas linguagens são transmitidas também são capazes de 

modificá-las. A linguagem poética, por exemplo, ganha diferentes interpretações e 

significados dependendo do meio em que ela é inserida. As TICs não apenas conduzem 

conteúdos, mas lhes atribuem novas roupagens, novas possibilidades de leitura e de escrita.  

A fim de iniciar o caminho de compreensão da influência dos meios de comunicação 

na criação, recepção e no entendimento de conteúdos – principalmente artísticos – por eles 

conduzidos, este capítulo objetiva apontar algumas mudanças ocorridas na cultura e na 

sociedade em consequência do desenvolvimento dos meios de comunicação social.  

 

1. 1 Pierre Lévy e os três tempos tecnológicos  

 

Na apresentação de sua tradução da obra de Pierre Lévy, Carlos Irineu da Costa (1993, 

p.2) afirma que: “Um dos principais agentes de transformação das sociedades atuais é a 

técnica”. As ferramentas utilizadas pelo homem para trabalhar e atuar na sociedade podem 

impulsionar mudanças em sua forma de pensar.  

Do trabalho artesanal, por exemplo, ao industrial, mais do que a técnica, mudou-se a 

maneira de o homem se comportar na sociedade. Seja porque a atividade laboral passou a 

demandar menos tempo, porque sua força de trabalho foi substituída por máquinas, ou ainda 

devido ao fato de o indivíduo ter sido condicionado a buscar atualização para não ficar 

desempregado. A questão é que a tecnologia pode ser capaz de mudar não apenas o trabalho 

humano, mas o próprio homem.  Para Lévy (2010, p.7):  

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo 

das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o 

trabalho, a própria inteligência dependem, na verdade, da metamorfose 

incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos.  

 

Antes da invenção da escrita, a memória estava fundamentalmente ligada à capacidade 

cerebral humana. Não por um acaso, contos folclóricos oriundos da oralidade vinham com 

repetições. O texto, ainda não escrito, precisava ser de fácil memorização. Para se lembrar de 

quantas ovelhas teriam ido pastar, por exemplo, utilizavam-se de materiais, como pedras 

                                                             
1
 Segundo Chevalier e Gheerbrant (2009, p. 922), uróboro é uma “Serpente que morde a própria cauda e 

simboliza um ciclo de evolução encerrado nela mesma. Este símbolo contém ao mesmo tempo as ideias de 

movimento, de continuidade, de autofecundação e, em consequência, de eterno retorno”.  
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(MOL, 2013, p.13). Com o tempo, o homem passou a usar técnicas para se lembrar de 

informações importantes, úteis para as suas atividades cotidianas.  

Pierre Lévy (2010) defende que as mudanças tecnológicas não alteram apenas as 

atividades laborais, mas a cultura e a própria atividade cognitiva humana. O filósofo divide o 

tempo tecnológico em três momentos: oralidade primária, escrita e informática. Todos os 

“tempos do espírito” estão, de certa maneira, relacionados à memória. Sem a capacidade 

humana de arquivar informações, a sociedade não progrediria e os saberes morreriam com as 

gerações. As TICs são tentativas de ampliar também a capacidade mnemônica. Quanto mais 

se lembra, mais conhecimento se pode arquivar e mais se pode atuar na sociedade. 

 

1.1.1 A oralidade primária 

  

Sabe-se que a oralidade está relacionada ao ato de falar. Neste sentido, a fase oral é 

presente. Afinal, faz-se uso do “aparelho fonador” no processo comunicacional. Por esta 

razão, Lévy (2010) chama de oralidade primária a fase anterior à invenção (ou propagação) da 

escrita. Trata-se de um período em que “[...] a palavra tem como função básica a gestão da 

memória social, e não apenas a livre expressão das pessoas ou a comunicação prática 

cotidiana” (LÉVY, 2010, p.77).  

Na oralidade primária, a lembrança dos indivíduos era fundamental para a manutenção 

das informações, dos conhecimentos sociais. Por este motivo, a inteligência estava 

relacionada à memória. Segundo Lévy (2010), para a sobrevivência, em sociedades 

fundamentalmente dependentes da capacidade cerebral humana de arquivar informações, são 

necessárias algumas recomendações:  

 

1. As representações serão ricamente interconectadas entre elas, o que exclui 

listas e todos os modos de apresentação em que a informação se encontra 

disposta de forma muito modular, muito recortada; 

2. As conexões entre representações envolverão sobretudo relações de causa 

e efeito;  

3. As proposições farão referência a domínios do conhecimento concretos e 

familiares para os membros das sociedades em questão, de forma que eles 

possam ligá-los a esquemas preestabelecidos; 

4. Finalmente, estas representações deverão manter laços estreitos com 

"problemas da vida", envolvendo diretamente o sujeito e fortemente 

carregadas de emoção. (p.82). 

 

O filósofo esclarece que destacou, na verdade, as características do mito. A criação de 

textos com dramatização e recursos narrativos era fundamental para facilitar a manutenção do 
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conhecimento. Estes artifícios, estratégias de codificação, contribuíam para que informações 

consideradas importantes pudessem perdurar, sendo retidas na memória de longo prazo.  

Na oralidade primária, o texto poético também era elaborado com estratégias para não 

ser esquecido: “As rimas e os ritmos dos poemas e dos cantas, as danças e os rituais têm, 

como as narrativas, uma função mnemotécnica” (LÉVY, 2010, p. 83). Não por um acaso a 

utilização de rimas em poemas é tão frequente. Exemplos disso são os sonetos
2
 que, em sua 

maioria, têm uma sonoridade particular que, além de agradar aos ouvidos, facilita a 

memorização.  

 

1.1.2. O tempo protagonizado pela escrita 

  

Apesar de ter havido produção de arte na oralidade primária, a maior preocupação dos 

indivíduos era reter, na memória, conhecimentos que lhes permitissem sobreviver. Lévy 

(2010) explica que as informações eram muito mais utilitaristas. Com o advento da escrita, 

reduziu-se a preocupação em se lembrar de informações cotidianas e passou a ser 

disponibilizado mais tempo para atividades como interpretação e análise. O homem já se 

utilizava de mecanismos para auxiliar a memória, como as pinturas rupestres, por exemplo. 

Entretanto, a escrita foi uma forma mais elaborada e organizada de se arquivar informações 

fora do cérebro. 

 

A partir de então, a memória separa-se do sujeito ou da comunidade tomada 

como um todo. O saber está lá, disponível, estocado, consultável, 

comparável. Este tipo de memória objetiva, morta, impessoal, favorece uma 

preocupação que, decerto, não é totalmente nova, mas que a partir de agora 

irá tomar os especialistas do saber com uma acuidade peculiar: a de uma 

verdade independente dos sujeitos que a comunicam. A objetivação da 

memória separa o conhecimento da identidade pessoal ou coletiva. O saber 

deixa de ser apenas aquilo que me é útil no dia-a-dia, o que me nutre e me 

constitui enquanto ser humano membro desta comunidade. Torna-se um 

objeto suscetível de análise e exame. A exigência da verdade, no sentido 

moderno e crítico da palavra, seria um efeito da necrose parcial da memória 

social quando ela se vê capturada pela rede de signos tecida pela escrita. 

(LÉVY, 2010, p. 95). 

 

 Com a escrita, em vez da necessidade de memorizar as informações como meio de 

conservar os conhecimentos, o homem pode voltar sua atenção à análise dos conteúdos 

registrados. As mensagens passaram a ser lidas sem, necessariamente, a interferência do 

                                                             
2
 Tipo de poema que apresenta, entre outras características, 14 versos.   Para Grünewald (1987 apud RECH, 

2008, p.15), “soneto vem do som (son, desde o provençal). Daí, o diminutivo, senetto, lançado na Itália”.  
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emissor. O receptor pode contar com a oportunidade de desvelar as palavras dos textos, fazer 

análises e tirar suas conclusões. Não se trata de dizer que, na oralidade, o receptor não 

interpretasse ou que na escrita o leitor não estivesse sujeito a tentativas de persuasão e 

manipulação, mas que com o verbo escrito, pode-se tentar fazer uma leitura mais solitária (e 

talvez mais autônoma) sem ser submetido, como na oralidade primária, a constantes 

intervenções do interlocutor.  

 Na escrita, leitores e escritores podem pertencer a cronotopias distintas. O registro 

permite que o texto perdure por gerações. Um mesmo significante pode ser lido séculos 

depois de ser escrito. O que pode vir a ser alterado é o significado, que depende, além da 

capacidade interpretativa do leitor, do contexto.  

 Com a imprensa, a escrita ganhou novas características. A invenção de Gutemberg 

(séc. XV) não serviu apenas para possibilitar a reprodutividade do verbo escrito, mas também 

para imprimir novas formas de leitura e de escrita. Os suportes para os textos ficaram mais 

leves. O papel (no lugar do papiro, pergaminho ou tábua de argila) permitiu a organização de 

livros cada vez mais compactos.  

 

A mutação da impressão em si foi completada por uma transformação do 

tamanho e peso dos incunábulos. Na Idade Média os livros eram enormes, 

acorrentados nas bibliotecas, lidos em voz alta no atril. Graças a uma 

modificação na dobradura; o livro torna-se portátil e difunde-se 

maciçamente. Em vez de dobrar as falhas em dois (in folio), começou-se a 

dobrá-las em cita (in octavo). (LÉVY, 2010, p.35). 

 

 A organização do texto em suportes menores viabilizou a leitura em lugares mais 

privados. Em vez de ler originais, muitas vezes de difícil acesso (em mosteiros, palácios ou 

bibliotecas), o livro – com caracteres menores – pode ser levado para as casas para ser lido em 

silêncio. Lévy (2010) ressalta que a criação, ao longo de anos, da escrita, por si só, já foi 

importante, entretanto, a imprensa tornou viável a propagação do texto. Para o filósofo 

(LÉVY, 2010, p.35): “Como o computador, o livro só se tornou uma mídia de massa quando 

as variáveis de interface ‘tamanho’ e ‘massa’ atingiram um valor suficientemente baixo”. 

A literatura foi oportunizada pela escrita. Em vez de tentativas de elaborar um texto de 

fácil memorização, os autores puderam dedicar seus esforços para a melhor seleção de 

palavras, o aprimoramento do trabalho textual e o desenvolvimento de estilos. A imprensa foi 

– aos poucos – popularizando a literatura. A partir do trabalho de Aldo Manucio (editor 

veneziano) a Eneida, por exemplo, passou a caber em exemplares menores, mais fáceis de 

serem manuseados e disponíveis à apropriação pessoal (LÉVY, 2010).  
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Para a criação de poemas, cujo processo de lapidação do texto é tão caro, a escrita foi 

fundamental. Afinal, se numa prosa a escolha equivocada de uma palavra pode passar sem ser 

notada, num poema, uma palavra pode carregar em si uma infinidade de sentidos.  

No livro impresso, além do valor semântico dos signos, há possibilidade de “brincar” 

com a organização dos caracteres nas páginas, tendo-se a garantia de que as cópias dos textos 

serão idênticas.  

 

1.1.3 O tempo da informática 

 

 O terceiro tempo do espírito é, segundo Lévy (2010, p.102), o tempo da informática, 

marcado pela invenção de computadores. Estes aparelhos, como os livros, foram sendo 

popularizados à medida que iam ficando mais compactos e de fácil transporte. “O primeiro 

computador, o Eniac dos anos 40, pesava várias toneladas. Ocupava um andar inteiro em um 

grande prédio, e para programá-lo era preciso conectar diretamente os circuitos, por 

intermédio de cabos, em um painel inspirado nos padrões telefônicos.” (LÉVY, 2010, p.102). 

 O computador une oralidade e escrita, além da imagem. A junção de várias mídias em 

um só aparelho é marcada pela digitalização. O texto, primeiro manuscrito e depois impresso, 

pode ser digitalizado e modificado “virtualmente” no computador. Palavras podem ser 

substituídas sem deixar vestígios, a diagramação e o designer têm suas possiblidades 

ampliadas.  

 A facilidade de edição marca a informática. Ela permite que o autor, com menos 

esforço (a não ser o intelectual), altere seu texto. O mesmo ocorre com os produtos do rádio e 

da televisão. Sons e imagens digitalizados têm edições e arquivamentos facilitados. 

 Retomando a questão da escrita, Lévy (2010) esclarece que, com a informática, os 

textos são modificados. No computador, pode-se trabalhar com várias significações de um 

mesmo signo, produzindo um hipertexto caracterizado por princípios de metamorfose, os 

signos podem mudar a todo o momento: de heterogeneidade, marcado pela multimídia; de 

multiplicidade e de encaixe das escalas, os textos podem ser conectados a redes extremamente 

amplas; de exterioridade, a rede depende de conexões de outras redes; de topografia, o texto 

circula na rede, que é o próprio espaço; de mobilidade dos centros, não há um centro definido, 

este migra de um nó a outro (LÉVY, 2010). 

O hipertexto imprime novas formas literárias. A escrita linear cede espaço ao uso de 

links, convites a novos caminhos. Na rede, o leitor tem suas possibilidades de escolha 

ampliadas. “Um modelo digital não é lido ou interpretado como um texto clássico, ele 
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geralmente é explorado de forma interativa.” (LÉVY, 2010, p. 122). O internauta, por 

exemplo, pode simular seus caminhos, sair da sequência textual evidente para seguir seus 

interesses, clicando em alternativas.  

 

A nova escrita hipertextual ou multimídia certamente estará mais próxima da 

montagem de um espetáculo do que da redação clássica, na qual o autor 

apenas se preocupava com a coerência de um texto linear e estático. Ela irá 

exigir equipes de autores, um verdadeiro trabalho coletivo. (LÉVY, 2010, 

p.108). 

 

Se a autoria de um livro, no tempo da escrita, não era somente do escritor, mas de 

todos os responsáveis pelo designer, ilustração e impressão da obra, projetos gráficos 

interativos podem envolver equipes enormes com profissionais, inclusive, de programação de 

softwares.  

O arquivamento dos textos também foi modificado pela rede digital. Blocos de 

manuscritos foram compactados em livros, depois em disquetes, em CDs e, na atualidade da 

primeira metade do século XXI, ocupam pequenos pen drives 
3
ou circulam na nuvem

4
, ao 

alcance – a qualquer momento (desde que haja conexão de internet) – do internauta. A poesia 

lírica completa de Camões, por exemplo, pode ser transportada em dispositivos móveis que 

cabem na palma da mão ou acessada, na nuvem, por computadores, tabletes ou telefones 

celulares. 

Pierre Lévy (2010) apresenta um quadro recapitulativo (Anexo 1) com os três tempos 

do espírito. Nele, é possível verificar que com o desenvolvimento das TICs, foram mudados 

não somente os suportes dos textos, mas as atitudes cognitivas humanas em relação à 

produção textual. Os conceitos de memória e saber, por exemplo, foram redefinidos, assim 

como a dinâmica cronológica da comunicação e a nossa concepção de tempo que, na 

oralidade primária, era circular, na escrita linear e na informática é concebida por segmentos.  

                                                             
3
 Segundo Olivier Hautsch (2008): “Tecnicamente o pendrive é um dispositivo portátil de armazenamento com 

memória flash, acessível através da porta USB. Sua capacidade varia de modelo para modelo, mas os pendrives 

mais atuais já passam dos gigabytes de memória”. 
4
 A computação em nuvem ou Cloud Computing foi prevista, em 1961, pelo cientista criador do termo 

“inteligência artificial” John McCarthy. Segundo ele (1961 apud CARISSIMI, 2015, p.4), cada assinante 

poderia, como já acontecia com a telefonia, pagar apenas por recursos que utilizar. Para Carissimi (2015, pp.5-

6), a computação em nuvem é a implantação do conceito de computação como um serviço público e, em relação 

às grades computacionais, ela apresenta duas novidades. Inicialmente, a computação em nuvem é um modelo de 

negócio onde um usuário paga apenas pelo o que consome de recursos (...) e o provedor do serviço mantém uma 

infraestrutura física (...) que ele amortiza os custos de manutenção e investimentos compartilhando e alugando 

seus recursos a diferentes usuários. Segundo, a virtualização do hardware, dos ambientes de desenvolvimento e 

da execução de serviços. 
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Na busca pelo aprendizado, o homem saiu dos rituais para a interpretação e a partir da 

informatização (anos 1990) passou a contar com a possibilidade de simular seus caminhos.  

Entretanto, para o filósofo (LÉVY, 2010), as tecnologias não devem ser vistas 

separadas dos seres humanos. Os novos meios de comunicação são frutos de projetos e 

nasceram na imaginação humana. Por esta razão, não é possível desvincular as novas 

tecnologias da cultura. As necessidades e inteligências do homem criaram o computador e a 

internet e viabilizaram o surgimento do espaço virtual e da cibercultura, que para o filósofo 

francês: “[...] é precisamente a universalidade. Essa mídia tende à interconexão geral das 

informações, das máquinas e dos homens”. (LÉVY, 1999, p.112). 

Junto com as transformações dos meios de comunicação e, consequentemente, da 

cultura, a literatura foi ganhando novas características e desenvolvendo diferentes formas de 

leitura. Se, no tempo da escrita, cada leitor poderia “entrar em uma obra” (desde que 

respeitando os limites do texto) segundo a sua capacidade interpretativa e o seu contexto, na 

rede, ele pode simular seus caminhos, escolher personagens, fazer releituras de poemas, criar 

vídeos, viralizar textos, entre outras tantas ações. 

 

1.2 As eras culturais segundo Lúcia Santaella 

 

Enquanto Pierre Lévy (2010) organiza o tempo tecnológico em três, Lúcia Santaella 

(2003b, p. 24) vê a necessidade da divisão cultural, em relação aos meios de comunicação, em 

seis eras: “[...] a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, a 

cultura das mídias e a cultura digital”. A proposta de Santaella é coerente. Afinal, entre o 

tempo da escrita e o tempo da informática de Lévy existe uma grande lacuna. 

Apesar de o filósofo francês (LÉVY, 2010) citar meios de comunicação como o rádio 

e a televisão, ele não os identifica como marcos nos tempos tecnológicos. Já Santaella 

(2003b) compreende que não apenas a oralidade primária, a escrita e a informática 

influenciaram (e influenciam) a forma de aprender, de conviver, de ler e de escrever humanas, 

mas também outras técnicas comunicacionais, inclusive massivas.  

Mesmo sem mencionar os tempos tecnológicos de Lévy, Santaella (2003a), quando 

aborda a necessidade de se dividir os tempos culturais em seis, amplia a análise realizada pelo 

filósofo, em 1990
5
. Segundo a autora, a sua divisão é pautada 

 

                                                             
5
 Ano da primeira edição de Les technologies de l'intelligence. (Paris: La Découverte). 
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[...] na convicção de que os meios de comunicação, desde o aparelho fonador 

até as redes digitais atuais, embora, efetivamente, não passem de meros 

canais para transmissão de informação, os tipos de signos que por eles 

circulam, os tipos de mensagens que engendram e os tipos de comunicação 

que possibilitam são capazes não só de moldar o pensamento e a 

sensibilidade dos seres humanos, mas também de propiciar o surgimento de 

novos ambientes socioculturais. (SANTAELLA, 2003a, p. 13). 

 

Estes “novos ambientes socioculturais” não são divididos em momentos estanques. A 

divisão das eras é feita para ressaltar que os meios influenciam a forma com que o homem 

atua no mundo, modificando seu meio e a sua cultura. Entretanto, o surgimento de uma era 

cultural não decreta o fim de outra: “Ao contrário, há sempre um processo cumulativo de 

complexificação” (SANTAELLA, 2003a, p. 13).  

Quando a escrita foi inventada, ela não pôs fim à oralidade, mas tornou possível o 

registro do verbo. A impressão permitiu a ampliação do número de destinatários de um texto e 

abriu caminho para os meios massivos de comunicação. O surgimento de uma era não finda a 

outra, mas a intensifica. 

 

1.2.1. As culturas oral, escrita e impressa 

 

Apesar de Santaella (2003a) classificar seis eras culturais, ela não analisa as três 

primeiras (oral, escrita e impressa). Os objetivos do livro são revisitar, intensificando a 

discussão iniciada em 1992 (na obra Cultura das Mídias), o seu conceito sobre a cultura das 

mídias e analisar o homem da cultura digital (Pós-humano).  

Em seu livro sobre a convergência dos meios de comunicação e das artes, a autora 

assinala que: 

 

A era da comunicação oral refere-se às formações culturais que têm na fala 

seu processo comunicativo fundamental. A escrita refere-se à introdução das 

formas de registro do acervo cultural por meio da escritura pictográfica, 

ideográfica, hieroglífica e também fonética. Diferentemente da escrita 

manual, a era da impressão, também chamada de era de Gutemberg, 

propiciou a reprodutividade da escrita em cópias geradas a partir de uma 

matriz. (SANTAELLA, 2005, p.9). 

 

As culturas oral, escrita e impressa já foram explicadas, neste texto, com a leitura 

pautada em Pierre Lévy (2010). Mesmo sem demarcar a cultura impressa como um tempo 

tecnológico, Lévy reconhece a importância da impressão para o acesso à escrita e para 

relevantes mudanças nas formas de ler e escrever.  
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1.2.2 A cultura dos meios massivos 

 

 A cultura de massas é possibilitada pela capacidade de alcance dos meios de 

comunicação social. Para Teixeira Coelho (1986, p.9), apesar de a invenção da imprensa, no 

século XV, marcar o surgimento dos meios de comunicação massivos, a cultura de massa, em 

si, não surge de imediato. O consumo do texto impresso “[...] era baixo e restrito a uma elite 

de letrados.” (TEIXEIRA COELHO, 1986, p.9). Segundo o autor, a principal característica da 

cultura de massa é o consumo de bens culturais não produzidos pelos consumidores.  

Com as possibilidades ofertadas pela indústria, um pequeno grupo passou a produzir 

bens culturais para um grande número de pessoas. A cultura de massa é fruto da Indústria 

Cultural, que, na visão de Teixeira Coelho (1986, p.26), “[...] fabrica produtos cuja finalidade 

é a de serem trocados por moeda; promove a deturpação e a degradação do gosto popular”. 

Ainda segundo Teixeira Coelho (1986), a cultura de massa promove a alienação, já 

que não convida o receptor a pensar, mas apenas a consumir (ideias ou produtos) sem tecer 

questionamentos. Este tipo de cultura opõe-se à Superior (TEIXEIRA COELHO, 1986). 

Nota-se que, na abordagem de Teixeira Coelho (1986), a definição de cultura de massa 

está muito mais relacionada ao interesse da sociedade capitalista liberal em lucrar com 

produtos culturais do que ao alcance desses produtos a uma quantidade significativa de 

pessoas. Para o autor, “A existência de meios de comunicação capazes de colocar uma 

mensagem ao alcance de grande número de indivíduos não basta para caracterizar a existência 

de uma indústria cultural e de uma cultura de massa.” (p.29).  

As maiores críticas à cultura de massa nasceram na Escola de Frankfurt
6
. Foram os 

frankfurtianos que criaram o conceito Indústria Cultural: “[...] trata da produção em série, da 

homogeneização e, em consequência, da deterioração dos padrões culturais.” (SANTOS, 

1998, p.18). Ainda segundo cientistas sociais da Escola de Frankfurt: 

 

A cultura, com a intervenção técnica e os meios de reprodução em massa, 

perde sua “aura” e passa a ser mercadoria, descaracterizada enquanto 

manifestação artística. Moldada para agradar aos padrões da massa 

consumidora, a cultura de massa rebaixa o nível dos produtos artísticos. 

(SANTOS, 1998, p.18). 

 

                                                             
6
 “Fundado em 1923 junto à Universidade de Frankfurt (...) o Instituto de Pesquisas Sociais congregava teóricos 

marxistas não ortodoxos”. (SANTOS, 1998, p. 17). Esses pesquisadores teciam faziam investigações críticas dos 

problemas do capitalismo moderno.  
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A perda da aura assinalada por Roberto Santos (1998) é referente à crítica de Walter 

Benjamin aos meios massivos. Para o filósofo integrante da escola de Frankfurt, a 

reprodutividade técnica elimina o valor, presente na tradição, do culto, da exaltação do espaço 

e do momento de criação de uma obra de arte.  Também segundo Benjamin (1987, p. 166), a 

reprodutibilidade tende a findar com a autenticidade da obra, pois: “Mesmo na reprodução 

mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, 

no lugar em que ela se encontra”.  

Ao, retoricamente, perguntar “[...] o que é a aura?”, o autor responde: “É uma figura 

singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 

distante, por mais perto que ela esteja.” (BENJAMIN, 1987, p. 170). Walter Benjamin ressalta 

que a necessidade que as massas têm de possuir um objeto artístico pode fazer com que seja 

destruída a aura, eliminando a graça que a arte tem em ser sempre um fenômeno único.  

A leitura de Santaella em relação à comunicação de massa não é tão negativa quanto à 

realizada pelos frankfurtianos. Apesar de declarar que neste tipo de cultura há a “[...] inércia 

da recepção” (SANTAELLA, 2003a, p.16), já que, em massa, os indivíduos são 

condicionados a receber produtos culturais previamente escolhidos pelos meios de 

comunicação, a autora alega que a cultura de massas representou o declínio da divisão entre 

cultura erudita (destinada a uma minoria com maior poder aquisitivo) e popular.  

 

[...] a cultura de massas não deve ser vista como uma terceira forma de 

cultura estranha às anteriores. Ao contrário, a cultura de massas provocou 

profundas mudanças nas antigas polaridades entre a cultura erudita e a 

popular, produzindo novas apropriações e intersecções, absorvendo-as para 

dentro de suas malhas. Em síntese, a comunicação massiva deu início a um 

processo que estava destinado a se tornar cada vez mais absorvente: a 

hibridização das formas de comunicação e de cultura. (SANTAELLA, 2005, 

p. 11). 

 

Elementos e manifestações, tanto da arte erudita quanto da arte popular, ainda que 

repaginados, passaram a integrar – pelo menos em parte – espaços massivos. Além disso, a 

programação dos canais televisivos, por exemplo, não é destinada a classes A, B, C ou D, mas 

à massa, de uma forma geral. Afinal, o que se aspira é a ampliação da audiência.  

 

1.2.3 Dos meios massivos à cultura digital 

 

A cultura digital (ou cibercultura) não surgiu de forma abrupta. Os meios massivos 

foram sendo modificados (e convergidos) até chegarem às multimídias. Esta fase de transição, 
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Santaella (2003a) denomina “Cultura das mídias”. Nela, é possível perceber a intensificação 

da mistura entre as mídias. Fotografia e cinema se fundem, filmes são televisivamente 

exibidos e disponibilizados em fitas de vídeo
7
. Programações, outrora teatrais (concertos, 

apresentações de danças), são transmitidas em canais de televisão especializados. “Com isso, 

as misturas entre comunicações e artes também se adensam, tornando suas fronteiras 

permeáveis.” (SANTAELLA, 2005, p. 14). 

A principal distinção entre as culturas de massa e das mídias está presente na forma 

com que os indivíduos recebem as mensagens. Em vez do consumo em massa, sem grandes 

escolhas, o receptor passa a eleger o que deseja assistir, por exemplo. Santaella (2003a) 

enumera vários equipamentos que marcam a cultura das mídias. Dentre os exemplos, podem-

se destacar: as fotocopiadoras, que permitem que fragmentos de textos fiquem embaralhados 

– à disposição do leitor; videocassetes e equipamentos para gravação de vídeos, com os quais 

se pode escolher, por exemplo, o filme ao qual se deseja assistir, ao invés de acompanhar a 

programação do cinema; canais de televisão por assinatura que ampliam, para além da TV 

aberta, as opções do telespectador; o walkman, que permitiu a audição individual de músicase 

programas de rádio. 

 

Essas tecnologias, equipamentos e as linguagens criadas para circularem 

neles têm como principal característica propiciar a escolha e consumo 

individualizados, em oposição ao consumo massivo. São esses processos 

comunicativos que considero como constitutivos de uma cultura das mídias. 

(SANTAELLA, 2003a, pp. 15-16). 

 

Santaella (2003a, p.16) explica que a cultura das mídias é a do disponível e a digital a 

do acesso. Enquanto, na cultura das mídias, os bens culturais podem ser adquiridos 

individualmente (pela fotocopiadora, pela assinatura de um canal de televisão, pela aquisição 

de um CD de música ou de filme), na cultura digital, estes bens podem ser acessados e 

compartilhados sem que nenhum indivíduo tenha que abrir mão do bem ou da informação. 

“Uma diferença significante entre informação e bens duráveis está na replicabilidade. 

Informação não é quantidade conservada. Se eu lhe dou informação, você a tem e eu também. 

Passe-se aí da posse para o acesso.” (SANTAELLA, 2003b, p.28). 

                                                             
7
 A fita, mencionada no texto, trata-se de uma mídia de armazenamento de informações audiovisuais que é feita 

por uma estrutura plástica que é rodada em um aparelho chamado vídeo cassete.  
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A tendência da tecnologia digital é de ficar mais barata e, consequentemente, mais 

acessível a um número cada vez maior de pessoas. Segundo a publicação do Cetic.br
8
, em 

2016, 58% da população brasileira tinha acesso à internet. Isso significa que uma informação 

divulgada na internet pode ser lida por, aproximadamente, 102 milhões de brasileiros.  

Segundo Raymundo Gomes (2016), a tiragem de um jornal influente como O Globo 

chega a 181 milhões (os dados são referentes ao mês de abril de 2016 e foram coletados pelo 

Instituto Verificador de Comunicação 
9
- IVC). Ainda que o número de leitores digitais tenha 

sido, no mesmo período, de 114 mil (GOMES, R., 2016), o texto publicado na internet pode 

ser acessado a qualquer momento, principalmente pelos sites de busca.  

O cantor Criolo disponibilizou o DVD completo do seu álbum Nó Na Orelha para 

download. Outros artistas como Gabi Amarantos têm feito o mesmo. A aposta é no ganho de 

notoriedade, que pode render shows e trabalhos com propagandas. A questão é que o 

conteúdo musical fica acessível e, uma vez “baixado”, não deixa de existir. É por esta razão 

que Lúcia Santaella (2003b) adjetiva a era digital como a do acesso. 

 

1. 3 Estudos sobre os meios de comunicação 

 

 O desenvolvimento das TICs gera expectativas acerca dos impactos que elas podem 

provocar. À luz das teorias, principalmente, de Pierre Lévy (2010) e de Lúcia Santaella 

(2003a, 2003b, 2005), foi possível verificar que as mudanças nos meios de comunicação 

geralmente culminam em transformações socioculturais.  

Por esta razão, é comum que quando um meio ou uma TIC é desenvolvida surjam 

estudos a respeito. Existem diferentes maneiras de analisar os meios de comunicação. Já foi 

abordado neste texto que o ato de se comunicar é fundamental para a sobrevivência dos seres, 

para a manutenção da vida. Desta forma, a comunicação social tem a sua história tão longa 

quanto a dos humanos. Entretanto, “[...] só foram dedicados estudos específicos no início do 

século XX, por conta do acentuado desenvolvimento dos meios de comunicação de massa” 

(SANTOS, R., 1998, p.11). 

  

 

                                                             
8
 O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação é um departamento do 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (Nic.br), que implementa as decisões e projetos do Comitê 

Gestor da Internet do Brasil (Cgi.br). 
9
 Segundo a página virtual da instituição: “O IVC Brasil é uma entidade nacional sem fins lucrativos responsável 

pela auditoria multiplataforma de mídia.  
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1. 3.1 Entre “integrados” e “apocalípticos” 

 

A década de 1930 é marcada por duas importantes correntes teóricas no campo da 

comunicação social: a Funcionalista, que tinha por objeto de estudo a mensagem, e a escola 

de Frankfurt, que adotava uma visão mais crítica em relação aos meios massivos, 

considerando-os veículos de alienação social e desvalorização da cultura (SANTOS, 1998, pp. 

16-17).   

Os funcionalistas queriam compreender, segundo Sandro Silva (2011, p.15), de que 

forma a sociedade poderia se beneficiar das mensagens transmitidas pelos meios de 

comunicação de massa, uma vez que eles eram entendidos como capazes de mudar 

comportamentos e estabelecer relacionamentos entre os atores sociais. Já para os estudiosos 

de Frankfurt, “[...] a manipulação dos públicos passa pelos meios de comunicação e na visão 

que ali é disseminada, no qual o espectador é colocado na condição de assimilar as ordens 

propostas pelas exposições midiáticas.” (SILVA, 2011, p.23). 

Na década de 1960, surgiram os primeiros estudos da Escola Sociológica europeia que 

visavam analisar criticamente os conteúdos da cultura de massa, mas sem os olhar, 

previamente, de forma negativa. Segundo Roberto Santos (1998, p.20), os estudos da Escola 

Sociológica “Divergiam tanto das posturas funcionalistas como das frankfurtianas”.    

Para Umberto Eco (1979), estudioso da Escola Sociológica europeia, tanto os 

“Integrados” funcionalistas quanto os “Apocalípticos” de Frankfurt cometeram equívocos em 

relação ao estudo dos meios massivos. Os funcionalistas seriam, para Eco (1979), muito 

passivos e os frankfurtianos extremamente pessimistas. Para o autor vale a análise dos 

conteúdos sem preconceitos, mas de forma crítica. 

 

1.3.2 O pensamento mcluhaniano 

 

Também na década de 1960, o canadense Marshall McLuhan publicou o estudo que 

repercute significativamente até a década de 2010. Ao afirmar que “o meio é a mensagem”, 

McLuhan (2011, p.21) declara que a análise dos meios é mais importante do que a dos 

conteúdos das mensagens transmitidas por estes meios.  

Em relação ao signo meio, é relevante que se apresente a definição mcluhaniana.  Para 

McLuhan (2011), o meio seria qualquer extensão do ser humano. Desta forma, um trem, por 

exemplo, é um meio que faz com que o homem ande mais rápido. Sobre o conteúdo dos 

meios, o autor explica: 
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[...] o “conteúdo” de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou 

veículo. O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o 

conteúdo da imprensa e a palavra impressa é o conteúdo do telégrafo. Se 

alguém perguntar: “Qual é o conteúdo da fala?”, necessário se torna dizer: 

“É um processo de pensamento real, não-verbal em si mesmo.” 

(MCLUHAN, 2011, p.22). 

 

Já a mensagem de qualquer tecnologia é “[...] a mudança de escala, cadência ou 

padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas.” (MCLUHAN, 2011, p.22). 

Desta forma, o próprio meio é a mensagem porque, para o autor, independentemente do que 

seja dito na televisão, por exemplo, a própria tecnologia já traz em si, em suas características, 

a mensagem, que é a mudança na forma do homem receber as informações. À televisão, o 

indivíduo é um expectador de texto, áudio e vídeo. Ele se coloca frente a uma tecnologia que 

o condiciona a apenas assistir.  

Entretanto, o estudioso não concebe os meios de comunicação de massa de forma 

necessariamente negativa. O avanço tecnológico é quase inevitável. Para McLuhan (2011), 

um meio surge quando o anterior já está satisfatoriamente desenvolvido. Nenhuma invenção é 

possível sem contexto e pesquisas que lhe permitam surgir.  

 A análise do pensamento mcluhniano, ainda que rasa,  interessa ao presente trabalho 

porque a ideia de que o meio é a mensagem é amplamente difundida entre os comunicólogos 

e porque se acredita que o meio – aqui especificamente de comunicação social – influencia o 

comportamento humano, podendo alterar os processos de emissão e recepção de um 

conteúdo.   

Santaella (2003b, p.25) explica que: “Ao colocar ênfase nos meios, McLuhan insistia 

na impossibilidade de se separar a mensagem do meio, pois a mensagem é determinada muito 

mais pelo meio que a veicula do que pelas intenções de seu autor”.                                      

 Entretanto, como defende Umberto Eco (1979), não se acredita que o meio é 

determinante no processo interpretativo do conteúdo, mas condicionante. Ainda se acredita na 

capacidade interpretativa do receptor, do homem que pode ser influenciado, condicionado, 

mas não determinado. 

 

[...] segundo Eco, a afirmação “o meio é a mensagem” é incorreta, pois 

existe por parte do RECEPTOR liberdade para interpretar as informações, 

atribuindo-lhes significados diferentes. “Ninguém controla o modo como o 

destinatário usa a mensagem – salvo em raros casos”. (SANTOS, R., 1998, 

p. 26). 
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 Quando um conteúdo é comunicado por diferentes meios, é possível verificar 

mudanças, principalmente na linguagem. A linguagem, ainda que verbal, sofre alterações se 

for falada entre interlocutores que fisicamente ocupam um mesmo espaço; escrita ou 

televisiva. Entretanto, defende-se que há, no conteúdo, uma substância cuja interpretação fica 

a cargo do leitor, do receptor da mensagem.  

 

Ora, mídias são meios, e meios, como o próprio nome diz, são simplesmente 

meios, isto, suportes materiais, canais físicos, nos quais as linguagens se 

corporificam e através dos quais transitam. Por isso mesmo, o veículo, meio 

ou mídia de comunicação é o componente mais superficial, no sentido de ser 

aquele que primeiro aparece no processo comunicativo. Não obstante sua 

relevância para o estudo desse processo, veículos são meros canais, 

tecnologias que estariam esvaziadas de sentido não fossem as mensagens 

que nelas se configuram. (SANTAELLA, 2003b, p.25). 

 

 

A partir da compreensão de que diferentes meios possuem distintos sistemas sígnicos, 

é necessário que o leitor tenha a capacidade de, além de interpretar os conteúdos, desvelar os 

signos do meio que o comunica, pois este é também capaz de influenciar no entendimento e 

na recepção da mensagem. 

 

1.3.3 A inteligência do leitor: um importante ponto a ser considerado 

 

O que se propõe, neste tralhado, é uma visão menos extremista dos meios de 

comunicação. Assim como Umberto Eco se colocou em relação aos meios de comunicação de 

massa, não se pretende adotar – em relação aos digitais – nem uma postura integradora, 

passiva, como os funcionalistas; nem pessimista, como os frankfurtianos. Também não se 

acredita na determinação absoluta do meio, como sugere McLuhan.  

 A análise dos poemas no ciberespaço deverá ser realizada levando-se em consideração 

os plurais elementos e condicionantes da ação comunicativa: emissor, receptor, mensagem, 

conteúdo da mensagem, linguagem, meio e contexto. O olhar neutro e curioso em relação às 

TIC pode ser o caminho para o entendimento das consequências da conversão da arte poética 

literária ao ciberespaço. No percurso investigativo, nenhum ponto pode ser desconsiderado, 

muito menos a inteligência dos leitores.  
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2 A CIBERCULTURA 

 

 Para que se possa compreender a criação e a recepção de poemas no ciberespaço, é 

importante que se desvelem questões relacionadas à cibercultura. Quais são os 

comportamentos, as regras desse espaço virtual que levam poetas a mudarem seus processos 

criativos e, em algumas situações, o próprio conteúdo de seus versos?  

 A partir do entendimento de que o ser humano, como ressalta Vigotski (2007), faz-se 

na presença do outro, torna-se fundamental conhecer as engrenagens que sustentam a cultura 

virtual que tem formado os poetas que frequentam o ciberespaço. Este é o objetivo do 

capítulo, que traz discussões sobre a internet e sobre a rede digital viabilizada por ela. 

 

2.1 Cultura espessa que se desdobra em mais cultura 

 

Cultura é um significante com uma infinidade de significados. Além da área de 

pesquisa (administrativa, biológica, antropológica, sociológica...), a conceituação de cultura, 

segundo Bauman (2012), dependerá também da formação ideológica do indivíduo, que a 

poderá concebê-la tanto como forma de manutenção de padrões quanto impulsionadora de 

mudanças. Cultura pode ser meio de dominação, na imposição de um comportamento, mas 

também um conjunto de hábitos e conhecimentos que colabora com o desenvolvimento da 

criticidade.  

De forma dicionarizada (em um sentido antropológico), cultura significa “conjunto de 

padrões de comportamentos, crenças, costumes, etc. que distinguem um grupo social” 

(HOUAISS, 2001, p. 888). A palavra que vem de “cultivar”, inicialmente relacionada à 

agricultura, passou a representar, na segunda metade do século XVIII, a ideia cunhada “[...] 

para distinguir as realizações humanas dos fatos ‘duros’ da natureza. ‘Cultura’ significava 

aquilo que os seres humanos podem fazer; ‘natureza’, aquilo a que devem obedecer.” 

(BAUMAN, 2012, p.12).  

Ao longo da história, várias outras abordagens em torno do termo foram surgindo. 

Daniele Canedo (2009, p.4) assinala três concepções como fundamentais para o entendimento 

de cultura. São elas “1) modos de vida que caracterizam uma coletividade; 2) obras e práticas 

da arte, da atividade intelectual e do entretenimento; e 3) fator de desenvolvimento humano.”. 

Dentre as abordagens ressaltadas por Canedo, a segunda, como a autora afirma, é muito 

restrita e talvez até preconceituosa. Chamar de culto alguém que desenvolve ou conhece um 

tipo específico de arte é o mesmo que dizer que existem atividades humanas menos 
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importantes. Este tipo de visão, enfocado principalmente no século XIX (antes da explosão 

dos meios massivos), pode ser muito elitista. 

A abordagem terceira vai ao encontro do pensamento defendido por Bauman (2012), 

pois está relacionada ao desenvolvimento social.  

 

A cultura é singularmente humana no sentido de que só o homem, entre 

todas as criaturas vivas, é capaz de desafiar sua realidade e reivindicar um 

significado mais profundo, a justiça, a liberdade e o bem – seja ele individual 

ou coletivo. Assim, normas e ideias não são relíquias de um pensamento 

metafísico pré-racional que deixa o homem cego às realidades de sua 

condição. Pelo contrário, elas oferecem a única perspectiva a partir da qual 

essa condição é vista como a realidade humana e adquire dimensões 

humanas. (BAUMAN, 2012, p.302). 

 

 Para Bauman (2012), cultura não tem que ser metáfora de aprisionamento, mas 

inimiga da alienação. É a prova da capacidade humana de prover transformação, de buscar 

liberdade.   

Santaella (2003a, p. 30) ratifica que há várias conotações para a palavra cultura. 

Entretanto, “Há consenso sobre o fato de que cultura é apreendida, que ela permite a 

adaptação humana ao seu ambiente natural, que ela é grandemente variável e que se manifesta 

em instituições, padrões de pensamento e objetos materiais”. Ainda segundo a autora, “Uma 

definição bastante útil é: a cultura é a parte do ambiente que é feita pelo homem” 

(SANTAELLA, 2003a, p31).  

A cultura, para Bauman (2012, p. 28), “[...] se ‘autoperpetua’ na medida em que não o 

padrão, mas o impulso de modificá-lo, de alterá-lo e substituí-lo por outro padrão continua 

viável e potente com o passar do tempo”. Ao comparar a cultura à vida e ilustrar sua fala com 

o poema de João Cabral, Santaella (2003a, p.29) evidencia que também acredita na ideia de 

uma cultura pautada no movimento.  

 

O que vive  

incomoda de vida  

o silêncio, o sono, o corpo  

que sonhou cortar-se  

roupas de nuvens.  

O que vive choca,  

tem dentes, arestas, é espesso.  

O que vive é espesso  

como um cão, um homem,  

como aquele rio.  

 

(...) 



40 

 

 

Porque é muito mais espessa  

a vida que se desdobra  

em mais vida,  

como uma fruta  

é mais espessa  

que sua flor;  

como a árvore  

é mais espessa  

que sua semente;  

como a flor  

é mais espessa  

que sua árvore,  

etc. etc. (MELO NETO, 1994, p.115). 

 

 O poema de João Cabral de Melo Neto (1994, p. 115) nos remete a estágios da vida. O 

homem como semente, potência, expectativa de vida; depois, flor que se desenvolve e fruto 

que reproduz. Para Santaella, o texto também vale para a cultura, que é o caminho trilhado 

pelo homem. “A cultura é como a própria vida. Sua tendência é crescer, desenvolver-se, 

proliferar.” (SANTAELLA, 2003a, p. 29).  

 Seguindo os estágios da cultura, o homem primeiro se acomoda, resguarda-se no rio 

que “está na memória / como um cão vivo / dentro de uma sala” (MELO NETO, 1994, p. 

114). É o rio de histórias e conhecimentos que sustenta o homem, que faz com que ele 

reconheça a sua humanidade. Porém, chega o momento de o homem incomodar “de vida”, 

virar flor e produzir frutos que irão ampliar, ressignificar ou romper com a cultura inicial. É o 

que a dialética hegeliana aponta como romper com o pensamento ingênuo, passando pelo 

processo de antítese para criar a sua própria síntese (FERREIRA, 2013, p.175).  

 A ideia de cultura como meio de desenvolvimento de criticidade rompe com o 

pensamento elitista de que a cultura está relacionada apenas às artes tidas como eruditas. 

Assim como nega a divisão hierárquica da cultura, como defende Teixeira Coelho (1986).  

 Não se pretende, neste trabalho, negar a relevância da concepção de cultura referente 

“[...] às crenças, à língua, às ideias, aos gostos estéticos e ao conhecimento técnico, que dão 

subsídios à organização do ambiente total humano” (SANTAELLA, 2003a, p. 32). A tradição 

e o arcabouço de conhecimentos são necessários para a formação humana. Entretanto, o 

desenvolvimento da cultura em mais cultura é extremamente saudável. 
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2.2 A cultura desancorada 

 

 Pierre Lévy (2010) questiona se as tecnologias teriam, como apontam vários artigos de 

respeitosas bases acadêmicas
10

 (como SciELO e Scopus), impacto. O autor argumenta que 

muitas pesquisas tratam as tecnologias relacionadas à informática como técnicas que “[...] 

viriam de outro planeta, do mundo das máquinas” (LÉVY, 2010, p. 21). Entretanto, para o 

filósofo, alguns pesquisadores se esquecem de que a informática nasceu no pensamento 

humano.  

Margarete Axt (2000) explica que o homem tende a se assustar com desenvolvimentos 

que parecem ocorrer de forma abrupta, como estirões de crescimento em adolescentes. Da 

oralidade primária para a escrita passaram-se séculos. As tecnologias da escrita foram sendo 

desenvolvidas gradativamente, o que permitiu a adaptação do homem à sua criação. O 

“terceiro tempo do espírito” surgiu e impôs-se em poucas décadas, dificultando a 

normatização pela sociedade (p.69).  

A ruptura de forma mais acelerada com o tempo pré-informática exigiu do homem 

disponibilidade para lidar com novas linguagens e desafios. Ele está sendo condicionado a se 

adaptar a uma nova realidade (a informatização da sociedade é um caminho sem volta) e ao 

desenvolvimento de suas atividades no contexto informacional. 

Vale ressaltar que as transformações tecnológicas não são consequência de um 

movimento robótico. Ratificando Lévy (2010, p. 21), as máquinas não foram concebidas por 

outras máquinas, não vieram de outro mundo, são criações do homem e é da cultura do 

homem o movimento. Somos seres heraclitianos. “[...] ao comparar os seres com a corrente de 

um rio, afirma que não poderia entrar duas vezes num mesmo rio. Heráclito retira do universo 

a tranquilidade e a estabilidade, pois isso é próprio dos mortos.” (PLATÃO, 1991, p.402).  A 

cultura, produção humana, é como o rio que flui, mas que também é “espesso”. Como a vida 

no poema de João Cabral (1994), a cultura gera mais cultura e, por esta razão, não é estável.    

O desenvolvimento é essencialmente humano. Santaella (2003a) explica que é 

ingenuidade do homem achar que irá manter a vida e a natureza em uma constância. Não se 

trata de degradar o meio ambiente ou os seres vivos. Mas a promoção de modificações está na 

natureza do homem.   

 

                                                             
10

 Em pesquisa no portal de periódicos da Capes (pelo acesso restrito CAFe - Comunidade Acadêmica 

Federada), realizada no dia 01 abr. 2018, verificou-se a existência de 1.864 artigos acadêmicos, em diferentes 

bases, com o assunto “impacto das tecnologias da informação e comunicação”. 



42 

 

[...] a cultura é resultado da artificialização da natureza. Em nenhuma fase de 

sua evolução, o homem esteve dependente apenas do orgânico ou do 

instintivo. A sociedade constituiu-se justamente na sua afirmação de 

independência em relação à natureza. Não há uma dicotomia entre natureza e 

cultura, pois o homem e a sociedade se formam no processo de 

artificialização do mundo. (SANTAELLA, 2003a, p.218). 

 

O uso de tecnologias é inerente ao ser humano. São tecnologias não apenas máquinas 

ou instrumentos, mas o próprio corpo quando não utilizado para funções que seriam 

“naturais”. Exemplos são o uso das mãos na comunicação (há até mesmo línguas, em vários 

idiomas, de sinais) e a própria fala oral. “Foi no próprio corpo humano que a sagacidade 

evolutiva instalou o aparelho fonador, apropriando-se para isso de vários órgãos funcionais, 

da respiração, sucção e deglutição e acrescentando-lhes a função articulatória da fala”. 

(SANTAELLA, 2003a, p.220).  

Como se pode verificar, a relação do homem com as tecnologias não é recente. 

Entretanto, com a dinâmica e a rapidez dos meios de comunicação social (possibilitadas pela 

informática), as mudanças culturais estão a ocorrer mais rapidamente, assim como os convites 

à aculturação
11

. Para Bauman (2012, p.28), a cultura é tanto instrumento de ordem, que 

fornece lugar em que nos acomodamos, quanto de caos. “[...] a cultura nada pode produzir 

além da mudança constante, embora só possa produzir mudança por meio do esforço de 

ordenação”. 

A imprensa expandiu a escrita e ampliou as possibilidades de diálogos entre os 

territórios. Os interlocutores, como já discutido no capítulo anterior, deixaram de – 

obrigatoriamente – ocupar o mesmo lugar porque o texto escrito não necessita da presença 

como a oralidade sem instrumentos de reprodutividade técnica. Escritos podem ser deslocados 

para outros territórios, é a presença do pensamento do autor afastada de seu corpo físico.  

A informática tornou o não-território ainda mais evidente. “O ciberespaço é 

territorialmente desancorado; situa-se numa dimensão diferente, impossível de atingir, muito 

menos de controlar, a partir das dimensões em que operam os ‘poderes soberanos’ da Terra” 

(BAUMAN, 2012, p. 39).  

Compreender a dinâmica deste novo espaço (híbrido, desancorado, sem um Estado 

único que o controle) é fundamental para a compreensão da arte poética cibercultural. Adota-

se o entendimento, para a escrita deste capítulo, de que o ciberespaço é viabilizado pela 

informática, mas é permeado por seres humanos, é regido pelo homem.    

                                                             
11

 “Quando dois grupos culturais são postos em contato, eles absorvem elementos culturais um do outro, ou 

melhor, os elementos são difundidos entre os grupos.” (SANTAELLA, 2003a, p. 46). 
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2.3 Concepções sobre o espaço virtual 

 

 Pierre Lévy dedicou mais de uma obra à discussão sobre o virtual. Para o filósofo, é 

comum o termo ser, equivocadamente, apresentado como sinônimo de irreal. “No uso 

corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para significar a pura e simples 

ausência de existência, a ‘realidade’ supondo uma efetuação material, uma presença tangível.” 

(LÉVY, 1996. p. 15). 

Para o autor (LÉVY, 2010, p. 49): “A palavra ‘virtual’ pode ser entendida em ao 

menos três sentidos: o primeiro, técnico, ligado à informática; um segundo corrente e um 

terceiro filosófico.”. Segundo o quadro resumo de Lévy (Anexo 2), quando ligado 

estritamente ao mundo informacional, o termo virtual ganha significados mais técnicos como: 

referente a banco de dados, a mensagens de programas, entre outros. O sentido corrente traz 

virtual como sinônimo de irreal. Lévy se dedica mais a trabalhar o termo no sentido filosófico 

que concebe virtual como potência. “A palavra virtual vem do latim medieval virtualis
12

, 

derivado por sua vez de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existe 

em potência e não em ato.” (LÉVY, 1996, p. 15).  

O principal nome da escolástica, citada por Lévy, é São Tomás de Aquino. O filósofo 

revisitou ideias de Aristóteles, visando à promoção da união da fé à razão, do mundo sensível 

ao inteligível. O princípio do ato e da potência de Aquino diz que: 

 

Todo ser contingente possui duas dimensões: o ato e a potência. O ato 

representa a existência atual do ser, aquilo que está realizado e determinado. 

A potência representa a capacidade real do ser, aquilo que não se realizou, 

mas pode realizar-se. É a passagem da potência para o ato que explica toda e 

qualquer mudança. (COTRIM, 1986, p.146). 

 

Segundo o princípio de Aquino, o homem está virtualmente no feto, a árvore na 

semente e o texto na ideia do autor. Lévy (2010) ressalta que a concepção filosófica do virtual 

concebe o termo não como antônimo do real, mas do atual. Se o virtual é potência, não é 

atual, mas existe, da mesma forma que a semente de uma planta é real. “É virtual toda 

entidade ‘desterritorializada’, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes 

momentos e locais determinados, sem, contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo 

em particular.” (LÉVY, 2010, p. 49).  

                                                             
12

 Neste trabalho, todos os itálicos presentes nas transcrições são dos autores citados. 



44 

 

 Nesta perspectiva, programas e informações presentes na “nuvem” promovida pela 

internet estão em um espaço. Entretanto, este espaço não é concebido como na Geografia 

Física. É um lugar desancorado, que não está em um território específico, mas é fruto de 

vários lugares, de várias culturas. As informações contidas neste espaço não são irreais, elas 

existem e são frutos da realidade “concreta”. O que acontece é que o usuário não concebe a 

informação virtual até necessitar dela. Com um clique a informação que, para um determinado 

indivíduo se apresentava como potência, vira ato.  

 

Um mundo virtual – considerado como um conjunto de códigos digitais – é 

um potencial de imagens, enquanto uma determinada cena, durante uma 

imersão no mundo virtual, atualiza esse potencial, do cálculo e da exibição 

contextual caracteriza a maioria dos documentos ou conjuntos de 

informações de suporte digital. (LÉVY, 2010, p.51) 

 

Na obra O que é virtual?, Pierre Lévy (1996) aborda a questão do virtual enfocando, 

principalmente, a questão filosófica. Falta, entretanto, uma definição que esclareça questões 

referentes ao ciberespaço. Para Galvão
13

 (2017, p.20), Lévy “[...] ‘virtualiza’ a informação, 

confundido os conceitos e perdendo poder explanatório. Seu virtual é tudo e, por isso, é 

nada”. Não por um acaso, a análise do termo continua em Cibercultura, publicada pela 

primeira vez em 1999. Na obra, Lévy (2010) define mais precisamente o virtual relacionado à 

internet. 

 

Essa virtualidade, resultante da digitalização, designa o processo de geração 

de automática ou de cálculo de uma grande quantidade de "textos", 

mensagens, imagens sonoras, visuais ou tácteis, de resultados de todos os 

tipos, em função de uma matriz inicial (programa, modelo) e de uma 

interação em processo. (p. 77). 

  

 A explicação do termo virtual pelo digital parece mais coerente. Afinal, informações, 

programas e imagens não estariam, como potência, à disposição do usuário, se não tivessem 

sido digitalizados.  

 

O virtual é o digital em interação com o usuário. A tentativa que Lévy faz 

em salvar o virtual via uma semântica acaba resultando numa filosofia da 

informação ruim, pois negligencia justamente o que quer explicar: o fato de 

o virtual possuir as características de ser desterritorializado, sincronizado, 

replicável e correlacionado. (GALVÃO, 2017, p.120). 

 

                                                             
13 Cleyton Leandro Galvão (2017) está desenvolvendo tese sobre os sentidos do virtual no doutorado em 

Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. 
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A leitura de Pierre Lévy sobre o virtual é relevante principalmente no que diz respeito 

à tentativa de romper com a ideia de virtual como antônimo de real. Entretanto, acredita-se 

que virtual não seria também o contrário de atual. Compreende-se o espaço virtual como 

atual, pois está correlacionado ao espaço físico. As transformações no ciberespaço atendem às 

necessidades e às demandas da própria sociedade (ou das várias sociedades presentes na 

rede). São os homens que digitalizam imagens, programas e textos para serem coletivamente 

utilizados quando necessários. Como defende Galvão (2017, p.120), o espaço virtual é “[...] o 

digital em interação com o usuário”. Por esta razão, o digital é peça chave na montagem e na 

manutenção do ciberespaço.  

 

2.4 A digitalização tornando a “nuvem” mais espessa 

 

 A era da informática inaugura, como ressalta Santaella (2003a), a época em que a 

informação pode ser compartilhada sem que o emissor da mensagem tenha que perder o 

dispositivo que armazena o conteúdo. De forma mais clara, um texto presente em um livro, 

por exemplo, pode ser lido por várias pessoas. Um mesmo exemplar pode ser compartilhado. 

Entretanto, ao doar ou emprestar um livro a alguém, o indivíduo fica, mesmo que 

temporariamente, sem o texto. O mesmo acontecia com os discos de música
14

. 

 A fase que Santaella (2003a) chama de cultura das mídias permitiu que as reproduções 

de conteúdos em texto, áudio e vídeo fossem facilitadas. Entretanto, a fotocópia de um livro 

não é igual (em relação à estética do papel) ao original. O conteúdo sim, mas o dispositivo 

não. Da mesma forma, uma fita K7
15

 não é igual a um CD.  

 Com a informática, é possível o compartilhamento de um conteúdo em um dispositivo 

semelhante, com semelhantes características. Na verdade, estando na “nuvem” e sendo 

compartilhado, um mesmo conteúdo pode ser acessado por várias pessoas sem que haja 

prejuízo ou diferença. Os usuários ainda podem, se desejarem, fazer download e reproduzir o 

conteúdo em diferentes mídias, como a impressão de um texto virtual ou a gravação de uma 

música em um pen drive.  

 Este processo de compartilhamento é possível pela digitalização.  

 

                                                             
14

 Os discos citados são os de vinil que, segundo o site Wikipédia, “[...] é uma mídia desenvolvida no final da 

década de 1940 para a reprodução musical, que usa um material plástico chamado vinil (normalmente feito de 

PVC), usualmente de cor preta, que registra informações de áudio, que podem ser reproduzidas através de um 

toca-discos”. 
15

 Trata-se da abreviação de fita cassete, que é uma fita magnética para gravação de áudio. 
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Digitalizar uma informação consiste em traduzi-la em números. Quase todas 

as informações podem ser codificadas desta forma. [...] as informações 

codificadas digitalmente podem ser transmitidas e copiadas quase 

indefinidamente sem perda de informação, já que a mensagem original pode 

ser sempre reconstruída integralmente (LÉVY, 2010, pp. 52-53).  

 

 O espaço virtual é mantido por tecnologias que tornam viáveis a digitalização e a 

manutenção das informações na internet. Além das produções realizadas diretamente no 

computador, há a digitalização de informações e produções artísticas produzidas em tempos 

anteriores à informática e até mesmo à escrita. A criação de TICs capazes de registro e 

armazenamento foi fundamental para a manutenção da história da humanidade.  

 A escrita que registrou informações da oralidade primária, hoje é digitalizada. Na 

internet, pode-se ler, por exemplo, a Odisséia de Homero. O inverso também é possível. 

Textos escritos diretamente no computador, como ocorre com alguns dos sonetos lyranos
16

 

publicados no Facebook, podem ser impressos. Do impresso ao digital, do digital ao 

impresso; a decisão é do leitor. É ele quem escolhe em qual suporte irá ler determinado texto.  

 Para a literatura, uma das grandes contribuições da informática foi a manutenção de 

textos raros e/ou significativos como o primeiro livro de Vinícius de Moraes ou a carta de 

Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500 ao rei de Portugal. A biblioteca digital Domínio 

Público
17

, por exemplo, possui um acervo de mais de 123 mil obras (entre textos, sons, 

imagens e vídeos) e já contou com 18,4 milhões de visitas. 

 É por esta razão que Santaella (2003a, p.16) chama a cultura digital de cultura do 

acesso e do disponível. Esta disponibilidade de informações deve-se também à possibilidade 

de digitalização.  

 

2.5 Características e suportes do espaço virtual 

 

  Para que o espaço virtual seja possível são necessárias ferramentas que o sustentem. 

Em 2018, o acesso à internet se dá a partir de diferentes dispositivos. A Agência Brasil de 

notícias divulgou que, segundo o IBGE, em 2015, “92,1% dos domicílios brasileiros 

                                                             
16

 Neologismo criado para diferenciar o soneto do poeta Pedro Lyra de tipos clássicos de sonetos. “[...] 

distinguindo-o dos 2 modelos tradicionais: o petrarquiano/camoniano, no esquema 4-4-3-3, e o shakespeareano, 

no esquema 4-4-4-2, pois o soneto de Lyra, com versos decompostos e estrofação variada, não tem esquema” 

(RIBEIRO, 2016, pp. 22-23). Neste trabalho, o neologismo será empregado também para adjetivar ensaios e 

críticas de Pedro Lyra. 
17

 O portal, mantido pelo Ministério da Educação, foi lançado em 2004, e oferece acesso de graça a obras 

literárias, artísticas e científicas, já em domínio público ou que tenham a sua divulgação autorizada. 
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acessaram a internet por meio do telefone celular, enquanto 70,1% dos domicílios o fizeram 

por meio do microcomputador” (CAMPOS, 2016, p.1). 

 Entretanto, o uso da internet em dispositivos de telefonia móvel só é possível porque 

estes aparelhos são informatizados. Pode-se dizer que os telefones celulares contam, em 2018, 

com algumas tecnologias de computadores. Estes surgiram na década de 1940 para atender as 

necessidades dos militares americanos.  

 

Os primeiros computadores (calculadoras programáveis capazes de 

armazenar os programas) surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos em 

1945. Por muito tempo reservados aos militares para cálculos científicos, seu 

uso civil disseminou-se durante os anos 60. Já nessa época era previsível que 

o desempenho do hardware aumentaria constantemente. Mas que haveria um 

movimento geral de virtualização da informação e da comunicação, afetando 

profundamente os dados elementares da vida social (LÉVY, 2010, p.31).  

 

O uso de computadores foi sendo aos poucos popularizado. Segundo Lévy (2010), na 

década de 1970, houve a comercialização de microprocessadores e a invenção do computador 

pessoal.  

Já a internet, foi originada, na década de 1960, 

 

[...] pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa 

Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (a mítica 

DARPA) para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano 

de comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear (...). A 

ARPANET, rede estabelecida pelo Departamento de Defesa dos EUA, 

tornou-se uma rede de comunicação horizontal composta de milhares de 

redes de computadores (cujo número de usuários superou os trezentos 

milhões no ano 2000, comparados aos menos de vinte milhões em 1996, e 

em expansão veloz). (CASTELLS, 2009, p.44). 

  

A união da máquina capaz de processar e arquivar informações com uma rede que 

conecta dispositivos e, consequentemente, usuários, fez a informática ganhar cada vez mais 

adeptos. Os números, possivelmente, são infinitamente maiores do que pensaram seus 

criadores no século XX.  

O desenvolvimento de programas e aplicativos permitiu que o uso do computador se 

tornasse mais individualizado. Para empresários, programas que ajudam no controle de 

pagamento de funcionários, entrada e saída de materiais no estoque; para professores, 

processadores de textos e imagens são importantes para a preparação das aulas; para médicos, 

dispositivos que permitem exames em alta resolução. Enfim, os usos possíveis para a 

informática e para internet são infinitos.  
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No campo da comunicação social, pode-se dizer que a informática instaurou um novo 

tempo. Depois da oralidade primária, passando pela escrita, caminhou-se “Da galáxia de 

Gutenberg à galáxia de McLuhan” (CASTELLS, 2009, p. 415). A transição do poderio dos 

meios massivos para as mídias de recepção individualizada possibilitou a formação de 

internautas com o hábito de escolher o conteúdo informativo, de entretenimento ou cultural, 

que desejam ter acesso.  

Como abordado no capítulo anterior, “A capacidade de gravação de programas de TV 

para assistir nos momentos oportunos mudou os hábitos dos telespectadores e reforçou a 

seleção (...). A possibilidade de gravação por videocassetes representou mais uma opção” 

(CASTELLS, 2009, p.423). 

Com a digitalização, os conteúdos ficaram ainda mais disponíveis. Entretanto, toda 

essa tecnologia só obteve sucesso porque existem pessoas que alimentam o espaço virtual. A 

internet sobrevive não apenas de tecnologias, mas de homens. É o interesse humano e sua 

criatividade que criam novos programas. O homem pós-informática parece mais inclinado ao 

compartilhamento, ao upload
18

.  

 

2.5.1 Entre robôs humanos e cyborgs 

 

 O advento da informática gerou especulações e endossou questões que há muito 

permeavam o imaginário humano. Segundo Homero Lima (2007, p.122): “O conceito de 

cyborg, na ficção-científica, surge de uma história de Arthur Clark de 1965, intitulada The 

City and the Stars, para designar os ‘organismos cibernéticos’”. Cyborg é a junção das 

palavras inglesas cybernetic organism, em português, organismo cibernético.  

A ideia de que as máquinas tomariam o lugar dos seres humanos e que os homens 

ficariam mais artificializados ganhou ainda mais ênfase no tempo informatizado. Acredita-se, 

sem extremismos, que ambas as hipóteses têm coerência. Em algumas atividades agrícolas, 

homens foram substituídos por máquinas. Por outro lado, o homem tem cada vez mais 

recebido próteses mecânicas. Na medicina, são usadas próteses de pernas, braços e até mesmo 

de coração.  

Esta mescla de homem e máquina não é recente. Para Santaella (2003a, p 222) existem 

“As máquinas sensórias e as máquinas cerebrais” que funcionariam como extensões do 

homem. Seriam máquinas sensórias, por exemplo, os aparelhos de som e a fotografia. Vozes e 

                                                             
18

 Trata-se de um termo da língua inglesa, antônimo de download, que significa enviar dados de um computador 

local para um computador ou servidor remoto, geralmente através da internet. 
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imagens que, descoladas do indivíduo, chegam a lugares que ele não necessariamente 

percorreu.  

As máquinas cerebrais são capazes de, além de arquivar informações, reproduzir 

comportamentos do homem. São programas capazes de resoluções matemáticas e correção de 

textos.  

 

O ser humano criou máquinas que imitam suas próprias funções, mas esse 

processo de reprodução maquínica do corpo chegou a um ponto em que é o 

cérebro que está sendo produzido por parte em computadores. [...] De fato, o 

crescimento do cérebro da espécie humana, nos signos que esse crescimento 

extrojetou, necessita hoje de hipercérebros processadores. (SANTAELLA, 

2003a, p.223). 

 

A discussão sobre o cyborg é para que se compreenda que abordagens sobre a 

humanização da máquina e a artificialização do homem existem devido ao hibridismo 

viabilizado pela informática. Além das próteses utilizadas pela medicina, existem várias 

outras no cotidiano do ser humano. Desde uma agenda (extensão da memória) a softwares 

(como o PoeTryMe) que prometem criar poemas. 

 

2.5.2 Inteligência coletiva 

 

Para Pierre Lévy (2010), não há uma artificialização humana, mas uma sinergia de 

saberes viabilizada pela rede de computadores, ou de dispositivos (como os telefones 

celulares) que têm funções que permitem trocas de informações na internet.  

 

A inteligência coletiva constitui mais um campo de problemas do que uma 

solução. Todos reconhecem que o melhor uso que podemos fazer do 

ciberespaço é colocar em sinergia os saberes, as imaginações, as energias 

espirituais daqueles que estão conectados a ele. (LÉVY, 2010, p.133).  

  

A inteligência coletiva pode ganhar diferentes conotações, dependendo da área do 

conhecimento. Bembem e Costa (2013, p.141) explicam que para a tecnologia da informação, 

a inteligência coletiva diz respeito ao estudo científico das técnicas de informação, 

conhecimentos científicos utilizados na produção, no armazenamento e no tratamento das 

informações. Apesar das diversas possíveis abordagens interdisciplinares, o mais habitual é a 

definição da expressão como conjunto de saberes humanos disponibilizados na internet.  

Segundo Santaella (2003a, p.106), Kerckhove chegou a pensar, em 1997, que havia 

sido o primeiro a conceber a internet como meio de inteligência coletiva. Para Kerckhove 
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(1997 apud SANTAELLA, 2003a, p.106), “[...] a internet é, na realidade, um cérebro, um 

cérebro coletivo, vivo, que dá estalidos quando o estamos a utilizar. É um cérebro que nunca 

para de trabalhar, de pensar, de produzir informação, de analisar e combinar”.  

Entretanto, a ideia de que a internet é um meio colaborativo e de inteligência já havia 

sido publicada por Lévy, em 1996 (SANTAELLA, 2003a, p106). Lévy explica que a 

inteligência coletiva 

 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências. Acrescentemos à nossa definição este complemento 

indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o 

reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas, e não o culto de 

comunidades fetichizadas ou hipostasiadas. (LÉVY, 2007, pp. 28-29). 

 

 O axioma inicial da definição de Lévy (2007, p. 29) é que a inteligência coletiva diz 

respeito a “Uma inteligência distribuída por toda parte [...] ninguém sabe tudo, todos sabem 

alguma coisa, todo o saber está na humanidade”. O autor segue dizendo que a inteligência tem 

que ser “incessantemente valorizada”, deve-se buscar, elaborando projetos – se necessários – 

o desenvolvimento da inteligência.  

Para o filósofo (LÉVY, 2007), é essa inteligência, que só se encontra em qualidade e 

quantidade satisfatória na coletividade, que permeia o ciberespaço e torna possível o grande 

número de informações presentes na rede. Sem a inteligência coletiva, o ciberespaço seria um 

vazio sustentado por conexões digitais. 

  

2.6 O ciberespaço 

 

 Santaella (2003a, p.97) explica que ciberespaço deriva do termo cibernética “[...] de 

Norbert Wiener (1948). A palavra ‘cibernética’ foi por ele cunhada para descrever uma nova 

ciência que une a teoria da comunicação com a teoria do controle”. Seria uma espécie de 

junção de mente e corpo humanos em um mundo automatizado. Nesse contexto, o homem 

estaria submetido a regras de controle de máquinas.  

  O termo ciberespaço, propriamente dito, surgiu em 1984, no livro de ficção 

Neuromancer, de Willian Gibson. Na obra do movimento literário americano cyberpunk
19

, os 

habitantes da metrópole tinham as informações de suas vidas circulando em redes. Para o 

                                                             
19

 “[...] a narrativa cyberpunk se caracterizava pela fusão de um mundo onde há tecnologia de ponta e um 

submundo dominado pelas drogas, sexo e a violência.” (ROSSATI, 2014, p.158). 
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autor (apud SANTAELLA, 2003a, pp. 98-99), “[...] o ciberespaço é uma alucinação 

consensual experienciada diariamente por bilhões de operadores legítimos [...] Uma operação 

gráfica de dados abstraídos dos bancos de cada computador no sistema humano”.  

  A palavra inventada pelo romancista foi incorporada aos meios de social para designar 

o espaço criado pela rede de computadores e viabilizado pela conexão com a internet.  

 

[...] o termo “ciberespaço” extrapolou os limites da literatura ficcional dita 

cyberpunk, e passou a pertencer ao vocabulário típico da cultura de massa. 

Originalmente, o ciberespaço consistia numa alucinação coletiva e 

consensual que usuários de rede de computadores futuristas vivenciariam. 

Não demorou muito para que o sensível avanço das tecnologias digitais 

aparentemente fizesse da ficção uma realidade. Em especial, começou-se a 

atribuir à Internet o tal estatuto de um espaço virtual onde pessoas se 

encontram, no qual informações são transmitidas, em uma realidade para 

além da realidade ordinária. (KINOUCHI, 2006, p. 139).  

 

 O ciberespaço pode ser compreendido como um espaço virtual, não como potência 

(LÉVY, 2010), mas como espaço não físico. O fato de ser virtual não é entendido como irreal. 

Ao contrário, o ciberespaço existe, seus dados são armazenados em computadores. Entretanto, 

a possibilidade de conectar as informações de plurais territórios por dispositivos 

informatizados cria a ideia de “nuvem”. É como se as informações estivessem pairando sobre 

as pessoas, esperando para serem conectadas. Esses dados circulam por meio de 

equipamentos de informática e telecomunicação.  

Lévy (2010, p. 94) define ciberespaço como “[...] espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores”. Para o filósofo, 

uma das principais funções do ciberespaço é “[...] o acesso a distância aos diversos recursos 

de um computador” (p.95), ou seja, a possibilidade de acessar de um computador pessoal, 

dados do grande computador que mantém a rede.  

Com o desenvolvimento tecnológico, é possível acessar as informações de um 

aparelho mais bem equipado, utilizando a internet, por outro mais simples. Não é necessário 

ter em um dispositivo diversos programas, aplicativos e arquivos, mas ter acesso a 

dispositivos com o conteúdo desejado.  

 

O computador não é mais um centro, e sim um nó, um terminal, um 

componente da rede universal calculante. Suas funções pulverizadas 

infiltram cada elemento do tecnocosmos. No limite, há apenas um único 

computador, mas é possível traçar seus limites, definir seu contorno. É um 

computador cujo centro está em toda a parte e a circunferência em lugar 

algum, um computador hipertextual, disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o 

ciberespaço em si. (LÉVY, 2010, p. 45). 
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 A manutenção do ciberespaço, como já abordado, não é feita apenas por equipamentos 

eletrônicos, mas pelo interesse humano em fazer upload de informações e criar novos 

softwares. Esta coletividade de interesses e ações é denominada por Lévy como “inteligência 

coletiva”.  

 No campo literário, tanto os grandes clássicos digitalizados quanto as obras escritas 

diretamente no computador são viabilizados por amantes da literatura que se dispõe a 

compartilhar os arquivos na arte. Na maioria das vezes, nem quem digitaliza uma obra rara 

nem um poeta que publica seu poema em uma rede social é remunerado.  

 

2.7 A cultura ciberespacial 

 

 A cultura do espaço virtual, a sexta mencionada por Lúcia Santaella (2003b), é 

definida pela autora como a cultura do disponível, do acesso. A cibercultura se difere da 

cultura de massas principalmente no que diz respeito à produção de conteúdo. Enquanto nos 

meios massivos a informação, normalmente, parte de um emissor para uma massa de 

receptores, na cibercultura, não há uma fonte exclusiva responsável pela emissão de 

conteúdos. Além disso, os receptores podem não ocupar, necessariamente, posições estáticas. 

Em redes sociais, por exemplo, leitores viram também emissores interagindo com os 

responsáveis pelas publicações.  

 A interatividade, para Lévy (2010), não é a marca principal da cibercultura. Para o 

autor, qualquer meio de comunicação pressupõe interatividade: “De fato, seria trivial mostrar 

que um receptor de informação, a menos que esteja morto, nunca é passivo.” (p.81). Lévy 

(2010) argumenta que, mesmo um receptor de mídia televisiva necessita, ao assistir a um 

programa, decodificar de alguma maneira a informação que recebe.  

Na leitura de um livro, faz-se necessário o domínio da língua para o entendimento da 

mensagem. Além disso, a boa literatura não é fechada em si. Ela oferece lacunas para que o 

leitor penetre. “[...] cada leitor é um coautor. Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. 

Porque compreende e interpreta a partir do mundo que habita” (BOFF, 1997, p.10).  

Nesta perspectiva, a interatividade não seria exclusividade do mundo informatizado, 

mas inerente à ação comunicacional. Entretanto, sem o auxílio de outros meios de 

comunicação social, um escritor, por exemplo, teria dificuldade para ter acesso às leituras e 

interpretações realizadas pelos leitores de sua obra. O livro, por esta razão, é um meio de 
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comunicação de um para vários. Em geral, um emissor (o escritor) para vários destinatários 

(os leitores). 

Os aparelhos de telefonia permitem um diálogo mais efetivo. Mesmo estando 

territorialmente afastados, os interlocutores podem falar em tempo real. Para Lévy (2010), se 

a interatividade for compreendida como um canal que permite comunicação em dois sentidos, 

o modelo mais completo de mídia interativa será o telefone. Nesta linha de raciocínio, o 

ciberespaço não inaugura a interatividade, pois ela já existia – de diferentes formas – em 

outros meios de comunicação.  

Castells (2003) afirma que da mesma forma que a imprensa criou o que McLuhan 

chamou de “Galáxia de Gutenberg”, as transformações promovidas pela internet estão a gerar 

uma nova galáxia. A máquina impressora inaugurou a possibilidade de comunicação de um 

(emissor) para muitos (receptores).  “A internet é um meio de comunicação que permite, pela 

primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global” (p.8). 

 Apesar da ampliação das possibilidades de comunicação presentes na “Galáxia da 

internet” (CASTELLS, 2003), Lévy (2010) ressalta que o ineditismo da cibercultura não está 

na potencialização da interatividade, mas em seu caráter universal não totalizante. Para o 

autor, as culturais orais eram locais, mas não totalizantes. Durante os diálogos, pontos de vista 

podiam ser cambiados, havia espaço para a dialética. Com a escrita, teria surgido o poder da 

comunicação universal. As mensagens escritas puderam transitar para fora de seus contextos 

de criação. Entretanto, “[...] o autor (típico das culturas escritas) é, originalmente, a fonte da 

autoridade” (LÉVY, 2010, p.117). Na escrita, para Lévy (2010), o universal (em relação ao 

alcance de receptores) é subordinado ao sentido (totalizante) imposto pelo autor.  

 Lévy (2010, p.122) defende que a cibercultura “[...] dá forma a um novo tipo de 

universal: o universal sem totalidade”. Ou seja, na cibercultura, há possibilidade de alcance 

universal das informações, porém, ao contrário da escrita e das mídias massivas, os sentidos 

destas mensagens são plurais. Há vários caminhos pelos quais os receptores podem navegar. 

O hipertexto cibernético é repleto de links.  

 

A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de um laço social, 

que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre relações 

institucionais, nem sobre relações de poder, mas sobre a reunião em torno de 

centros de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o compartilhamento do 

saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre processos abertos de 

cooperação. (LÉVY, 2010, p. 132). 
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Ao abordar a questão da cibercultura, Santaella (2003a, p.103) ressalta o fato de a 

internet conectar uma diversidade de pessoas que, sem a rede digital, teriam poucas chances 

de se conhecerem, de trocarem informações. Essa é a razão, segundo a autora, para que a 

cibercultura seja essencialmente heterogênea. 

 

Usuários acessam o sistema de todas as partes do mundo, e, dentro dos 

limites da compatibilidade linguística, interagem com pessoas de culturas 

sobre as quais, para muitos, não haverá provavelmente um outro meio direto 

de conhecimento. Por isso mesmo, é também uma cultura descentralizada, 

reticulada, baseada em módulos autônomos. (SANTAELLA, 2003a, pp. 103-

104). 

 

A cibercultura é fruto do espaço virtual que – desencorado de tribos e, ao mesmo 

tempo, permeado por elas – representa a consagração do hibridismo. A cultura do espaço 

virtual é formada e transformada coletivamente pelos seus usuários, habitantes físicos de 

várias partes do planeta. Trata-se de uma cultura que, como as outras, é fruto da ação do 

homem, também por meio de tecnologias. A questão é que dispositivos informatizados 

conectados à internet potencializam capacidades de comunicação, influência e transformação 

humanas. Esta agilidade e este excesso de informações podem fazer do indivíduo mais 

apressado, desejoso de leituras rápidas que sejam condizentes a uma vida mais fluida 

(BAUMAN, 2001).  

Umberto Eco (1979) criticou tanto os apocalípticos quanto os integrados em relação 

aos meios de comunicação de massa. Acredita-se que o posicionamento moderado é também 

o mais adequado em relação ao ciberespaço, que pode ser visto negativamente, gerando 

metrópoles conectadas à rede e desconectadas da vida cotidiana – como os habitantes do 

romance de William Gibson (1984 apud SANTAELLA, 2003a) – assim como um espaço de 

criação mais livre e democrático.  

 A cibercultura está em construção. Cabe ao homem escolher os contornos que esta 

cultura terá. Ela pode caminhar para a superficialidade ou pode se alimentar da inteligência 

coletiva e se tornar cada vez mais espessa, capaz de gerar mais e mais cultura.   
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3 ENTRE POEMA E POESIA 

 

Definir conceitos não é uma tarefa fácil, pois o processo de conceituação pode 

culminar no engessamento de um significante a um significado específico. No texto poético, 

as ambiguidades, em alguns momentos, podem ser interessantes, pois fornecem lacunas para 

que o leitor entre. No trabalho acadêmico, entretanto, é importante que se tenha clareza dos 

conceitos adotados pelo pesquisador. 

A arte poética no ciberespaço, mais especificamente no Facebook, é o corpus da 

presente pesquisa. Por esta razão, palavras como poema e poesia são recorrentes no texto. 

Para que o trabalho seja adequadamente compreendido é importante discutir alguns dos 

possíveis significados dos termos. Almeja-se, neste capítulo, eleger as definições que melhor 

se adequem à pesquisa. Não se pretende esgotar as discussões sobre os conceitos de poema e 

de poesia, mas buscar meios que norteiem a pesquisa no Facebook.  

O capítulo tem ainda como objetivos: apontar as principais características do texto 

poético e justificar a escolha da lógica semiótica peirciana como meio de análise qualitativa 

de poemas autopublicados na RSD.  Acredita-se que é relevante que se destaquem elementos 

que caracterizam poemas para que se possa identificá-los em publicações na nuvem virtual 

viabilizada para informática e pela internet. Também é fundamental escolher um método de 

análise que contemple a diversidade sígnica do ciberespaço e considere o leitor no processo 

de desvelamento do texto artístico.  

 

3.1 Poema e poesia: questões conceituais 

 

A primeira definição que o Dicionário Houaiss (2001, p.2246) traz para poesia é que 

se trata da “arte de compor ou escrever versos”. Entretanto, a significação dicionarizada é 

considerada insuficiente por alguns críticos e poetas. Em um denso trabalho conceitual, 

Manuel Bandeira (1954 apud CAVALCANTI, 2014, p.1) confessou: 

 

Um dia, ao começar a escrever um livro didático sobre literatura, tive que 

dar uma definição de poesia e embatuquei. Eu, que desde os dez anos de 

idade faço versos; eu, que tantas vezes sentira a poesia a passar em mim 

como uma corrente eléctrica e afluir aos meus olhos sob a forma de 

misteriosas lágrimas de alegria: não soube no momento forjar já não digo 

uma definição racional dessas que, segundo a regra da lógica, devem convir 

a todo o definido e só ao definido, mas uma definição puramente empírica, 

artística, literária. 
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A poesia, ao que declara Bandeira (1954 apud CAVALCANTI, 2014, p.1), é de difícil 

conceituação (principalmente quando se aspira à formulação de uma definição que caiba em 

página de dicionário), pois lhe é natural, faz parte de sua vivência. Também de forma 

metafórica, Affonso Romano de Sant’Anna (2006, p. 49) aborda a importância da poesia: “É 

preciso fazer emergir a poesia do cotidiano. [...] É necessário abrir espaço para a poesia, 

porque ela nos ronda, bate à porta, sussurra, às vezes pula a janela da insônia, e não lhe dar 

caminho é desperdiçar uma das melhores partes de nós mesmos”. Sant’Anna (2006) ressalta 

que a falta de poesia e de tempo destinado a ela podem fazer do indivíduo superficial e 

desatento a importantes questões humanas. Nota-se que Sant’Anna não trata a poesia como 

“arte de compor versos” (HOUAISS, 2001, p.2246), mas como o que sensibiliza o homem. 

Esta substância pode estar presente em textos poéticos, mas também pode emergir do próprio 

cotidiano. Para Ângela Leite Souza (2012, p. 15):  

 

Às vezes, os conceitos de poesia e poema são empregados indistintamente, 

gerando certa confusão. Melhor seria dizer que poesia ora é a própria 

denominação do gênero lírico, ora significa a produção de um poeta. Ao 

passo que poema é uma composição textual em versos.  

 

Ao afirmar, em As vitrines, que um homem cata a poesia que uma mulher entorna no 

chão, o compositor Chico Buarque (1981) certamente não está a falar de textos, mas da 

sensação que a presença da musa desperta em seu admirador. Assim como a beleza, a poesia 

estaria no observador, na sua forma de olhar.  

Para o crítico e poeta Pedro Lyra (1992), não se pode confundir poesia com poema. 

Pode haver poesia em uma música, em uma cena, em uma tela. Poema, entretanto, é um 

gênero textual, a arte de trabalhar o verbo poeticamente, na maioria das vezes, em forma de 

versos. Segundo Lyra (1986, p.6), a poesia está situada em dois grandes grupos conceituais: 

“[...] ora como uma pura e complexa substância imaterial [...]; ora como a condição dessa 

indefinida e absorvente atividade humana, o estado em que o indivíduo se coloca na tentativa 

de captação, apreensão e resgate dessa substância no espaço abstrato das palavras”.  

Ao poeta, cabe trabalhar em prol do segundo grupo conceitual, imortalizando a 

poeticidade do mundo em palavras, versos, poemas. 

 

Se o poema é um objeto empírico e se a poesia é uma substância imaterial, é 

que o primeiro tem uma existência concreta e a segunda não. Ou seja: o 

poema, depois de criado, existe per se, em si mesmo, ao alcance de qualquer 

leitor, mas a poesia só existe em outro ser: primeiramente, naqueles onde ela 

se encrava e se manifesta de modo originário, oferecendo-se à percepção 
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objetiva de qualquer indivíduo; secundariamente, no espírito do indivíduo 

que a capta desses seres e tenta (ou não) objetivá-la num poema; 

terciariamente, no próprio poema resultante desse trabalho objetivador do 

indivíduo-poeta. (LYRA, 1992, p.7). 

 

Massaud Moisés (2000, p. 77), assim como Pedro Lyra, faz distinção entre poema e 

poesia. Enquanto a poesia estaria relacionada à emoção, o poema seria o texto resultante da 

poesia. Para o crítico (MOISÉS, 2000, p.88): “Ao sistema harmônico de palavras (metáforas e 

termos de ligação) através das quais o ‘eu’ do poeta se expressa em seu conteúdo e em seu 

intrínseco ritmo, dá-se o nome de poema.”. 

Apesar de defender que o poema pode ser escrito em prosa, Massaud Moisés (2000, 

p.130) destaca que “[...] tradicionalmente, se considera o verso a morada eleita da poesia.”.  

Na arte dos versos, os sintagmas são escolhidos para comunicar sentimentos e essa 

comunicação é normalmente feita de forma metafórica, contendo e gerando mais poesia.  

 

3.2 A função da linguagem poética 

 

 Existem vários tipos de linguagens cujas funções são de comunicar algo a alguém. 

Apesar de a literatura não ter compromisso (como os meios de comunicação social) de 

comunicar fatos verídicos, ela pode informar e transmitir mensagens. Por esta razão, vale 

observá-la também à luz da teoria de Roman Jakobson (1992) que, além de linguista, dedicou-

se à poética.  

 Para Jakobson (1992), a comunicação verbal pode ser esquematizada da seguinte 

forma: 

 

 

Quadro 1 – Esquema da comunicação verbal.  

Fonte: JAKOBSON, 1992, p.123. 

  

Cada um dos elementos do esquema, dependendo da ênfase atribuída, determina uma 

diferente função da linguagem.  

Na função referencial, a preocupação maior deve ser o contexto. A informação, nesta 

função, deve ser apresentada de forma clara. “Podemos pensar como exemplos dessa função 
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as notícias apresentadas em um veículo de informações como o jornal.” (MARTELOTTA, 

2008, p. 33). 

A função emotiva (ou expressiva) é “[...] centrada no REMETENTE
20

, visa a uma 

expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de que está falando.” 

(JAKOBSON, 1992, pp.123-124). O uso de interjeições e pontos de exclamação é 

característico da função emotiva. 

A função conotativa ocorre quando se tem “[...] a orientação para o destinatário” 

(JAKOBSON, 1992, p.125). Há, neste tipo de função, o destaque para a persuasão. Os textos 

publicitários são, geralmente, exemplos da função conotativa.  

Jakobson (1992, p.126) destaca que “[...] Há mensagens que servem 

fundamentalmente para prolongar ou interromper a comunicação, para verificar se o canal 

funciona (‘Alô, está me ouvindo? ’)”. Tais mensagens não têm como fundamental função a 

comunicação, mas testar o próprio canal. 

A função metalinguística focaliza o código. “O prefixo meta tem origem no grego e 

significa ‘além’, ‘transcendência’, ‘reflexão crítica sobre’.” (CORDEIRO et al., 2007, p.430). 

Nesta função, a linguagem é utilizada para se referir à própria linguagem, como nos 

dicionários, por exemplo (MARTELOTTA, 2008, p. 34). 

Na função poética, o pendor, a ênfase em um determinado elemento comunicativo 

(JAKOBSON, 1992), está voltado para a mensagem.  

 

A função poética não é a única função da arte verbal, mas tão-somente a 

função dominante, determinante ao passo que, em todas as outras atividades 

verbais ela funciona como um constituinte acessório, subsidiário com 

promover o caráter palpável dos signos, tal função aprofunda a dicotomia 

fundamental de signos e objetos. (JAKOBSON, 1992, p. 129). 

 

Jakobson (1992, p. 129) esclarece que as funções da linguagem verbal podem aparecer 

em diferentes tipos de texto. No caso da poética, vale enfatizar que não são todos os poemas 

que destacam esta função. Para o autor, em poemas épicos, a função predominante é, 

normalmente, a referencial e nos líricos, a emotiva.  

Para demonstrar que a alteração do pendor pode alterar a função da linguagem, 

Jakobson (1992) reestrutura seu esquema com as funções posicionadas no lugar dos 

elementos que lhes originam. 

 

                                                             
20

 O destaque do termo por letras maiúsculas foi realizado por Jakobson (1992, p.123). 
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Quadro 2 – Funções da linguagem.  

Fonte: Jakobson, 1992, p. 129. 

 

 Apesar de Jakobson afirmar que há poemas que não destacam a função poética, ele 

ressalta que na literatura versificada a preocupação com a mensagem, com a forma que o 

texto é escrito, é evidente. Se para a função referencial, por exemplo, pouco importa a 

substituição de uma palavra por outra sinônima, desde que o entendimento do contexto seja 

preservado, na função poética há, geralmente, primazia pela beleza da mensagem. Altera-se 

uma palavra por outra para atender, muitas vezes, à necessidade de tornar o texto mais belo 

e/ou harmônico. Na função poética, não apenas os significados, mas os significantes ganham 

destaque.  

 Nessa perspectiva, ainda que a função predominante de um determinado poema não 

seja a poética, deverá haver poeticidade neste texto. Afinal, como assinala Jakobson (1992 

apud MOISÉS, 2000, p. 125), em poemas:  

 

 [...] a palavra é experimentada como palavra, e não como simples substituto 

do objeto nomeado, nem como explosão de emoção. Nisto: as palavras e sua 

sintaxe, sua significação, sua forma externa e interna não são índices 

indiferentes da realidade, mas possuem seu próprio peso e seu próprio valor.  

 

 Se em comunicações, como na oralidade, as palavras podem ser usadas de forma 

coloquial e, em algumas situações, até despreocupada, no texto poético a eleição de cada 

signo é extremamente significativa. Poetas, perfeccionistas como Drummond (2012), lutam 

com as palavras, estão sempre à procura do melhor signo para emitir suas emoções e fazer de 

seus textos obras de arte.   

 

A poesia é, ao fim das contas, a procura de uma palavra que, intuída nas 

brumas do poema a escrever, se torna o ponto de partida de toda a criação 

poética: o poeta desdobra em infinitas metáforas a palavra que não conhece 

ainda, mas que paira sobre o seu afã de exprimir-se (...). Busca, na feitura do 

poema, a palavra de que, involuntariamente, parte na sua aventura estética. 

(MOISÉS, 2000, p.217). 
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Para Marconi (2002, p.8), o poema “[...] brinca com a linguagem. Chama atenção para 

possibilidades de sentido. Explora significativamente coincidências sonoras entre palavras. 

Fabrica identidades por analogias, através das imagens ou metáforas: mulher é flor, rapaz é 

rocha, amor é tocha”.  

O autor ressalta o cuidado com a linguagem verbal, necessário ao texto poético. Este 

“brincar” com as palavras caracteriza o poema e não apenas a organização do texto em versos. 

Afinal, até receitas culinárias podem ser escritas sem parágrafos. Fastino (1977 apud 

CAVALCANTI, 2014, p.8) explica que textos prosaicos e poéticos têm objetivos distintos. 

Enquanto a linguagem prosaica é funcional, a poética é “antes de tudo criação, ou recriação de 

um objeto”.  

O compromisso da literatura poética em versos não é com a comunicação clara e 

efetiva do contexto, mas com o trabalho com a linguagem verbal, com a língua. O signo 

poético nem sempre é referencial. Muitas vezes é simbólico. Alfredo Bosi (2015, p. 134) 

alerta que “O caráter concreto da palavra poética não se identifica, necessariamente, com o 

caráter icônico [...]. O concreto do poema cresce nas fibras espessas da palavra, que é um 

código sonoro e temporal”.  

Pode-se apontar a função poética como uma das causas que fazem com que poemas, 

geralmente, não sejam fáceis de serem lidos. Não bastam decodificações de signos para que 

um poema seja compreendido. É fundamental que se penetre na palavra, desvele o seu 

sentido, aprecie a sua forma, deixe que as letras se alimentem também da interpretação do 

leitor.  

 

3.3 Diferenças entre poemas e textos com poeticidade 

 

 Habitualmente, segundo Massaud Moisés (2000), chame-se de literatura todo texto 

escrito. Alguns críticos, como Elliot (1972) e Fernandes (2013), consideram literatura letras 

de música e textos produzidos para o teatro. Provavelmente por pensar assim, a academia 

sueca deu o Prêmio Nobel de Literatura, em 2016, para o compositor estadunidense Bob 

Dylan.  

Entretanto, teóricos como Massaud Moisés (2000) e Lyra (2010) alegam que letra de 

música não é poema. Diferentemente de textos de teatro, que só se realizam efetivamente 

quando encenados, e de música, que dependem necessariamente da composição instrumental, 

os poemas se realizam na palavra escrita. 
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Elliot (1972, p.29), ao explicar a função da poesia, revela considerar letra de música 

poema
21

: “A poesia foi usada primeiramente em rituais religiosos, e ao cantarmos um hino 

estamos, ainda hoje, usando poesia com uma determinada finalidade social.”.  

Na defesa de sua tese de que poema não pode ser confundido com letra de música, o 

professor e poeta Pedro Lyra explica que enquanto para o poema o significante é a palavra, 

para a música, o significante é a melodia. “O poema nasce acoplado a um ritmo, 

essencialmente verbal; a letra de música tanto pode ser criada antes como depois da melodia”. 

(LYRA, 2010, p. 35) 

Em ambos os tipos de arte pode haver lirismo e poeticidade. Entretanto, Pedro Lyra 

(2010, p. 46) assinala que: “O poema prioriza a face cognitiva da arte; a letra-de-música, a 

face sensorial”. Para o poeta, o poema funde o emocional e o racional, enquanto a música 

pode falar mais à emoção.  

Gerd Bornheim (2001, p. 136) explica que: “A linguagem musical reside no som, ou 

melhor, no som enquanto transformado em tom, isto é, no som inserido numa escala, numa 

frase, num sistema sonoro”. Pode-se acreditar que, por esta razão, é possível que se aprecie 

uma música apesar de desaprovar a letra, quando analisada separadamente. 

Para Pedro Lyra (2010), em algumas situações, críticos tomam certas letras, leem, 

releem o texto e muitas vezes não encontram uma ideia digna de reflexão – nem novidade, 

nem grandeza, nem beleza. Ainda segundo o autor, poesia superior é pensamento 

esteticamente formulado, e a melodia – mesmo no poema – tende a diluir o pensamento.  

 Também para Massaud Moisés (2000, p.21), a literatura tem, necessariamente, que se 

realizar no texto escrito. “Na verdade, quando falamos em obra literária pensamos num 

objeto concreto, palpável, e não numa sequência de massas sonoras”, diz o autor ao justificar 

o porquê de acreditar que não existia literatura na oralidade primária.  

 Ainda segundo Massaud (2000, p.23), termos como “literatura farmacêutica”, 

“literatura médica”, entre tantos outros, geram confusão no entendimento da literatura 

enquanto a arte do verbo escrito. Para o autor, “Bastava empregar o vocábulo ‘bibliografia’ e 

o problema estaria resolvido de todo.”. 

 

 

 

 

                                                             
21

 Na obra de Elliot (1972), o termo poema é escrito como sinônimo de poesia. 
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3.3.1 Elementos que caracterizam poemas versificados 

 

 Os poemas podem – ainda que em versos – ter diferentes características e serem 

escritos de várias formas. É possível escrever poemas rimados, ou não; com estrofação fixa ou 

sem estrofes; com números específicos de sílabas poéticas ou sem organização pré-definida. 

Alguns poetas escrevem (ou escreveram) segundo suas gerações e escolas literárias. Foi 

assim, por exemplo, com o poema épico-narrativo (como Os lusíadas, de Camões) e com o 

poema barroco (como Ao dia do Juízo, de Gregório de Matos). 

 Com o modernismo, as formas fixas legitimadas pela tradição literária foram 

questionadas. A literatura brasileira, fortemente influenciada pela europeia, reivindicava a sua 

nacionalidade.  

O movimento modernista brasileiro, com importante manifestação na Semana da Arte 

Moderna
22

, propôs uma arte mais brasileira. No campo literário, poetas como Mário de 

Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira exaltaram o Brasil em seus versos soltos dos 

modelos tradicionais. Espínola (2012) explica que Mário de Andrade, sob o pseudônimo de 

Mário Sobral, foi pioneiro em usar as palavras de forma dissonante. “Um crítico, chamado 

Nuto Santana, no Correio Paulistano ficara irritadíssimo – quem nos conta é o próprio Mário 

– ‘porque eu rimava a palavra ‘voou’ com o verso ‘E o vento com o seu oou’.” (ESPÍNOLA, 

2012, p. 62). 

 Além dos poemas em versos livres, os poetas da primeira fase do modernismo 

utilizaram jogos primitivistas e antropofágicos. Exemplo deste “brincar” com as palavras da 

língua do “Brasilês” cotidiano, é o poema publicado no livro Poesia Pau-Brasil, em 1925, por 

Oswald de Andrade (2003, p.89): 

 

Para dizerem milho dizem mio 

Para melhor dizem mió 

Para pior pió 

Para telha dizem teia 

Para telhado dizem teiado 

E vão fazendo telhados 

 

 Mais amadurecidos, alguns modernistas brasileiros, nas décadas de 1930 e 1940, 

voltaram a adotar, sempre que desejavam, formas fixas para a escrita de seus poemas sem 

que, por esta razão, fossem privados de gozar da liberdade de escrita. As formas fixas que 

antes eram entendidas como limitadoras, tornaram-se apenas mais uma opção para os poetas.  

                                                             
22

 “São Paulo, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922” (ABEL, 1995, p.44). 
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3.3.1.1 A sonoridade do texto poético 

 

 Independentemente se escrevem versos em forma fixa ou livres, geralmente, poetas 

têm, como ressalta Antônio Cândido (1996, p. 24), preocupação com a sonoridade.  

 

Todo poema é basicamente uma estrutura sonora. Antes de qualquer aspecto 

significativo mais profundo, tem esta realidade liminar, que é um dos níveis 

ou camadas da sua realidade total. A sonoridade do poema, ou seu "substrato 

fônico" como diz Roman Ingarden, pode ser altamente regular, muito 

perceptível, determinando uma melodia própria na ordenação dos sons, ou 

pode ser de tal maneira discreta que praticamente não se distingue da prosa. 

 

 O poeta modernista Manuel Bandeira, aproveitando-se de seu direito de escolha da 

melhor forma de escrever seus poemas, trabalhava com a sonoridade, em seus textos, segundo 

suas vontades e intenções artísticas. Na análise de três poemas de Bandeira – Gazal em louvor 

de Hafiz, Belo Belo e Poema tirado de uma notícia de jornal (Anexo 3) – Cândido (1996, 

pp.23-24) explica:  

 

Vemos, analisando-os sob o aspecto meramente sonoro, que eles se ordenam 

numa ordem decrescente quanto à riqueza sonora. O primeiro é regularmente 

metrificado, há uma rima constante que traz sete vezes o mesmo som básico 

em catorze versos etc. O segundo tem uma espécie de estribilho com rima 

toante e uma espécie de quadra irregular com uma rima, entre as sequências 

maiores de versos livres, sem efeitos especiais de sonoridade. O último é em 

prosa, disposta por unidades rítmicas variáveis, com uma homofonia 

praticamente ocasional, que representa uma falsa rima. Mas nos três casos 

temos um sistema de sonoridades que importam decisivamente para a 

individualidade do poema. 

 

Nota-se que, embora seja uma característica importante em poemas, a sonoridade não 

é mais, depois das contribuições modernistas, uma forma de engessamento do texto, mas uma 

estratégia para torná-lo mais poético e interessante. Ainda que regras de como escrever 

poemas tenham sido quebradas e que a liberdade seja importante para o fazer poético, não se 

pode deixar de ressaltar que o poema é resultante de um trabalho artístico e não um exemplo 

de texto que aspira atender a funcionalidades cotidianas.  
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3.3.1.2 Anáforas: ampliando semânticas, atribuindo sonoridade 

  

Além da métrica, da rima e outros jogos sonoros, as figuras de linguagem são 

importantes estratégias de atribuição de sonoridade e beleza, além da ampliação da 

potencialidade semântica do poema.  

Não haverá possibilidade, por não ser objetivo principal da pesquisa, de analisar todas 

as figuras. Entretanto, a anáfora e a metáfora serão aqui abordadas porque elas estão, como 

ressalta Alfredo Bosi (2015), entre as mais significativas e frequentes figuras de linguagens 

em textos poéticos.  

A anáfora é a repetição de alguns termos para dar ênfase ao enunciado ou tornar a 

mensagem mais expressiva. Ao analisar o soneto camoniano LXXXI “Amor é um fogo que 

arde sem se ver”, Alfredo Bosi (2015, p.43) explica: 

 

A repetição poética não pode fazer o milagre de me dar o todo, agora agora. 

Ao contrário da visão fulmínea, ao contrário da posse, ela me dá o 

sentimento da expectativa. Linguagem, agonia. A repetição me preme a 

conhecer o signo que não volta: as diferenças, as partes móveis, a surpresa 

do discurso. 

Em outro plano, a anáfora põe e repõe continuamente diante do nosso 

espírito a intencionalidade que anima todo o poema de Camões: o querer-

dizer-o-que-é-Amor.”.  

 

A anáfora pode fazer, no texto poético, o que os efeitos sonoros fazem no cinema: 

criar expectativa no leitor, deixá-lo em estado de alerta. Na linguagem cotidiana, a anáfora 

pode significar um vício, um mau uso da língua ou uma estratégia para que o interlocutor não 

se esqueça da mensagem. Mas, no poema, a anáfora pode ser uma das estratégias necessárias 

para a produção de presença explicada por Gumbrecht (2010): “Típico na poesia, se você só 

decifra a semântica da poesia, você não faz justiça à poesia. A poesia tem uma coisa de som, 

uma coisa de ritmo, efeitos de presença que a gente tem que tomar conta”. 

Assim, a figura de linguagem pode fazer com que o leitor, que normalmente está 

disposto a interpretar o texto, sinta-o. A produção de presença possível pelo uso correto de 

anáforas pode apelar para sensações físicas e a percepção do signo não como uma 

representação, mas como uma possibilidade de vivência.  
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3.3.1.3 Janelas metafóricas de leitura 

 

 A metáfora é entendida por críticos como Lyra (1992), Massaud Moisés (2000) e 

Alfredo Bosi (2015) como um dos principais elementos da literatura versificada. Afinal, a 

escrita muito prosaica, que não explora também a função poética da linguagem, não é 

característica de poemas, em que a escolha e a organização dos signos devem ser feitas com 

arte.   

 Para Massaud Moisés (2000, p. 37), “[...] a poesia é a expressão do ‘eu’ por meio de 

metáforas”. Este “eu”, destacado pelo autor, não é referente apenas a vivências pessoais, mas 

ao olhar autêntico do poeta sobre questões diversas, sobre o homem, sobre a vida.  

 É de forma metafórica que Manuel Bandeira (1917 apud ALMEIDA, 2008, p.219) fala 

da tristeza e da morte em Desencanto: 

 

Eu faço versos como quem chora 

De desalento... de desencanto... 

Fecha o meu livro, se por agora 

Não tens motivo nenhum de pranto. 

 

Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 

Tristeza esparsa... remorso vão... 

Dói-me nas veias. Amargo e quente, 

Cai, gota a gota, do coração. 

 

E nestes versos de angústia rouca 

Assim dos lábios a vida corre, 

Deixando um acre sabor na boca. 

— Eu faço versos como quem morre. 

 

No metapoema, escrito em 1912 e publicado pela primeira vez em 1917, Manuel 

Bandeira aborda o fazer poético impulsionado pela tristeza visando a um desabafo e uma 

reflexão sobre a morte. Vale ressaltar que, no período da escrita do poema, Bandeira estava 

em Teresópolis, tratando-se de uma tuberculose. Se o autor relatasse suas angústias e sua dor 

de forma prosaica – salvo se a sua figura já tivesse notoriedade – seu texto não ganharia 

repercussão, pois lhe faltaria poeticidade, trabalho artístico com o verbo escrito. 

Metáforas atribuem beleza ao texto, exigindo do leitor conhecimento do potencial 

conotativo das palavras. O trecho “Meu verso é sangue” não trata apenas de uma comparação 

entre o verso de bandeira e o sangue, pelo menos não em um sentido dicionarizado. É 

importante salientar que “[...] toda metáfora implica uma comparação, mas a recíproca não é 

verdadeira, pois nem toda comparação constitui metáfora” (MOISÉS, 2000, p.201). Enquanto, 
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em simples comparações, uma palavra não atribui um novo sentido a outra (como em, por 

exemplo, Ana é tão magra quanto Clara), nas comparações metafóricas há uma ampliação 

semântica das palavras.  

 

A comparação pura e metafórica ainda se distinguem pela “máscara”, 

“impostura”, “embuste”: enquanto a comparação manifesta um juízo nítido, 

direto e unívoco, a metáfora propõe um engano, uma vez que, obliterando o 

sentido que pretende revelar, dá margem a que se adie para sempre a 

definição esperada. Por meio da metáfora, o pensamento se outorga o direito 

à vaguidade. (MOISÉS, 2000, p. 203). 

 

 Ao apresentar seu livro Não está mais aqui quem falou, a escritora Noemi Jaffe  

explicou a Ruan Gabriel (2017) que seu texto é um tareco, uma mistura de treco com buraco 

porque “[...] parte de uma falta, de uma carência do autor. Desse ‘buraco’ surge a fala poética, 

que produz, no leitor, uma carência, outro ‘buraco’”. Ainda segundo a autora, textos literários 

não são para dar conforto a ninguém, mas para levar a questionamentos e reflexões: “A 

literatura precisa criar no leitor a sensação de que algo está fora do lugar – de que ele está fora 

do lugar.”. 

 Diferentemente do texto informativo, que deve primar pela objetividade, os poemas 

podem deixar lacunas, espaços para que o leitor entre segundo, inclusive, suas próprias 

hermenêuticas. Poema é obra artística, sua leitura não tem que ser cartesiana. O poeta está 

eternamente a garimpar sentidos, a lapidar palavras. Essa é uma boa justificativa para que ele 

utilize metáforas. Afinal, como explica Massaud Moisés (2000, p. 205): “[...] a metáfora 

desperta sempre que falta o termo adequado para designar um objeto”. É como se o poeta 

tivesse que transferir os sentidos de umas palavras para outras para expressar o que sente. 

“Transferência, palavra que traduz literalmente o grego metáfora” (BOSI, 2015, p. 39).  

 

3.4 Matéria de poema 

 

Poemas não têm compromisso de narrar objetos de forma dicionarizada. O poeta pode 

– e deve – explorar as palavras e lançar novos olhares sobre o mundo. No documentário 

Janela da alma (JARDIM; CARVALHO, 2001), Manoel de Barros declara que “[...] o olho 

vê, a lembrança revê e a imaginação, é a imaginação que transvê, que transfigura o mundo, 

que faz outro mundo para o poeta e para o artista de um modo geral. A transfiguração é a 

coisa mais importante para o artista”. Enquanto o texto prosaico visa a descrever o que vê, o 

poético recria, transfigura o que percebe, não apenas com olhos, mas com todos os sentidos. 
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A poesia rompe com a rotina da linguagem utilitária e propõe a vivência 

profunda da realidade. Por apresentar uma natureza poética, o que provoca 

certo estranhamento, não tem de imediato uma utilidade prática no contexto 

social; entretanto, ao subverter o real, intervém no mundo. (ENDO, 2006, p. 

14). 

 

Sobre o que pode exercer inspiração poética, Pedro Lyra (1992, p.7) afirma que a 

existência da poesia está relacionada a seres que provocam “[...] algum influxo sobre o sujeito 

que entra em contato com eles e o provocam para uma atitude estética de resposta”.  

Manoel de Barros dedicou uma de suas obras ao que pode ser Matéria de poesia. Para 

o poeta: 

 

Todas as coisas cujos valores podem ser 

disputados no cuspe à distância 

servem para a poesia. 

 

(...) 

 

As coisas que não pretendem, como 

por exemplo: pedras que cheiram 

água, homens 

que atravessam períodos de árvore, 

se prestam para poesia 

 

Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma 

e que você não pode vender no mercado 

como, por exemplo, o coração verde 

dos pássaros, 

serve para poesia (BARROS, 2013, pp.9-10). 

 

 Para o poeta, a natureza e a simplicidade dos elementos do cotidiano “servem para 

poesia”. O texto de Manoel de Barros deixa claro que o poema não tem funcionalidade. Para 

ele (BARROS, 2013, p.9), “Cada coisa ordinária é um elemento de estima”. Seu poema 

ratifica a declaração feita no documentário: a poesia transfigura o mundo e esta transfiguração 

não está normalmente relacionada a valores financeiros.  

Massaud Moisés (2000, p. 84) defende, citando Hegel (1944), que “O objeto da poesia 

é o reino infinito do espírito”. A partir da consideração de que em poemas tem-se presente (de 

forma predominante ou não) a voz do poeta, “[...] os elementos que compõem o mundo 

exterior, o plano do ‘não-eu’, somente interessam e aparecem no poema quando 

interiorizados” (MOISÉS, 2000, p. 84).  
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  Em Procura de poesia, Carlos Drummond de Andrade (2012, p. 11) apela para que: 

“Não faças versos sobre acontecimentos. / Não há criação nem morte perante a poesia”. Para 

o poeta, declarar o que se pensa ou sente não é necessariamente poesia. Drummond defende 

que a poesia deve ser entendida como arte que demanda trabalho, primazia da linguagem 

sobre qualquer outra coisa, trato com as palavras: 

 

Penetra surdamente no reino das palavras. 

Lá estão os poemas que esperam ser escritos. 

Estão paralisados, mas não há desespero, 

há calma e frescura na superfície intata. 

Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. 

(...) 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? (ANDRADE, 2012, p. 12). 

 

 Drummond (2012, p.11) está entre os críticos e poetas que acreditam que nem tudo 

pode ser matéria de poema. Textos, quando datados, correm o risco de ficar “aprisionados” a 

uma determina época ou não serem lidos por muitas gerações e culturas.  

Em aula no curso do PPGCL, na Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, o professor Pedro Lyra contou um episódio, de quando lecionava literatura 

brasileira na França, do estranhamento dos alunos pelo fato de um ser humano ter ingerido 

carne de cobra. O professor relatou que era difícil para os alunos compreenderem a literatura 

social brasileira, pois eles, sendo franceses, não conheciam nem vivenciavam os problemas 

tupiniquins.  

 O poema de cunho social chama mais a atenção de leitores que se identificam com a 

causa ou a situação denunciada. Entretanto, esta pesquisa parte do entendimento de que, se a 

língua for trabalhada artisticamente, o texto valerá, nem que seja pela estilística. É pela 

qualidade do texto que se lê, no Brasil da década de 2010, o poeta português Camões, do 

século XVI. 

 Outro ponto de importante menção é que mesmo quando o poema é datado, ele pode 

contribuir com o desenvolvimento cognitivo, a formação de criticidade e até mesmo atuar na 

sensibilidade do leitor.  

 

Uma coisa é encerrar o texto na sua contingência imediata que, a rigor, a 

diversidade das testemunhas mostra ser bem menos fácil de apanhar do que 

o papel pode parecer ao cronista curioso. Outra coisa é vazar os muros de um 
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cronologismo apertado, e ler a obra do poeta à luz da história da consciência 

humana, que não é nem estática nem homogênea, pois traz em si trabalhos 

da memória e as contradições do pensamento crítico. (BOSI, 2015, p.12). 

 

 O argumento de Alfredo Bosi vale também para leitores que buscam a biografia de 

poetas durante a realização da leitura de poemas. Para Elliot (1972), ao concluir seu processo 

criativo, o poeta se afasta de sua obra e se torna também leitor. Por esta razão, em algumas 

situações, o levantamento da biografia poderia parecer sem sentido. Entretanto, levando em 

consideração o lirismo presente, principalmente, na literatura versificada, é interessante 

conhecer o contexto que inspirou o poeta na articulação das ideias e na lapidação do texto. 

 Voltando à questão do poema datado, Massaud Moisés (2000, p.250) assinala que o 

poema épico, apesar de normalmente ser referente a uma determinada sociedade (Os 

Lusíadas, por exemplo, têm como conteúdo central a descoberta, por Vasco da Gama, do 

caminho marítimo pela Índia), pode fornecer “uma visão total do mundo”.  

 Discursando sobre a habilidade que os poetas têm de falar de forma universal de 

problemas aparentemente pessoais ou regionais, Massaud comenta a Máquina do mundo, de 

Carlos Drummond de Andrade: 

 

Não mais o “eu”, e sim o “nós”, ou melhor, o “ele”. O poema, longe de girar 

em torno das amorosas tempestades em copo d’água, fixa o momento de 

pasmo experimentado pelo poeta ao perscrutar a harmonia cósmica, mas 

sentindo como se fosse o Homem, ou cada um de nós, sentindo como nós 

teríamos de sentir, ou chegamos a sentir sem expressar, em condições 

semelhantes. (MOISÉS, 2000, p.254). 

 

 Os bons poemas, mesmo aqueles que alguns críticos consideram datados por tratarem 

de momentos específicos, representam a fala do Homem, não apenas a do poeta. O artista 

literário, de forma introspectiva, pode – ao falar – dar voz a humanidade, comunicando, 

independentemente do contexto (JAKOBSON, 1992 apud MOISÉS, 2000), dores, revoltas, 

amores, mágoas, sentimentos humanos.  

Além disso, como ressalta Ecléa Bosi (2003, p.15), “A história que se apoia 

unicamente em documentos oficiais, não pode dar conta das paixões individuais que se 

escondem atrás dos episódios”. São as artes que revelam as sensações e emoções dos seres 

humanos. Nos poemas, os sentimentos são comunicados e impulsionados pela palavra 

trabalhada com arte.  
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3.5 A função social do poema 

 

 Ao abordar a função de poemas frente à sociedade, Elliot (1972, p. 29) explica que, 

em formas mais primitivas, os poemas (principalmente rúnicos e melopeias) tinham 

funcionalidades bem específicas como “evitar o mau-olhado”, por exemplo. Entretanto, com o 

desenvolvimento da escrita e da literatura “O poema, cuja finalidade ostensiva era vincular 

informações, foi suplantado pela prosa” (ELLIOT, 1972, p.30). 

 A questão dos poemas como possuidores de conteúdo, ou pelo menos de algum 

conteúdo utilitarista, é abordada por Todorov (1982). Para o crítico, tudo dependerá da forma 

que se estuda o texto poético. Segundo ele (TODOROV, 1982, pp.8-9), a maioria dos estudos 

sobre poemas e poesias enfatizava os aspectos semânticos e sintáticos dos textos. Em relação 

ao semantismo poético, Todorov (1982, p.9) destaca três teorias: a decorativa, que consiste 

em “[...] recusar à poesia toda a especificidade semântica.”; a efetiva, que revela que a 

diferença entre poema e não poema está no conteúdo do texto, em poemas, sentimentos, em 

prosas, ideias, e a simbolista:  

 

Neste caso, a diferença semântica entre poesia e não-poesia já não é 

procurada no conteúdo da significação, mas na maneira de significar: sem 

significar outra coisa, o poema significa de outro modo. Uma maneira 

diferente de dizer o mesmo seria: os vocábulos são (somente) signos na 

linguagem quotidiana, ao passo que se tornam, em poesia, símbolos 

(TODOROV, 1982, p.10).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Todorov (1982) explica que teóricos e poetas românticos creem que os signos, em um 

poema, são conectados entre si, atribuindo, uns aos outros, simbolismos específicos. Seguindo 

a linha jakobsoniana – da utilização, na função poética, da linguagem centrando a atenção na 

construção do texto, da mensagem – Tynianov (1982) fala que a repetição e a estrutura do 

texto poético versificado criam o conjunto que atribui simbolismo às palavras contidas em 

poemas.  

 É relevante que se pense se é possível considerar poema um texto esvaziado de 

conteúdo, mas bem escrito. Tynianov (1982, p.16) explica que, segundo o pensamento 

Goethe: 

 

Para escrever em prosa, é preciso ter alguma coisa para dizer. Quem não 

tem nada para dizer, pode muito bem fazer versos e procurar rimas; nestes 

uma palavra chama a outra e resulta finalmente não se sabe o quê, que, 

decerto, não significa nada, mas parece significar alguma coisa.  
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A questão da necessidade de conteúdo na prosa se justificaria pela função referencial. 

Para Croce (1912 apud MOISÉS, M., 2000, p. 114), “A poesia é a linguagem do sentimento 

assim como a prosa é a linguagem da inteligência”. Se todos os textos em prosa (cuja função 

poética não é a dominante) são inteligentes, não se sabe (a discussão ficará para outras 

pesquisas). A questão é que em texto em prosa é normalmente o conteúdo o elemento do 

processo comunicacional mais relevante.  

Mas seria possível que uma palavra considerada praticamente desprovida de conteúdo 

aparecesse, em versos, repleta de um semantismo aparente? Para Tynianov (1982, p.16), em 

poemas, a ênfase está na estrutura do texto como um todo “[...] a significação da palavra é 

determinada pelo conjunto (Gesamtheit) das relações não só das noções, mas também das 

emoções” (TYNIANOV, 1982, p.17). 

O leitor de poemas já estaria predisposto a um texto que apelasse para a sua emoção 

estética, para a apreciação da palavra como matéria prima artística do poeta. Se em textos 

prosaicos, palavras são signos do processo comunicativo, em poemas, elas não deixam de ser 

signos, mas passam a fazer parte de uma composição artística como um todo e podem ganhar, 

por meio de metáforas, por exemplo, roupagens plurais. “Assim, o fenómeno do ‘semantismo 

aparente’ fundamenta-se na contração da série versificada” (TYNIANOV, 1982, p.24). 

Como uma nota em uma composição musical, um traço em uma tela ou uma lapidação 

em uma escultura, a palavra no poema é parte de uma composição artística e, por esta razão, o 

seu semantismo está relacionado ao texto como um todo. Afinal, frente a obras de artes, não 

se fazem – ou não se deveriam fazer – leituras cartesianas. A emoção poética é sentida pela 

obra com um todo: palavras, sintagmas, versos, estrofes.  

O fato de palavras possuírem um semantismo aparente em poemas não significa dizer 

que os textos poéticos não tenham que ter algum conteúdo. Sobre a questão do sentido de 

poemas, Alfredo Bosi (2015, p.226) assinala: 

 

Nem todo trabalho torna o homem mais homem. Os regimes capitalistas e 

feudais foram e são responsáveis por pesadas cargas de tarefas que alienam, 

enervam, embrutecem. O trabalho da poesia pode também cair sob o peso 

morto de programas ideológicos: a arte pela arte, tecnicista; a arte para o 

partido, sectária; a arte para o consumo, mercantil.  

 

A necessidade de se atribuir alguma utilidade prática à arte poética pode transformá-la 

em mera peça de consumo, escrita para servir a interesses, muitas vezes, descomprometidos 

com a arte. A crítica de Alfredo Bosi (2015) não é para os poemas cujas palavras só parecem 
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ter sentido na obra como um todo. Mas para poetas que escrevem com intenções específicas, 

rompendo com a autenticidade necessária ao texto poético.  

Não se pretende dizer que o poeta escreve de forma verídica, afinal, ele não é 

responsável por apresentar fatos reais como fazem (ou deveriam fazer) os jornalistas. Sabe-se, 

como aponta Paul Veyne (1983 apud MOISÉS, 2015, p.311), que: 

 

Um poeta, desde que seja de fato poeta, nunca é sincero. Sua alma é 

mobiliada com certo número de sentimentos, assim como a dos outros 

homens; além disso, nessa mobília há também um espelho, que reflete o 

resto do mobiliário. Nós só pensamos no mobiliário, esquecendo que o 

espelho é um móvel a mais; a alma que contém esse móvel de Narciso ou de 

exibicionista não é igual a outro que tivesse o mesmo mobiliário, mas não 

tivesse o espelho. Além do quê, esse espelho fabrica aquilo que se presume 

que reflete.  

 

A não sinceridade descrita por Veyne não é sinônimo de mentira. Ela é fruto da 

imaginação poética no processo criativo. Para Fernando Pessoa (1980, p.104) “O poeta é um 

fingidor”. A dor forjada ou a característica fingida do poeta não são inverdades, mas 

experiências que vão além do ser social, da pessoa física do autor. Segundo Massaud Moisés 

(2000, p.136): 

 

Uma coisa é, por exemplo, Fernando-Pessoa-cidadão-português- 

“correspondente-estrangeiro-em-casas-comerciais”, outra bem diversa o 

Fernando-Pessoa-criador-dos-heterônimos: a dicotomia, que a obra escrita 

patenteia, já existia latente no Fernando Pessoa ser humano, de modo que, ao 

nos referirmos a Fernando Pessoa, pensamos num indivíduo ao mesmo 

tempo dotado de uma civilidade análoga à de seus semelhantes e de uma 

poeticidade exclusiva.  

 

É a poeticidade exclusiva que se pretende apontar como autenticidade. Ainda segundo 

o autor, mesmo quando usa heterônimos, é a voz de Fernando Pessoa que está presente em 

seus textos, o seu olhar, a sua forma de conceber o mundo, o seu jeito de sentir. “Os 

heterônimos não são narradores independentes (embora o poeta os considere dramaticamente 

diferenciados), mas ecos, exuberantemente sonoros a ponto de parecer autônomos, da voz 

interior que faz de Fernando Pessoa-cidadão também poeta” (p.137). 

O poeta pode fingir, simular, atender às suas emoções. Mas todos esses verbos devem 

ser conjugados no campo poético. Entre poeta e leitor há (ou deveria haver) cumplicidade e 

entendimento de que a sinceridade está em atender a arte, em comunicar emoção e beleza.  
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Massaud Moisés (2000, p.144) defende que o “eu” poético quer comunicar aos 

leitores, sentimentos, opiniões, fantasias. Entretanto, o poeta não deveria escrever 

especificamente para atender às demandas dos leitores. A estética da recepção pode até 

interessar ao autor, mas não deve definir o seu texto.  

O poeta, ao fazer um exercício de introspecção, ao olhar de forma particular para o 

mundo, pode evocar as emoções dos leitores. “Sabei, pois, que segundo o amor tiverdes / 

Tereis o entendimento dos meus versos” (CAMÕES, 2001, p.36). Em seu poema, o mais 

famoso poeta português declama que a vivência do leitor influencia a capacidade de 

entendimento do texto. O leitor é lido pelo texto que lê, suas interpretações estão relacionadas 

também às suas vivências e à sua capacidade imaginativa.  

Para Massaud Moisés (2000, p.90), a poesia não estaria no poema, mas em elementos 

capazes de gerá-la no leitor.  

 

[...] a poesia passa para o poema, na medida em que este funciona como 

reservatório de signos que conduzem à poesia ou preservam-na de esvair-se. 

Deixou de existir no íntimo do poeta, mas não existe no poema: a função 

deste é assimilá-la e desencadeá-la no espírito do leitor. Nele, agora, existe 

ou resiste a poesia, talvez mais que dentro do poeta, embora a qualidade da 

poesia só possa ser a mesma. O leitor reproduz o estado lírico do poeta, 

enriquecido das sugestões do poema, emanadas da fixação daquilo que ao 

próprio criador do poema era absolutamente insuspeitado.  

 

A proposição de Massaud Moisés (2000) de que a poesia se manifesta na leitura é 

coerente. Entretanto, afirmar que a poesia, após a escrita do poema, deixaria de existir no 

poeta pode ser uma afirmativa equivocada. Afinal, os trabalhos de crítica genética
23

 revelam 

que obras de arte podem ser sempre modificadas, rasuradas, enquanto o artista viver. A poesia 

que motivou, por exemplo, Lyra a escrever A indecidível, em 1995, não desapareceu, pois 

rasuras continuaram a ser feitas, como a mais recente, em setembro de 2017.  

A partir da constatação das alterações no soneto lyrano, podem ser levantadas duas 

hipóteses: ou a poesia continuou no poeta, ou ele – leitor de seu texto – deixou aflorar poesia 

para fazer emendas.  Longe da pretensão de formular uma verdade absoluta, considera-se que 

ambas as hipóteses podem estar corretas: a poesia pode ter continuado no poeta, levando-o a 

escrever, inclusive, outros textos. Além disso, sendo ele leitor de sua obra, permitiu-se 

                                                             
23

 A crítica genética é uma ciência que “[...] analisa a obra de um determinado autor, do manuscrito à sua versão 

definitiva. Por meio da análise de documentos preservados em museus, bibliotecas ou academias, ou vindos da 

mão do próprio autor, busca-se elucidar os caminhos trilhados até a conclusão da sua obra.” (RANGEL; 

TEIXEIRA; SOUZA, 2017, p. 45). 
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envolver pelos elementos poéticos de seus textos, que lhe afloraram mais poesia e que o 

levaram a fazer novas emendas. 

 Importa ressaltar que não é apenas a poesia que leva o poeta a escrever. Afinal, todo 

ser humano, como já mencionado, pode captar a poesia nos mais distintos seres transitivos. 

Entretanto, poucos são os que têm a capacidade de, a partir da poesia sentida, escrever, 

trabalhar com as palavras e fazer arte.  

 Em “Decisão – I”, Pedro Lyra (2006, p.11) escreve: 

 

Matei a inspiração: 

- comecei a ser poeta. 

 

Passam coisas 

num jardim à minha frente, passam 

pela graça e beleza do lirismo de sombras desta 

                                                                               tarde 

passam 

            e nenhuma me diz nada: 

 

- Eu  

é que devo dizer 

                          algo. 

 

(Sobre coisas, sobre a vida 

- sobre a passagem.) 

                                              

A escrita poética depende – além da emoção, da apreensão da poesia – de um 

minucioso trabalho intelectual. Como no poema de Lyra, o poeta não fica no campo da 

inspiração. Ele transpira, esforça-se para transformar a “beleza do lirismo de sombras” 

(LYRA, 2006, p.11) em arte. Massaud Moisés (2000, p. 170) explica que: “Se a emoção 

constitui o núcleo do fenômeno poético, a sua manifestação é sempre um ato de 

intelectualização”. Ainda segundo o autor, o poeta é um ser em constante tensão. É tenso 

porque está constantemente a olhar para o mundo com criticidade e autenticidade, criando 

suas próprias sínteses de forma versificada. É por esta razão que o poeta entende que deve 

“dizer algo” (LYRA, 2006, p.11). 

Sobre a primeira obra de Pedro Lyra escrita em terras fluminenses, José Maria de 

Souza Dantas (1985, p. 41) comenta: 

 

O poeta rompe com o tradicional conceito de inspiração e, na medida em que 

consegue ultrapassá-lo, dá início à sua poesia. Naturalmente, é um trabalho 

que exige “transpiração”, como diria Ferreira Gullar. O poeta respira e 
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transpira a poesia voltada para o homem, para a caminhada em busca de sua 

plenitude, do próprio tempo perdido.  

Vendida a “inspiração”, o sujeito (poeta) assume sua postura diante do 

mundo. Então, ele é que “diz”, sobrepondo-se ao objeto. 

 

Poemas podem ser sobre questões sociais e denunciar injustiças sentidas por 

determinados grupos; podem ser épicos e narrar significativas histórias; podem ser conceituais 

e levar o leitor a pensar sobre a sua própria existência; podem ser eróticos e dialogar com as 

mais distintas paixões existentes no Homem. Enfim, independente do tema que se aborde, 

poemas bem escritos, além de serem arte verbal, podem cumprir a função de provocar o leitor, 

convidá-lo a sentir a poesia, a pensar sobre o mundo.  

Para Alfredo Bosi (2015, p. 263), poetas são capazes de, mesmo a partir de temas 

corriqueiros, romper com a indiferença da sociedade e singularizar o cotidiano em seus 

versos. Assim fez, segundo o autor (BOSI, 2015, p.263), Drummond em O desaparecimento 

de Luísa Porto e Ferreira Gullar em Notícia da morte de Alberto da Silva.  

O bom poema, que bem trabalha a palavra e considera o possível leitor como um ser 

provido de inteligência, pode ser capaz de romper com a indiferença frente a sentimentos e 

problemas – aparentemente corriqueiros – singularizando-os, ressignificando a realidade.  

Em poemas, “O que era sombra errante vira gente” (BOSI, 2015, p. 260). Poetas, seres 

capazes de enxergar o mundo com criticidade e beleza, a partir da transitividade dos seres 

(LYRA, 1992, p.8), captam a poesia que germina no mundo.  

 

3.6 A semiótica ampliando as possibilidades de leitura de poemas  

 

 Poetas podem decidir sobre o tema de seus textos, sobre quais questões lançam seus 

olhares. Desta forma, têm-se poemas mais filosóficos e cognitivistas, eróticos, sociológicos. 

São diferentes meios de enxergar e revelar, por meio da literatura eu-lírica versificada, o 

mundo. 

 Também os leitores podem optar por diferentes janelas para “entrar” em textos 

poéticos. Certamente que existem poemas cujas hermenêuticas são fortemente sugeridas como 

as denúncias, referentes à escravização dos negros, realizadas por Castro Alves (1868) que 

demandam leituras sociológicas. Entretanto, ainda assim, mesmo que o leitor comum não o 

faça, pesquisadores da área podem desprezar o conteúdo com apelo social e analisar apenas a 

estilística dos versos, por exemplo.  



76 

 

 Enquanto os leitores comuns geralmente leem os textos a partir de suas capacidades 

interpretativas, de seus repertórios linguísticos e de suas experiências, os críticos literários, 

pelo menos os do meio acadêmico
24

, geralmente elegem algum método específico de análise 

para desvelar um determinado poema. 

 Durante a disciplina Arte e Representação Social: A Arte na Pós-modernidade, 

cursada no primeiro semestre de 2014 pela pesquisadora, no PPGCL / UENF, o professor 

Pedro Lyra apresentou o que ele chamava de cinco principais correntes críticas: a sociológica, 

que lê o texto a partir das dinâmicas e conflitos das relações sociais; a psicológica, que 

“Olhando mais para dentro da intimidade de seus protagonistas” procura “[...] ver a ‘essência’ 

do homem” (LYRA, 2014, p.2); a hermenêutica, que “[...] toma a obra como uma 

interpretação prévia de si mesma e do mundo” (BASTOS, 2011, p.17); a estilística, que 

estuda a expressividade (JADEL, 2013, p.3); e a estruturalista, que é a “[...] teoria da estrutura 

e do funcionamento do discurso literário” (TEIXEIRA, 1998, p.35). 

 Apesar de as correntes críticas apresentadas por Lyra (2014) serem importantes, elas 

podem não englobar todo o processo dialético possível a partir da leitura de um texto. 

Segundo Luiz Costa Lima (1979, p.10), as críticas, muitas vezes, focam atenções apenas nas 

relações dos autores com os seus textos, deixando de considerar o papel dos leitores. 

 Esta pesquisa parte do entendimento do leitor como um interlocutor, dotado de voz e 

capacidade crítica, no processo de desvelamento de um texto. Ao longo das transformações 

tecnológicas, este receptor mudou de lugar e função, mas não perdeu a sua importância. 

 Na oralidade primária, o indivíduo que interpretava a mensagem, ocupava a mesma 

cronotopia do destinatário, podendo inferir, fazer perguntas. A escrita, afastou um pouco os 

interlocutores. Apesar de compreender que o bom texto é dialético, algumas correntes críticas 

se concentraram no texto e no autor por entenderem que o verbo escrito era autônomo, 

independentemente de quem o lesse, como denuncia Costa Lima (1979, p.10). 

 Com a informatização e o surgimento do espaço virtual, leitores e autores puderam 

voltar a dialogar mais diretamente. Desta forma, o papel e a voz do leitor, sempre importantes, 

ganharam ainda mais evidência. 

Nesta perspectiva, mecanismos de leitura e crítica que compreendam o leitor como um 

importante elemento na formação do sentido do texto devem ser priorizados. Por esta razão, 

                                                             
24

 É importante salientar que, além da crítica literária acadêmica, existe também a crítica literária divulgada pela 

imprensa geral. Os críticos que escrevem para jornais, revistas, programas de televisão e internet podem ou não 

ter uma formação acadêmica. Normalmente, as críticas literárias divulgadas pela grande mídia são mais 

interpretativas e menos científicas, ainda que escrita por acadêmicos. Afinal, as críticas divulgadas nos meios de 

comunicação social têm que ser de fácil leitura, pois o público alvo é plural e não necessariamente especializado.  
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as análises qualitativas de alguns dos poemas levantados pela pesquisa serão realizadas à luz 

da semiótica peirciana, que concebe o desvelamento dos signos a partir da lógica triádica 

(PEIRCE, 2015).  

 

3.5.1 A semiótica peirciana 

 

 Diferentemente de Ferdinand de Saussure (2002 apud RODRIGUES, 2008), que 

analisava os signos a partir de uma concepção dual (significante e significado), concentrando 

no próprio signo a potência interpretativa, Charles Sanders Peirce se interessava mais pela 

semiose, ou seja, pela situação sígnica. 

 

Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo 

representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente dessa 

pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. Ao 

signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 

representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos os 

aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, 

denominei fundamento do representâmen. (PEIRCE, 2015, p.46). 

 

 A semiose é o processo triádico que envolve o objeto, o que é interpretado; o signo 

que representa o objeto (significante) e o interpretante, capaz de compreender a relação entre 

o signo e o objeto (SANTAELLA, 2012, p. 92). 

 Frutos do anseio de Peirce de compreender como a consciência humana lida com as 

experiências, descritas por ele como “tudo aquilo que se força sobre nós” (SANTAELLA, 

2012, p.52), são as três propriedades correspondentes aos elementos formais de todas as 

experiências: 1 – qualidade, 2 – reação, 3 – mediação. Em termos mais científicos, são, 

respectivamente: 1 – primeiridade, 2 – secundidade, 3 – terceiridade (PEIRCE, 2015, p.140). 
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Quadro 3 – A tríade sígnica e as categorias fenomenológicas.  

Fonte: Raphael Alves (2007 apud MOIMAZ; MOLINA, 2009, p.578). 

 

 Como se pode observar no Quadro 3, os elementos formais estão relacionados à 

divisão sígnica peirciana: ícone, é um quali-signo, pois “[...] possuiria o caráter que o torna 

significante, mesmo que o objeto não existisse, tal como um risco feito a lápis representando 

uma linha geométrica (PEIRCE, 2015, p. 74); índice, um sin-signo cuja representação se 

refere ao objeto não por similaridade de características, mas “[...] pelo fato de estar associado 

a caracteres gerais” (PEIRCE, 2015, p. 74), pegadas na areia indiciam que alguém passou, por 

exemplo; símbolo, um signo que depende totalmente de um interpretante, pois é fruto de 

convenções sociais, como por exemplo, o fato de a cor verde ser símbolo de esperança.  

Desta forma, a primeiridade está relacionada à qualidade porque é o sentimento que se 

tem em um primeiro momento. Trata-se da percepção das qualidades de um elemento, por 

exemplo: cheiro, cor, sabor; a secundidade é referente à reação que se tem diante de um 

fenômeno, é a sensação, a percepção; e a terceiridade “[...] corresponde à camada de 

inteligibilidade, ou pensamento em signos, por meio da qual representamos e interpretamos o 

mundo.” (SANTAELLA, 2012, p. 78). 

Retomando a questão da divisão sígnica peirciana, ainda que o ícone seja 

compreendido como um quase signo, pois não apenas representa, mas mantém características 

de um objeto, Ferraz Júnior (2004, p. 49) alerta que “[...] a identidade de um signo com o seu 

objeto será sempre ilusória, parcial (um retrato pode substituir/significar, em certos contextos, 

a pessoa retratada, mas jamais se confundirá com ela)”. Esta é a razão de os fenômenos 

concretos da linguagem serem considerados signos icônicos ou hipoícones.  



79 

 

 

Os hipoícones, grosso modo, podem ser divididos de acordo com o modo de 

Primeiridade de que participem. Os que participam das qualidades simples, 

ou Primeira Primeiridade, são imagens; os que representam as relações, 

principalmente as diáticas, ou as que são assim consideradas, das partes de 

uma coisa através de relações análogas em suas próprias partes, são 

diagramas; os que representam o caráter representativo de um 

representâmen através da representação de um paralelismo com outra coisa, 

são metáforas. (PEIRCE, 2015, p. 64). 

 

 É importante que se ressalte que a secundidade pressupõe a primeira; da mesma forma 

que a terceiridade pressupõe a primeira e a segunda. Assim, o desvelamento de uma metáfora 

em um poema, por exemplo, depende das imagens mentais do interpretante em relação a 

determinado objeto; de sua reação a esta imagem e de sua capacidade de conectar e relacionar 

a imagem à linguagem simbólica. A leitura é resultante de uma semiose. 

 Em uma pergunta retórica a respeito da funcionalidade da semiótica, Décio Pignatari 

responde: “Serve para estabelecer as ligações entre um código e outro código, entre uma 

linguagem e outra linguagem. Serve para ler o mundo não verbal [...] e para ensinar a ler o 

mundo verbal em ligação com o mundo icônico ou não verbal”. (1979, p. 12).  

 Em relação, especificamente, à literatura, a semiótica ajuda a desvelar, por meio da 

linguagem, as palavras do texto. Para Expedito Ferraz Júnior (2004, p.50):  

 

A matéria-prima da literatura é o símbolo (a palavra), mas o artista a 

emprega de um modo especial, visando ao que Pignatari (1979), 

reformulando a função poética de Jakobson, definiu como uma projeção do 

icônico sobre o verbal. Nesse contexto, o signo lingüístico tem sua 

arbitrariedade relativizada e tende a transformar-se em signo icônico, isto é, 

tende a imitar as características do seu objeto. A principal contribuição da 

Semiótica para a literatura é a compreensão de como se constrói essa 

iconicidade da linguagem literária.  

 

Dentro desta perspectiva, a semiótica peirciana traz conceitos e “[...] instrumentos para 

o pensamento, lentes para o olhar, amplificadores para a escuta” (SANTAELLA, 2012, p. 

109), auxiliando no desvelamento dos signos presentes nos textos e interpretáveis pela 

consciência do homem.  
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4 AUTOPUBLICAÇÃO: UMA ALTERNATIVA PARA A DIVULGAÇÃO DA ARTE 

POÉTICA 

 

A escrita é um meio de comunicação. Quem escreve, normalmente, quer ler lido (nem 

que seja por si próprio). Massaud Moisés explica que mesmo os textos cheios de lirismo 

desejam leitura, tanto é que poemas são organizados, geralmente, de forma inteligível, 

comunicável. Também segundo o crítico, após a escrita do texto, o poeta é o seu primeiro 

leitor.  

 

Vencida a fase da expressão, principia a da comunicação, não para uma 

audiência real (...), mas para um leitor virtual, via de regra tão solitário 

quanto o poeta em face do poema afinal desabrochado. Conquanto implícita 

na fase anterior, a comunicação se processa automaticamente: pressupõe o 

texto, mas aponta para o seu destinatário, não mais para o seu criador. De 

certo modo, porém, este é o primeiro interlocutor da voz que no poema se 

propaga. (MOISÉS, 2000, p.143). 

 

Ainda segundo o autor (MOISÉS, 2000, p. 143), para fazer com que o seu texto se 

propague, o poeta relê a sua obra de arte, verifica se os signos escolhidos dão conta de 

transmitir as suas emoções, suas fantasias. Mesmo sabendo que o texto se complete aos olhos 

e a partir da comunicação com o leitor, o poeta deseja saber se a sua escrita é capaz de 

provocar as sensações que sentia e de promover diálogos. “(...) o poeta preocupa-se antes com 

haver logrado a expressão desejada que com o leitor: interessa-se saber que alcançou 

exprimir-se” (MOISÉS, 2000, p. 143).  

O raciocínio de Elliot, em 1972, já apontava na direção de que mesmo os poemas 

líricos querem ser comunicados e não apenas a um único leitor, ou dois, mas a vários leitores.  

 

(...) minha opinião é de que um bom poema de amor, embora dirigido a 

apenas uma pessoa, tem sempre a intenção de chegar ao conhecimento de 

outras pessoas. Certamente, a melhor linguagem de amor – isto é, de 

comunicação com a pessoa amada e ninguém mais – é a prosa. (ELLIOT, 

1972, p.131). 

 

Ao escrever um poema, desejar-se-ia, segundo Elliot (1972, p.131), chegar a vários 

leitores, pois, ao se transformar em verso, o amor deixa de ser apenas um sentimento entre 

duas pessoas e passa a ser arte que, geralmente, quer ser comunicada. Para Bosi (2015, p. 

131), mesmo quando falam de si e de seus tempos, poetas falam de todos e para todos, pois a 
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arte teria o poder de captar sensações e belezas essencialmente humanas. A palavra, de bons 

poemas, é forte, é viva: 

 

Não a vaga palavra, corrutela 

vã, corrompida folha degradada, 

de raiz deformada, abaixo dela, 

e de vermes, além sobre a ramada; 

mas a que é a própria flor arrebatada 

pela fúria dos ventos, mas aquela 

cujo pólen procura a chama iriada, 

– flor de fogo a queimar-se como vela: 

mas aquela dos sopros afligida, 

mas ardente, mas lava, mas inferno, 

mas céu, mas sempre extremos. Esta, sim, 

esta é a flor das flores mais ardida, 

esta veio do início para o eterno, 

para a árvore da vida que há em mim. 

(LIMA 1958 apud BOSI, A., 2015, p. 133).  

 

Palavras como as do soneto de Jorge de Lima não podem aspirar apenas um leitor. 

Flores ardidas com vocação para o eterno, querem germinar em outras mentes, sob outros 

olhos. A “árvore da vida que há” no poeta quer se comunicar com outras e render frutos.  

Nesta perspectiva, defende-se que poetas querem ser lidos, querem comunicar arte, 

mesmo sem – muitas vezes – esperarem receber pelo belo trabalho com as palavras 

(GULLAR, 2012). Ainda que introspectivo e crítico com o seu texto, Drummond queria ser 

lido, se não quisesse não teria enviado seus versos para Mário de Andrade, que, mais tarde, tê-

lo-ia convencido a não destruir o seu caderno de versos.  

Após se certificar (ou supor) que o texto é de boa qualidade, poetas buscam meios de 

propagá-los, de vê-los sob os trajes de outras hermenêuticas. É quando chega o momento da 

publicação, mais difícil, para muitos, do que a própria escrita.  

Segundo o editor Jorge Viveiros de Castro, em entrevista ao Estadão, em 2006, as 

tiragens de livros de poemas são pequenas “[...] muitas vezes não passam de 600 exemplares e 

mesmo assim não se esgotam”. O editor ainda ressalta que a maioria dos originais que recebe 

é de poetas “[...] algo como seis entre dez”.  

Partindo do entendimento de que poetas não têm fácil acesso a editoras para a 

publicação de seus versos e de que os livros de poemas, normalmente, não aparecem entre os 

mais vendidos, o presente capítulo propõe listar e analisar algumas formas de autopublicação 

no Brasil, em diferentes topos e meios de comunicação.  
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4.1 O mercado editorial de livros de poemas 

 

O mercado editorial não é muito favorável à publicação de poemas. Segundo o site 

PublishNews, nenhum livro de poemas ocupou o ranking dos 20 mais vendidos do Brasil 

durante todo o mês de setembro de 2017. A pouca procura por livros de poemas leva o 

mercado editorial a dificultar a entrada de autores novos ou sem grande notoriedade. 

 Segundo artigo do escritor Eldes Saullo
25

, publicado em maio de 2015, poesia (termo 

por ele utilizado como sinônimo de poema) pode ter um bom mercado. Para Saullo (2015), a 

questão é que os poetas, geralmente, não se preocupam em criar audiências para os poemas, 

não visam à venda dos textos ou, pelo menos, não trabalham para isto. “Na verdade, tudo 

começa com um preconceito enraizado dos próprios autores. Muitos detestam conjugar os 

verbos ‘escrever’ e ‘vender’ na mesma estrofe.” (SAULLO, 2015).  

Saullo (2015) ainda afirma que frases como: “Poesia nunca foi comercial”; “Poesia é 

um gênero obscuro” e “Poesia é para se ler em papel” são apenas generalizações. Para o autor, 

são muitas as pessoas que escrevem poemas, entretanto, poucas são as que – de fato – 

dedicam-se à escrita de poemas. Entre aqueles que se dedicam, menos são os que se 

preocupam em fazer a divulgação de seus textos. Para Saullo (2015), é preciso “regar com 

marketing” os versos.  

O poeta Marcos Siscar escreveu um artigo no site do Estadão, em 2017, que vai ao 

encontro do texto de Eldes Saullo (2015). No artigo Desconstruindo o mito de que poesia não 

vende, Siscar explica que leitores de poesia releem seus poetas preferidos, pegam os livros em 

bibliotecas e leem poemas na internet. Em relação ao mercado editorial, o poeta cita o sucesso 

de vendas Paulo Leminski: “Toda Poesia, publicado pela Companhia das Letras, chegou aos 

100 mil exemplares vendidos em pouco mais de um ano” (SISCAR, 2017).  

Sucessos a parte, a afirmação de Gullar (2012) de que “[...] livro de poesia vende 

pouco e de poeta desconhecido não vende nada” é muito coerente, pois diz respeito às 

dificuldades enfrentadas pelos jovens poetas quando submetem seus livros às editoras. Quanto 

a Leminski, vale ressaltar que o poeta buscou, na década de 1970, formas alternativas para 

publicar sua obra. Depois de uma carreira de mais de 30 anos de criações de poemas, ensaios 

e letras de música, Leminski ganhou notoriedade. Ainda assim, o autor, falecido em 1989, só 

virou um sucesso de vendas depois de sua morte. Para o jornalista Luciano Trigo (2013), as 

                                                             
25

 “Eldes Saullo escreve para quem escreve. Seu objetivo é motivar e ensinar pessoas os caminhos da escrita 

criativa e produtiva, da autopublicação e da autopromoção. Ele acredita que incentivar a escrita é uma forma de 

incentivar a leitura. [...] Eldes é um dos autores mais vendidos da Amazon Brasil.”. SAULLO, 2015). 
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mesmas pessoas que viravam o rosto para os textos de Leminski, comemoram, no século 

XXI, o sucesso de vendas do livro que reúne toda a poesia do escritor.  

Com o título Editores de poesia fazem encontro melancólico, o Estadão on-line 

noticiou, em 26 de março de 2006, uma reunião de editores em Goiás. No Festival de Poesia, 

os editores Jorge Viveiros de Castro (editora 7 Letras), Ricardo Corona (Medusa) e Plínio 

Martins (Edusp e Ateliê), mediados por Henryk Siewierski (Editora UnB) falaram da 

dificuldade de se publicar poemas devido a pouca procura do público consumidor pelo 

gênero.  

Jorge Viveiros de Castro relatou que o número reduzido de exemplares de poemas faz 

com que muitos editores optem por outros gêneros que tendem a ser best-sellers
26

. Este 

caminho, segundo o editor, é muitas vezes escolhido por questões econômicas, para que as 

finanças fiquem em dia.  

Ricardo Corona (da editora Medusa) foi taxativo: "Sou um editor fracassado, pois não 

entendo como o livro de poesia não consegue entrar no fluxo de vendas das livrarias" 

(ESTADÃO, 2006). Um dos mais interessantes pontos da notícia é referente à fala de Plínio 

Martins: 

 

Para ele, o livro de poesia vende tão bem quanto o de ficção. A diferença, 

acredita, está na resistência do público a aceitar um autor novo. "Por isso que 

também acredito que o investimento deve ser no autor e não no livro", 

comenta. "Se a primeira obra não deu certo, tem de se insistir no segundo, no 

terceiro até que finalmente o escritor seja reconhecido." Nem que para isso, 

reconhece, o autor tenha de mudar para outra editora, maior e mais bem 

equipada. (ESTADÃO, 2006). 

 

 A fala do editor da Edusp e da Ateliê aborda uma problemática presente no caminho 

de publicação de um livro de poemas: a questão da notoriedade do autor. Se, em outros 

gêneros, os novatos enfrentam dificuldades para publicar suas primeiras obras, no de poemas, 

os entraves parecem ainda maiores.  

Os dados do sebo on-line Estante Virtual corroboram a afirmação de Gullar (2012) e 

dos editores do Festival de Poesias noticiado pelo Estadão (2006). Segundo informações do 

site, referentes ao período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2017, na categoria poesia 

(como sinônimo de poemas), o livro mais vendido foi Os lusíadas, de Camões. Na lista dos 

20 mais vendidos do mês (Anexo 4), nenhum é de poeta vivo.  

                                                             
26

 Expressão inglesa utilizada para livros que são sucesso de vendas. 
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Apesar de se tratar de um sebo
27

 e, por esta razão, vender muitos livros usados e 

publicações antigas, quando são levantadas as vendas de livros de autoajuda, tem-se uma lista 

com autores contemporâneos. Dos 20 livros de autoajuda mais vendidos pela Estante Virtual, 

apenas quatro são de autores falecidos (Napoleon Hill, Og Mandino, Spencer Johnson e 

Norman Vincent Peale). 

A partir da pesquisa, pode-se concluir que, diferentemente do gênero de autoajuda, no 

qual autores contemporâneos conseguem sucesso no número de vendas, os livros de poemas 

mais vendidos são de autores que já fazem parte do cânone literário e que escreveram em 

outras épocas. A boa venda de livros de Camões, Vinícius e Drummond evidencia que 

felizmente há leitores de poemas. Entretanto, a falta de nomes de poetas contemporâneos 

preocupa, pois indicia que não se tem valorizado a nova geração de poetas, não se tem aberto 

espaço para a oxigenação, a renovação e a manutenção de poemas, pelo menos não em 

publicações impressas.  

 

4.2 Grandes cânones também já autopublicaram 

 

Quando se aborda a questão da autopublicação é comum imaginar que se trate de uma 

prática recente ou oriunda da geração mimeógrafo. Entretanto, grandes poetas, antes de 

ganharem notoriedade, recorreram a formas próprias, chegando mesmo a financiar impressões 

de livros para fazerem seus textos alcançarem os leitores. 

Segundo Gullar (2012), há tempos poetas partem para a autopublicação a fim de 

divulgar seus trabalhos. Nomes hoje canonizados no meio literário como Manuel Bandeira, 

Carlos Drummond de Andrade e o próprio Ferreira Gullar, tiveram que custear as publicações 

de suas primeiras obras. 

 

[...]  não teria editado meu primeiro livro se não fosse a ajuda de minha mãe. 

O segundo livro, paguei-o de meu bolso. Só tive um livro de poemas lançado 

por uma editora - que faliu em seguida - 13 anos após minha estreia. 

Acolhido por uma editora importante, somente 30 anos depois. (GULLAR, 

2012). 

  

Gullar (2012) explica que, escrevendo sobre Manuel Bandeira, deparou-se com a 

questão da dificuldade de publicação de livros de poemas:  

 

                                                             
27

 O Site vende também livros novos, mas o foco é nos livros usados.  
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A edição de seu primeiro livro de poemas A Cinza das Horas, foi paga por 

ele; a do segundo, Carnaval, a mesma coisa. Só vários anos depois, teve um 

livro lançado por uma editora.  

E Carlos Drummond de Andrade? Seu primeiro livro, "Alguma Poesia", 

apareceu como lançado pelas Edições Pindorama, que não existia, por ter 

sido, na verdade, impresso na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais e 

pago pelo poeta em suaves prestações, descontadas de seu salário. O 

segundo livro, "Brejo das Almas", saiu por uma cooperativa; o terceiro, 

"Sentimento do Mundo", ele pagou de seu bolso e distribuiu toda a edição 

(150 exemplares) entre amigos e escritores. Só o quarto livro -aos 40 anos de 

idade- foi lançado por uma editora, a José Olympio, que passou a editá-lo. 

(GULLAR, 2012). 

 

O texto de Gullar evidencia que mesmo poetas de reconhecidos talentos tiveram 

dificuldades para publicar seus primeiros textos. E esta dificuldade nem sempre estava 

atrelada à imaturidade literária dos autores, mas a falta de espaço para poemas no mercado 

editorial. O primeiro livro de Drummond Alguma poesia, publicado pela primeira vez em 

1930, iniciava com o "Poema de Sete Faces". Segundo Fábio Victor (2010) a obra “Trazia 

ainda ‘No Meio do Caminho’, ‘Quadrilha’ (‘João amava Teresa que amava Raimundo’) e 

outros 51 poemas.”. Victor (2010) assinala que:  

 

Quando o livro foi lançado, o poeta de Itabira tinha 27 anos. Era já um 

jornalista experimentado (começara com 16) e publicara poemas em 

periódicos literários, inclusive na "Revista de Antropofagia", mas, por rigor 

excessivo ou falta de oportunidade e de grana, alentou por dez anos sua 

estreia. 

 

E mesmo após publicar um livro que recebeu, já na década de 1930, algumas resenhas 

consagradoras, Drummond, como relatou Gullar (2012), ainda teve que custear a publicação 

de outras obras.  

Nota-se que a questão da dificuldade de o público em aceitar autores novatos abordada 

pelo editor Plínio Martins (ESTADÃO, 2006) não é recente, principalmente quando se trata 

de autores de poemas. 

 

4.3 A geração mimeógrafo: autopublicações no tempo da escrita 

 

Na década de 1970, a geração mimeógrafo foi marcada por grupos de poetas que não 

tinham entrada no mercado editorial brasileiro. Em meio ao Regime Militar (1964-1985), os 

versos dos poetas “marginais” iam de encontro às propostas do governo. A alternativa era a 
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autopublicação. Os poemas, em sua maioria, eram rodados em mimeógrafos e organizados em 

livretos artesanais vendidos em domínios públicos, normalmente, pelos próprios autores. 

Em entrevista, Pedro Lyra (Apêndice 1) relata que a Geração Mimeógrafo fez um 

importante  

 

Achado Alternativo – com poetas que desistiram da edição 

convencional e editaram eles próprios suas obras em folhetos 

artesanais, muitos até domésticos, impressos (antes das máquinas 

reprográficas ou fotocopiadoras) num aparelho obviamente já extinto 

(mas que era uma grande novidade tecnológica da época) chamado 

“mimeógrafo”, e distribuídos ou vendidos de mão em mão à entrada 

dos mais diversos espaços (clubes, praias, restaurantes, teatros, 

cinemas etc.), com alguns deles migrando para a música popular.  

 

Segundo Heloísa Buarque de Holanda (2007, p.9), a geração mimeógrafo transformou 

a forma de compreender a literatura, mudando, inclusive, a relação entre o autor e seus 

leitores.   

 

Frente ao bloqueio sistemático das editoras, um circuito paralelo de 

produção e distribuição independente vai se formando e conquistando um 

público jovem que não se confunde com o antigo leitor de poesia. Planejadas 

ou realizadas em colaboração direta com o autor, as edições apresentam uma 

face charmosa, afetiva e, portanto, particularmente funcional.  

 

 Se o tradicional leitor de poemas privilegiava os cânones, o leitor da geração 70 queria 

saber o que diziam os poetas marginais. Os jovens autores estavam próximos de seu público. 

Às portas de teatros, ou de outros eventos culturais, o leitor tinha a oportunidade de comprar 

as obras e conhecer os poetas. 

A geração marginal driblou não apenas o mercado editorial, mas a forma de se fazer 

poemas. Para Jefferson Dantas Santos (2012, p.3): 

 

A produção poética da geração mimeógrafo foi marcada pela crítica de 

estéticas literárias calcadas nas ideias de uma identidade nacional, na crítica 

ao cânone e no rompimento com o mercado editorial. Ela é marcada pelo 

hibridismo textual, pelo passeio entre diversos tipos de artes, a música e o 

audiovisual, isto é, pelo diálogo entre outros meios discursivos, a fim de se 

fazer presente na cena literária brasileira.  

 

O poema da Geração Mimeógrafo não foi distinto do publicado nos livros 

convencionais somente devido ao meio de divulgação. A organização, sem parâmetros, dos 

versos e os temas abordados, também eram diferenciais. Heloísa Buarque de Hollanda (2007, 
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p.10) explica que foi a “A desierarquização do espaço nobre da poesia – tanto em seus 

aspectos materiais gráficos quanto no plano do discurso”.  

Na década 1920, os modernistas reivindicaram uma literatura brasileira e publicaram 

importantes textos que buscavam a valorização da identidade nacional. Também do período 

de euforia modernista é “[...] o volume de poemas de Ronald de Carvalho, Epigramas 

irônicos e sentimentais, que teoriza que o poeta deve criar o seu ritmo a cada momento. ‘Cria 

o ritmo e criarás o mundo! ’, proclamava em versos à Walt Whitman.” (COUTINHO, 2004, 

p.24). 

Como já abordado, havia entre os modernistas o desejo de falar uma língua mais 

próxima a do cotidiano. O modernismo dos versos de ruptura com os clássicos viveu sua 

segunda fase, de 1930 a 1945. Os “novos” poetas resgataram e releram formas fixas à luz de 

uma liberdade conquistada principalmente pelo movimento de 1922 (COUTINHO, 2004, p. 

170). 

A partir da valorização do esteticismo da geração 1945 (LYRA, 1995, p.71), a arte de 

escrever versos percorreu mais solta por outros caminhos. Experimentou, como explica 

Afrânio Coutinho (2004, pp.230-255), o Concretismo, motivado a criar objetos/mensagens; o 

Neoconcretismo, com a necessidade de fazer com que a arte se utilizasse do espaço real como 

um todo; a Poesia Práxis, com a valorização do espaço em preto e o desdobramento dos 

signos dos poemas em outros signos, o Poema Processo, que questionava o fazer poético e 

suas características (como a versificação) e a Arte-Correio (ou Poema-Postal), que fazia de 

poemas elementos de comunicação criativa. 

 Entretanto, mesmo com transformações e movimentos vividos e praticados pelos 

poetas brasileiros nas seis primeiras décadas do século XX, a literatura versificada chegou à 

década de 1970 com entraves culturais provocados por um mercado editorial pouco acessível 

e pela política autoritária. 

 

4.3.1 Marginais cheios de voz 

 

Com censuras de conteúdos que fossem contrários ao Governo, o fazer poético sofre, 

durante o período do regime militar brasileiro, um novo engessamento. A obra do poeta 

Álvaro Alves de Faria, Quatro Cantos de Pavor e Alguns Poemas Desesperados, por 

exemplo, foi censurada em 1973 (ERALLDO, 2017).  

Nesse contexto, o movimento dos poetas marginais lutava não apenas para fazer com 

que os poemas chegassem aos leitores, mas para ter um pouco mais de liberdade de expressão. 
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Exemplo de resistência é o poema Grupo Escolar, de Antônio Carlos de Brito
28

 (S/D apud 

HOLLANDA, 2007, p.39): 

 

Sonhei com um general de ombros largos 

que fedia 

e que no sonho me apontava a poesia 

enquanto um pássaro pensava suas penas 

e já sem resistência resistia. 

O general acordou e eu que sonhava 

face a face deslizei à dura via 

vi seus olhos que tremiam, ombros largos, 

vi seu queixo modelado a esquadria 

vi que o tempo galopando evaporava 

(deu pra ver qual a sua dinastia) 

mas em tempo fixei no firmamento 

esta imagem que rebenta em ponta fria: 

poesia, esta química perversa, 

este arco que desvela e me repõe 

nestes tempos de alquimia. 

 

No poema, o signo general remete ao Regime Militar. Seus ombros largos 

caracterizam o poder que tinham para serem autoritários sem sofrerem com as consequências 

de seus atos. No segundo verso, pode-se ler a repressão e os atos criminosos do Regime, 

como os de tortura
29

, por exemplo.   

A poesia, que se aponta no terceiro verso, é que permite que o pássaro, poeta, mesmo 

sem resistência ,resista, vencendo o cansaço e o desânimo. Esse poeta passarinho voava em 

estrofe diagramada para dentro do texto para melhor analisar a situação pela qual o país estava 

passando. A anáfora (na repetição do verbo “vi”) enfatiza que o pássaro está a observar e a 

desvelar as intenções do general.  

A conjunção adversativa é o acalanto do leitor, o ânimo do pássaro. É a palavra “mas”, 

no décimo segundo verso que vislumbra alguma alternativa para a repressão denunciada. O 

poeta ainda reflete sobre o papel da poesia que é responsável tanto por desenvolver a 

criticidade e desvelar o mundo quanto por acender no homem a chama da esperança, do 

protagonismo, da expectativa de dias melhores. 

Para Pedro Lyra (Apêndice 1) o que a Geração mimeógrafo [...] produziu de mais 

típico foi a poesia de combate, de resistência à ditadura militar: digo que ela “entrou em 

cena com o sonho de mudanças no coração e depois com a corda da ditadura no pescoço”. 

                                                             
28

 Também conhecido como Cacaso. 
29

 Crimes de tortura cometidos pelos militares são apontados por Cátia Faria em Dissertação de mestrado 

defendida na Universidade Federal Fluminense (2005). 
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Segundo Antônio Brito e Hollanda (1997, p.53): “Antes de tudo a produção poética da 

‘geração do mimeógrafo’ tem o valor de um ato de resistência. E é justamente isso que 

dificulta sua avaliação pela crítica”. 

 

4.3.2 O poema humanizado 

 

 As formas de resistência dos poetas marginais não se limitavam aos versos que faziam 

alusão ao Regime Militar. O desejo de escrever um texto livre é percebido no uso, algumas 

vezes, coloquial da linguagem e na “[...] aproximação entre poesia e vida. [...] Ao assumir, 

mesmo, um teor altamente afetivo, esta poesia se coloca em competição com o que 

permaneceu aprisionada pela linguagem rígida da tradição clássica.” (HOLLANDA, 2007, p. 

12).  

 

bom é falar e jogar pelada 

um exercício contra a genialidade 

(espacinho) 

os mestres da vanguarda vem de complicar 

a gente vem de viver / brincar e anotar. 

(CHARLES, apud HOLLANDA; PEREIRA, 1982, p.27). 

 

Os poetas marginais receberam muitas críticas. Foram acusados de romper com a 

gramática, com a estilística e escrever versos esvaziados de sentido. Ao analisar poema de 

Charles, pode-se verificar uma linguagem prosaica incomum em poemas. As fragilidades de 

alguns textos da geração mimeógrafo foram apontadas até mesmo por Leminski
30

: 

 

Em entrevista ao Correio das Artes (8-7-84), de João Pessoa, declarou: “A 

chamada poesia marginal dos anos 70 é uma poesia, em grande parte 

ignorante, infanto-juvenil, tecnicamente inferior aos seus antecessores.” 

Incultos, como faz supor Leminski, leram rápida e confusamente alguma 

coisa de Nietzsche e os almanaques conceituais de Herbert Marcuse e 

Wilhelm Reich, salpicando toda essa salada sexual de zen-budismo e, 

entenda quem puder, misticismo coloquial.  (FORTUNA apud SOARES, 

2012, p. 15). 

 

 Apesar da relevância de algumas críticas aos textos dos jovens poetas da década de 

1970, é coerente a análise de Hollanda (2007, p.10), principalmente, no que tange a 

valorização das estratégias de autopublicação dos poetas que estavam à margem do mercado 

editorial, fazendo com que os textos, de alguma forma, chegassem aos leitores. “Dentro da 

                                                             
30

 Poeta da Geração mimeógrafo. 
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precariedade de seu alcance, esta poesia chega à rua, opondo-se à política cultural que sempre 

dificultou o acesso do público ao livro de literatura e ao sistema editorial que barra a 

veiculação de manifestações não legitimadas pela crítica oficial”. 

 Vale ressaltar que os poemas da geração mimeógrafo, mesmo os aparentemente 

descompromissados, acabaram por compor um movimento de resistência sem, 

necessariamente, críticas explícitas como as notadas no Grupo Escolar. Cacaso 

(HOLLANDA apud SOARES, 2012, p.1) declarou que sua geração estava a escrever um 

poema único, “um poemão”.  

 Para Hollanda (apud SOARES, 2012, pp.1-2), a grande novidade dessa manifestação 

poética coletiva estava “[...] no deslocamento de eixo da crítica social que passava a se 

atualizar na experiência individual, no sentimento, na subjetividade. Mudança que soube se 

perigosa e, certamente, política.”.  

 As autopublicações realizadas pelos poetas marginais, independente das análises 

qualitativas que possam ser feitas, romperam a barreira imposta pelas editoras. Ainda que 

poetas como Gullar e Drummond já tivessem feito autopublicações, as manifestadas na 

década de 1970 não se utilizaram nem mesmo de livros. Os poemas circulavam soltos, livres 

de padrões e iam ao encontro de seus leitores.  

 

4.4 A autopublicação virtual 

 

 O surgimento do computador e a criação de softwares de edição e designer de textos e 

imagens ampliaram as possibilidades estéticas de apresentação e diagramação de obras 

literárias. Se o mimeógrafo já possibilitava, no século XX, uma forma alternativa de 

divulgação de poemas, com a internet, nasceu um espaço virtual ainda mais acessível e 

eficiente. 

 Além de ser um importante espaço de divulgação, a internet tem viabilizado novas 

formas de escritas poéticas, como as criadas em sites com análises combinatórias (que serão 

abordados no próximo tópico). São novas formas de ler e de escrever fomentadas pelo 

ciberespaço. 

Yoo (apud KIRCHOF, 2009, p.49) divide a literatura disponibilizada na internet em 

cinco tipos: a digitalizada, formada pela digitalização de textos impressos; a de editoração 

colaborativa, caracterizada pelo e-book; a de escrita colaborativa, que é formada por textos 
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escritos coletivamente no espaço virtual, como as fanfics
31

; a hipertextual, que explora links e 

permite ao leitor sair da sequência da página e a hipermidiática, que faz uso do computador e 

da internet tanto na elaboração quanto na distribuição do texto literário. Esse tipo de literatura 

(que pode ser exemplificada pelo poema digital) só tem sentido – com todas as suas 

potencialidades e características – no ciberespaço. 

 

4.4.1 Poema digital 

 

 Em tese defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, Ana 

Paula Ferreira (2010) analisa semioticamente softwares e sites de criação e divulgação de 

poemas digitais. Segundo a autora: “As primeiras experiências envolvendo literatura e 

computador remontam a 1959, com o poema permutação 
32

 ‘I am that I am’, de Brion Gusin.” 

(p.55). 

 Já em 1960, Décio Pignatari e Luiz Ângelo Pinto fizerem experimentos poéticos por 

meio do computador “[...] misturando textos já existentes e suprimindo letras de poemas” 

(FERREIRA, 2010, p.56). 

 Os poemas eletrônicos são escritos em plataformas virtuais que, normalmente 

trabalham com métodos matemáticos como análises combinatórias. Ambientes como O 

Palavrador
33

 e o Poemário
34

 trazem possibilidades de criação que expandem técnicas 

dadaístas e de poemas processo. Entretanto, em geral, a realização dessas permutações e 

criações poéticas é mediada pelo computador, como se a máquina fosse coautora do poeta. 

 Com os recursos do software livre Managana
35

, o poeta Álvaro Andrade Garcia levou 

seu livro impresso Fogo (2013) para o mundo digital (SILVA, 2017, p.34). Entretanto, o autor 

não fez uma mera digitalização da obra. Há todo um trabalho sonoro e visual. Também são de 

Garcia os livros Grão (2013) e Poemas de brinquedo (2016).  

 

                                                             
31

 Fanfics são histórias escritas por fãs baseadas no universo ficcional. “As fanfics não possuem fins lucrativos e 

são escritas, geralmente, por desagrado dos fãs quanto aos finais das narrativas ou para prestigiar personagens 

criados por terceiros, assim como alguma personalidade famosa, como os cantores e atores”. (SOUZA; SOUSA, 

2015, p.47). 
32

 Na escrita deste tipo de poema, usam-se regras como não utilizar determinada vogal, por exemplo. Além disso, 

são utilizadas análises combinatórias.  
33

 “ambiente 3D que, navegado pelo leitor, dá acesso a um cenário ocupado por poemas” (FERREIRA, 2010, 

p.248).  
34

 Trata-se de uma plataforma de poemas combinatórios, disponível em: <http://po-

ex.net/taxonomia/materialidades/digitais/rui-torres-poemario-editor>.  
35

 Segundo o site oficial da plataforma (2015), “O Managana, software livre para publicação digital desenvolvido 

pelo Ateliê Ciclope, é a tecnologia central por trás da instalação Visite Minas Gerais apresentado no stand do 

Brasil na Expo Milano 2015”. 

http://po-ex.net/taxonomia/materialidades/digitais/rui-torres-poemario-editor
http://po-ex.net/taxonomia/materialidades/digitais/rui-torres-poemario-editor
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Figura 1 – Interface do livro de poema digital Poema de Brinquedo. 

Fonte: Álvaro Andrade Garcia (2016). 
  

 Em Poema de brinquedo (GARCIA, 2016), o internauta interage com o texto, escolhe 

as letras que deseja clicar e tem contato com efeitos visuais e sonoros. No folder sobre a obra, 

Garcia (2016, p.1) escreve: “Bem-vindos a essa publicação brincante, cheia de novas 

palavras, fazendo diálogo com outras, com sons, com imagens, até nos 

dizer algo”. O livro é exemplo de poema digital, pois não se realiza de forma impressa, ele só 

tem sentido com os aparatos tecnológicos. 

Para Matia (2013, p.41), o poema digital é “[...] um tipo de produção poética feita a 

partir dos recursos computacionais, que utiliza a palavra, a imagem, o som, o movimento, e o 

hipertexto, e que, portanto, seria um exemplo de literatura hipermidiática”.  

 Em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo, Jorge Luiz Antônio, autor do 

livro Poesia Digital (2010), disse que a poesia digital “[...] encarna segunda vida da poética”. 

A razão seria “Porque a hipertextualidade, a interatividade e a hipermidialidade oferecem 

novos significados à nossa vida cibercultural". Segundo o autor, com as possibilidades da 

hipermídia é possível realizar no computador (ou em outros dispositivos informatizados) 

potencialidades que já existiam em poemas impressos.  

 

Por exemplo, as palavras sugerem imagens, sons, movimentos, os leitores 

criam essas sugestões em suas mentes, interagem com esse mundo de 

palavras, durante as leituras. Não se trata apenas de ilustrar o que a palavra 

sugere, mas de trazer novos significados. Outro aspecto curioso é atualidade 
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que a poesia digital apresenta, além da fusão das artes, das ciências e das 

tecnologias, que foi preconizada, idealizada e realizada precariamente pelas 

vanguardas do início do século 20, principalmente o futurismo e o dadaísmo. 

É o mundo contemporâneo que amplia, materializa, atualiza o encanto 

permanente que a poesia nos proporciona. É uma espécie de materialização 

possível do que o leitor imagina quando lê um poema. (ANTÔNIO apud 

DUME, 2010, S/P). 

 

 Para Antônio (apud DUME, 2010, S/P), as tecnologias viabilizadas pela informática 

permitem que o leitor visualize no espaço virtual (não materializado) elementos que já 

estavam presentes em alguns textos impressos (como imagens, jogos de palavras), mas 

também oferecem à prática literária um novo leque de opções em multimídia. 

             

Um poema digital possui elementos composicionais que o diferenciam de 

um poema digitalizado, pois este poderia ser impresso; elementos que o 

diferenciam de um poema visual, uma vez que este pode ocorrer também na 

mídia impressa; de um vídeo poema, pois este pode ocorrer no meio 

televisivo. A compreensão total de um poema digital implica a compreensão 

de todos os elementos que o compõem, a saber, a palavra, a imagem, o som, 

o movimento e a interatividade. (MATIA, 2013, p.55). 

 

O corpus da presente pesquisa não é o poema digital. Entretanto, é importante explicá-

lo para que, equivocadamente, não se venha a chamar por poemas digitais todos os poemas 

encontrados na internet. Embora se compreenda que, a partir da leitura de Pierre Lévy (1996), 

o que está no ciberespaço está digitalizado ou foi virtualmente criado, o conceito poema 

digital implica a interatividade e a mídia virtual.  

                                                                                       

4.4.2 Algumas formas de autopublicação on-line 

 

Mesmo os não adeptos a técnicas mais modernas viabilizadas por plataformas que 

possuem ferramentas que podem viabilizar combinações de palavras, inserção de imagem, 

interatividade, entre outros recursos, têm o ciberespaço aberto à autopublicação. Sem utilizar 

recursos digitais modernos, o escritor pode digitar ou até mesmo digitalizar seu texto 

impresso e disponibilizar na internet. Um dos ganhos é que uma grande quantidade de pessoas 

pode ter acesso ao texto.  

 A popularização da internet começou a acontecer na última década do século XX. 

Além do espaço virtual para acesso a informações e entretenimento, as tecnologias digitais 

viabilizaram novas formas de conversação e relacionamento sociais.  
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 A partir da compreensão de que o ciberespaço é de dimensões e potencialidades 

imensuráveis (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2016) e que são igualmente plurais as 

formas possíveis de autopublicação online, serão listadas e comentadas apenas algumas 

maneiras de o autor, virtualmente, divulgar suas obras.  

  

4.4.2.1 O livro digital 

 

 Com a evolução tecnológica e a ampliação das potencialidades da internet, o livro, 

antes vendido apenas impresso, ganhou o ciberespaço. Digitalmente, o leitor pode virar as 

páginas e até marcar os trechos que mais gostou. Isabel Mesquita e Mariana Conde (2008, 

p.3) explicam que, em 1978, Michael Hart já disponibilizava ebooks on-line. Entretanto,  

 

[...] somente por volta de 1998 são lançados os primeiros dispositivos ou 

softwares de leitura digital: os ebooks reader device. Tais aparelhos 

permitem a leitura desses livros numa tela plana de cristal líquido colorido, 

portátil e com grande capacidade de armazenamento. O aparelho possui 

funcionalidades como paginação, mudança de orientação de página, 

marcação de página, destaque de texto, anotações do leitor, busca por texto, 

além de luz interna para leitura no escuro. (MESQUITA; CONDE, 2008, 

p.3) 

 

Em artigo no site PublishNews, o editor José Henrique Guimarães (2017) explica que 

embora, em 2007, tenha-se acreditado que o e-book tomaria o lugar do livro de papel, o 

mercado editorial tem revelado que o livro digital não tem conseguido competir com o 

impresso.  

Ainda segundo o editor (GUIMARÃES, 2017, S/P), “[...] no primeiro semestre de 

2016, os e-books representaram 19,2% do mercado editorial americano” e 2,5% do mercado 

brasileiro. Por esta razão, a Amazon (grande empresa de vendas de livros digitais) já está 

investindo em loja física, nos Estados Unidos da América (EUA).  

Mesmo que os números revelem que a maioria dos leitores preferem livros impressos, 

o e-book se apresenta como mais uma opção de publicação e de leitura. Guimarães explica 

que há quem compre o e-book e o impresso de uma mesma obra. Nesse cenário, o e-book é 

também uma alternativa mais econômica de autopublicação, principalmente de poetas menos 

conhecidos.  

Plataformas como a Kindle Direct Publishing, Bookess e Clube de Autores permitem a 

autopublicação digital gratuita de livros. Normalmente, os textos são vendidos também 

impressos, mas as impressões só são realizadas mediante a compra, na internet. Desta forma, 
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os custos são reduzidos, pois não há gastos com logística para o estoque e nem perdas com 

publicações que não esgotam as suas tiragens. A impressão fica a cargo da demanda dos 

consumidores.  

Os ganhos com direitos autorais também costumam ser maiores nas editoras que 

oferecem serviços de editoração na internet. Enquanto empresas tradicionais costumam pagar 

de 10 a 15% do valor do livro ao autor, no ciberespaço, os sites de autopublicação prometem 

royalties de até 70%, como é o caso do Kindle Direct Publishing.  

 

4.4.2.1 Sites de autopublicação de poemas 

 

Na internet, o usuário pode pagar um provedor (ou usar um que forneça funções 

gratuitamente) e criar seu próprio site de divulgação de literatura. Também são possíveis os 

sites de uso e colaboração coletivos.  

A maioria dos sites pesquisados destinados à publicação de poemas é de 

gerenciamento coletivo. Ainda que tenham um administrador responsável, os sites, 

geralmente, contam com colaborações para manter as páginas atualizadas, com novos 

conteúdos.  

Exemplo de site com caráter coletivo, sem evidenciar nenhum autor específico, é o 

Pensador, que tem como finalidade publicar pensamentos (em prosa), poemas ou apenas 

versos. Os textos são, geralmente, curtos e podem ser compartilhados por meio de redes 

sociais. Apesar de majoritariamente composto por citações de pensadores e poemas famosos, 

há espaço destinado à divulgação de textos pelo público geral. As postagens podem ser 

autorais ou não. A única exigência para a autopublicação é que o autor faça um cadastro no 

site. 

 

 
Figura 2 – Seção do site O pensador destinada à livre publicação. 

Fonte: O Pensador 

  

O Pensador é de grande popularidade. Exemplo é o poema Para sempre, do poeta 

Carlos Drummond de Andrade, que tem 47 mil compartilhamentos. 
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Existem também sites de publicação mais individual como o do poeta é o Antonio 

Miranda, intitulado com o próprio nome do professor da Universidade de Brasília (UnB). Na 

página, o poeta mescla autopublicações de textos literários e acadêmicos.  

Na guia “Poemas do Barão”
36

, há uma parte destinada à divulgação dos comentários 

dos internautas. Para fazer os comentários, os leitores têm que enviar um e-mail para o autor. 

 

 
Figura 3 – Chamada para comentários na Guia "Poemas do Barão".  

Fonte: Site Antonio Miranda. 
 

Apesar do texto informando que comentários de descontentamento com os poemas 

podem ser enviados para o autor, só foram encontrados comentários elogiosos na página.  

 

4.4.2.2 Blogs: diários on-line abertos no ciberespaço 

 

Considerando o custo com a manutenção de um site, principalmente nos primeiros 

anos do século (2000-2010), o surgimento dos blogs foi importante para a popularização da 

internet enquanto espaço de desenvolvimento e divulgação pessoal – e, muitas vezes, amadora 

– de conteúdos de plurais gêneros e temáticas. 

 

A palavra blog é a contração da expressão inglesa weblog. Log significa 

diário, como o diário de bordo, livro em que se aponta o rumo, a velocidade, 

as manobras e os demais acontecimentos de uma navegação. Este termo foi 

usado inicialmente por Jorn Barger, em 1998, para nomear um conjunto de 

sites que divulgavam links da web. Weblogs, blogs ou blogues, são páginas-

diários na web, em que um responsável ou autor tem acesso à área restrita do 

software, onde podem ser feitas as atualizações. (CLEMENTE, 2009, p.2). 

 

Os blogs são páginas hospedadas e mantidas por um site específico. Ao acessar a 

página do blogueiro
37

 escolhido, o leitor pode ler as publicações (posts). Os blogs também 

podem ser administrados coletivamente. Os comentários dos leitores podem ser divulgados 

                                                             
36

 Heterônimo de Antonio para “[...] textos satíricos, perversos, espertênticos e até politicamente incorretos”. 

(MIRANDA, S/D). 
37

 Pessoa que publica conteúdos (textos, imagens estáticas ou vídeos) em blogs.  
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em tempo real ou podem ter que passar pela validação do administrador da página, 

dependendo das ferramentas de segurança e privacidade escolhidas pelo controlador do blog. 

Exemplo de blog de poeta é o Carpinejar, com 9.305
38

 seguidores. No blog, podem 

ser visualizadas 1.847 publicações. O autor tem a opção, se desejar, de excluir posts. As 

publicações do blog são compostas por notícias (já que Fabrício Carpinejar também é 

jornalista), poemas, ensaios e crônicas. A publicação mais antiga data de 30 de dezembro de 

2009. 

  O Blog Poema dia é um bom exemplo de um diário eletrônico de vários autores. A 

proposta inicial do poeta e jornalista Victor Barone era que fosse publicado um poema por 

dia. Assim, cada dia seria de responsabilidade de um poeta. Alegando o sucesso da ideia, 

Barone ampliou o número de autores colaboradores para dois por dia. Além de poemas, 

podem ser autopublicados também minicontos.  

 

4.5 Quem publica é lido? 

 

 As possibilidades cibernéticas de autopublicação revelam um número significativo de 

brasileiros que se dispõem a escrever poemas. Segundo Raquel Cozer (2013): “Não sei quem 

comentou ou se a frase sequer tem dono: se todo mundo que escreve poesia comprasse poesia, 

não ia dar outra coisa nas listas de mais vendidos”. A colunista continuou afirmando que, 

apesar dos exageros da frase, os dados do site de autopublicação Clube dos Autores
39

 

revelavam, em 2013, que livros de poemas ocupavam os primeiros lugares na lista de 

publicações, entretanto, não estavam na lista dos mais vendidos.  

 Refazendo a pesquisa realizada por Cozer (2013), verificou-se que, em 28 de 

dezembro de 2017, a empresa – que informa que já publicou mais de 50 mil autores – tinha a 

categoria poesia ainda como a recordista em autopublicações, com 6.732 obras disponíveis 

para a venda. Entretanto, ratificando os dados de 2013, nenhum livro de poema constava (em 

dezembro de 2017) entre os 20 mais vendidos “de todos os tempos”
40

. Dentre as obras mais 

vendidas, 10 eram guias práticos de serviços (informática, engenharia, economia, costura ou 

culinária); 2 eram de ficção em prosa; 1 de teologia; e 7 eram de autoajuda (com abordagens 

psicológicas). Também de autoajuda era o campeão de vendas do site, o Sensibilidade à Flor 

da Pele, de Helena Polak (2011). O livro de poemas mais vendido pelo site, Eterna Solidão, 

                                                             
38

 Este número foi verificado no dia 27 de dezembro de 2017. 
39

 Plataforma brasileira, criada em maio de 2009, para autopublicação de escritores (COZER, 2013). 
40

 Expressão utilizada pelo site para listar as suas obras mais vendidas.  
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de Guilherme Jaber (2012), foi visualizado 5045 vezes. Já a obra de Polak (2011) recebeu 

139.769 visualizações.  

 Em um cenário permeado pela oferta de opções literárias, a disputa pela atenção de 

leitores se torna importante. Cozer (2013) escreve que “muito do que se publica no país 

jamais será lido”.   

Apesar de se considerar “jamais” uma palavra muito extremista, deve-se concordar 

que muitas obras publicadas não repercutem e acabam ficando esquecidas. Acredita-se que 

quem publica aspira a ser lido. Por esta razão, é relevante pensar em formas de chamar a 

atenção dos leitores. 
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5 REDES SOCIAIS DIGITAIS COMO ESPAÇOS DE PUBLICAÇÃO LITERÁRIA 

 

 No capítulo anterior, pôde-se verificar que publicar uma obra não é o único objetivo 

da maioria dos poetas. É apenas um caminho para fazer com que os poemas cheguem ao 

público, sejam lidos pelas pessoas. O poeta Pedro Lyra, em suas aulas
41

, dizia que o poema só 

está completo quando chega ao leitor e por ele lido, interpretado, analisado, criticado.  

 A pesquisa realizada na plataforma de autopublicação (impressa e digital) Clube dos 

Autores revelou que, apesar de muitas pessoas escreverem e publicarem poemas, poucos 

livros do gênero são vendidos, principalmente quando as obras são de poetas sem grande 

notoriedade.  

 Se sites, blogs, e-books e plataformas digitais oferecem espaço aos escritores, as RSD, 

devido ao caráter de acesso essencialmente coletivo, podem contribuir para que os poetas 

ganhem popularidade e sejam lidos. Em rede, textos têm a possibilidade de circularem mais 

livremente e chegarem aos leitores.  

 O objetivo deste capítulo é desvelar as potencialidades das RSD como espaços de 

autopublicação de poemas e como meios de aproximação entre os poetas e o público leitor. 

Estratégias utilizadas nas RSD para conquistar respeito e notoriedade também serão 

comentadas. 

 

5.1 Conceituando as Redes Sociais Digitais 

 

 A expressão rede social que, no final da década de 2010, é facilmente relacionada ao 

mundo virtual viabilizado pela internet, “[...] surgiu na primeira metade do século XX” 

(VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015, p. 865). Entretanto, no início, ainda não se 

faziam pesquisas relacionando as RSD ao comportamento dos indivíduos. Só a partir da 

segunda metade do século XX é que o conceito passou a ser mais discutido e aprofundado, 

principalmente pela sociologia (VERMELHO; VELHO; BERTONCELLO, 2015, p. 865).  

 A palavra rede que, antes do desenvolvimento da informática, preferencialmente 

conotava aprisionamento (rede de cabelo, de pesca) passou a ser também popularmente 

conhecida como a que “[...] possibilita o movimento” (VERMELHO; VELHO; 

BERTONCELLO, 2015, p. 865).  

                                                             
41

 No Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem – UENF. 
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 Para Paul Baran (2002 apud RECUERO, 2009, p. 56), as redes, na ciência da 

informação, podem ser divididas em: 

 

 

 

Figura 4 – Diagramas das redes.  

Fonte: Paul Baran (1964 apud RECUERO, 2009, p. 56). 
 

 No primeiro diagrama, a rede tem apenas um centro, um grande nó. A imagem poderia 

também representar um meio de comunicação de massa (como a televisão, por exemplo) no 

qual há um emissor e vários receptores. No segundo diagrama, tem-se a rede descentralizada, 

com vários nós, sem que haja um centro ou um nó que concentre as conexões. Para Recuero 

(2009, p. 57), “[...] a rede distribuída é aquela onde todos os nós possuem mais ou menos a 

mesma quantidade de conexões”.  

 Ainda segundo a autora, os diagramas de Baran já foram aplicados e analisados em 

vários estudos, inclusive no das teorias das redes, por Newman, Barabási e Watts.  O que os 

autores trazem de diferente em suas abordagens é a preocupação de se verificar o movimento 

das redes e suas capacidades de expansão.  

 Na concepção de rede no modelo igualitário (ou aleatório), o processo de formação de 

grafos (conexões) é considerado randômico. Por esta razão, “[...] todos os nós, em uma 

determinada rede, deveriam ter mais ou menos a mesma quantidade de conexões”, sendo 

assim, igualitária (RECUERO, 2009, p. 59). 
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 Na abordagem que compreende as redes sociais como mundos pequenos, são levados 

em consideração os amigos e os conhecidos que as pessoas têm em comum umas com as 

outras.  

 

O modelo de Watts e Strogatz é especialmente aplicado para as redes sociais 

e mostra uma rede mais próxima da realidade dessas redes: cada um de nós 

tem amigos e conhecidos em vários lugares do mundo que, por sua vez, têm 

outros amigos e conhecidos. Em larga escala, essas conexões mostram a 

existência de poucos graus de separação entre as pessoas no planeta. 

(RECUERO, 2009, p. 64). 

 

 Diferentemente dos modelos Igualitário e de Mundo Pequeno, que acreditavam que as 

conexões se davam de forma aleatória, o modelo de Rede sem Escalas defende que a 

formação das redes se dá a partir de nós altamente conectados a nós com pequenas conexões, 

de forma desigual. Esses nós mais conectados seriam os hubs
42

, os ricos da rede, que 

tenderiam sempre a receber mais conexões. (RECUERO, 2009). 

 A partir de pesquisas sobre as redes sociais na internet, Raquel Recuero (2004, p. 17) 

verificou que os três modelos são possíveis no espaço virtual, mas apresentam falhas. “O 

modelo de Erdös e Rényi, que apresenta uma rede aleatória, tem méritos de ter sido o 

primeiro a olhar para as redes sociais e sua dinâmica no tempo”. Entretanto, Recuero (2004) 

explica que as pessoas, em redes sociais, não se conectam de forma igualitária, mesmo porque 

cada indivíduo na rede tem um diferente interesse quando escolhe se conectar ou não a 

alguém. As pessoas que desejam mais popularidade, por exemplo, fazem mais conexões do 

que as que aspiram apenas conversar com amigos fisicamente conhecidos.  

   O modelo de Mundos Pequenos, de Watts e Strogatz, “[...] não observa pontos 

fundamentais, tais como: a motivação dessas conexões, que nem sempre são feitas de modo 

aleatório, o teor das interações e laços sociais estabelecidos entre os nós e sua influência na 

rede.” (RECUERO, 2004, p.17). 

 Já o modelo Sem Escalas, de Barabási, ainda segundo Recuero (2004, p.17), falha em 

importantes pontos para o estudo das redes sociais da internet, pois “[...] não leva em conta, 

por exemplo, o custo de manutenção dos laços sociais”. Para a autora, este custo estaria 

relacionado às interações – por meio de mensagens, curtidas ou quaisquer outras atividades – 

do hub com as suas conexões.  

 Apesar das falhas apresentadas por Recuero (2004; 2009) as teorias das redes apontam 

para uma nova forma de relação comunicacional. Se nos meios massivos de comunicação as 

                                                             
42

 Recuero (2004) explica que, no Modelo de Barabási, os hubs são pessoas altamente conectadas. 
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relações eram fundamentalmente verticais, nas redes, há possibilidade de relações horizontais. 

Sabe-se que, como esclarece a concepção de rede “Sem Escalas”, existem internautas com 

números muitos maiores de conexões do que a média dos usuários. Os hubs podem, por serem 

ricos em conexões, verticalizar o processo comunicacional. Entretanto, diferentemente do que 

acontece nas mídias massivas, qualquer internauta pode ser um hub, o centro de um grande 

nó.   

 

5.2 Alguns mecanismos das redes sociais digitais para conquistar e manter seus usuários 

 

No tempo da escrita, a comunicação social entre pessoas territorialmente afastadas se 

dava principalmente por meio de cartas. A demora do processo comunicativo era proporcional 

à distância territorial. Com as tecnologias digitais, a comunicação ganhou agilidade. Apesar 

de ter surgido na década de 1970, nos anos de 1990 o e-mail – correspondência por meio 

digital – ampliou significativamente seu número de usuários (CRUZ, 2006). A tecnologia do 

e-mail permite, dependendo da capacidade do provedor, que as correspondências digitais 

cheguem em segundos, independente da distância territorial.  

As mensagens, via e-mail, são transmitidas por rápidas e eficazes cartas digitais: o 

usuário recebe a correspondência e a responde quando tem interesse. Leani Budde (2009, p. 

143) explica que a conversação online propriamente foi precursionada pelo “[...] ICQ, em 

1996, criado em Israel e comprado pela América Online”. A tecnologia permitia o envio de 

mensagens por telefones celulares.  

Ainda segundo a autora (BUDDE, 2009, p. 143): “Depois veio o MSN, lançado pelo 

Hotmail, um dos serviços de e-mail mais populares do mundo, que permite enviar mensagens 

para pagers e compartilhar conversas com várias pessoas numa mesma janela”.  

 Segundo reportagem de Juliana Vilas e Mariana Barros (2014):  

 

Em 2000, houve um boom de comunidades virtuais e um dos primeiros sites 

que surgiram com esse propósito foi o weel (well.com). No Brasil, o que tem 

maior número de usuários é o usina (usina.com), criado pelo jornalista René 

de Paula Jr. De acordo com Fábio Fernandes, pesquisador da PUC/SP e 

autor de tese sobre cibercultura, muitas comunidades que surgiram há quatro 

anos desapareceram porque o propósito era usar o potencial do site até 

esgotar e vender o máximo de produtos e serviços. “O que vemos agora é a 

segunda geração de comunidades, que não tem essa intenção”, completa ele.   

 

Ainda que o interesse de projetores e donos de redes de comunicação social continue 

sendo majoritariamente mercadológico, entendeu-se que RSD que objetivavam 
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exclusivamente a venda de produtos e serviços não conseguiam manter (ou conquistar) 

popularidade e acabavam ficando inviáveis por causa da escassez do número de adeptos.  

Assim como os meios de comunicação de massa, as redes sociais têm que ser 

interessantes para os usuários. Por esta razão, ferramentas são desenvolvidas para ampliar as 

potencialidades de interação. Criadas inicialmente como meio de trocas de mensagens, 

algumas RSD, como o Facebook e o WhatsApp
43

, já contam com ferramentas de texto, áudio 

e vídeo.  

Internautas, geralmente, não se mantêm ligados às RSD que não lhe são atraentes. A 

extinção de algumas RSD criadas no início dos anos 2000 (VILAS; BARROS, 2014) ratifica 

a afirmativa.  

As ferramentas desenvolvidas pelos sites e redes sociais para a conquista da 

popularidade junto aos internautas podem também colaborar para que o usuário conquiste 

alguns valores sociais. 

 Os mais comumente presentes, segundo Recuero (2009, pp. 108-113), nas RSD, são: 

visibilidade, quanto mais conexões o internauta têm, maiores são as suas chances de obter 

informações que circulam no ciberespaço, além disso, pode-se ser virtualmente visível a um 

amigo que está territorialmente afastado, mantendo-se a relação; reputação, ainda que se 

compreenda que a reputação pode ser boa ou ruim, o usuário de redes sociais pode utilizar o 

espaço para construir e manter uma boa imagem perante a um grande número de pessoas, o 

que seria mais difícil off-line, devido a dificuldade de interação com muitos indivíduos 

simultaneamente; popularidade, relacionada à audiência, ao número de pessoas que recebe as 

informações do internauta e que interage com ele; autoridade, que está relacionada “[...] ao 

poder de influência de um nó na rede social” (RECUERO, 2009, p. 113).  

 

                                                             
43

 Segundo o site oficial da empresa, o WhatsApp é um aplicativo que, preferencialmente via telefonia móvel, 

“[...] oferece suporte ao envio e recebimento de uma variedade de arquivos de mídia: fotos, vídeos, documentos, 

compartilhamento de localização e também textos e chamadas de voz”.   
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Quadro 4 – Valor Percebido e Capital Social. 

Fonte: Recuero (2009, p.114). 

 

Recuero (2009) acredita que os valores podem gerar capitais sociais. Como podem ser 

observados no Quadro 4, os valores visibilidade e popularidade geram o capital social 

relacional, referente ao número de usuários que visualiza ou interage com o perfil de um 

determinado indivíduo da RSD. Já os valores de reputação e autoridade geram um capital 

social relacional cognitivo. Ou seja, além da notoriedade, o indivíduo desperta interesses, 

como julgamento de valor e de admiração em outros internautas. Estes interesses demandam 

ações cognitivas dos usuários, pois não estão relacionados ao número de conexões, mas ao 

valor que as conexões atribuem à pessoa. 

 

5.3 O trabalho de face para a conquista do capital social 

 

O ser humano é genuinamente social. Sua formação se dá na interação com outros 

homens por meio da linguagem (VIGOTSKI, 2007). Dependendo da imagem que um 

determinado indivíduo constrói em um grupo social, ele terá prejuízos ou benefícios (ainda 

que de natureza simbólica). Segundo Afrânio Silva e Caroline Santos (2008, p.1), a partir do 

século XX, passaram-se a chamar de Capital Social “[...] os caminhos pelos quais nossas 

vidas se tornam mais produtivas por meio de vínculos sociais.”.  

O capital social tem diferentes abordagens. Para Bourdieu (1998, p. 67), trata-se de 

“[...] um conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão vinculados a um grupo, por sua 

vez constituído por um conjunto de agentes que não só são dotados de propriedades comuns, 

mas também são unidos por relações permanentes e úteis”. Ainda segundo o autor, os seres 

humanos não pensariam previamente em construir um capital social que, para ele, seria 

consequência das ações humanas decorrentes das necessidades sociais.  
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Já para Coleman (1990 apud SILVA; SANTOS, 2008, p. 3), o capital social é “[...] o 

conjunto das relações sociais em que um indivíduo se encontra inserido e que o ajudam a 

atingir objetivos que, sem tais relações, seriam inalcançáveis ou somente alcançáveis a um 

custo mais elevado”. A partir do entendimento da importância do capital social, os indivíduos 

agiriam conscientemente para obtê-lo. 

Recuero (2014, p. 116) defende que nas RSD os usuários contam com mecanismos 

que os podem auxiliar na conquista (ou ampliação) do capital social. Afinal, no ciberespaço, 

podem-se ter relações com grupos sociais de difícil contato no espaço físico. Além disso, é 

possível manter relações, sem dispensar muito tempo e dinheiro, com pessoas que, 

pessoalmente, só se poderia conversar esporadicamente. 

Entretanto, apesar de a internet aproximar as pessoas (por viabilizar uma rápida 

comunicação), as ações de um indivíduo podem repercutir na conquista dos valores 

destacados por Recuero (2009): visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

Para criar e manter uma boa imagem em um grupo social virtual é importante que se 

desenvolva um bom trabalho de face. Para Goffman (1967 apud RECUERO, 2014, p. 118): 

“A face é uma imagem do self delineada em termos de atributos sociais aprovados”. Ou seja, 

é a imagem positiva que um grupo social tem em relação a um determinado indivíduo.  

O trabalho de face é formado pelo esforço de um indivíduo para conquistar e manter 

uma boa reputação em um grupo social. A boa reputação pode gerar outro valor: a autoridade. 

Para Recuero (2014, p. 118): 

 

A face é mantida através de um “trabalho de face”, ou seja, negociações 

entre os atores de modo a manter os valores sociais positivos atribuídos à 

face proposta e que precisam ser legitimados pelos demais. O trabalho de 

face, assim, está diretamente relacionado ao capital social. Propor e receber 

legitimação de uma determinada face em uma determinada conversação é 

essencialmente uma negociação de valor que envolve o suporte ao ator que 

reivindica a face, o conhecimento das normas de interação, a informação e 

outras formas de capital social.  

 

Apesar de o trabalho de face ocorrer por meio de interação, a relação e a conservação 

com outras pessoas é sempre um risco para a face. Deve-se ter cuidado com o que se publica, 

por exemplo, em uma RSD. “Em geral, as normas de interação pregam o respeito à face 

alheia.” (RECUERO, 2014, p. 118). 
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5.4 Autopublicações em algumas redes sociais digitais 

 

A pesquisa vem discutindo a importância da internet como meio de autopublicação de 

poemas. As RSD são espaços de interação social. Além disso, normalmente, contam com 

ferramentas que facilitam a conversação e podem contribuir para o desenvolvimento de um 

bom trabalho de face.  

Com possibilidades de inserção – dependendo da RSD – de vídeos, emoticons
44

, 

áudios, links e imagens, o autor pode criar novas formas de escrita e/ou de relacionamento 

com os seus leitores.  

Foram selecionadas três redes, além do Facebook (corpus da pesquisa), a fim de 

apontar a incidência de publicações literárias nas RSD. Para que se pudesse dispor de 

exemplos heterogêneos, cada RSD foi escolhida segundo um critério: a primeira RSD a 

conquistar relevante popularidade no Brasil (Orkut); uma RSD cujas publicações textuais têm 

que ser delimitadas a um número máximo específico de caracteres (Twitter) e uma RSD 

destinada essencialmente à publicação de imagens (Instagram).  

 

5.4.1 Comunidades literárias do Orkut 

 

A partir do entendimento de que as RSD deveriam, necessariamente, ser interessantes 

para que pudessem ser mantidas em funcionamento, novas ideias foram surgindo. Na primeira 

década dos anos 2000, uma das mais populares RSD foi o Orkut: “Criado por Orkut 

Buyukokkten, ex-aluno da Universidade de Stantford e lançado pelo Google em janeiro de 

2004” (RECUERO, 2005, p. 10).  

Diferentemente de muitas RSD, para entrar no Orkut, não bastava que o internauta 

fizesse um cadastro. Era necessário que ele recebesse um convite para fazê-lo. Uma vez 

inscrito, o usuário podia ter uma página e inserir fotos, preferências, além de diversas outras 

publicações. Também repercutiam bastante no Orkut as comunidades, formadas por pessoas 

que tinham alguma espécie de interesse em comum. Segundo reportagem do G1, em 2014, 

uma das comunidades brasileiras mais populares era a “Eu odeio acordar cedo”, com 

6.106.958 orkuteiros
45

.  

                                                             
44

 “Os emoticons são signos de imagem digital utilizados com frequência em Chats, principalmente pelos 

adolescentes, para expressar seus sentimentos. Além disso, são vistos pelos usuários da Internet como uma 

alternativa de interação comunicativa descomplicada, informal, lúdica; consequentemente, mais atrativa”. 

(BRITO, 2008, p. 1). 
45

 Termo utilizado, principalmente pela imprensa, para se referir aos usuários do Orkut. 
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Dentre as comunidades da RSD, existiam as destinadas à discussão e à divulgação de 

literatura. Segundo Corrêa (2008), em maio de 2006 – embora a comunidade “Eu odeio 

literatura” contasse com 1.546 usuários – existiam 534 grupos, de mais de 2 mil orkuteiros, 

com o tema literatura.  

 
Tabela 1 – Comunidades de literatura no Orkut 

Fonte: CORRÊA (2008, p.32). 

 

Vale ressaltar que a Tabela 1 faz menção apenas a comunidades que traziam a palavra 

literatura em seus nomes. Outras várias existiam com outros títulos.  

Em sua dissertação de mestrado, Daniela Barbosa (2012, p. 21) abordou, entre outras 

questões, o Orkut como meio de divulgação literária. Segundo a autora, as comunidades eram 

espaços destinados também à conversação sobre textos literários.  

A comunidade escolhida por Daniela (BARBOSA, 2012, p. 21) para análise foi a 

Discutindo literatura, criada e moderada por Luciana Pessanha Pires. Com 1.792 membros 

(em 2012), Discutindo literatura era um “[...] espaço criado para os amantes das letras: 

poetas, escritores e afins” (PIRES, S/D, apud BARBOSA, 2012, p. 20). 
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Figura 5 – Orkut - Comunidade “Discutindo literatura”. 

Fonte: Barbosa (2012, p.21). 

 

 O poeta Pedro Lyra, também mencionado pela pesquisa de Barbosa (2012), era tema 

de uma comunidade que discutia o seu livro Desafio, que esteve por três anos consecutivos 

(2001, 2002 e 2003) na relação de obras para o vestibular da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Foram tantos os comentários – também em blogs e fotologs – que o poeta resolveu 

preencher as orelhas e a contracapa de seu livro Confronto (2005) com textos dos internautas. 

Na imagem (Figura 6), com três dos 20 comentários da contracapa, pode-se notar a linguagem 

coloquial – comum em RSD – utilizada pelas leitoras. 

 

 
Figura 6 – Comentários de orkuteiras sobre Desafio (LYRA, 2002). 

Fonte: Lyra (2005). 
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Para Pedro Lyra (2005, p. 26):  

 

A internet [...] resgatou para os jovens o prazer de escrever e de ler. Com 

uma prática nova – a escritura/leitura interativa. E com esta coisa visceral a 

tantas atividades, não apenas à poesia – uma linguagem própria, 

transbordante de afetividade e de graça. E, mais importante ainda: de 

liberdade, na manifestação de pensamentos e sentimentos. 

 

Em entrevista (Apêndice 1) às pesquisadoras – Ingrid Rangel e a Eleonora Teixeira – 

no dia 01/10/2015, Lyra confessou que, além de apreciar o fato de ser comentado na internet, 

acreditava que os leitores podiam influenciar o processo de reavaliação de seu texto. À 

pergunta “O seu leitor internauta influencia na produção de sua obra?” o poeta respondeu: 

 

Na produção, não; na reavaliação e na divulgação, sim. Tenho um caso 

interessante. Na 1ª edição de Desafio – Uma poética do amor (Rio, Tempo 

Brasileiro, 1991), o “Soneto de constatação-XXVI” (p.194) fala num 

“espelho cego”. Na 2ª edição, 10 anos depois (Fortaleza/Rio, 

Ed.UFC/Topbooks, 2001), com o número VII, emendei para “espelho aceso” 

(p.233). Um dia, “passeando” pelo Google, deparei-me com um comentário 

de uma menina no Orkut, em que ela elogiava o soneto e acrescentava: 

“Adorei a imagem do espelho cego”. Fui conferir com o livro e percebi que 

minha emenda tinha sido um erro: que, aplicado a espelho, o adjetivo 

“cego”, por lhe negar o seu atributo essencial (“ver” = deixar ver), é, por 

essa negatividade, muito mais expressivo do que “aceso”, com toda a sua 

positividade, que configura apenas um reforço (“ver mais”). Restaurei na 

hora o sintagma original e assim ele reaparece, outros exatos 10 anos depois, 

no opúsculo Ideações – 30 Sonetos conceptuais (Rio, Ibis Libris, 2012, p.19) 

com o número VIII, o subtítulo de “Contra o destino” – e com o “cego” no 

lugar do “aceso”. Queria agradecer a essa menina, porém não mais a 

encontrei. Agradeço agora, aqui – quem sabe ela lerá esta entrevista... 

 

No Orkut, os leitores tinham a possibilidade de (como aconteceu com os de Pedro 

Lyra) ter um contato mais direto com os autores. Além disso, também os poetas podiam 

publicar os seus textos em seus perfis individuais ou em comunidades. 

Apesar do grande sucesso no Brasil – em julho de 2008, eram 40 milhões de 

brasileiros cadastrados no site
46

 – depois de ações na justiça referentes a casos de pedofilia 

além de problemas como a fragilidade do sistema, invadido por Hackers, o Orkut foi 

perdendo seu número de usuários e a Google decidiu por extingui-lo em 2014. Um museu 

digital com “51 milhões de comunidades e 120 milhões de tópicos” (GOOGLE, 2017) foi 

mantido on-line até o dia 15 de maio de 2017. 

 

                                                             
46

 Dados divulgados pelo Jornal Folha de São Paulo (2017). 
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5.4.2 Twitter: poetizando dentro dos limites do número de caracteres 

  

Apesar de as RSD terem por primazia a promoção da interação entre as pessoas, cada 

software disponibiliza ao seu usuário diferentes ferramentas. “O Twitter é um microblog, uma 

ferramenta que permite atualizações rápidas e curtas e, se possível, a partir de uma 

multiplicidade de suportes diferentes.” (CARDOZO, 2009, p. 30).  

Diferentemente do Orkut, que evidenciava o perfil do usuário, o Twitter se preocupa 

essencialmente com a conversação. A provocação para a escrita de um Tweet, nome dado às 

publicações realizadas no Twitter, é: “O que está acontecendo?”. A ideia é que o microblog 

funcione como um espaço de troca de informações. Tanto que, ao fazer seu cadastro, o 

usuário é convidado a selecionar os assuntos (Notícias, Entretenimento, etc.) que lhe 

interessam.  

Segundo Tércio Paparoto (2013, p. 41): “O Twitter veio à luz em 2006, criado por 

Jack Dorsey, Evan Willians e Biz Stone, após estes dois últimos saírem da gigante Google.”. 

Em relação ao nome, Nilton Kleina (2017) explica que foi “[...] Noah Glass, que achou o 

termo em um dicionário. A palavra twitter significa “uma breve e inconsequente explosão de 

informações [...] ou um barulho feito por pássaros”. Ambos os significados servem ao 

microblog que surgiu com o intuito de facilitar a comunicação por meio do telefone celular.  

 

[...] a primeira versão do nome não tinha as vogais, só twttr”. O motivo? Em 

numerais do teclado do celular, ele é convertido pra 89887. Esse era o 

código numérico de envio de mensagens do projeto em SMS. Mas outra 

marca já tinha registrado o número, e as vogais voltaram. (KLEINA, 2017, 

S/P). 

 

 Ainda é possível, em 2018, enviar mensagens diretamente a um usuário do Twitter por 

SMS
47

. Em relação ao inicial número máximo de 140 caracteres, Kleina (2017, S/P) esclarece 

que, na época da criação do Twitter, “[...] o limite das mensagens de SMS era de 160 

caracteres, e esses 20 que sobraram seriam usados para o nome do usuário. E o Twitter nasceu 

como um serviço de recados mobile, então precisava respeitar essa restrição.”. Mesmo quando 

o Twitter se transformou efetivamente em um RSD (acessado, inclusive, por meio de 

computadores), foi mantido o limite de 140 caracteres.  

                                                             
47

 “A sigla SMS vem da expressão inglesa Short Message Service, que em português significa serviço de 

mensagens curtas, disponível para aparelhos de telefones móveis digitais habilitados para o envio de mensagens 

de textos de até 160 caracteres para outros aparelhos celulares”. (ALEXANDRE, 2012). 
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Atendendo a limitação do espaço destinado ao conteúdo das postagens, vários autores 

escreveram e publicaram seus textos na RSD. O sucesso da prática de Tweets de literatura 

levou o escritor britânico David Mitchell a publicar, em 2014, seu conto The Right Sort em 

280 Tweets.  

A Revista Bula convidou, também em 2014, 20 autores para escreverem 

microrromances em 140 caracteres. Na apresentação, Carlos Willian Leite (2014), escreveu 

que apesar de não ser considerado um gênero literário: “[...] as micronarrativas ganharam um 

considerável número de adeptos nas duas últimas décadas. A partir do início da década de 

1990, estudos e antologias começaram a abordar o tema de forma enfática, resultando em 

centenas de publicações em todo o mundo”.  

Entre os microrromances da antologia da Revista Bula (LEITE, 2014), está “Perda 

irreparável”, de Edival Lourenço. O autor – que é romancista, poeta, cronista e contista – já 

havia, em 2005, publicado um livro (Os Carapinas do Sri Lanka) de minicontos escritos com, 

aproximadamente, 450 caracteres.  

 

 
Figura 7 – Minirromance de Edival Lourenço. 

Fonte: Revista Bula (2014). 

 

Em crônica sobre a produção de poemas para o Twitter, Priscilla Meiler (2016) 

comentou que apesar de muitos criticarem a escrita minimalista, ela “[...] é uma forma de 

treinar o cérebro, pois não é tão fácil como parece escrever em apenas 140 caracteres, e 

muitas vezes é necessário pensar sobre o que está escrito, trocar palavras e mudar frases para 

que alcance o que o escritor quer passar, sem passar do limite de caracteres”.  

Ainda em relação ao limite de caracteres por Tweets, segundo a revista Exame (2017), 

a RSD dobrou o número máximo por publicação, chegando aos 280 caracteres. No dia 7 de 
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novembro de 2017, a RSD anunciou: “Nosso objetivo era tornar possível (a ampliação) 

enquanto nos asseguramos de manter a velocidade e a brevidade que fazem do Twitter ser o 

Twitter”.  

No Twitter também são divulgados poemas. Álvaro Faria, escritor e jornalista, publica 

com frequência os seus versos na RSD. A pesquisa realizada no dia 07 de janeiro de 2018, às 

16h07, verificou que em 24h o poeta divulgou três poemas autorais. Esses, receberam 231 

corações (que indicam que os leitores gostaram do Tweet) e 60 retweets (que significa a 

republicação de um Tweet, tal como um compartilhamento).  

 

 

Figura 8 – Postagem de Álvaro Faria realizada no dia 06/01/2018. 

Fonte: Twitter - @Alvaro_de_Faria 

 

Na Twitteratura (termo utilizado para designar atividades literárias no Twitter) os 

escritores podem inserir links a fim de viabilizar o aprofundamento – pelo leitor – de alguns 

termos utilizados no texto. Além de links de sites, o poeta também usa hashtags. Segundo o 

Twitter: “A hashtag, escrita com o símbolo #, é usada para indexar palavras-chave ou tópicos 

no Twitter. Esta função foi criada no Twitter e permite que as pessoas sigam facilmente os 

tópicos de seu interesse”. 

 Os usuários da RSD podem, por meio da busca de uma hashtag, encontrar poemas ou 

outros textos com temas que lhe interessem. O uso da hashtag pode contribuir para a 

ampliação da visibilidade do texto. Foi usando este mecanismo, a partir da busca de #poeta, 

que se encontrou o perfil de Álvaro Faria, por exemplo.  
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5.4.3 Instaliteratura: poemas em versos e imagens 

 

 O Instagram é uma RSD cujo foco é a publicação de imagens. O software aplicativo
48

 

foi desenvolvido por Kevin Systrom e Mike Krieger em 2010 (PIZA, 2012). Segundo 

Amanda Martins (2016, pp.6-7), os principais recursos do aplicativo são: “[...] a possibilidade 

de tirar fotos ou vídeos curtos, editar e manipular a imagem e publicar o conteúdo”.  Também 

é possível a realização de postagens de vídeos. 

 A interação na rede ocorre principalmente por meio de comentários em imagens 

publicadas por outros usuários. Ao clicar no ícone coração, presente em todas as postagens, os 

usuários revelam que gostaram de uma determinada publicação.  

 No Instagram, também é possível seguir membros, a fim de acompanhar as suas 

publicações e ter acesso aos seguidores de cada usuário. O aplicativo fornece números 

referentes às postagens de cada membro. As hashtags também são muito utilizadas na RSD. 

O internauta pode usar a hashtag para facilitar a busca de outros membros pela sua 

publicação. Desta forma, em uma imensa nuvem cibernética, as pessoas conseguem achar 

publicações com temas que lhe interessem.  

 Apesar de as publicações no Instagram serem majoritariamente realizadas por meio de 

imagens, há possibilidade de publicações de poemas. A página poesia.com.rapudura é um 

exemplo. Nela, o poeta Bráulio Bessa, que tem 5.672 seguidores, publica vídeos com 

declamações de seus poemas e imagens com os seus textos.   

 

 
Figura 9 – Postagem de Bráulio Bessa - poesia.com.rapadura 

Fonte: Instagram. 

                                                             
48

 Segundo Piza (2012, p.7), trata-se de “[...] um tipo de software concebido para desempenhar tarefas práticas ao 

usuário”. 
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Às publicações de literatura na RSD, Amanda Martins (2016, p.1) chama de 

“instaliteratura”. Em seu trabalho, a pesquisadora coletou, no dia 02 ago. 2016, entre 14h30 e 

15h, 1.073.455 publicações com as palavras literatura e/ou poesia. Repetindo a pesquisa com 

as mesmas palavras (literatura e poesia), no dia 06 jan. 2018, entre 16h30 e 16h44, foram 

levantadas 6.615.774 publicações (sendo 4.637710 só em poemas e 1.978.064 de literatura). 

Os números deixam claro que o Instagram é um importante meio de publicação de textos de 

ou sobre literatura.   

O perfil zackmagiezi, que na pesquisa de Martins (2016, p. 10) tinha 807 mil 

seguidores, contava com 931.453 seguidores no dia 06/01/2018. No perfil, as publicações, 

mesmo sendo em imagens, têm o claro objetivo de divulgar o texto. O autor fotografa textos 

escritos de forma analógica, em máquina de escrever. Assim, as postagens ganham uma 

aparência que oscila entre cibercultural e nostálgica.  

 

 
Figura 10 – Postagem de Zack Magiezi de 05/01/2018 

Fonte: Instagram. 

 

 Segundo Martins (2010, p.11), Zack Magiezi é “[...] um publicitário que ganhou fama 

na rede social produzindo a série de poemas ‘Notas sobre ela’”. Devido ao sucesso nas RSD, 

Zack – que também tem perfis no Facebook e no Twitter – conseguiu a publicação impressa 

de dois livros: Estranherismo (2016) e Notas sobre ela (2017), ambos publicados pela 

Bertrand Brasil.  

Martins (2016) afirma que o escritor, assim como outros que conseguiram publicar 

livros impressos a partir da notoriedade nas RSD, utiliza-se das redes também para a 

divulgação de suas obras. Desta forma, o Instagram funciona ainda como um meio de 

marketing de produtos literários.  
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6 O FACEBOOK COMO MEIO DE AUTOPUBLICAÇÃO DE POEMAS 

 

Como se pode verificar nos capítulos anteriores, com a popularização da internet, 

surgiram comunidades, redes e grupos sociais. Segundo Patrício e Gonçalves (2010, p.593): 

“Estamos a viver o auge das redes sociais, impulsionado pelo carácter social e pela ideia de 

partilha, aliado a um ambiente informal, atrativo e catalisador, contribuindo para que cada vez 

mais jovens adiram a este tipo de software social e, particularmente, à rede social Facebook”.  

  Para Raquel Recuero (2014, p. 117), nas redes sociais, pode-se ampliar e manter o 

número de conexões, o que é muito mais complicado nas relações sociais que demandam 

presença física. Afinal, até quando não se está acessando a internet, o usuário tem suas 

conexões mantidas, sem a constante necessidade de comparecimento, ainda que virtual.  

O objetivo do presente capítulo é contextualizar o campo (local) da pesquisa. Além 

disso, pretende-se analisar as ferramentas de interatividade disponibilizadas pelo Facebook e 

verificar como alguns poetas têm utilizado a RSD para a divulgação literária.  

 

6.1 Desvelando o Facebook 

 

Em sua página oficial, o Facebook apresenta como missão: “Dar às pessoas o poder de 

criar comunidades e aproximar o mundo”. Embora o conceito de comunidade tenha sido, 

principalmente no início dos anos 2000, questionado por geógrafos, compreende-se que o 

ciberespaço é um lugar – ainda que virtual – de possíveis encontros e relações sociais, como 

aponta Recuero (2014).  

Leandra Zanqueta (2014, pp. 27-28) esclarece que, apesar de ser mais uma dentre 

várias redes sociais digitais, o Facebook se destaca pela capacidade de conectar um indivíduo 

a várias pessoas ao mesmo tempo.  

 

Quando foi lançado, em fevereiro de 2004, com o nome “The Facebook”, a 

rede social só tinha o intuito de conectar, entre si, os alunos de Harvard. No 

ano seguinte, o site comprou o domínio “Facebook” por US$200.000,00 e 

abriu a conexão para estudantes de variadas universidades dentro e fora dos 

EUZ e também para os alunos do ensino médio daquele país. Finalmente, em 

2006, o site abriu as portas para qualquer pessoa com 13 anos ou mais que 

tivesse uma conta de e-mail válida.  

 

 Leandra ressalta que, em dezembro de 2013, o site “[...] atingiu a marca de mais de 1 

bilhão de usuários ao redor do planeta” (ZANQUETA, 2014, p. 29). A autora ainda destaca 
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que o Facebook é disparadamente a maior rede social do mundo, já que o segundo colocado, 

Google+, não conseguiu conquistar o gosto popular (ZANQUETA, 2014, p. 29). Em julho de 

2017, o site TechTudo, do G1, informou que  a rede social ainda se mantinha na liderança: 

“De acordo com o levantamento feito pels Statisa, o Facebook reina e ocupa a primeira 

posição, com 2 bilhões de usuários ativos por mês”. 

Segundo reportagem de Jessica Elgot (2015), ao comemorar uma década de existência, 

o Facebook festejou seu sucesso e sua popularidade. Na postagem que anunciava os números 

positivos para a empresa, o fundador Mark Zuckerberg declarou que: “Um mundo mais aberto 

e conectado é um mundo melhor. Ele traz relacionamentos mais fortes com as pessoas que 

você ama, uma economia mais forte, com mais oportunidades, e uma sociedade mais forte, 

que reflete todos os nossos valores”. 

A frase “É gratuito e sempre será” aparece em destaque na página inicial do Facebook. 

Entretanto, Jessica Elgot (2015) alerta que “se você não está pagando, você é o produto”. 

Como já comentado em tópicos anteriores, os desenvolvedores de RSD compreenderam que 

páginas que tivessem a intenção notadamente mercadológica não conseguiriam manter um 

bom número de usuários.  

Com ferramentas atrativas, as redes passaram a apostar na popularidade para 

conquistar espaço no mercado e elevar os valores de suas ações. A reportagem divulgada na 

Carta Capital (ELGOT, 2015) mostra que mesmo sabendo que suas informações pessoais são 

usadas para fazer do Facebook uma empresa rentável, os usuários continuam a postar fotos, 

compartilhar suas vidas e listar suas preferências.    

Questões mercadológicas à parte, ainda que se saiba que a RSD é utilizada para 

anunciar produtos, não se podem desconsiderar as possibilidades de conexão existentes em 

seu espaço virtual. 

 

O Facebook agrega uma significativa quantidade de recursos, 

funcionalidades e aplicativos que permitem ações interativas na web, tendo-

se tornado, hoje em dia, um espaço inovador no qual se criam e desenvolvem 

interações, sociabilidades e aprendizagens, estas colaborativas em rede, por 

meio do diálogo e da construção coletiva de saberes. (EDUCAUSE, 2007 

apud MOREIRA; JANUÁRIO, 2014, p. 75). 

 

A RSD pode ser utilizada de forma positiva ou negativa. A decisão ficará por conta 

das intenções e da criticidade do usuário. Em Fedro, Platão (2000 apud RANGEL; SENDRA, 

2017, p.16), conta uma lenda que fala das implicações sociais, que podem ser boas ou ruins, 

das invenções dos seres humanos. Thoth, Deus inventor dos caracteres gráficos, apresentou 



117 

 

sua descoberta na Tebas do Egito ao monarca Tamuz. O monarca permitiu que Thoth 

expusesse sua invenção. O deus de Nácrartis explicou que, com a escrita, os egípcios ficariam 

mais sábios. Entretanto, assim como explicou o monarca do Egito, não se podem julgar os 

benefícios, ou malefícios, de uma criação. Tudo o que o homem exterioriza, foge do seu 

controle. 

Assim como invenções com objetivos bons podem ter usos negativos, o contrário 

também pode acontecer. Sendo assim, ainda que – como aborda David Kirkpatrick (2011) – o 

objetivo da RSD social esteja voltado ao lucro, a decisão de como utilizar os recursos da rede 

é do usuário, desde que ele seja crítico às intenções de manipulação de suas opiniões.  

Os 1,94 bilhão de usuários do Facebook – número atualizado em 4 de maio de 2017 

(G1) – podem escolher utilizar o espaço de forma inteligente e benéfica ou de forma 

vulnerável e negativa. Pode-se, por exemplo, divulgar informações que contribuam com a 

disseminação de preconceitos como também se pode utilizar a rede para tecer trabalhos de 

conscientização sobre a importância da diversidade cultural. 

Paulo Freire (2002, p. 21) afirma que “[...] somos seres condicionados, mas não 

determinados”. Lendo o Facebook a partir do pensamento freiriano, pode-se compreender que 

a RSD é um condicionante que pode levar os internautas a ficarem vulneráveis às intenções 

mercadológicas da empresa. Entretanto, partindo-se da permissa de que o homem não é 

determinado, o indivíduo, ciente que o Facebook é uma empresa e visa à lucratividade, pode 

utilizar o espaço e as ferramentas da RSD para, por exemplo, propagar as suas ideias e a sua 

arte.  

 

6.1.1 Algumas ferramentas do Facebook 

 

 O Facebook oferece diversas ferramentas que propiciam comunicação entre os 

utilizadores da rede, seja por meio de mensagens privadas ou por diálogos coletivos, que 

ficam registrados no mural que “[...] permite a publicação de mensagens, de comentários 

breves, e permite também que o utilizador veja a hora e a data de publicação do comentário. 

Todos os utilizadores autorizados podem aceder a um mural” (CORREIA; MOREIRA, 2014, 

p. 176). 

 É o usuário que define quem lerá ou publicará em seu mural, que – desde 15 de 

dezembro de 2011 – passou a ser chamado também de timeline (linha do tempo). A mudança 

acorreu porque a cronologia passou a ser o principal elemento de organização do mural da 

RSD.  
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Na cronologia, as fotografias, os vídeos e os comentários do utilizador são 

caracterizados de acordo com a data em que foram publicados. Com efeito, 

os comentários e eventos são mostrados sob a forma de uma lista organizada 

cronologicamente, que desliza no centro do perfil do utilizador, e que 

oferece a opção de acrescentar eventos que ocorreram antes de o utilizador 

ter se tornado membro da rede (CORREIA; MOREIRA, 2014, p. 177). 

 

É comum constar na linha do tempo informações como a data de nascimento do 

usuário, por exemplo. Os acontecimentos exibidos primeiro são sempre os mais recentes.  

As publicações realizadas nos grupos podem aparecer, de acordo com a opção do 

usuário, apenas na linha do tempo do grupo ou também na timeline de quem fez a postagem. 

Os grupos do Facebook podem ser como algumas comunidades do Orkut, nas quais as 

pessoas se conectavam porque tinham ideias ou interesses semelhantes. Mas os grupos 

também podem ser provisórios, para organização de eventos, por exemplo. Existem grupos 

abertos, nos quais qualquer usuário da RSD pode entrar, e fechados, onde para entrar é 

necessária a permissão de algum membro ou – dependendo das escolhas de privacidade – do 

administrador.  

As publicações no Facebook, segundo o interesse do usuário, podem ser públicas, ou 

não. Toda vez que um usuário da RSD faz uma publicação, ele tem a opção de escolher quais 

pessoas poderão visualizar o conteúdo. Afinal, como se pode verificar na Figura 11, o 

Facebook disponibiliza ferramentas de privacidade (ou visibilidade) das postagens. 

 

 

Figura 11 – Opções de privacidade para publicações no Facebook  

Fonte: Facebook, 2018. 
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Com a intenção de divulgar seus textos, alguns poetas, como Luiz Coelho Medina 

(integrante do grupo Simplesmente Poesias), escolhem a opção “Público” ao postarem seus 

poemas. Quando esta opção é marcada, a publicação pode ser visualizada até mesmo por 

internautas que não têm conta na RSD. Para visualizar as postagens públicas, basta encontrá-

las em algum site de busca.  

 

 
Figura 12 – Postagem na página do poeta Luiz Coelho Medina  

Fonte: Facebook, 2018 
 

A imagem do planeta Terra, ao lado da indicação da data da postagem (Figura 12), 

representa que o usuário decidiu pela publicação pública (sem restrição de visualização) do 

conteúdo. 

 Ao visualizarem, ou lerem, determinada publicação, os usuários podem expressar suas 

opiniões. Cada forma de interação no Facebook tem um diferente significado. Entre as opções 

de resposta a uma publicação estão curtir (com as suas variações), comentar e compartilhar. 

Para Recuero (2014) os botões de resposta podem ser importantes no trabalho de face do 

usuário, ou seja, na construção de sua imagem na rede social.  

 

6.1.1.1 Curtir  

 

 Segundo Elgot (2015), o Facebook tem influenciado o comportamento das pessoas, na 

forma de se fazer jornalismo, no modo de se anunciar na internet e também na semântica de 

algumas palavras. Para a jornalista da Carta Capital, palavras como compartilhar e curtir 

ganharam pesos distintos na RSD.  
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 Recorrendo ao dicionário (HOUAISS, 2001, p. 895), foram encontrados vários 

significados para o signo curtir (colocar de molho; conservar, endurecer, etc.). A descrição 

mais próxima a da RSD é: “[...] gostar (de alguém ou algo) com enlevo; desfrutar, fruir”. Na 

edição on-line do Houaiss, acessada em janeiro de 2018, não houve mudança no significado 

da palavra, diferentemente de como apontou Elgot (2015). 

 Entretanto, segundo Recuero (2014), “curtir” pode ter plurais simbolismos na RSD. 

Para a autora, que passou um questionário para 300 usuários do Facebook, o botão curtir pode 

ser visto: como uma forma de mostrar que a publicação foi visualizada; como uma sinalização 

de que a mensagem foi recebida, como um mecanismo de apoio a quem fez a postagem ou 

como agradecimento pela publicação.  

 

Curtir uma informação, assim, parece ter uma série de funções 

conversacionais. É vista como uma ação positiva, no sentido de gerar valores 

de capital social e agregar esses valores à relação entre os atores envolvidos. 

Curtir é também legitimar a face e apoiar a mensagem [...] Não apenas 

recebe-se um reforço da aceitação da face, como também manifestações que 

são compreendidas como reforços de capital social reconhecendo a 

relevância, a importância e o apoio àquilo que foi publicado. (RECUERO, 

2014, p. 120). 

 

A questão do reforço do capital social vale tanto para o autor do post quanto para o 

leitor. Se o capital social pode ser conquistado e mantido por um trabalho de face, “curtir” é 

uma ferramenta que demanda pouco esforço. Afinal, basta um clique para que o amigo virtual 

se sinta satisfeito por ter tido a sua publicação aprovada.   

Apesar de “curtir” parecer ser um ato descomprometido, Leandra Zanqueta (2014, 

p.41) alerta que toda ação na RSD pode ser visualizada: “[...] quando você curte algo no 

Facebook, todos os seus contatos podem ver a sua movimentação, que tanto pode aparecer na 

news feed de forma destacada (se você se movimenta pouco) ou na barra lateral da rede 

social.”.  

Desta forma, pessoas, por exemplo, que não postam ou compartilham declarações 

preconceituosas, mas curtem esse tipo de publicação, podem ser apontadas também como 

preconceituosas. Pois, neste caso, a curtida seria a legitimação de uma ação negativa e poderia 

afetar na forma com que o “curtidor” é visto pelos amigos da RSD. Este tipo de atitude 

poderia abalar a face, tanto no mundo virtual quanto no mundo físico, do indivíduo.  
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No dia 24 de fevereiro de 2016, o Facebook liberou para os seus usuários cinco novas 

opções ao botão curtir. São cinco emojis
49

 que demonstram diferentes reações perante as 

publicações: “Amei” indica que gostou muito; “Haha” que a publicação é engraçada (também 

pode ser um deboche); “Uau” seria algo sensacional; “Triste” pode ser deplorável ou triste 

mesmo; e “Grr” que indica reação de raiva (GOMES, 2016).  

 

 
Figura 13 – Reações agregadas ao botão "curtir", do Facebook.  

Fonte: Raymundo Gomes (2016). 
 

Sammi Krug, gerente de produto do Facebook, disse ao G1 que “As pessoas vão ao 

Facebook para compartilhar todo tipo de coisa, coisas que as deixam felizes, tristes ou bravas”  

(GOMES, 2016). Os novos botões deixam mais claras as reações dos leitores em relação às 

publicações.  

Segundo Sérgio Arruda de Moura (2018), há, por parte de alguns internautas, uma 

preocupação muito grande em relação à recepção de suas postagens. Para o professor, os 

indivíduos têm vivido, nas RSD, como se estas fossem as suas casas. Sérgio listou 11 tipos de 

habitantes das RSD, todos eles caracterizados de forma jocosa, a título de brincadeira. Dentre 

eles, destaca-se o rancoroso que:  

 

[...] é aquele que faz uma tabela Excel para computar quem entre seus 

seguidores está sempre a postos enviando um “Curtir”. Os melhores metem 

um “Amei” ou uma carinha de susto ou chorando. No final, seus gráficos de 

barra indicarão quem são os seus fiéis seguidores e serão recompensados 

com contrapartidas de igual valor. (MOURA, 2018). 

 

Nota-se que as ações no Facebook podem ser diferentemente interpretadas e até 

mesmo a não ação pode gerar inimizade. Desta forma, o trabalho de face fica ainda mais 

difícil, pois a falta de tempo ou interesse em acessar cotidianamente a RSD pode ser 

entendida por outros usuários como um descaso com os seus postagens.  

                                                             
49

 Segundo Raquel Freire (2014), os “Emojis surgiram no Japão da década de 90 e são caracterizados por 

pertencerem a uma biblioteca de figuras prontas. Eles foram concebidos por Shigetaka Kurita, que elaborou a 

palavra a partir das expressões japonesas “e” (imagem) e “moji” (personagem), significando em português 

‘pictograma’”.  
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 Apenas para ilustrar, a publicação do professor Sérgio, no Facebook (uma fotografia 

do recorte de sua coluna Paralaxe, do jornal impresso Folha da Manhã), rendeu-lhe 73 

curtidas, 16 ‘Amei’ e 3 ‘Uau’. Além de dois compartilhamentos e 19 comentários de 

aprovação.  

  

6.1.1.2 Compartilhar 

 

 Outro verbo que, segundo Jessica Elgot (2015) ganhou um novo significado a partir do 

Facebook foi “compartilhar”. Entretanto, a jornalista não apontou que novo significado seria 

este. De forma dicionarizada, compartilhar significa “ter ou tomar parte em; arcar juntamente” 

(HOUAISS, 2001, p. 774). 

 Segundo Raquel Recuero (2014, p. 120), 73% (219 usuários) das pessoas que 

responderam ao questionário de sua pesquisa sobre o Facebook escolheram a opção que 

define compartilhar, na RSD, como ferramenta utilizada para a divulgação de algo 

interessante. Para a autora: 

 

O compartilhamento também pode legitimar e reforçar a face, na medida em 

que contribui para a reputação do compartilhado e valoriza a informação que 

foi originalmente publicada. Embora tenhamos observado em alguns casos, o 

compartilhamento para crítica, de um modo geral, o compartilhamento 

parece ser positivo, no sentido de apoiar uma determinada ideia, um 

manifesto ou uma mensagem. (RECUERO, 2014, p. 120). 

 

Na RSD, o compartilhamento pode ser um trabalho de face para o autor da postagem e 

também para quem a compartilhou. Ao mesmo tempo, a ação pode também abalar as faces de 

ambos. Tudo dependerá do conteúdo da publicação e de que forma ela foi interpretada pelos 

usuários da RSD. Ao compartilhar uma mensagem, tem-se a possibilidade de disseminar um 

texto para diferentes contextos que podem induzir plurais interpretações.  

Por esta razão, o opção compartilhar demanda mais atenção do usuário do que o botão 

curtir. O significado do dicionário para o verbo vale para a RSD, pois quem compartilha um 

conteúdo acaba sendo suscetível “a arcar juntamente” com quem fez a primeira publicação, 

com as consequências da postagem.  
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6.1.1.3 Comentar 

 

 Ao comentar uma publicação, o internauta se envolve mais e deixa a sua face mais 

vulnerável. Afinal, a sua exposição é maior do que ao curtir ou ao compartilhar. Na escrita, 

podem ser notadas, além de questões gramaticais, quais são – claramente – as opiniões do 

usuário sobre as postagens que lê.  

 

O comentário, portanto, parece envolver um maior engajamento do ator com 

a conversação e um maior risco para a face, pois é uma participação mais 

visível. Isso porque aquilo que é dito pode ser facilmente descontextualizado 

quando migrar para outras redes através das ferramentas de 

compartilhamento, de curtida e mesmo de comentário. Essa compreensão do 

comentário como um risco para a face também leva muitos usuários a 

desistir de comentar e optar por apenas “curtir” a postagem, uma vez que o 

risco para a face é melhor. (RECUERO, 2014, p.121). 

 

 Os comentários no Facebook são agregados à postagem. Recebem notificações, a cada 

vez que um determinado post é comentado, tanto quem publicou o conteúdo quanto as outras 

pessoas que também o comentaram.  

 A ação de comentar permite que o usuário participe efetivamente de uma conversa na 

RSD, pois os comentários podem receber infinitas perguntas e respostas. Por se tratar de uma 

ação que demanda mais trabalho, as publicações, geralmente, recebem mais curtidas do que 

comentários.  

 

6.2 Curtindo, compartilhando e comentando poemas no Facebook 

 

Com amplas possibilidades de conexão, artistas têm utilizado o Facebook para a 

divulgação de suas obras. O site impulsiona, assim como ocorre com o Twitter, novas escritas 

e maneiras de se fazer literatura. 

A utilização das ferramentas de conversão e manifestação de opinião pode fazer com 

que os textos poéticos ganhem repercussão. Para Gisele Krama (2016), o Facebook permite a 

ampliação das possibilidades de diálogo sobre textos literários. Se uma conversa entre 

amigos, em um espaço físico, normalmente tem hora para começar e terminar, na RSD, 

mesmo quando um usuário está off-line, seus comentários ficam on-line e podem ser 

respondidos na rede. Os posts podem chegar a um grande número de pessoas, pois: “Mesmo 

que o post tenha uma data para entrar no ar, toda a vez que é curtido, compartilhado ou 

comentado recebe uma atualização, mantendo vivo aquele diálogo” (KRAMA, 2016, p. 34).  
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Para ampliar a durabilidade de uma mensagem na RSD, ainda que ela já estivesse 

presente no histórico, em março de 2015, o Facebook lançou o recurso “neste dia”. Segundo o 

portal de notícias da IG: “A página ‘Neste dia’ apresenta o conteúdo da mesma data em anos 

passados”. Se desejar, o usuário pode compartilhar suas lembranças fazendo que determinado 

post volte a ficar em voga e receba novas leituras, curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Com recursos de lembranças, ferramentas de conversação e possibilidades de conexão 

com pessoas com ou sem login
50

 na RSD, o Facebook é um interessante espaço para poetas 

que aspiram fazer com que os seus textos cheguem aos leitores. Além disso, a RSD pode ser 

tanto um meio de divulgação de obras literárias como um local para debates e trocas de 

experiências.  

O Facebook permite que o poeta presuma quantas pessoas gostaram de seu post, ainda 

que as curtidas não sejam garantia de que o texto foi lido. Para Pedro Lyra – em orientação da 

presente pesquisa no Centro Ciências do Homem (CCH), da UENF – algumas pessoas curtem 

um poema apenas para serem cordiais com o poeta. Por esta razão, Lyra afirmava que gostava 

de conversar com os leitores, para que eles pudessem comentar os seus textos.  

Os comentários, como apontou Recuero (2014), demandam um maior envolvimento 

por parte do leitor. Sabe-se que existem comentários vagos, possíveis a qualquer poema como 

“bom” e “belo texto”, por exemplo. Entretanto, os comentários dos leitores podem abrir 

espaços para uma conversação mais aprofundada sobre a obra divulgada. 

Diferentemente do que Recuero (2014) concluiu com sua pesquisa, observou-se que, 

para poetas, o compartilhamento tende a ser mais importante do que os comentários. Afinal, a 

ferramenta “compartilhar” permite a criação da “poesia viral”, que é, segundo Prado (2016, 

p.21), a poesia marcada “[...] por sua produção e disseminação via redes sociais”. Se bem 

aceito pelos internautas, o texto pode “viralizar”, ou seja, ser rapidamente disseminado na 

rede, via compartilhamentos. 

 

6.3 Do livro à imprensa, da rede ao livro 

 

No tempo marcado fundamentalmente pela escrita, os autores, normalmente, primeiro 

buscavam publicar seus textos e só depois é que alguns conseguiam espaço na imprensa. Foi 

assim com Drummond, por exemplo, que após de custeado a publicação de seu primeiro livro 

                                                             
50

 O termo que em inglês significa “entrar”, é aqui entendido como sinônimo de cadastro.  
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de poemas (Alguma poesia, em 1930) foi ganhando espaço nos cadernos jornalísticos de 

críticas literárias.  

Na década de 1970, ainda que os poetas marginais tenham buscado formas alternativas 

para publicar seus textos, foi a partir, principalmente, da pesquisa de Heloísa Buarque de 

Hollanda que eles ganharam repercussão nacional. Segundo Santos Júnior (2008, p.220), foi a 

antologia
51

 criada por Heloísa que permitiu que a Geração Mimeógrafo ficasse conhecida no 

meio acadêmico.  

Com as RSD, a publicação de plurais conteúdos foi facilitada. Pode-se afirmar que não 

é improvável que uma postagem no Facebook tenha mais leitores do que muitos livros 

publicados ou jornais impressos. Se antes, escrevia-se, publicava-se para só depois cogitar 

alguma notoriedade, no ciberespaço, o caminho pode ser oposto. Muitos autores começam 

fazendo postagens em RSD, ganham notoriedade e só depois são convidados para publicar 

livros impressos por alguma editora. 

  Existem páginas na RSD que ganham repercussão nacional. Os internautas passam 

então a ser temas de pesquisas acadêmicas e concedem entrevistas à imprensa que aborda 

literatura. É o caso de Pedro Gabriel, autor de três livros pela Editora Intrínseca: “Devido à 

grande quantidade de compartilhamentos das postagens das fotos dos guardanapos, ou à 

grande recepção do público, tornou-se um fenômeno midiático, o que o levou a receber o 

convite para publicar o livro” (ROSSETTI, 2017, p. 55).  

Almeida e Rossetti (2016, p.54) informam que Pedro Gabriel criou as páginas “Eu me 

chamo Antônio” em diferentes RSD nas seguintes datas: outubro de 2012, no Facebook (com 

1.102. 562 curtidas até 25 de fevereiro de 2017); janeiro de 2013, no Instagram (com 637mil 

seguidores até 16 de janeiro de 2018); outubro de 2012, Twitter (com 13.582 seguidores, em 

16 de janeiro de 2018). 

 

                                                             
51

 26 poetas hoje, publicada pela primeira vez em 1975. 
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Figura 14 – Postagem da página "Eu me chamo Antônio". 

 Fonte: Facebook, 2018 
 

A obra Eu me chamo Antônio (2013) é uma coletânea de fotografias de versos 

desenhados em guardanapos de papel. Segundo Prado (2016), a utilização de imagens e o 

trato com a apresentação dos textos são recorrentes em páginas do Facebook destinadas à 

literatura. Nota-se um hibridismo de expressões artísticas e de mídias, tudo em um único 

suporte.  

Os textos soltos, divulgados aleatoriamente na internet, foram publicados, no livro, 

divididos em capítulos: À primeira vista, Encantado, Atire, Fragilidade Brutalidade, Retirada, 

Coragem, Acorda, Futuro apresente-se, Liberdade e Desperte.  

 

Esses temas surgiram, de acordo com Gabriel (2016), da necessidade de 

adequar os guardanapos postados na Internet para um suporte analógico 

tradicional. Dessas poesias, lidas antes individualmente em postagens 

aleatórias nas redes sociais, sem nenhuma linearidade, surgiu o romance Eu 

me chamo Antônio, que foi apenas o início da divulgação em massa de sua 

personagem, já que, após esse primeiro livro, surgiram diversos subprodutos 

(camisetas, cadernetas, canecas, cases, marca-páginas etc.) relacionados 

tanto às redes sociais (como as capas de celular do parceiro Pau Brasil) 

quanto ao livro impresso (marca-páginas da mesma marca), o que fez de Eu 

me chamo Antônio uma marca bem-sucedida no país. (ROSSETTI, 2017, p. 

54). 
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Sobre Pedro Gabriel, a Intrínseca diz em seu site: “Fenômeno de vendas e na internet, 

com mais de 150 mil exemplares vendidos, o artista apresenta pequenos textos em prosa 

poética e explora novas técnicas como xilogravura, nanquim e colagem”. De acordo com o 

site especializado PublishNews, a obra de Pedro Gabriel foi a mais vendida em 2014. O 

sucesso de vendas foi repetido no segundo livro, de acordo com o Correio Braziliense de 19 

de setembro de 2016. 

Também pela Editora Intrínseca, a internauta Clarice Freire lançou seus dois livros 

impressos. Com uma história de ascensão literária parecida com a de Pedro Gabriel, Clarice 

passou de posts no Facebook para o livro. No Facebook, a autora, que tem 1.228.636 

seguidores (dados de 16 de janeiro de 2018), “[...] compartilha, todos os dias, pelo menos um 

poema, escrito à mão e colorido a lápis em seu caderno pessoal.” (MELLO, 2014, p.32). 

Ao anunciar o lançamento do segundo livro de Clarice, a Intrínseca escreveu em seu 

site: 

 

Quando a noite fica mais escura e as ruas se calam, a maior parte das pessoas 

dorme e sonha. Algumas, porém, preferem o silêncio para sonhar acordadas. 

Clarice Freire, autora do best-seller Pó de lua, faz parte desse grupo. É nessa 

hora que costuma criar suas poesias e seus desenhos. Em seu segundo livro, 

Pó de lua nas noites em claro, ela vira a madrugada ao avesso em palavras e 

imagens, dedicando uma hora a cada capítulo, da meia-noite ao amanhecer. 

Além dos versos que conquistam o público desde 2013, quando foi criada a 

página Pó de lua no Facebook, Clarice alterna passagens em prosa e poesia, 

acompanhando sua personagem durante um longo e mágico passeio pela 

cidade quase deserta. (INTRÍNSECA, 2016). 

 

 Em entrevista ao Diário de Pernambuco (2016) Clarice explica o porquê de seu 

trabalho ter mais longevidade do que algumas das várias “webcelebridades” que surgem 

cotidianamente nas RSD. Para a autora, diferentemente de algumas páginas, seu perfil não 

fala de sua pessoa física, mas de poesia, que – segundo ela – nunca morre.  Clarice explica 

ainda que a internet oferece espaço para diferentes manifestações literárias, algumas, com 

características bem próprias do ciberespaço: 

 

Quando comecei com o Pó de Lua, despretensiosamente, nunca tinha visto 

pessoas lançando livros a partir de material publicado na internet. De lá para 

cá, vi surgir vários tipos de perfis no Instagram, no Facebook. Tem espaço 

para todo tipo de gente: calígrafos, frasistas, bailarinos, pintores... As 

pessoas têm muito mais espaço, mas acho que poucos possuem uma intenção 

abertamente literária. Há muitos perfis de frases no Instagram que são legais, 

mas têm outra proposta. É uma coisa de momento: “acorda com sono, toma 

um café”... É a cara da internet. São propostas diferentes, mas que encontram 

espaço. 
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Uma característica das postagens de Clarice na Pó de lua, também comum em posts de 

outros poetas internautas, é a diversidade das temáticas dos posts e a interação com os leitores 

por meio de respostas aos comentários. Júlia Viegas de Mello (2014) pode concluir, após 

pesquisas sobre a página do Facebook de Clarice, que o sucesso da Pó de lua, entre outros 

motivos, deve-se ao fato de os textos geralmente despertarem a identificação dos leitores.   

 

A obra de Clarice na página Pó de Lua é expressa, muitas vezes, no formato 

de diálogos sobre os mais diversos temas. E essa conversa continua nos 

comentários dos leitores que se identificam (ou não) com as histórias 

contadas, e exaltam sua capacidade de falar exatamente sobre o que eles 

estão passando ou pensando. (MELLO, 2014, p. 36). 

 

 É provavelmente a afinidade dos leitores com os textos que faz dos poemas de Clarice 

viralizarem. Afinal, muitos internautas não apenas curtem, mas também compartilham as 

postagens da publicitária. Exemplo é o post que fala de pessoas que são aparentemente frias, 

que recebeu 19.466 curtidas, 10.898 compartilhamentos e 326 comentários, dentre os quais 

está o de uma moça que escreveu “bem minha cara”. Além do comentário, a internauta ainda 

marcou
52

 mais 5 pessoas, ampliando o potencial viralizante da postagem.  

 

 
Figura 15 – Postagem de Clarice Freire em sua página Pó de Lua. 

Fonte: Facebook 

                                                             
52

 No Facebook, marcar um usuário da RSD é escrever o nome dele em alguma postagem ou sinalizá-lo em 

alguma imagem. Desta forma, o usuário marcado receberá uma notificação para visualizar a imagem ou a 

postagem. Além disso, dependendo da configuração de sua “linha do tempo”, a postagem poderá aparecer em 

seu mural principal.  
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 Pedro Gabriel e Clarice Freire não são casos isolados. Segundo Daniel Silveira (2016), 

há,  em várias partes do Brasil, exemplos de escritores que primeiro ganharam notoriedade na 

internet para só depois publicarem livros impressos.  

Na lista do repórter, além dos nomes já citados neste capítulo, estão: Phellipe 

Wanderley, de São Paulo, com 118.408 seguidores no Facebook; Pedro Henrique, do Rio de 

Janeiro, com 777.612 seguidores no Facebook, publicou, em 2015, o livro Um cartão (mesmo 

nome de suas páginas em redes sociais) pela Fábrica 231, o selo de entretenimento da Rocco; 

Matheus Rocha, da Bahia, autor do livro No meio do caminho tinha um amor (2016) da 

editora Sextante; Zack Magiezi, de Minas Gerais, com 91.119 seguidores no Facebook, 

publicou duas obras pela Bertrand Brasil: Estranherismo (2016) e Notas sobre ela (2017). 

 Vale ressaltar que todos os autores citados por Silveira (2016) têm perfis em mais 

alguma RSD, além do Facebook, o que amplia ainda mais o alcance de suas publicações. 

Outro dado relevante é em relação à apresentação dos conteúdos postados no Facebook. Tanto 

Pedro Gabriel e Clarice Freire quanto os autores citados pela reportagem (SILVEIRA, 2016) 

apresentam seus textos compondo imagens. São guardanapos, bilhetes e outros papéis 

digitalizados ou textos escritos no computador e salvos como imagens. 

 

 
Figura 16 – Imagens postadas nas páginas dos poetas, no Facebook.  

Fonte: Organização da autora. 
 

Nas postagens (Figura 16), também é possível verificar a preocupação com a 

tipografia. Nota-se que o verbo é parte da imagem, o que explica a preocupação com a sua 

estética. Os textos são, em sua maioria, curtos.  

Outra questão relevante é que os textos das publicações são, em sua maioria, 

motivacionais, como os presentes em livros de autoajuda. Essa característica pode explicar o 

sucesso de público alcançado pelos poetas, afinal, como já comentado neste trabalho, livros 

do tipo autoajuda são frequentes nas listas dos mais vendidos do PublishNews.  
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6.4 Sobre poetas que vendem 

 

Ferreira Gullar (2012) disse que “o poeta sabe que não escreve para vender”. 

Entretanto, os casos dos poetas internautas citados neste capítulo mostraram que as RSD 

podem contribuir para que significativos números de vendas sejam alcançados.  

Segundo Alessandra Ruiz (S/D apud SILVEIRA, 2016), do departamento de 

aquisições da editora Sextante, “Pessoas que escrevem agora podem mostrar seu trabalho e 

arrebanhar leitores antes de publicar um livro”. Assim, as editoras republicam obras, afinal, a 

maioria delas já teria sido conhecida, ainda que fragmentada, no ciberespaço. A grande 

vantagem em publicar livros de internautas “badalados” é a probabilidade da conquista de 

bons números de vendas.  

 Se alguns dos poetas da era da escrita não gostavam de fazer publicidade de seus 

textos, deixando este trabalho para as editoras, os poetas ciberculturais, já acostumados a 

fazerem as suas próprias publicações na internet, auxiliam na divulgação de seus livros.  

 Outro fato relevante é que, como muitas das postagens têm grande apelo visual, alguns 

autores (como, por exemplo, Phellipe Wanderley, Clarice Freira e Pedro Gabriel), além de 

publicarem os posts em livros, concedem suas postagens para impressões em canecas, 

agendas, camisas, almofadas e outros objetos. A comercialização desses produtos amplia a 

receita dos poetas e vai de encontro à máxima de que “poesia não vende” (GULLAR, 2012). 

 Apesar de parecer um negócio rentável, Paulo Scoot, autor do livro O ano em que vivi 

de literatura (2015, S/P) – obra que satiriza as RSD e também o mercado editorial – alerta 

que: “[...] nesse mercado, damos um jeito de nos aprisionar, de nos relacionar apenas com o 

que nos envaidece, com nossos preconceitos, nossas estranhezas. E nisso a gente vai 

morrendo”.  

 No dia 8 de maio de 2017, Phellipe Wanderley postou em sua página Coisas boas 

acontecem, no Facebook:  

 

Nesses meses afastado cheguei a duvidar se o projeto continuaria. Na minha 

mão as letras perderam a forma e as mensagens o significado. Mudei tão 

rápido que nem percebi. Me perdi e não me preocupei em achar o caminho 

de volta. Eu gosto mesmo é de seguir em frente. Aqui então começa e 

recomeça mais uma parte dessa jornada que é viver e se transformar. 

  

 Para Alfredo Bosi (2015, p. 141): “A poesia, a partir do mercantilismo, mantém-se 

‘autêntica’ só quando trabalhada desde o íntimo por um projeto, arriscado e custoso, de 
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reaproximar-se do mundo-da-vida, da natureza liberada dos clichês, do pathos humano que 

enforma o corpo e a alma”. 

 A Folha Ilustrada do dia 27 de outubro de 2015 trouxe a manchete: “Redes sociais 

'aprisionam' a alma dos poetas, diz escritor Paulo Scott” (PESSOA, 2015). Se a afirmação é 

plausível, não se sabe. Entretanto, o desabafo de Phellipe Wanderley revela ser importante 

que se pense na importância de se usar a internet para a divulgação literária sem que se 

permita que questões mercadológicas protagonizem o trabalho dos artistas.                
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7 PESQUISA DE CAMPO NO FACEBOOK 

 

 As pesquisas exploratórias em RSD, principalmente no Facebook, ratificam a ideia de 

que as redes ciberculturais de interação social podem ser importantes meios de autopublicação 

literária. Com pouco espaço no mercado editorial, poetas têm ocupado seus lugares na imensa 

nuvem cibernética.  

 Vale salientar que esse espaço virtual pode impulsionar mudanças na arte poética. 

Afinal, se o meio não é a própria mensagem, fazendo alusão à máxima mcluhiana (2011), ele 

é um condicionante que pode influenciar a organização e a interpretação das mensagens que 

divulga.  

Entende-se, como já abordado, que ao migrar de meio de comunicação, tanto as 

informações factuais quanto as publicações literárias podem sofrer modificações, quando não 

em seus conteúdos, nas suas apresentações e – consequentemente – na forma que serão 

interpretadas, recebidas pelos leitores. 

 Dentro desta perspectiva, o objetivo do presente capítulo é, à luz do embasamento 

alcançado pela pesquisa teórica, analisar a divulgação, a recepção e o conteúdo de postagens 

de poemas na RSD para que se possam apontar as mudanças na arte poética impulsionadas 

por autopublicações no Facebook. 

   

7.1 Procedimentos metodológicos da pesquisa no Facebook 

  

 A eleição de uma metodologia adequada é fundamental para qualquer pesquisa. Em 

relação à internet, cujos caminhos são plurais, a escolha metodológica é ainda mais decisiva. 

Afinal, embora tenha começado a ser popularizada na década de 1990, ainda estão sendo 

desenvolvidas técnicas de desvelamento da internet e do espaço virtual gerado por ela. 

 

7.1.1 Pesquisa para iluminar os caminhos da pesquisa 

 

O ciberespaço é de tamanho e número de atores indefinidos. Por esta razão, optou-se 

por realizar uma pesquisa exploratória nas publicações dos Periódicos da Capes a fim de 

compreender quais têm sido os percursos adotados por acadêmicos brasileiros na pesquisa de 

publicações, principalmente de poemas, na internet.  

A consulta aos periódicos foi realizada no dia 24 de janeiro de 2018. Sem especificar 

bases, foram encontrados 922 textos científicos que traziam em seus títulos, palavras-chave 
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ou resumos com o termo “ciberespaço”. O número foi ampliado para 3.396.205 publicações 

quando se buscou por “internet”.  Sobre redes sociais, foram encontrados 17.680 trabalhos 

científicos; sobre “poesia
53

 na internet”, 499, e sobre “poema na internet” foram levantadas 

318 publicações científicas.  

Refinando a busca para artigos que abordassem poemas na internet relacionados a 

redes sociais, foram levantadas 19 publicações acadêmicas. Em relação à metodologia, todos 

os 19 textos traziam abordagens com ênfases qualitativas de seus problemas. 

A partir da pesquisa no portal de Periódicos da Capes foi possível constatar que a 

internet e o ciberespaço têm sido temas frequentes em publicações acadêmicas de diversas 

áreas. Especificamente sobre poesia (ou poema), o número é proporcionalmente menor, mas 

não irrelevante. Além disso, com base em um levantamento mais especificado de textos 

(buscando-se exclusivamente artigos que abordassem questões referentes a publicações de 

poemas em redes sociais), foi possível constatar que as abordagens metodológicas utilizadas 

nos trabalhos foram todas qualitativas. 

Em livro sobre métodos de pesquisas na internet, Suely Fragoso, Raquel Recuero e 

Adriana Amaral (2016, p.67) explicam que: 

 

A pesquisa quantitativa é adequada para a apreensão de variações, padrões e 

tendências, mas é frágil na apreensão de detalhes e singularidades, razão pela 

qual os problemas de pesquisa para os quais o aprofundamento é mais 

importante que a generalização dos dados solicitam abordagens qualitativas.  

 

 Por ser um universo muito amplo e incalculável, a pesquisa quantitativa nem sempre é 

adequada para a internet, a menos que se faça uma boa delimitação do espaço – por site ou 

rede social, por exemplo. Ainda assim, segundo as autoras, não é fácil analisar 

quantitativamente todas as conexões que podem ser realizadas a todo o tempo pelos 

internautas. Por esta razão, em muitas situações, é preferível uma boa análise qualitativa, 

ainda que de um reduzido número de dados (FRAGOGO; RECUERO; AMARAL, 2016). 

 

 

 

 

                                                             
53

 Embora nesta pesquisa, conceba-se o termo poema mais adequado para os textos poéticos organizados 

preferencialmente em versos, verificou-se que grande parte dos pesquisadores levantados pela Capes que 

pesquisam sobre poesias trazem publicações referentes a textos versificados e não à substância (abstrata) poética. 

Por esta razão, foram pesquisados artigos publicados em 2017 sobre “poesia na internet”. 
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7.1.2 Metodologia da pesquisa de autopublicações de poemas no Facebook  

 

 Considerando-se as experiências de pesquisadores de periódicos acadêmicos
54

 e a 

leitura de Fragoso, Recuero e Amaral (2016), optou-se, em relação à abordagem do problema, 

por uma pesquisa com ênfase qualitativa, inclusive dos dados levantados quantitativamente.  

 O corpus da pesquisa é composto pelo grupo de poetas Simplesmente Poesias e pela 

página pessoal de Pedro Lyra. Acredita-se que a comparação entre as publicações de um 

grupo virtualmente organizado e de uma página pessoal resultarão em um entendimento das 

potencialidades do Facebook na divulgação literária, especificamente de poemas.  

 Como já citado, a abordagem do problema ocorre fundamentalmente de forma 

qualitativa, mas os dados quantitativos não são desprezados. Do ponto de vista de 

procedimentos técnicos, adota-se o estudo de caso, que se trata do “[...] estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento” (SOUZA; CASTELANO; MANHÃES, 2014, p. 78).  

 Os dados, tanto do grupo virtual de poemas quanto da página de Pedro Lyra, foram 

levantados de 6 a 10 de janeiro de 2018. A pesquisa partiu da observação das características e 

recepções das autopublicações realizadas por poetas, no Facebook.  O período analisado foi o 

mesmo do Simplesmente Poesias, setembro de 2017 – último mês completo que Pedro viveu 

(embora seu falecimento tenha sido no dia 23, a sua última postagem na RSD foi no dia 8 de 

outubro de 2017). 

 A análise qualitativa dos textos coletados na pesquisa foi realizada à luz da semiótica 

peirciana, que permite leitura tanto de signos verbais quanto dos não-verbais. Além disso, a 

lógica peirciana entende o leitor como parte fundamental do processo de desvelamento da 

linguagem.  

 

7.2 Pesquisa no Grupo Virtual “Simplesmente Poesias” 

 

 Embora os dados considerados de maior relevância para este trabalho sejam os 

referentes ao mês de setembro de 2017, foram realizadas pesquisas exploratórias no decorrer 

de quase todo o processo de doutoramento. O grupo Simplesmente Poesias foi observado de 

abril de 2014 a janeiro de 2018 com efetiva coleta de dados referentes a três momentos: de 9 a 
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 A pesquisa nos periódicos foi realizada no site da Capes pelo acesso remoto via CAFe. 
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15 de outubro de 2015 (para a Mostra de Pós-Graduação
55

); de 16 a 27 de janeiro de 2017 

(para a qualificação da tese) e de todo o mês de setembro de 2017 (para a tese).  

 

7.2.1 Pesquisas exploratórias 

 

No primeiro levantamento de dados feito para a pesquisa, o grupo virtual contava com 

21.789 membros. No período de uma semana (de 9 a 15 de outubro de 2015), foram 

publicados 202 poemas autorais que receberam, ao todo, 914 curtidas. Entre estes poemas, 

141 vieram acompanhados de ilustrações não autorais. Do total de 914 curtidas, 789 (86%) 

foram para os poemas acompanhados de ilustrações, 125 (14%) para as 61 publicações de 

poemas com textos sem imagens e nenhuma para as postagens com vídeos. 

No segundo período de levantamento de dados (de 16 a 27 de janeiro de 2017), o 

grupo tinha 22.016 membros. Em 12 dias, foram autopublicados 95 poemas que receberam 

um total de 240 curtidas. Dessas, como se pode graficamente visualizar no Apêndice 3, 187 

(78%) foram para as 75 publicações ilustradas com imagens estáticas; 36 (15%) para um 

poema acompanhado por vídeo – que recebeu ainda 844 visualizações, 82 compartilhamentos 

e 9 comentários – e 17 (7%) para as 19 postagens de poemas apresentados apenas em textos.  

As duas primeiras pesquisas de levantamento foram importantes para o 

amadurecimento dos recursos de coleta de dados e para o acompanhamento do grupo virtual 

analisado. Vale ressaltar que, durante a pesquisa exploratória, não houve análise qualitativa
56

 

das postagens.  

 

7.2.2 Características das apresentações dos poemas  

 

Os poemas autopublicados levantados na pesquisa tinham as seguintes apresentações: 

apenas texto (colagem ou escrita realizada diretamente no espaço destinado à postagem); 

textos em imagens (nestas postagens, os textos vêm dentro, ou compondo, imagens. Pode ser 

apenas um quadro, por exemplo); textos ilustrados por imagens estáticas (são publicações de 

textos que vêm acompanhados por fotos ou qualquer outra imagem estática); e textos com 

vídeos, que tanto podem ilustrar quanto conter o texto (poemas ilustrados em apresentações 

de slides ou declamações, por exemplo). 
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 Evento anual organizado, em parceria, pela UENF, pela Universidade Federal Fluminense – UFF e pelo 

Instituto Federal Fluminense – IFFluminense.  
56

 A decisão de se realizar análises qualitativas dos textos aconteceu na qualificação (13 jun. 2017) por indicação 

da banca e aprovação do então orientador Pedro Lyra.  
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Figura 17 – Tipos de apresentações, com exceção de vídeos, no grupo Simplesmente Poesias 

Fonte: Facebook - Organização da autora. 

  

Durante os 46 meses em que as páginas foram observadas, notaram-se diferentes 

tamanhos de poemas. Por esta razão, a partir das incidências verificadas na RSD, decidiu-se 

por dividi-los em curtos (com até 7 versos); médios (de 8 a 13 versos) e longos (com 14 ou 

mais versos).  

Sabe-se que existem poemas infinitamente mais longos, como os épicos, que podem 

ocupar dezenas de páginas. Entretanto, notou-se que, na RSD, um soneto, por exemplo, já 

pode ser considerado, na internet, um texto longo. Afinal, não cabe no mural de notícias, vem 

abreviado e seguido do link “leia mais”.  

 

7.2.3 O grupo de poesias em setembro de 2017: resultados  

  

 A fim de verificar a ocorrência de autopublicações em um grupo virtual de poemas, no 

Facebook, foi realizada a pesquisa de observação organizada de forma estruturada, com um 

roteiro previamente estabelecido. O grupo observado continuou sendo o Simplesmente 

Poesias. 
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Por se tratar de um grupo fechado, foi necessária a solicitação e o aceite por algum 

administrador para que se pudesse participar da página. Os dados foram tratados de forma 

quantitativa, a fim de verificar o número e as características dos poemas autorais divulgados 

na página da rede social, e qualitativamente, com o objetivo de analisar as características dos 

poetas e dos poemas publicados.  

 O levantamento de dados referentes ao mês de setembro de 2017 ocorreu nos dias 6 e 

7 de janeiro de 2018, período em que o grupo contava com 21.441 membros, sendo 5 

administradores que tinham, entre outras funções (Anexo 5), o poder de aceitar ou banir 

membros do grupo.  

 Todas as modificações e manifestações dos usuários nas publicações do mês de 

setembro de 2017, de possíveis visualizações no dia 7 de janeiro de 2018, foram registradas 

(Apêndice 4) pela pesquisa.  

 

7.2.3.1 Pesquisa com poetas 

 

 No período analisado, 119 usuários do grupo fizerem alguma movimentação passível 

de registros (publicações, curtidas, comentários, entre outras). Desses usuários, 52 publicaram 

poemas, sendo que 38 deles fizeram autopublicações.  

 

APRESENTAÇÕES DOS POEMAS AUTOPUBLICADOS 

Texto Texto na imagem Texto e imagem Vídeo 

18 55 29 3 

Curto Médio  Longo Curto Médio  Longo Curto Médio  Longo Médio Longo 

2 7 9 38 5 12 3 4 22 2 1 

Tabela 2 – Apresentações dos poemas autopublicados no grupo virtual 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dos 105 poemas autopublicados, 18 (17%) foram postados com apresentações
57

 

apenas em textos. Sendo, 2 textos curtos, 7 médios e 9 longos. Os textos em imagens ou 

formando uma imagem estática, totalizaram 55 (52,3%) autopublicações. Entre eles, 38 eram 

textos curtos, 5 eram médios e 12 eram longos. Foram autopublicados 29 (27,6%) poemas 

ilustrados com imagens estáticas. Sendo, 3 com textos curtos, 4 com textos médios e 22 com 

textos longos. Ainda foram feitas 3 (2,8%) autopublicações com vídeos, duas com textos 

curtos e uma com texto longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 No apêndice 5, há uma representação gráfica das autopublicações de setembro de 2017, no grupo virtual. 
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 As autopublicações – que representaram 54,1% do total de 194 postagens de poemas 

no grupo Simplesmente Poesias, no mês de setembro de 2017 – receberam apenas 78 (33,6%) 

de todas as 232 curtidas.   

Entre as curtidas (Apêndice 5) para as autopublicações, 5 (6%) foram para postagens 

apenas com textos, 52 (67%) para postagens de textos em imagens estáticas, 20 (26%) para 

postagens de textos ilustrados por imagens estáticas e apenas uma (1%) para o vídeo com a 

declamação de um poema.  

Apesar de os vídeos terem sido pouco curtidos, os números registrados em janeiro de 

2018 indicam que eles foram bem acessados. Os dois vídeos curtos (com menos de 30 

segundos), que foram utilizados para ilustrar poemas e eram de autorias distintas às das 

postagens, receberam um total de 268 visualizações, sendo um com 226 e outro com 42. O 

vídeo no qual o poeta aparecia declamando um poema longo recebeu apenas uma das curtidas, 

mas foi visualizado 86 vezes.  

Ainda sobre as curtidas, as autopublicações com apresentações apenas em textos ou 

acompanhadas de vídeos não receberam manifestações distintas do tradicional (curti). As 

ilustradas por imagens estáticas receberam dois cliques representando “amei” e as que tinham 

textos na imagem estática (ou compondo uma imagem) receberam nove vezes o clique 

“amei”.  

Notou-se que os membros que participaram mais ativamente do grupo, em setembro 

de 2017, não fizeram muitos comentários. Ao todo, foram 35, sendo apenas dez comentários a 

autopublicações: seis para textos em imagens estáticas (três para textos curtos e três para 

textos longos), e quatro para poemas ilustrados por imagens estáticas (dois para textos médios 

e um para texto longo). Os comentários eram generalistas como, por exemplo: “Gostei!”, ou 

apenas um emoji representando aprovação.  

Os textos autopublicados no período analisado não foram compartilhados. Entretanto, 

é possível encontrá-los em outras páginas, já que muitos poetas fizeram também postagens em 

outros grupos literários e em suas páginas pessoais.  

Entre os 38 poetas que divulgaram seus textos no grupo, no período analisado pela 

pesquisa, foram selecionados os 8 autores que fizeram 4 ou mais autopublicações, sendo os 

responsáveis por 55,2% das postagens, ou seja, publicaram 58 poemas.  

Foi enviado um questionário (Apêndice 6) para cada poeta, por meio de mensagens 

privadas (no Facebook), com perguntas abertas. Dos oito poetas, quatro aceitaram a 

solicitação para colaborar com a pesquisa, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo 

feminino. 
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POETAS 
Número de 

autopublicações 

Tempo em que 

escreve 

poemas 

Número 

aproximado 

de poemas 

publicados 

na internet 

Já tem livro 

de poemas 

publicado? 

Se sim, 

quantos? 

Apresentações 

predominantes das 

autopublicações 

Poeta A 7 
Desde a 

infância 
400 Sim, 7 

Textos longos 

compondo imagens 

estáticas 

Poeta B 13 Há 25 anos 200 Sim, 1 Apenas textos (de 

diversos tamanhos) 

Poetisa C 6 
Desde a 

infância 
15 Não Textos curtos 

compondo imagens 

Poetisa D 13 
Desde os 12 

anos 
700 Não Textos curtos 

compondo imagens 

Quadro 5 – Resumo dos perfis dos poetas colaboradores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pode observar, todos os quatro autores já escrevem há mais de dez anos. Os 

dois poetas já publicaram algum livro e as poetisas responderam que ainda não publicaram, 

mas têm interesse. Quanto ao número de autopublicações na internet, com exceção da Poetisa 

C, todos os outros poetas já escreveram mais de 200 poemas e postaram no ciberespaço.  

À questão: “Você considera boa a receptividade de seus textos junto aos internautas? 

Por quê?”, o Poeta A respondeu: “A aceitação dos internautas é interessante mas dou mais 

valor às opiniões dos leitores dos meus livros”. A resposta do Poeta A pode estar relacionada 

à probabilidade de um leitor de livro estar mais interessado na obra do poeta, como um todo. 

Afinal, no grupo virtual se tem contato com vários autores e diferentes tipos de manifestações 

literárias.  

O Poeta B, à mesma questão, respondeu: “Poesia não é um artigo de consumo, 

digamos, popular; por diversas razões”. Embora o poeta não tenha especificado “as razões”, 

ele deixa claro que suas postagens não são muito populares, o que foi de possível constatação 

no levantamento dos dados. Dos 13 poemas publicados pelo autor, somente três foram 

curtidos no grupo, tendo cada um recebido apenas uma curtida.   

Ao responder à questão sobre a popularidade de seus versos na internet, a Poetisa C 

levantou a questão do gênero: “Considero que se eu fosse homem, eles teriam muito mais 

‘popularidade’ e nem precisariam ser tão bem elaborados. Mas de forma geral, eles têm uma 

boa receptividade sim”. Ao ser indagada sobre o porquê de os poemas escritos por mulheres 

terem que ser mais bem elaborados do que os escritos por homens para que possam alcançar a 
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mesma receptividade, a Poetisa C respondeu: “it's a men world” e encerrou a questão “sou 

feminista, se eu começar vou falar e falar haha”.  

A única que se mostrou totalmente satisfeita com a popularidade de seus poemas – 

apresentados com pequenos textos compondo imagens estáticas – foi a Poetisa D: “Sim, meu 

primeiro sinal foi quando bem no início da página o público que mais me acompanha sempre 

é quem não me conhece, ao invés de amigos e conhecidos. O número de pessoas que me 

acompanham tem crescido bastante”. Apesar de, durante o mês de setembro de 2017, os 

textos da poetisa terem recebido uma média de duas curtidas, é provável que em sua página 

pessoal (de visualização restrita), ela tenha um crescente número de seguidores.  

A fim de verificar a influência que a internet pode exercer sobre a escrita de poemas, 

levantou-se a seguinte questão: “A internet influencia na escrita e na apresentação (tamanho 

do texto, inserção de vídeos, imagens, etc.) de seus poemas?”.  

Os poetas A e B responderam que a internet não exerce influência em suas escritas. 

Segundo o Poeta A: “Para mim a Internet funciona apenas como ferramenta de divulgação e 

nunca como forma de influência. Por essa razão os meus poemas não são acompanhados de 

imagem. Apenas o poema com os dados do livro onde pode ser encontrado”.  

 A poetisa C respondeu “Nem tanto”, mas não especificou em quais aspectos o texto 

sofreria alguma influência. Já para a Poetisa D, o meio de divulgação do poema influencia a 

sua apresentação e o seu conteúdo: 

 

[...] Como tenho uma formação em comunicação e artes, tento compor as 

imagens da melhor maneira possível. Com textos, geralmente são curtos ou 

coloco na íntegra na descrição. Com as imagens, posso chegar a ficar 

procurando a imagem ideal para cada poema por mais de uma hora. 

Geralmente, fico lendo até ter uma imagem mental como referência. 

(POETISA D). 

 

A partir da constatação de que nenhum dos poetas entrevistados fez sequer uma 

curtida, compartilhamento ou comentário às publicações de setembro de 2017 até o dia 7 de 

janeiro de 2018, questionou-lhes: “Você gosta de ler poemas de outros autores na internet?”. 

Todos os participantes afirmaram que sim. O Poeta B disse que lê poemas nos grupos em que 

participa, mas salientou: “Entretanto, cá entre nós, a qualidade de 90 por cento dos poemas 

não é boa”.  

Deve-se ressaltar que a leitura das postagens no Facebook pode ser feita sem que se 

deixem vestígios. Diferentemente do que ocorre com os vídeos, que aparecem com registros 
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de visualizações, só é possível supor que um texto foi lido se o leitor curtir, comentar ou 

compartilhar.  

 

7.2.3.2 Pesquisa com leitores 

 

 A fim de buscar compreender o que os leitores procuram ou apreciam no grupo da 

RSD, foram selecionados os 11 internautas que mais curtiram postagens de poemas no 

Simplesmente Poesias durante o mês de setembro de 2017. Um questionário (Apêndice 7) 

com perguntas abertas foi enviado também via mensagens privadas no Facebook, entre os 

dias 9 e 29 de janeiro de 2018. Apenas dois leitores, do sexo feminino, aceitaram colaborar 

com a pesquisa.  

 A primeira questão foi: “Em sua opinião, poemas divulgados na internet devem ser 

mais curtos?”. A leitora A respondeu que o importante é a qualidade do texto e não o 

tamanho. Já a leitora B disse que, de preferência, os textos devem ser curtos. 

 Ao serem questionadas se achavam importantes as apresentações visuais dos textos 

(uso de imagens e vídeos, por exemplo), ambas as leitoras responderam que sim. Segundo a 

Leitora B, “[...] são formas de chamar a atenção para as postagens”. A Leitora A afirmou que, 

apesar de gostar de boas apresentações, “[...] nunca deixei de ler nada por causa disso”.  

 A terceira questão da pesquisa perguntava: “Você gosta de comentar, com os próprios 

poetas, os poemas que lê?”. A Leitora B respondeu que só faz comentários quando os textos 

lhe chamam muito a atenção. Já a Leitora A disse que não comenta muito, embora saiba que 

os poetas gostam de receber comentários. 

 As leitoras foram questionadas se têm o hábito de compartilhar poemas na internet. 

Ambas responderam que só compartilham os textos quando gostam muito.  

 A partir das respostas dos questionários, pode-se verificar que as leitoras não têm o 

costume de ler poemas em livros impressos, pois ambas responderam que raramente o fazem, 

embora tenham afirmado que já compraram livros de poemas.  

 Ao serem questionadas sobre quais seriam os poetas de suas preferências, ambas as 

leitoras responderam Cecília Meirelles.  Falecida em 1964, Cecília não chegou a postar seus 

textos na internet, mas têm inúmeros de seus poemas (ou apenas versos) viralizados. No 

Facebook, são várias as comunidades dedicadas a propagar textos da poetisa. Algumas, como 

Cecília Meireles, poesias e Cecília Meirelles têm mais de 20 mil seguidores.  

 À questão: “O que o leva a gostar de ler poemas?”, a leitora B respondeu que gosta 

“das palavras bonitas”. Já a Leitora A escreveu: “Eu não o sei dizer, só gosto deles fico 
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imaginando como surgiu cada um e o que sentia quem escreveu. Acho a historia dos poetas 

muito triste.”.  

 

7.2.4 Análise semiótica de alguns poemas divulgados no Simplesmente Poesias 

 

 Neste tópico, apresentam-se as análises semióticas de alguns dos poemas 

autopublicados em setembro de 2017, no grupo Simplesmente Poesias, no Facebook. Optou-

se por selecionar o texto com melhor receptividade (mais curtido) de cada poeta que 

colaborou, por meio da resposta ao questionário, com a pesquisa. 

 Todos os poemas analisados receberam transcrições, organizadas no Anexo 6, com a 

numeração dos versos a fim de facilitar a análise semiótica e o entendimento do leitor da 

pesquisa.  

 

7.2.4.1 Análise do texto do Poeta A 

  

Entre os 7 poemas publicados pelo Poeta A, escolheu-se para análise “Euforia” que, 

apesar de no grupo virtual ter tido apenas uma curtida, recebeu – na página do poeta – 146 

compartilhamentos, o que amplia a possiblidade de o texto ter sido viralizado. 

 

 
Figura 18 – Poema "Euforia"  

Fonte: Grupo Simplesmente Poesias, Facebook, 2017. 
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O poema tem 16 versos distribuídos em quatro quartetos. As rimas apresentadas no 

texto são externas (estão localizadas sempre no final dos versos) e cruzadas, ou seja, rimam 

em versos alternados, em um esquema ABAB (MARQUES, 2008, p. 31). Quanto ao valor das 

rimas, há incidência de rimas ricas (entre classes gramaticais distintas) e pobres (entre classes 

gramaticais iguais). Têm-se rimas pobres na segunda, na terceira e em parte da quarta estrofe. 

Têm-se rimas ricas na primeira e na quarta estrofes.  

 Na primeira estrofe, o poeta narra a ansiedade, evidente no advérbio “finalmente”, 

pelo encontro com o “mestre” que faria do personagem (aluno) “um homem letrado”. Ainda 

que o poeta esteja a falar de si próprio, no poema, ele utiliza o verbo na terceira pessoa do 

singular.  

 Na segunda estrofe, o primeiro verso descreve o aluno em sala de aula: “rosto muito 

sério, compenetrado”, evocando a imagem de uma expressão de seriedade na mente do 

interpretante. O poeta explica, no verso 6, que a seriedade se deve a “uma ânsia de tudo vir a 

aprender”. Os dois últimos versos da segunda estrofe enfatizam a preocupação do aluno em 

não se esquecer das lições do mestre.  

 Na terceira estrofe, a expressão “Lá em casa” indicia que o personagem é, ainda que 

apenas poeticamente, alguém que mora com o autor. Diferentemente do que acontece na 

segunda quadra, o personagem, antes sério e concentrado, é falante, pois quer exibir a sua 

“desenvoltura ao ler”.  

 O último quarteto evoca a imagem de um menino sorridente, feliz e eufórico com o 

fato de saber as letras do alfabeto. O verbo “cantando” indicia a felicidade do personagem. 

 Apesar de o poema tratar da euforia de um aluno em seu processo de aprendizagem 

escolar, na postagem, o texto compõe uma imagem com fundo cinza. Para Chevalier e 

Gheerbrant (2009, p.247), cinza conota morte, resíduo do corpo, pois seria o que teria restado 

depois que “[...] se extinguiu o fogo da vida”.  

 Ainda que se interprete a cor cinza como simbolismo de recomeço – depois que tudo 

se acaba, só resta recomeçar (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009). A imagem, em 

primeiridade, não provoca euforia (título do poema). Não se elimina a possibilidade de ter 

sido esta a intenção do poeta: dizer que o que tem que provocar euforia é o conhecimento, o 

aprendizado. 

 Apesar da utilização de rimas e da organização versificada, o poema não traz 

elementos metafóricos, demandando pouco esforço do interpretante no desvelamento dos 

signos. Por ser muito prosaico, o texto, se organizado em parágrafos, poderia ser entendido 
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como uma pequena prosa com o relato da euforia que um menino sentia ao aprender o 

alfabeto com o professor na escola.  

 

7.2.4.2 Análise do texto do Poeta B 

 

 O Poeta B publicou 13 poemas, todos apenas com textos escritos diretamente no mural 

da RSD. Seus poemas totalizaram apenas três curtidas, uma para cada diferente post. Dentre 

os poemas com uma curtida, selecionou-se para análise o “Poemário”.  

 

POEMÁRIO 

1 Uma fábrica de poemas (que não existem) 

2 lá na mina da rocha de nuvens explodidas. 

3 As metades desiguais de um verso medido 

4 sob hemisférios do meu cérebro com o vício 

 

5 da palavra que passa feito imagem e imagem 

6 que passa feito palavra. Super 8 e metáforas 

7 de túneis elétricos e interligados de linguagens 

8 de signos dispersos e vários, nesta junção árdua, 

 

9 entre o que o poeta pensa e o que de fato prepara; 

10 entre a ourivesaria disciplinada (desde o insight, 

11 o start, o espanto) por que passa tudo o que nasce  

12 da terraplanagem do espírito bem fundo da carne. 

 

13 A alta tensão dos egos. Os amarelos dos sorrisos.  

14 Uma fábrica de poemas. Cheia de muitos vazios. 

Quadro 6 – Poemário 

Fonte: Texto, Facebook, 2017. Organização da pesquisa. 

 

 Para desvelar a ironia nos textos é necessária uma leitura mais atenta, pois as palavras 

apenas indiciam, mas não relevam totalmente as intenções do autor. Em “Poemário”, já no 

primeiro verso, o poeta revela o ar irônico que permeia toda a composição: “uma fábrica de 

poemas (que não existem)”, ou seja, onde se pensa fabricar poemas, mas não se produz 

literatura. Essa fábrica ficaria “lá na mina da rocha de nuvens explodidas”. O verso pode 

conotar lugar nenhum, mas também pode se referir à nuvem, como se tem chamado o 

ciberespaço. Nos versos 3 e  4, o poeta fala do entendimento dos poemas somente a partir de 

suas estruturas métricas. Poemas esses que são “fabricados” por cérebros viciados, mais 

atentos às formas do que ao conteúdo.  
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Na segunda quadra, fala-se da leitura rápida, instantânea: “da palavra que passa feito 

imagem e imagem //
58

 que passa feito palavra. Super 8 e metáforas”. São palavras não lidas, 

apenas assistidas como se fossem imagens, e são imagens não analisadas, apenas visualizadas. 

No verso 5, nem as palavras nem as imagens comunicam como deveriam. A alusão ao filme 

da Kodak releva que o poeta está a falar que a “fábrica de poemas” trabalha também com 

imagem e som. A ideia de hipermídia é ratificada no verso 7: “de túneis elétricos e 

interligados de linguagens”. O verso 8 releva que, apesar dos artefatos tecnológicos, há 

apenas uma junção de “signos dispersos e vários”.  

Ainda explorando o tema apresentado na primeira quadra, na terceira estrofe, o autor 

fala que, nesta fábrica, há uma dissonância “entre o que o poeta pensa e o que de fato 

prepara”. Ao invés do trabalho com as palavras, como um ourives com seus metais raros, há o 

trabalho mediado pela máquina de criar versos que não atendem ao espírito de forma 

metafísica, mas a tudo o que “[...] nasce // da terraplanagem do espírito bem fundo da carne.”.  

No dístico conclusivo “A alta tensão dos egos. // Os amarelos dos sorrisos. // Uma 

fábrica de poemas. Cheia de muitos vazios.”, o poeta revela que todo o esforço fabril em se 

criar textos versificados só serviu para atender “a alta tensão dos egos”. Entretanto, a 

satisfação pela criação de textos frutos de programas de computador é passageira, pois as 

palavras não foram escolhidas para comunicar o que o humano sente, mas para atender ao seu 

anseio de parecer ser escritor. As consequências dos “muitos vazios” dos versos são 

percebidas nos “amarelos dos sorrisos”.  

Associando as informações do poema e tendo o conhecimento de que Poemário é o 

nome de um software que cria textos versificados, pode-se entender o poema como uma 

crítica à mecanização do trabalho artístico.  

Ainda no dístico, o poeta diz que esta “fábrica de poemas” não atente à poesia, mas 

aos egos. Afinal, segundo ele, o produto seria um texto cheio de vazios. O paradoxo chama a 

atenção para o excesso de poemas em detrimento da falta de qualidade.  

O texto, com 3 quartetos e 1 dístico, apesar de não ter seus versos formados por 

decassílabos
59

 (ao todo, são 2 versos alexandrinos
60

 e 12 versos bárbaros
61

), pode ser 

considerado um soneto shakespeareano não apenas devido ao número de versos e à 

                                                             
58

 Vários dos sonetos lyranos (dentre os quais, o analisado neste capítulo) são distribuídos nas páginas com a 

separação dos sintagmas por quebras. Por esta razão, nesta pesquisa, optou-se por utilizar “/” para representar a 

quebra e “//” para representar a mudança de verso. 
59

 Versos com 10 sílabas poéticas (MARQUES, 2008, p. 30). 
60

 Versos com 12 sílabas poéticas (MARQUES, 2008, p. 30). 
61

 Verso com 13 ou mais sílabas poéticas (MARQUES, 2008, p. 30). 
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organização das estrofes, mas devido ao fato de o poeta apresentar uma questão no primeiro 

quarteto, desenvolvê-la em duas quadras e fechar com um dístico conclusivo.  

  

7.2.4.3 Análise do texto da Poetisa C 

 

 As seis publicações da Poetisa C receberam, ao todo, apenas 2 curtidas. As postagens 

da internauta são com poemas compondo uma imagem, algumas delas, também com 

ilustrações, como ocorre com a poema “Exílio” (Figura 19 e anexo 6), que recebeu uma 

curtida. Acompanhando as publicações da poetisa, notou-se que ela é preocupada com a 

apresentação de seus textos. As imagens presentes nas postagens quase sempre recebem a sua 

assinatura.  

 

 
Figura 19 – Post do poema "Exílio" 

Fonte: Grupo Simplesmente Poesias, Facebook, 2017. 

 

 O poema “Exílio” é composto por apenas 6 versos. A poetisa se utiliza tanto de rimas 

externas (presente nas rimas pobres estabelecidas entre os verbos “causou” e “colocou”), 

quanto de rimas mescladas, externas com internas (“frio”, “exílio”, “vazio”).  
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 Em primeiridade, pode-se qualificar a sonoridade do texto e a apreciação da imagem. 

Além disso, também é possível atribuir qualidade às imagens provocadas pelas palavras 

(hipoícones) “frio”, “calor”, “corpo”, entre outras. 

 Das primeiras impressões, vai-se – a partir dos indícios deixados na postagem – 

associando o “frio” (enquanto imagem mental) à imagem escolhida pela poetisa, até que se 

desvele que o frio é consequência do exílio, da solidão na qual o eu-lírico se encontra. Este 

exílio é provocado pelo interlocutor: “Não tem o calor do teu corpo // Só o vazio // Que a sua 

ausência me causou”.  

 Os dos últimos versos ratificam a ideia de solidão. Entretanto, quando atribui a uma 

pessoa a responsabilidade por seu exílio, a Poetisa leva o interpretante a crer que, ainda que 

ela estivesse rodeada de pessoas, a privação da companhia desejada a faria se sentir sozinha e 

exilada.  

 Na imagem, pintada tal como aquarela, há um desenho que mais se parece com um 

vulto (este efeito é característico, frequente nas ilustrações da Poetisa). Pode-se identificar, 

entretanto, um perfil provavelmente feminino que parece olhar do alto para uma imagem com 

casas, aparentemente um povoado. 

 No perfil da figura, é possível identificar um guarda-chuva. Cabelos e roupas jogados 

para uma mesma direção indiciam efeito do vento, confirmando que a personagem se 

encontra em um lugar frio. O cinza que envolve a figura feminina, a partir do simbolismo da 

cor, pode conotar tristeza e/ou dia nublado. 

 Associando o texto à imagem, pode-se ler que o frio do qual a poetisa está a falar não 

é necessariamente relacionado às questões meteorológicas, mas ao exílio criado pelo 

distanciamento de alguém importante cujo calor do corpo faz falta. O frio, neste caso, 

metaforizaria a falta, a saudade.  

  

7.2.4.4 Análise do texto da Poetisa D 

 

 A Poetisa D publicou, em setembro de 2017, 13 poemas no grupo Simplesmente 

Poesias. Todas as publicações foram de textos compondo imagens. A postagem “Setembro 

amarelo” (Figura 20), escolhida para análise, foi a que recebeu o maior número de curtidas (4, 

sendo 1 “amei”). 

 Trata-se de um poema de 12 versos divididos em duas sextilhas. Nota-se que a poetisa 

não se preocupa em criar rimas, já que a única presente no texto é a que se estabelece entre os 

versos 3 e 6 (há uma rima pobre entre os substantivos chão e coração).  
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 Na apresentação, a postagem convida o interpretante a uma leitura em primeiridade. O 

amarelo é a cor predominante. No pano de fundo, há um tom meio mostarda cujo efeito 

lembra uma parede. No título, um amarelo mais aberto, em um tom comum às flores de ipê, 

que aparecem no canto inferior direito da página. 

 

 
Figura 20 – Post do poema "Setembro amarelo"  

Fonte: Grupo Simplesmente Poesias, Facebook, 2017. 

 

 Nota-se que o designer da imagem induz à percepção de todos os elementos, que são 

organizados segundo o campo ótico: do canto superior esquerdo (onde está localizado o título 

do poema) para o canto inferior direito (que é preenchido pela imagem das flores de ipê).  

 Ainda em primeiridade, o leitor pode detectar as qualidades das imagens sugeridas, 

por hipoícones, pela poetisa: “flor amarela” e “ipê amarelo”, por exemplo, são representados 

pelo texto e pela fotografia, não demandando uma interpretação elaborada, mas apenas uma 

percepção.  

No primeiro sexteto, a poetisa faz uma personificação da flor, quando escreve: “ que e 

debruça // no chão”. A utilização da figura de linguagem leva o leitor a substituir a ideia de 

flores caídas no chão (as de ipê, normalmente, caem em quantidade), para a de uma flor que 

se debruça no chão. Neste caso, o verbo é reflexivo, pois a ação do agente é sobre ele mesmo. 
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Sabe-se que quando o sujeito da oração não é humano, o pronome “se” não é utilizado, pelo 

menos não em sua função reflexiva. Entretanto, a personificação permitiu que a flor ocupasse 

dois papéis semânticos na estrutura argumental: agente e paciente do verbo debruçar.  

Também há prosopopeia em “para enxugar a lágrima // do coração”. A reincidência da 

utilização da figura de linguagem indicia que a poetisa não está a falar apenas de flores e 

corações, mas também de seres humanos.  

O desvelamento dos signos do texto tende a levar o interpretante a relacionar o título 

do poema à campanha Setembro Amarelo que vem sendo realizada, no Brasil, desde 2015, 

visando a evitar que sejam ampliadas as taxas de suicídio no país (BRASIL, 2017). Nessa 

perspectiva, a flor que se debruça no chão pode ser alguém que se inclina em direção ao chão, 

ou – metaforicamente – à própria morte.  

Entretanto, também é de possível leitura a flor, como planta, que espalhada no chão, 

ilumina-o e “é convite // para enxugar a lágrima // do coração” fazendo com que quem está 

pensando em atentar contra a própria vida, desista. A poetisa pode ainda falar da flor como 

forma de chamar a atenção da sociedade para o sofrimento dos suicidas. 

 Na segunda estrofe, o ipê simboliza a primavera. Embora o poema tenha sido 

publicado no início da estação das flores, os versos: “Um ipê amarelo // no cinza da cidade // é 

primavera” podem remeter também à primavera como possibilidade de renovação, de cor, de 

alegria. Neste caminho hermenêutico, o ipê representaria a vida no cinza – que pode conotar 

morte (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2009, p.248) – da cidade. A ideia de felicidade é 

ratificada nos últimos versos: “a florescer // pra colorir // como sorriso”.  

 Na leitura semiótica do poema, nota-se que o amarelo do setembro pode simbolizar 

advertência, apelo à atenção (como no semáforo) para a questão dos suicidas. Entretanto, 

também pode conotar uma luz para quem a vida parece não ter sentido.  

  

7. 3 Pesquisa na página do poeta Pedro Lyra 

 

 Para que se pudesse verificar discussões e movimentações em torno da literatura 

versificada em uma página pessoal de um poeta, foi realizada uma pesquisa no Facebook de 

Pedro Lyra.  

 A escolha da página se deu devido ao conhecimento que a pesquisadora tinha da 

produção poética do autor, cujo trabalho de orientação desta pesquisa foi abreviado em razão 

do falecimento do poeta. 
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 Os dados de setembro de 2017 foram levantados entre os dias 9 e 10 de janeiro de 

2018. Além das informações disponíveis na página do poeta, compõe os instrumentos de 

pesquisa uma entrevista realizada pela pesquisadora (Ingrid Ribeiro da Gama Rangel) e por 

Eleonora Campos Teixeira, no dia 1º de outubro de 2015.  

 

7.3.1 Pedro Lyra: poeta de vanguarda 

 

 Pedro Lyra nasceu em Fortaleza-CE, no dia 28 de janeiro de 1945. O poeta e professor 

universitário publicou, entre poemas, ensaios e críticas literárias, 25 livros, sem citar as 

participações em obras coletivas. Segundo o autor escreveu na reedição de sua primeira obra 

Sombras (LYRA, 2017), foram publicados 13 livros de poemas, além de três antologias, dois 

livros completos que foram deixados pelo autor sem que a vida se alongasse mais para que 

houvesse tempo para as publicações (Um poema economista em 76 Saques e Poemitos da 

hora roxa), além do livro que Pedro deixou incompleto (Poema-construção).  

 Com publicações no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Espanha, na Itália e no 

Canadá (LYRA, 2017, pp.5-6), Pedro era um homem cosmopolita. De suas viagens, 

resultavam bagagens de conhecimento para melhor enxergar o seu próprio país. O poeta era 

crítico. Obras como Decisão (1985) e Situações (2015) são exemplos de um Pedro engajado.  

 Além das questões sociais e intelectuais, Pedro também se preocupava em ficar a par 

das mudanças culturais. De vanguarda, ainda na década de 1970, publicou a sua primeira série 

de poemas-postais.  

 Apesar de ter sido um poeta da geração 60, muito acostumado à escrita à tinta ou em 

máquinas de escrever, Pedro penetrou no ciberespaço e o utilizou como um importante meio 

de divulgação de seus pensamentos e, principalmente, de seus poemas.  

 Em entrevista (Apêndice 1), convidado a falar sobre as diferenças entre o texto poético 

e o leitor no tempo do impresso e no tempo do digital, Pedro assinalou: 

 

A receptividade do poema impresso é passiva, solitária e silenciosa: o 

público lê em casa e reage individual e reservadamente ao prazer e/ou à 

iluminação que a leitura de um bom poema provoca. [...] A receptividade do 

poema publicado na Net também parte dessas situações, mas não se esgota 

nelas: o leitor pode interpelar o autor e pode se manifestar criticamente na 

sequência da leitura, inclusive por uma manifestação áudio/visual. E sua 

crítica tem a mesma potencialidade de difusão que tem a publicação virtual 

do poema. Portanto, é ativa, social e exposta. Tudo ao contrário do 

impresso. 
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Encantado com a comunidade que alunos criaram no Orkut, a fim de estudarem 

Desafio (LYRA, 1991) para o vestibular da UFC, Pedro entrou na RSD. Depois, migrou para 

o Facebook e continuou a propagar os seus versos pelo espaço virtual.  

 

7.3.2 A pesquisa dos textos lyranos na RSD: resultados  

 

 Criada em julho de 2009, a página no Facebook do poeta Pedro Lyra tem inúmeras 

publicações divididas entre postagens de cunho pessoal (muito poucas), postagens opinativas 

(sobre política, literatura) e postagens de poemas. 

 Seus 89 álbuns de 2.978 imagens relacionadas a conteúdos acadêmicos e literários, 

sem contar as publicações nas quais o poeta foi marcado pelos amigos virtuais, relevam quem 

era Pedro: “Um escritor: poesia, ensaio, crítica”, como ele mesmo detalhou em sua página.  

 Imigrante digital, Pedro era desenvolto no ciberespaço. Suas publicações têm vídeos, 

imagens estáticas, comentários. O poeta sabia se manter vivo na internet. Frequentemente on-

line, Pedro alimentava as relações com seus 1639 amigos virtuais.  

 Sobre a média de amigos que os indivíduos costumam ter no Facebook, Leandra 

Zanqueta comenta: 

 

Atualmente, no Facebook, o usuário tem em média 338 amigos virtuais. As 

pessoas mais jovens tendem a ter um número maior de contatos: 27% dos 

usuários de 18 a 29 anos têm mais que 500 amigos, enquanto 72% dos 

usuários de 65 anos ou mais têm 100 contatos ou menos. Se for homem, um 

usuário com 120 contatos costuma interagir com 7 amigos (ZANQUETA, 

2014, pp. 162-163). 

 

 Pedro Lyra fazia questão de responder aos comentários de seus leitores. Muito solícito, 

dava verdadeiras aulas no ciberespaço. Talvez, por esta razão, tenha fugido às estatísticas da 

média de 100 amigos. Muitos eram os poetas, alunos e leitores, em geral, que queriam 

conversar com Pedro que, ao ser perguntado se, com o diálogo direto (na RSD) houve o 

aumento de afetividade entre ele e seus leitores, respondeu: “Tinha que haver! No meu caso, 

em 2 sentidos. Os poemas que tenho postado são de duas vertentes: uma lírica, de poemas de 

amor; e uma satírica, de poemas sociais”. 

 Em levantamento
62

 de dados e publicações de setembro de 2017 na página do poeta, 

foram encontradas 32 postagens com poemas lyranos. Mesmo estando em um mês de eventos 

                                                             
62

 Realizado nos dias 9 e 10 de janeiro de 2018. 
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e homenagens (show e recital no Sesi
63

, em Itaperuna; lançamento da Construção do poema 

(BENEVENUTI; CAMPOS; RIBEIRO, 2016) no Festival Doces Palavras, realizado em 

Campos dos Goytacazes; homenagem em Petrópolis; sem falar na organização do XIV 

Encontro Interdisciplinar de Estudos Literários, em Fortaleza-CE), Pedro não deixou de se 

dedicar aos seus leitores internautas.  

 Entre as publicações (relacionadas no Apêndice 8) estão 25 diferentes poemas, 

considerando que alguns foram publicados mais de uma vez, em distintos formatos (vídeos, 

imagens estáticas, textos). 

 Em relação à apresentação das postagens, 20 eram de poemas com textos compondo 

uma imagem (um deles era uma digitalização); 12 de poemas declamados em vídeos (cinco 

declamações de leitoras e sete de Pedro) e apenas um texto sem nenhum trabalho de imagem.  

 As postagens de setembro de 2017 receberam, até a data da pesquisa, 320 curtidas. 

Das quais, 147 (47,4%) foram para postagens com textos compondo uma imagem estática; 

161 (51,9%) para poemas declamados ou cantados em vídeos e apenas 2 (0,6%) curtidas 

foram para a publicação em texto.  

 

Postagens 

lyranas 

Curtidas Comentários 

Compartilhamentos 

    

Total leitores Pedro 

20 textos 

compondo 

imagens estáticas 

136 10 0 1 147 23 35 3 

12 poemas em 

vídeos 
148 11 2 0 161 10 12 1 

1 texto sem 

qualquer imagem 
2 0 0 0 2 1 0 0 

Tabela 3 – Recepção dos poemas lyranos, no Facebook 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Como se pode notar na Tabela 3, alguns leitores de Pedro escolheram especificar as 

suas curtidas (amei, haha, uau) para poemas compondo imagens ou presentes em vídeos. 

Também é possível verificar, na tabela, a incidência de comentários referentes aos 

poemas de Pedro, independentemente da forma de apresentação das postagens. Comentários 
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do poeta também foram registrados. Os comentários dos leitores, na maioria das vezes, 

traziam elogios como os referentes à publicação do poema “Desafio” (Anexo 7), de 21 de 

setembro de 2017: 

 

 

Figura 21 – Comentários de alguns leitores de Pedro Lyra ao post "Desafio" 

Fonte: Facebook, 2017. 
 

 Na Figura 21, também é possível verificar que os comentários de Pedro eram cordiais, 

normalmente em agradecimento. Entretanto, o poeta respondia às perguntas dos internautas, 

quando elas surgiam.  

Apesar da boa visibilidade dos textos de Pedro, houve apenas quatro 

compartilhamentos no período da pesquisa, três de textos compondo imagens e um de poema 

em vídeo.  

 Nas publicações em vídeo, além dos botões de manifestação de recepção, dos 

comentários e do compartilhamento, há ainda a marcação (que é automática na RSD) do 

número de visualizações. Os poemas, cantados ou declamados em vídeos, receberam 1.743 

visualizações, das quais, 1.040 (59,6%) foram para os poemas musicados.   

 

7.3.3 Análise semiótica do “Soneto da Fêmea VIII – A indecidível” 
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 Optou-se por analisar “A indecidível”, soneto
64

 da série “Fêmea”, do livro Desafio 

(2002, p. 214) por ter sido o poema que mais repercutiu na página de Pedro durante o mês da 

pesquisa. Ao todo, a composição, que foi publicada em texto compondo imagem estática e 

também em diferentes tipos de vídeos (declamações do poeta, de leitora, poema musicado), 

recebeu 107 curtidas (10 amei, 2 haha); 5 comentários de leitores e 4 comentários do poeta. 

Além disso, os vídeos foram visualizados 519 vezes.  

 O soneto, analisado geneticamente pela pesquisadora, compõe o livro com críticas 

genéticas de poemas de Pedro Lyra (BENEVENUTI; CAMPOS; RIBEIRO, 2016, p. 52). No 

YouTube, no canal “Sonetos Lyranos”, “A indecidível” está em dois vídeos contendo: 

declamação da pesquisadora, com 68 visualizações, e a apresentação no Festival de Poesia 

Falada, por Cássia Alves e Taís Loiola, com 25 visualizações. Ainda no YouTube, o vídeo 

com o poema musicado por Valber Meireles e editado por Rosângela Carvalho foi visualizado 

1.532 vezes. 

 A publicação escolhida para ser analisada foi a que o poema aparece compondo a 

imagem, para que a análise ficasse mais voltada para o texto. Na postagem de 25 de setembro 

de 2017, Pedro publica, na RSD, o soneto sem as alterações comentadas pela crítica genética 

(BENEVENUTI; CAMPOS; RIBEIRO, 2016, p. 52). Entretanto, a leitura do poeta, em vídeo, 

evidencia as emendas.  
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Figura 22 – Soneto da Fêmea - VIII, Pedro Lyra.  

Fonte: Facebook, 2017. 

 

 O soneto lyrano analisado tem, logo em seu primeiro verso, o vocativo “meu amigo”. 

O poeta chama o leitor para adverti-lo sobre a importância de se tomar cuidado com as flechas 

femininas. Em vez de vírgulas, Pedro se utiliza de quebras para dividir os sintagmas e marcar 

o vocativo. 

 Para desvelar “as flechas”, o leitor tem que ler a palavra não como as armas utilizadas 

pelos índios, mas como meios de encantamento utilizados por cupidos. A partir do 

conhecimento do simbolismo do signo, o leitor poderá compreender que as flechas estão, no 

poema, relacionadas às estratégias femininas utilizadas durante o processo de conquista do 

amante.  

No terceiro verso, o poeta recorre a metáforas (subclassificação peirciana de 

hipoícone), para desenhar, em um aposto, uma mulher de comportamento paradoxal: “fonte e 

abismo / barro e nuvem”. A mulher lyrana é o início, é de onde surge a vida, como a fonte; 

mas também é o fim, como o abismo. É barro, palpável, moldável; mas também é nuvem: 

inalcançável, imprevisível.  
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O verbo ser, de ligação, no quarto verso, não está relacionado à permanência, mas a 

uma situação condicional, transitória. “é uma serva / quando desejante, // uma tirana / quando 

desejada.”. Os predicativos do sujeito “mulher”, apesar de serem compostos por artigos e 

substantivos – “uma serva”, “uma tirana” – poderiam ter sido substituídos por adjetivos: servil 

e tirana, sem o artigo. Entretanto, está nítida a intenção do poeta em alertar que a mulher se 

personifica e não apenas se comporta com serva ou tirana. Os versos (4 e 5) induzem o 

interpretante a imaginar, de forma icônica, a mulher transfigurada de diferentes formas. 

No sexto verso, Pedro novamente descreve o comportamento paradoxal feminino, 

dessa vez fazendo uso de conjunções alternativas: “Ora pousa / ora flana”. O verso é 

concluído com o neologismo “indecidível”. Em todas as quatro publicações impressas, a 

palavra utilizada para fechar o verso é indecidida. Entretanto, na primeira publicação virtual, 

o poeta rasura o texto, chegando à versão final “indecidível” (RIBEIRO, 2016, p.58). Sobre a 

rasura, a pesquisadora comenta: 

 

Mais de 15 anos depois da primeira publicação, Pedro modifica seu verso. 

Isolado, bem no centro do soneto, numa estrofe de um verso só, ele visualiza 

o pousar e o flanar da fêmea diante do homem e do mundo. A transformação 

muda a forma de ver a mulher: daquela que não se decide para aquela que 

não deseja se decidir ou se fazer entender. Uma emenda tão definitiva e tão 

expressiva que foi usada para título do soneto. (RIBEIRO, 2016, p.58). 

 

 O ícone, a mulher imaginada pelo poeta, vai sendo – verso por verso – retratada no 

soneto. No sétimo e no oitavo versos, há indícios de que a musa lyrana deixa de atender às 

suas próprias vontades “por tática” e “por ímpeto”. A mulher que deseja se doar, não atende 

aos anseios do corpo por fazer farte de sua tática, no jogo da conquista, negar-se. Por outro 

lado, também quando racionalmente decide se negar, doa-se por ímpeto. Os versos ratificam a 

figura de uma pessoa imprevisível. 

 Nos versos 9 e 10, o verbo “abandona” aparece de forma reflexiva (9º verso) e de 

forma ativa (10º verso). “E se abandona / sem nenhum recato; // e te abandona / sem nenhum 

remorso.”. Em ambos os casos a mulher abandona (a si ou ao interlocutor) ciente de sua ação. 

Não tem medo ou recato de se abandonar no prazer, não tem remorso em abandonar quem não 

mais deseja.  

 Os versos 11 e 12 descrevem oscilações entre o que a fêmea diz ser ou desejar do que, 

em algumas situações, faz. “Não quer ser objeto / mas se enfeita; // luta por ser sujeito / mas 
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se entrega.”. Talvez o poeta, no lirismo masculino
65

, não tenha cogitado que a mulher poderia 

se enfeitar para si mesma e o fato de se entregar a um amor não a impediria de ser sujeito, 

ciente de suas escolhas.  

 Nos dois últimos versos do soneto, Pedro recorre às imagens simbólicas de “anjo” e de 

“fera” para explicar as diferenças no comportamento da fêmea em estado de amor e de 

desamor: “Nem anjo é mais suave / quando ama; // nem fera é mais cruel / quando desama.”.  

 Gumbrecht (2010) aborda a possibilidade de a arte produzir presença em vez de 

fomentar hermenêuticas. No Soneto da Fêmea VIII, Pedro faz uso de hipoícones para 

personificar, em imagens, a mulher lyrana, estimulando que o leitor a sinta em primeiridade.  

 O signo indicial, importante para a secundidade, não aparece apenas em uma palavra. 

Do terceiro ao décimo quarto verso, Pedro vai apontando para o comportamento ambíguo 

feminino, por meio de palavras antagônicas. Os paradoxos que compõem os versos são os 

indícios que Lyra aspira que o leitor desvele a fim de compreender por que têm que ter 

cuidado com as flechas da fêmea. 

 Descobertos os hipoícones e decifrados os índices, o leitor pode conceber os 

simbolismos que giram em torno da fêmea lyrana. Daquela que não tem nome próprio, mas 

artigo definido, “a mulher” (no terceiro verso). A fêmea metaforizada pelo poeta é indecidível 

por opção, agente de seus atos.  

A mulher lyrana se permite ser fêmea, atendendo aos anseios de seu corpo, mas 

também pensa, tem suas táticas. É simbólica porque representa todo um gênero, porque trata 

da mulher que lutou para que se fizesse ouvida a sua voz. Decifrá-la é fazer uma leitura em 

terceiridade.  

 

7.4 Resultados: confrontos entre dados e postagens de Pedro Lyra e do Simplesmente 

Poesias 

 

 A pesquisa no Simplesmente Poesias permitiu que se observasse que muitos membros 

não participaram ativamente do grupo com curtidas, compartilhamentos, comentários ou 

postagens. Durante todo o mês analisado, apenas 119 dos 21.441 usuários (o que representa 

0,5%) manifestaram-se de alguma forma visível. Os números confirmam a tese de Recuero 

(2012) de que muitos internautas são integrantes de RSD, mas não, necessariamente, 

interagem com os outros usuários das redes. 
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 A quantidade de membros no grupo virtual, desde a primeira pesquisa (em 2015) 

sofreu oscilações (Apêndice 9). Entretanto, de maior relevância é o declínio da participação 

dos “facebookianos”. Na primeira pesquisa exploratória realizada no grupo (de 9 a 15 de 

outubro 2015), foram publicados 202 poemas autorais em uma semana; na segunda pesquisa 

(de 16 a 27 de janeiro de 2017), 95 poemas em 12 dias e na pesquisa referente a setembro de 

2017 foram verificadas 105 autopublicações em 30 dias. A média de poemas autopublicados 

(Gráfico 1) caiu de 28,8 para 3,5 por dia. 

 

 
Gráfico 1 – Média de autopublicações por dia no grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

O declínio da participação no grupo não foi apenas entre os poetas. Os leitores 

passaram a “curtir” menos os poemas autorais. Em 2015, foram 914 curtidas; em janeiro de 

2017, 240, e em setembro de 2017 foram 78 curtidas para os poemas autorais. A média diária 

de curtidas por poema autopublicado caiu de 4,5 para 0,1. 

 

 
Gráfico 2 – Média de curtidas por autopublicação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A comparação entre os dados levantados em três diferentes momentos, no grupo 

virtual, revelou que houve um declínio da participação dos membros do Simplesmente Poesias 

que pode ter influenciado a diminuição do número integrantes.  É ainda possível que esses 

declínios estejam relacionados à qualidade dos textos autopublicados. 
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Apesar de compreender que o Simplesmente Poesias não necessariamente representa 

toda a RSD, acredita-se que os dados levantados indiciam que nem sempre o fato de fazer 

parte de um grupo auxilia o poeta no aumento de sua notoriedade.  

Constatou-se que, embora grupos em RSD sejam importantes meios de divulgação 

literária, alguns poetas conseguem mais visibilidade em páginas pessoais, como se pode 

verificar na observação do Facebook de Pedro Lyra que, já em 2015, comentava que a 

receptividade de seus textos na RSD era boa: 

 

[...] são numerosas as curtidas; os comentários sempre de aprovação e alguns 

até com uns elogios algo exagerados; e os compartilhamentos sempre 

fecundos, gerando outras curtidas e comentários.  

Claro que podia ser ainda maior e melhor, mas eu não recorro a um certo 

expediente, que julgo algo incômodo: não apelo a leitores, nem a amigos – 

apenas posto o poema na minha página. Eles veem a postagem na Página 

Inicial do Facebook e leem. (Apêndice 1). 

 

Os dados da pesquisa confirmam o comentário de Pedro. As 32 postagens literárias (de 

setembro de 2017) do poeta cearense receberam uma média de 10 curtidas. A média de Pedro 

é maior do que a das autopublicações no Simplesmente Poesias que, no mesmo período, ficou 

em 2,6 curtidas por poema autoral.  

Pedro Lyra também recebeu um número maior de comentários (34 na página de Lyra e 

10 na do grupo virtual) e de compartilhamentos (foram quatro de textos lyranos e nenhum de 

textos autopublicados no Simplesmente Poesias). 

Em relação à apresentação das postagens, tanto as de Pedro como as do grupo virtual 

eram, na maioria das vezes, com textos compondo imagens. Este tipo de apresentação 

também foi verificado como predominante em posts de poetas que conquistaram notoriedade 

nacional a partir da RSD (comentados no capítulo 6).  

O texto como parte de uma imagem é visualizado por inteiro na timeline, 

diferentemente do texto digitado diretamente no mural que, quando extenso, aparece com o 

link “leia mais”, nem sempre clicado por internautas apressados. Nas apresentações com 

textos compondo imagens, os poetas podem escolher a fonte, o pano de fundo e ainda podem 

inserir ilustrações. Este tipo de apresentação pode contribuir para que o poema viralize da 

forma que foi escrito pelo poeta com a manutenção, inclusive, de quebras como as presentes 

nas divisões dos sintagmas de alguns sonetos lyranos. 
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As pesquisas revelam que, embora a maioria dos poetas afirme que a internet não 

influencia na escrita de seus textos, há uma preocupação notável com a apresentação dos 

posts.  

O trato com a apresentação pode ser significativo para a recepção dos poemas pelos 

internautas, como comentou a Leitora B, mas não é o fator determinante para se alcançar um 

bom número de curtidas. Afinal, Pedro Lyra, embora não tendo feito uso de ilustrações para 

as autopublicações de setembro de 2017, recebeu mais curtidas do que, por exemplo, a Poetisa 

C que, apesar de uma notória preocupação com a estética visual de suas postagens, não obteve 

significativas manifestações de receptividade por parte dos leitores do Simplesmente Poesias. 

Ao analisar a qualidade dos poemas levantados pela pesquisa, pode-se verificar que 

autores como Pedro Lyra e Poeta B publicaram textos que apresentam elementos que 

convidam o leitor – por meio de uma boa articulação das palavras e pelo uso de figuras como 

metáforas – a análises mais aprofundadas, gerando novas hermenêuticas.  

 Segundo os poetas (Lyra e Poeta B), cujas preocupações com as suas escritas são 

evidentes, a maioria dos poemas divulgados no ciberespaço não tem qualidade. O Poeta B 

declarou (como já citado), que “[...] a qualidade de 90 por cento dos poemas não é boa”. Para 

Pedro Lyra: 

 

Falta a esses jovens poetas algo fundamental para a arte: senso de forma. O 

que vemos é a predominância do espontaneísmo. O poema pós-moderno está 

muito solto. Uma linha debaixo da outra, sem organicidade interna e também 

sem uma figuração mais intensa. É um texto mais aberto e direto, que tem a 

necessidade de se comunicar claramente, diretamente, principalmente 

quando se tem os instrumentos tecnológicos. (Apêndice 1). 

 

No grupo virtual, há publicações de bons textos, mas também há – corroborando as 

falas de Lyra e do Poeta B – textos mais aligeirados. Publicações como a do Poeta A e da 

Poetisa C, por serem demasiadamente prosaicas, deixam pouco espaço para os leitores e 

diferem do que a pesquisa bibliográfica aponta como arte poética literária.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo maior apontar as mudanças – de acesso, de 

apresentação, de conteúdo e de divulgação – nos poemas a partir de autopublicações no 

ciberespaço. Especificamente, objetivou-se comparar as diferentes formas de divulgação de 

textos poéticos, no tempo da escrita e no tempo da informática; verificar as possibilidades de 

autopublicação ofertadas pelo Facebook; analisar as características dos poemas divulgados na 

RSD, tanto em grupos como em páginas pessoais e observar a receptividade, pelos usuários 

da rede, de poemas virtualmente autopublicados. Após a análise da literatura, referente ao 

tema, e dos dados coletados, são apresentadas as considerações finais sobre os resultados da 

pesquisa.  

 O estudo partiu da hipótese de que poemas escritos para serem divulgados em RSD 

têm características distintas dos impressos em livros porque o meio convida ao uso de novos 

recursos (como imagem, áudio e vídeo) e à redução dos tamanhos de textos para que as suas 

leituras sejam facilitadas. Percorrido o caminho metodológico planejado, pode-se concluir que 

a hipótese está parcialmente correta.  

 Constatou-se que os poemas divulgados na internet têm, em sua maioria, 

características distintas dos publicados em livros impressos. Não se pode, porém, ser taxativo 

e, como McLuhan (2011), afirmar que “o meio é a mensagem”, assim como seria ingenuidade 

desconsiderar a influência do meio de comunicação, ainda que não no conteúdo, na 

apresentação e na divulgação da mensagem poética. 

 Os dados levantados pela pesquisa apontam que poucos são os autores que 

autopublicam poemas apenas com textos escritos diretamente no mural do Facebook. A 

maioria dos poetas tem algum tipo de preocupação com a estética visual dos posts, indiciada 

pelo uso de imagens (estáticas ou em vídeo), pela eleição da cor do pano de fundo e pela 

preocupação com a escolha da fonte em que o texto é escrito. Esta atenção à apresentação das 

postagens deve-se tanto às possibilidades oriundas da diversidade de ferramentas e mídias 

disponibilizadas pela RSD quanto à preocupação com a receptividade dos textos.  

 As manifestações dos leitores, em setembro de 2017, no grupo Simplesmente Poesias, 

revelaram que as publicações compostas ou ilustradas por algum tipo de imagem receberam 

mais curtidas e comentários do que os textos escritos diretamente no mural da RSD e que, 

apesar de não muito curtidos, os vídeos despertaram o interesse dos internautas, como 

revelam os números de visualizações. 
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 Pode-se verificar também que a maior parte dos poemas autopublicados no grupo 

social do Facebook não tem mais do que 13 versos. O que alimenta a crença de que o poema 

no ciberespaço tende ao minimalismo. 

 Entretanto, os dados resultantes da pesquisa na página de Pedro Lyra revelam que 

mesmo publicando textos mais longos (a maioria das publicações do autor era composta por 

sonetos), o poeta recebeu mais manifestações de receptividade por parte dos internautas do 

que os do grupo virtual. Além disso, os textos lyranos foram mais comentados, o que revela o 

interesse dos leitores pelos conteúdos das publicações.  

 Desta forma, a hipótese de que os poemas postados no ciberespaço são diferentes dos 

publicados em livros foi parcialmente confirmada. Constatou-se que ocorreram sim 

modificações nas apresentações dos textos, inclusive nos de Lyra. Entretanto, em relação ao 

tamanho e ao conteúdo dos poemas, notou-se um movimento de resistência – em publicações 

como as do Poeta B e de Pedro Lyra – ao senso comum de que as postagens na internet devem 

ser minimalistas e aligeiradas, para que não se consuma muito tempo com a leitura.  

 A pesquisa teórica foi fundamental para o entendimento de questões referentes à 

comunicação social e à literatura. Em relação à comunicação social, compreende-se que 

MuLuhan pretendia dizer que a diferente postura do receptor em relação a um determinado 

meio já poderia ser entendida como a principal mensagem. A pesquisa revelou as mudanças 

de posturas nos distintos tempos tecnológicos e nas plurais eras culturais. Mudaram-se as 

possiblidades de escrita devido à redução da necessidade de memorização das mensagens e da 

ampliação do acesso às informações. 

 A cibercultura é formada pela inteligência coletiva, visível na disponibilização de 

conteúdos digitalizados por todo o Planeta, pela interatividade e pelas redes de colaboração. O 

indivíduo da “cultura do acesso” não precisa ler as publicações na internet, como sugeria a 

maioria dos livros, de forma linear. Ele pode experimentar caminhos, decidir como navegar 

na rede. 

 Entretanto, no terceiro capítulo, verificou-se que a arte poética demanda um olhar 

autêntico sobre o mundo e, ainda que o espaço virtual seja colaborativo, poemas são escritos 

por seres humanos que, em um movimento dialético, são capazes de criar suas próprias teses 

ou de contar de forma particularizada as suas emoções. Com arte, é possível, a partir do 

indivíduo, falar do e para o Homem. 

 O quarto capítulo revelou que o mercado editorial de livros impressos, apesar de ser 

um entrave, não impede que poetas comuniquem seus versos aos leitores. Autopublicações, 
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que já eram realizadas no tempo da escrita, encontraram na internet um espaço mais 

democrático e acessível. 

 Se o ciberespaço está aberto a ocupações, as RSD – discutidas no quinto capítulo – 

permitem que os internautas ganhem ainda mais voz. Nelas, autores e leitores estão mais 

próximos. Os poetas das RSD, assim como os da geração mimeógrafo, saem de seus núcleos e 

vão ao encontro de seus leitores.  

 No sexto capítulo, verificou-se que o Facebook é um importante espaço de 

autopublicação de poemas. As opções multimídias de postagens e as ferramentas de expressão 

de opinião fazem da rede social não apenas um significativo meio de divulgação poética, mas 

um fecundo espaço de interação entre os que, de alguma forma – seja como autor, editor, 

pesquisador ou leitor –, estão ligados à literatura versificada. 

 A pesquisa de campo, detalhada do sétimo capítulo, tornou possível a análise de 

alguns dos poemas autopublicados no Facebook. Por meio de uma leitura semiótica, pode-se 

verificar que a maioria das publicações atendeu, em relação à apresentação visual, aos apelos 

da cibercultura. Alguns poetas cederam ainda à tendência de escrita mais minimalista e 

postaram textos com uma quantidade pequena de versos.  

 Em relação à escrita literária em si, pode-se verificar que, assim como no tempo 

anterior à informática, existem poetas que trabalham mais os signos, que consideram a 

inteligência dos leitores, que valorizam o processo semiótico e que produzem obras de arte. 

Assim como há os que escrevem de forma prosaica suas mensagens distribuídas em versos.  

 O estudo revelou que também entre os poetas marginais (na década de 1970) já havia 

textos considerados superficiais. Assim, o ciberespaço não impulsiona, necessariamente, a 

escrita prosaica e despreocupada de poemas, mas permite que toda pessoa que tenha acesso à 

internet possa escrever textos em versos e intitular-se poeta.  

 A pesquisa na página do poeta Pedro Lyra foi importante para revelar que, apesar de 

serem autopublicados textos de qualidade duvidosa, como alguns verificados no grupo virtual, 

é possível usar o Facebook para a autopublicação de poemas mais substanciosos. Embora 

alguns internautas inclinem-se à rapidez e à superficialidade, há – na RSD – quem escolha 

poetas para leituras mais atentas e até mesmo demoradas.  

 Os objetivos formulados nesta pesquisa foram alcançados. O ciberespaço, mais 

especificamente o Facebook, provocou mudanças de acesso, apresentação e divulgação de 

poemas. Entretanto, embora se tenha verificado que alguns autores consideram em demasiado 

a opinião dos leitores que, no espaço virtual, estão mais próximos, em relação ao conteúdo do 
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texto literário, a escolha continua sendo do escritor, afinal, em poemas, é a voz do poeta que 

se deseja ouvir. 

 Além dos objetivos da pesquisa, pode-se verificar que mesmo com os apelos para a 

estética visual das postagens e para a publicação de textos menores, o que atrai e mantém o 

leitor é o trabalho de face – explicado por Recuero (2009; 2014). O Facebook permite que se 

tenha visibilidade, afinal, a RSD possui um incontável número de usuários. Por meio da 

visibilidade, pode-se alcançar também popularidade.  Entretanto, nem tudo o que é popular é 

entendido como bom. Os primeiros valores aqui citados são relacionais.  

 Para conquistar valores de relações cognitivas, mais do que notoriedade, é preciso 

conteúdo. No processo de construção de uma boa reputação é importante que se aproveite da 

popularidade, mas que não se torne refém dela. Na arte literária, escrever para se manter 

popular não garante a conquista de uma boa reputação. Por fim, no mais alto degrau dos 

valores explicados por Recuero (2009; 2014), tem-se a autoridade, o notório saber. Na RSD, 

têm autoridade os internautas cujas opiniões são respeitadas porque se sabe que não são frutos 

de nenhuma tendência, mas de um processo cognitivo. No campo da poética, é autoridade o 

autor que escreve de forma autêntica, cuja obra os leitores, ainda que possam discordar do 

conteúdo, desejam ter notícias.  

 As publicações de Pedro Lyra eram bem recebidas na RSD porque o poeta, depois de 

uma vida dedicada ao estudo e ao fazer literário, conquistou uma boa reputação. Esta 

reputação, por sua vez, era mantida devido à qualidade de seus textos e projeção de sua 

imagem de poeta no campo literário que lhe proporcionavam também autoridade, tanto no 

meio acadêmico como no cibercultural.  

 Não se pretende dizer que os poetas do Simplesmente Poesias, por terem recebido 

menos manifestações de receptividade no período da pesquisa do que Lyra, não tenham 

competência e talento para a escrita de poemas. Entretanto, publicações autorais de qualidades 

duvidosas de alguns autores podem contribuir para a formação de uma reputação negativa do 

grupo, que pode estar a fazer com que alguns internautas, ainda que continuem a ser membros 

do Simplesmente Poesias, deem menos atenção às postagens divulgadas na página.  

 Defende-se a tese de que, ainda que best-sellers de pouco valor para a literatura 

existam e que alguns poetas conquistem notoriedade por postagens sem poesia, o leitor de 

poemas, tanto de livros impressos quanto de publicações na internet, ainda respeita a 

autoridade dos que, de forma autêntica, dedicam-se ao trabalho artístico com as palavras.  
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APÊNDICE 1 – Entrevista com o poeta e professor Pedro Lyra 

 

Entrevista concedida a Ingrid Ribeiro da Gama Rangel e a Eleonora Campos Teixeira no dia 

01 de outubro de 2015, por e-mail. 

 

1 – Pedro, como um poeta da geração 60, você acompanhou algumas fases da poesia 

brasileira. Quais foram as principais transformações na arte poética da década de 60 aos dias 

atuais? 

PL: A Geração-60 consolidou o pós-moderno no Brasil, introduzido pelo segmento 

Vanguardista da Geração de 45, representado pioneiramente pelo Concretismo, com a 

Exposição de Arte Concreta em São Paulo, em 1956 – e a Vanguarda era apenas o 

Modernismo na Europa, exato meio século antes (Futurismo, 1906). Sim, o Concretismo é 

realizado por poetas da Geração de 45, que não se restringe ao seu núcleo Esteticista, 

representado por Ledo Ivo e outros: compreende também o Participante, representado por 

Moacyr Félix, Ferreira Gullar e outros; e o Construtivista, representado por João Cabral, 

Gilberto Mendonça Teles e outros. Demonstro isso em Sincretismo (Rio, Topbooks, 1995), 

livro em que localizo a Geração-60 na cadeia evolutiva da nossa poesia e a conceituo como 

criadora de uma poesia sincrética, na medida em que congrega uma grande variedade de 

estilos, formas e tendências, assim como a de 45. 

A de 60 se compõe de 3 grandes segmentos, que denominei de: 1) a Tradição 

Discursiva – com poetas que permaneceram na exploração do verso e da imagem como 

fautores poéticos; 2) o Semioticismo Vanguardista – com seus 2 movimentos de vanguarda: o 

Poema-Processo (1967) como expansão do Concretismo e a Arte-Postal (1970) como 

expansão do Poema-Processo; 3) e o Achado Alternativo – com poetas que desistiram da 

edição convencional e editaram eles próprios suas obras em folhetos artesanais, muitos até 

domésticos, impressos (antes das máquinas reprográficas ou fotocopiadoras) num aparelho 

obviamente já extinto (mas que era uma grande novidade tecnológica da época) chamado 

“mimeógrafo”, e distribuídos ou vendidos de mão em mão à entrada dos mais diversos 

espaços (clubes, praias, restaurantes, teatros, cinemas etc.), com alguns deles migrando para a 

música popular. O que essa geração produziu de mais típico foi a poesia de combate, de 

resistência à ditadura militar: digo que ela “entrou em cena com o sonho de mudanças no 

coração e depois com a corda da ditadura no pescoço”. 

Depois, temos a Geração-80, que denominei de Performática: ela expande as 

experiências de 60 e radicaliza a saída do poema do livro para os espaços sociais. Esta é a 

geração pós-ditadura, pós-tevê, a primeira a entrar em cena já dispondo do computador e 

contemporânea do nascimento da Internet. Aqui está não apenas o seu específico mas também 

o seu problema: seduzida pela amplitude, pelo hedonismo e pelas virtualidades dos espaços 

abertos pelas novas mídias, essa geração – produzindo em clima de plena liberdade – adotou a 

performance como sua tática mais típica. Mais que a leitura, o recital: num bar, num 

restaurante, numa praia, numa praça, num clube ou mesmo em teatros, não cabe um poema 

mais extenso, muito complexo, muito menos o tom elegíaco. Tem que ser o texto breve, com 

feição de fragmento, quase sempre hedônico. E mais que o livro, o clip: a filmagem prévia ou 

“ao vivo” da performance. Depois – na seqüência do vertiginoso progresso da tecnologia 

midiática – multiplicada em DVDs, pen-drives e postada em home-pages, em sites coletivos, 

no Facebook ou no YouTube. Assim como a Geração-60 aproximou a poesia da música, a 

Geração-80 aproximou-a do (mini)teatro. 

Com esses novos objetos em mente, essa geração curvou-se ao minimalismo exigido e 

imposto pela lógica e pela natureza desses veículos e assim não pôde construir uma obra de 

maior relevo. Em quase todos, predomina o poema curto, de dicção descontraída, com o 
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objetivo de agradar e fisgar o público. Além das home-pages individuais, dos sites coletivos 

(como o Jornal de Poesia, editado por Soares Feitosa, com mais de 1.000 poetas da língua; o 

Alma de Poeta, editado por Luiz Fernando Proa e Claudia Gonçalves), de jornais ou revistas 

eletrônicas (como o Portal Literal, de Heloisa Buarque de Hollanda), das grandes 

comunidades virtuais (como a Discutindo Literatura, moderada por Luciana Peçanha Pires no 

extinto Orkut; o Café Filosófico das 4, moderada da Alemanha por Christina Hermann), essa 

obra já vasta encontra-se dispersa pelo ciberespaço (no Twitter não cabe!) – e em alguns 

desses sites o poema longo tem de ser fragmentado, o que implica uma séria deformação.  

Finalmente, temos a Geração-2000. É a produção mais recente. E é o que  

constatamos, se não como dominante, ao menos como específico. O fragmento, além de 

reconhecidamente mais simples de se produzir, sem maiores exigências ao criador, se oferece 

de forma irresistivelmente sedutora. Postado na Net, ele se abre a uma prática também nova: a 

interatividade, que admite o que até então a poesia não apenas rejeitava, mas ignorava – o 

hibridismo autoral, a autoria dupla ou mesmo coletiva. Isso acaba sobrepondo o texto ao autor 

e assim desindividualizando a criação: não interessa quem produziu – interessa o produto. 

Comum na música popular, sobretudo no samba carnavalesco, é a mesma lógica do mercado 

não-cultural: a receptividade se sobrepõe à criatividade e avalia-se o blog menos pelo nível do 

seu conteúdo que pela quantidade de acessos. É o exato equivalente do best-seller. 

Com seus limites, sua imposição de um máximo de caracteres, os retângulos desses 

sites acabaram acomodando os poetas no texto miúdo. Claro: pode-se perfeitamente produzir 

uma obra-prima no limite dos 140 caracteres do Twitter, mas é muito-muito raro. E resta 

sempre a sensação de insuficiência, uma como admissão da incapacidade ou do desinteresse 

em desenvolver logicamente uma ideia poética ou em desenvolver poeticamente uma ideia 

lógica. Com poucas exceções – as daqueles momentos de insight do poeta, que logra 

apreender e condensar num mínimo de palavras uma ideia original ou profunda, numa forma 

sedutora – esses fragmentos só se salvam quando reunidos num conjunto capaz de fornecer 

uma imagem da realidade que o envolve. No fundo, eles constituem uma recusa ao 

pensamento elevado, à tentativa de apreensão (senão da totalidade, sonho sepultado pelas 

teorias da Pós-modernidade, mas realizado de modo satisfatório pelos poetas mais altos da 

nossa tradição) ao menos da amplitude do real, sobretudo numa época de globalização das 

relações humanas – e não apenas as políticas e econômicas, mas também as culturais: basta o 

flash do instante, o extravasamento da emoção, o registro da ideia, tudo bem adaptado ao clip. 

Mas, além de Omar Khayyam e Ricardo Reis, não há notícia de grandes poetas com poemas 

tão diminutos.  

Essa poética fragmentária corre o risco de acabar tendo importância apenas coletiva: o 

conjunto poderá oferecer o retrato de uma época – a sua época de produção – capaz de refletir 

a realidade que o envolve, mas é muito incerto que, com essa “fórmula”, algum nome 

individual venha a obter uma posição de maior relevo na história da nossa poesia: há um 

grande nivelamento, sem o realce que sempre destacou um ou outro nome nas gerações 

passadas. São muitos epígonos – e até agora, mesmo entre os mais reconhecidos e 

convincentes, nenhum que já pudesse ser apontado como epônimo. Mas eles ainda contam 

com os ideais 20 anos para ascender aos níveis mais altos das gerações anteriores. 

 

2 - Em sua opinião, quais foram as principais contribuições que a internet trouxe para a 

poesia? 

PL: Destaco 3 grandes inovações: 1) Uma alternativa à publicação. – Foi uma solução para a 

angústia radical dos jovens poetas: a de não terem onde nem como publicar. Agora têm: a Net 

eliminou os intermediários (o editor, o distribuidor, o livreiro) e libertou o poeta da limitação 

econômica do custo financeiro das edições. Resolveu esse castrante problema. Quando 

reconhecido, ele poderá fazer o caminho inverso do poeta clássico: se este migrou do livro 
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para a Net, o bom poeta cibernético pode migrar da Net para o livro. 2) A interatividade com 

o leitor. - Ao comentar ou compartilhar o poema que acabou de ler (e aprovar!), o leitor dá ao 

poeta a certeza de que está sendo lido, muitas vezes no instante mesmo da publicação. Esses 

comentários podem realimentar o poeta e o compartilhamento o conduz a outros leitores, que 

podem se multiplicar em progressão geométrica. 3) A acessibilidade universal. – Ele pode ser 

lido não mais apenas na hora, mas em todo o mundo, por dezenas, centenas ou milhares de 

leitores, dependendo da popularidade do autor, porém mesmo que não tenha tantos contatos 

ou seguidores – o que não tinha como acontecer como o poema em livro. Aliás, já em 1970 eu 

afirmava, no Manifesto do Poema-Postal: “O poema no livro está enterrado”. 

O poema no ciberespaço perde apenas a portabilidade da obra, que o livro impresso 

(ou o folheto) preserva acima de todas as vantagens do livro virtual (ou do e-book. Enquanto 

o impresso é autônomo, com uma concretude em si mesmo, o virtual depende de um aparelho, 

que pode falhar na hora. 

 

3 - Para você, os poemas divulgados na internet têm qualidade? 

PL: A maioria, não. A opção pelo (aliás: a curvação ao) minimalismo está formando uma 

geração de aficcionados do minitexto. Vão crescer sem motivação ou, pior ainda, sem 

condição de ler – e criar! – algo mais desenvolvido, isto é, abrangente e aprofundado. E 

rastejar no plano do imediato e do superficial. Podemos mesmo estar caminhando para o fim 

de formas como o romance, tragado pelo cinema e pela telenovela, como parece já termos 

chegado ao da epopeia, tragada a poesia pela música popular. E também ao da alta cultura, 

restando somente o utilitário e o diversional. 

Textos que não passariam de um verso mais longo, como num Vinicius ou num 

Schmidt, são decompostos e verticalizados – frequentemente uma mísera palavra por linha – e 

assim apresentados como poemas, até o absurdo do “poema” de uma linha só (não direi verso, 

pois que não versa...). Infeliz eco do “Samba de uma nota só” – sendo que este é uma 

programática, expressiva, bela (e desenvolvida!) canção, das mais emblemáticas da “Bossa-

Nova”.  

Falta a esses jovens poetas algo fundamental para a arte: senso de forma. O que vemos 

é a predominância do espontaneísmo. O poema pós-moderno está muito solto. Uma linha 

debaixo da outra, sem organicidade interna e também sem uma figuração mais intensa. É um 

texto mais aberto e direto, que tem a necessidade de se comunicar claramente, diretamente, 

principalmente quando se tem os instrumentos tecnológicos. 

 

4 - Em sua opinião, quais são as principais características do poeta pós-moderno? 

PL: Há 5 notas muito evidentes: 1) a brevidade – com poemas insuficientemente 

desenvolvidos; 2) o hedonismo – o autoabandono ao desejo de fruição do momento; 3) o 

personalismo – a circunscrição do universo social ao eu; 4) o coloquialismo – uma escritura 

em tom de fala; e 5) o espontaneismo, que acabei de mencionar. São as 5 marcas mais nítidas 

e ostensivas da poesia (de toda a arte) hoje dominante – melancólico desfecho para uma 

prática que, desde suas origens, vinha se mantendo num nível superiormente satisfatório.  

A fusão dessas 5 notas na opção preferencial pelo poema curto vela e desvela o desejo 

obsessivo de presença em espaços sociais: é atrativo de ler, palatável de recitar, cômodo de 

transcrever, fácil de decorar, simples de entender, ideal para um meme e barato de exibir num 

clip ou mesmo numa inserção de vídeo ou de tevê. É a literal transformação do poema em 

objeto de consumo. E assim porque, antes, são traços definidores da própria pós-modernidade, 

comandada pela televisão, pelo computador e pelo celular: a profusão de opções oferecidas 

pela sociedade do espetáculo, quase que simultâneas, se choca com a hipótese de alongamento 

ou complexificação das “atrações”, em face do desejo do seu público preferencial de não 
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“perder” nenhuma delas. Diariamente, a publicidade reforça essa ideia: “Você não pode 

perder essa...” 

 

5 - Como imigrante digital, você acompanhou o desenvolvimento das novas mídias. Compare 

a relação entre o texto poético e o leitor no tempo do impresso e no tempo do digital. 

PL: A receptividade do poema impresso é passiva, solitária e silenciosa: o público lê em casa 

e reage individual e reservadamente ao prazer e/ou à iluminação que a leitura de um bom 

poema provoca. A única resposta possível é através da crítica, quando esse leitor dispõe de 

espaço para essa manifestação, o que a vasta maioria não tem, e quase sempre sem 

possibilidade de contato com o autor, que pode estar no outro lado do mundo. A receptividade 

do poema publicado na Net também parte dessas situações, mas não se esgota nelas: o leitor 

pode interpelar o autor e pode se manifestar criticamente na sequencia da leitura, inclusive por 

uma manifestação áudio/visual. E sua crítica tem a mesma potencialidade de difusão que tem 

a publicação virtual do poema. Portanto, é ativa, social e exposta. Tudo ao contrário do 

impresso. 

 

6 - Quando e por que você decidiu migrar para a publicação também em mídias digitais? 

PL: Ora, quando comprei o meu primeiro computador e quando penetrei no ciberespaço, 

ainda no final do século passado. E migrei muito espontaneamente, por uma óbvia exigência 

da nossa época: quem está fora da Net está fora do seu tempo. E a Net já está fazendo pela 

poesia mais do que a mídia impressa sempre fez. Os suplementos literários dos jornais estão 

se acabando (a mais recente “morte” foi a do “Prosa e Verso” d´O Globo, que aliás já tinha 

praticamente eliminado a poesia quando jogou a palavra “Verso” para a contracapa do 

caderno...). As revistas impressas que publicam poesia têm uma circulação muito restrita. E 

um destino fatal: vêm todas direto para o Facebook. Eu mesmo já fiz muito isso: publico um 

poema em qualquer mídia impressa – e levo na hora para a minha página. E lá ele será muito 

mais lido, e comentado, e compartilhado... como vocês duas podem atestar. Aliás, vocês são 

hoje leitoras preferenciais. 

 

7 - O seu leitor internauta influencia na produção de sua obra? 

PL: Na produção, não; na reavaliação e na divulgação, sim. Tenho um caso interessante. Na 

1ª edição de Desafio – Uma poética do amor (Rio, Tempo Brasileiro, 1991), o “Soneto de 

constatação-XXVI” (p.194) fala num “espelho cego”. Na 2ª edição, 10 anos depois 

(Fortaleza/Rio, Ed.UFC/Topbooks, 2001), com o número VII, emendei para “espelho aceso” 

(p.233). Um dia, “passeando” pelo Google, deparei-me com um comentário de uma menina 

no Orkut, em que ela elogiava o soneto e acrescentava: “Adorei a imagem do espelho cego”. 

Fui conferir com o livro e percebi que minha emenda tinha sido um erro: que, aplicado a 

espelho, o adjetivo “cego”, por lhe negar o seu atributo essencial (“ver” = deixar ver), é, por 

essa negatividade, muito mais expressivo do que “aceso”, com toda a sua positividade, que 

configura apenas um reforço (“ver mais”). Restaurei na hora o sintagma original e assim ele 

reaparece, outros exatos 10 anos depois, no opúsculo Ideações – 30 Sonetos conceptuais 

((Rio, Ibis Libris, 2012, p.19) com o número VIII, o subtítulo de “Contra o destino” – e com o 

“cego” no lugar do “aceso”. Queria agradecer a essa menina, porém não mais a encontrei. 

Agradeço agora, aqui – quem sabe ela lerá esta entrevista... 

 

8 -  Como você avalia a receptividade de seu texto no ciberespaço? 

PL: Considero-a muito boa: são numerosas as curtidas; os comentários sempre de aprovação 

e alguns até com uns elogios algo exagerados; e os compartilhamentos sempre fecundos, 

gerando outras curtidas e comentários.  



185 

 

Claro que podia ser ainda maior e melhor, mas eu não recorro a um certo expediente, que 

julgo algo incômodo: não apelo a leitores, nem a amigos – apenas posto o poema na minha 

página. Eles veem a postagem na Página Inicial do Facebook e leem. 

Nesse processo, identifico 3 tipos de leitores: 1) os amigos reais, 2) os amigos virtuais, 

3) os leitores ocasionais. Dependendo da reação deles e das minhas circunstâncias, respondo e 

agradeço a cada um, na hora; quando muitos, faço um agradecimento geral. Gosto 

particularmente de agradecer e responder a quem entra pela primeira vez: é mais um leitor.  

Considerando que tenho mais de 1.000 amigos facebookianos, o meu poema é mais lido no 

ciberespaço do que no livro impresso, que nunca teve uma edição para além de 1.000 

exemplares. E se o Fecebook pode ensejar 1.000 leituras de um poema num mesmo dia, uma 

edição de 1.000 exemplares de um livro de poesia leva anos para se esgotar. E jamais um 

poema foi lido em livro por 1.000 pessoas num mesmo dia. (com as possíveis exceções 

pragmáticas). 

 

9 - Depois que passou a divulgar sua obra na internet, você continuou a publicar livros. Qual o 

meio de comunicação que costuma receber o texto em primeira mão? Justifique. 

PL: Claro que a Internet: hoje, escrevemos um poema e quase imediatamente o publicamos 

no Facebook. O livro sai bem depois. A diferença decorre da própria natureza desses 2 

veículos: na Net, o poeta é autônomo, pode ser publicado sozinho; no livro, tem que se coletar 

uma certa quantidade. Também no Manifesto do Poema-Postal eu já destacava esse fato: o 

postal instaura a autonomia do poema. Como a Net. 

No começo, relutei em postar textos inéditos em livro, com receio de apropriação, mas 

esse receio aos poucos se dissipou, e hoje já conto com uma quantidade considerável de 

poemas postados, todos eles com resposta imediata de leitores os mais diversos. 

 

10 - Não é raro, devido ao distanciamento, o leitor fantasiar a figura do artista. Você acredita 

que a internet fez com que os poetas e demais artistas ficassem mais humanos aos olhos dos 

leitores? Explique. 

PL: Certamente que sim: ela os aproxima e põe em contato o artista e seu público – coisa que 

o livro, por exemplo, não faz. Mas é preciso que o autor se disponha a esse contato. Os muito 

popularizados não têm como contatar com sua multidão de leitores, mas em quantidade 

reduzida isso é bom. Problema é que, muitas vezes, o contato destrói a aura do mito – e o 

autor pode perder esse leitor. Isso é comum entre os astros da cultura de massa: a decepção 

dos fãs numa recepção fria, às vezes até grosseira. Entre os poetas, jamais. 

A questão é esta, e é um perigo, porque a imagem que o público faz do artista é 

sempre invariavelmente superior à figura real: quando encontra, a decepção pode ser fatal. 

E veja que coisa triste: acontece geralmente o oposto com as figura do mundo da política. O 

eleitor detesta um sujeito mas, quando se encontram, o cara se mostra tão receptivo e tão 

simpático, por mais falso e interesseiro que seja, que inverte a posição do outro. A diferença 

radical é que o artista está sempre pensando apenas em sua obra (portanto, para os outros); 

esse político está sempre pensando apenas em mais um voto (portanto, para si mesmo). 

 

11 - Com o diálogo direto houve o aumento de afetividade entre você e seus leitores? 

Comente. 

PL: Tinha que haver! No meu caso, em 2 sentidos. Os poemas que tenho postado são de duas 

vertentes: uma lírica, de poemas de amor; e uma satírica, de poemas sociais. 

Na vasta maioria, os poemas de amor são mais recepcionados por mulheres, o que é 

bem natural e previsível, por uma afinidade com os sentimentos expostos no poema. E pode 

ser muito prazeroso quando se encontra na vida real uma pessoa com quem se vinha 

conversando de um modo tão bonito apenas no espaço virtual. Com frequência, produzem 
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gestos profundamente humanos, muito comoventes e muito gratificantes. Exemplos: o poeta 

autografa um livro para uma leitora e ela põe o texto na sua página; ou reproduz a capa do 

livro; ou, mais afetuoso ainda, uma foto com a redação da dedicatória – ou um abraço, com o 

livro na mão. Para um poeta, isso tem um valor humano muito profundo. E essa leitora fica 

sendo especial. No meu Facebook, tenho vários álbuns com imagens como essas – e vocês 

duas estão em várias delas! 

Os poemas políticos geram uma clara divisão: até podem ser curtidos indistintamente, 

mas só são comentados e compartilhados por quem demonstra uma identidade ideológica, o 

que também é muito natural e previsível. Ainda não recebi nenhum comentário de 

contestação. 

 

12 - Você está prestes a lançar um CD de alguns sonetos musicados e um DVD com 

declamações de leitoras. Como têm sido essas experiências? 

PL: Ambas nasceram bem espontaneamente. O CD: Estava eu tranquilamente em casa 

quando toca o telefone: era a minha querida amiga Denise Emmer. Eu havia prefaciado seu 

livro A equação da noite, em 1985, e ela me convidava a ir à sua casa, que tinha uma surpresa 

para mim. Se era surpresa, não podia perguntar de que se tratava: fui na hora. Ao entrar, 

identifico na música que se espalhava pelo ar uns versos do meu “Soneto do amor nascendo”, 

do livro Desafio – Uma poética do amor (p.24). “Mas o que é isto?” – indaguei, muito 

embevecido. E ela, que além de bela poeta é uma musicista completa, como compositora, 

letrista (aliás: musicadora de poemas), violoncelista e cantora: “Acabei de musicar e gravar”. 

Jamais uma música me soou tão bela! Ela incluiu a canção no LP Cantiga do verso avesso, 

gravado pela Continental, do Rio, em 1993, lado A, faixa 3. 

Anos depois, foi um outro musicista também completo: meu ex-aluno na 

UENF/Campos-RJ Valber Meireles, de Itaperuna-RJ, me comunicando que havia colocado 

música no 8º “Soneto da Fêmea”, do mesmo livro. Rosangela Carvalho, uma amiga comum, 

ilustrou a canção e postou no YouTube, onde tem hoje mais de 1.000 exibições. 

Com 2 poemas musicados, brotou espontaneamente a ideia de musicar outros e gravar 

um CD, levando a poesia para o disco. Tinha publicado em 2010 o livro Poema e Letra-de-

música – Um confronto entre duas formas de exploração poética da palavra, em que nego que 

a letra possa ser tratada como poema. E reconheço que o poema ganha muito em penetração e 

popularidade quando musicado. E aí? Tendo de cor todos os sonetos do livro, numa bela noite 

de lua cheia pego uma cerveja e um cigarro, vou à varanda do meu apartamento e começo a 

cantar um soneto, eu – que nunca fui capaz de melodiosamente juntar duas notas... Em um 

minuto, estava musicado e gravado num celular o soneto “Uma coisinha”. Narrei o episódio 

em aula e brinquei com a turma: que é muito mais fácil fazer música do que poesia. Para 

escrever um soneto, passo às vezes uma noite inteira, entrando pela madrugada, ou só 

concluindo no dia seguinte; para musicar um soneto, só precisei de um minuto!  

Pois em seguida fiz mais 2: “Um Se-Além” e “Além do seu sentido”. E solicitei a uns 

amigos da área que musicassem outros poemas. Kadim Duedel musicou o “Soneto de 

advertência”; minha mulher Ágata, o soneto “Mais real”; minha filha Lienne, o “Soneto do 

amor perdido”; minha amiga Delayne Brasil, o soneto “Também será”, e o poema “A uma 

Ninfa” para a 2ª edição do livro Contágio – Poesia do desejo, de 1993. E o Valber e sua banda 

musicaram alguns outros. O resultado é o CD ReDesafio, a ser lançado ainda este ano, com 14 

poemas: 11 deles musicados por amigos, sendo 9 de Desafio, 3 de Contágio e 2 de Ideações. 

O DVD: Num lançamento de Desafio em Fortaleza, em 2011, ocorreu-me a ideia de pedir a 

cada uma das meninas presentes que escolhesse um soneto e o lesse – e eu filmei tudo num 

celular. Isso se repetiu muitas vezes. Até que, certo dia, resolvi providenciar a gravação de 

todos os sonetos do livro – e solicitei a colegas, alunas, amigas, leitoras que fizessem o 

mesmo. O resultado é o DVD que acompanhará a próxima edição do livro. em que elas leem 
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os sonetos “de Consolação”, em que a mulher fala como amante, e “de Provocação”, em que a 

mulher fala como musa, e dialogam comigo nos “de Confrontação”. Eu mesmo li o restante, 

principalmente aqueles em que fala o próprio poeta.  

São leituras descontraídas, no clima da hora – com apenas uns poucos gravados em 

casa e em meu gabinete na Faculdade. Além da proporcionada ao poeta por uma boa crítica 

sobre sua obra, por uma tradução, por um prêmio, por uma antologização ou por uma 

reedição, só reconheço uma satisfação equivalente: é ouvir o seu poema na voz de uma 

leitora. 

 

13 - Esses tipos de trabalhos estreitam a sua relação com os seus leitores? 

PL: Certamente que sim: são mídias diferentes, meios de cointato diferentes, cada um com 

uma particularidade própria. Uma coisa é o poema lido num livro: atividade individual e 

solitária; outra, o poema lido na Net: uma atividade que pode ser social e interativa; outra, o 

poema ouvido na voz de uma leitora especial: uma recepção mais emotiva; outra, o poema 

cantado numa bela interpretação: uma recepção até mais sensorializada, pelo acréscimo da 

melodia. Estou aguardando a reação do público. 

 

14 - Quais são as principais características de seus leitores? 

PL: Ah, esta pergunta deixo para vocês mesmas responderem: afinal, além de alunas, 

orientandas, brilhantes colegas, amigas queridas, hoje vocês são as mais típicas representantes 

desses meus leitores. E mais ainda: minhas novas e especiais críticas.  

Por tudo isso, um duplo e muito grato e longo abraço. E até as festas de novos 

lançamentos. 
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APÊNDICE 2 – Representações gráficas dos dados coletados na primeira pesquisa de 

levantamento no grupo do Facebook, Simplesmente Poesias 

 

Período observado: de 9 a 15 de outubro de 2015. 

 

 
Gráfico 3: Apresentações das autopublicações do Simplesmente Poesias (entre 9 e 15 out. 2015) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

 

 
Gráfico 4: Curtidas a autopublicações no Simplesmente Poesias (entre 9 e 15 out. 2015) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

46 (23%) 

152 (75%) 

4 (2%) 

Apresentações das autopublicações 

Texto

Texto e imagem estática

Texto e vídeo

125; 14% 

789; 86% 

0; 0% 

Curtidas 

Texto

Texto e imagem estática

Texto e vídeo
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APÊNDICE 3 – Representações gráficas dos dados coletados na segunda pesquisa de 

levantamento no grupo do Facebook, Simplesmente Poesias 

 

Período observado: de 16 a 27 de janeiro de 2017. 

 

 
Gráfico 5: Apresentações das autopublicações do Simplesmente Poesias (entre 16 e 27 jan. 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 
Gráfico 6: Curtidas a autopublicações do Simplesmente Poesias (entre 16 e 27 jan. 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

18 (19%) 

75 (79%) 

2 (2%) 

Apresentações das autopublicações 

Texto

Texto e imagem estática

Texto e vídeo

17 (7%) 
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36 (15%) 

Curtidas 

Texto

Texto e imagem estática

Texto e vídeo
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APÊNDICE 4 – Tabela com as manifestações dos membros do Simplesmente Poesias 

durante todo o mês de setembro de 2017 

 

Usuários Autopublicações 

Postagens 

não 

autorais  

Curtidas 

(Curti) 

 Curtidas 

(Amei) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(curti) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(amei) 

Comentários 

na própria 

postagem 

Comentários 

em 

postagens 

dos outros 

POETA 1 3               

LEITORA A     6           

POETA 2 1               

MEMBRO 1       1         

MEMBRO 2     2         4 

MEMBRO 3     1           

MEMBRO 4       1         

MEMBRO 5     1           

MEMBRO 6     1           

MEMBRO 7     1           

POETA 3 4               

MEMBRO 8   1             

MEMBRO 9     1           

MEMBRO 10     1           

POETA 4 2 1             

MEMBRO 11     5           

MEMBRO 12     1           

MEMBRO 13     1           

MEMBRO 14     2         2 

POETA 5 2               

MEMBRO 15     1           

POETISA 6 1   1           

MEMBRO 16     1           

POETA 7 2               

MEMBRO 17     1 4       2 

MEMBRO 18     1           

POETISA 8 5       1       

MEMBRO 19   1 2           

MEMBRO 20     4           

POETA A 7               

LEITORA B     9           

MEMBRO 21     1 1         

MEMBRO 22     1           

POETISA C 6               

MEMBRO 23     1           

MEMBRO 24     5         8 

MEMBRO 25 1               

MEMBRO 26     1           

POETA 10 1               

POETISA D 13 2             

POETA 11 1               

MEMBRO 27     1           

POETA 12 2               

POETISA 13 2               
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Usuários Autopublicações 

Postagens 

não 

autorais  

Curtidas 

(Curti) 

 Curtidas 

(Amei) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(curti) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(amei) 

Comentários 

na própria 

postagem 

Comentários 

em 

postagens 

dos outros 

MEMBRO 28       1         

POETISA 14 2               

MEMBRO 29   13             

MEMBRO 30     1           

MEMBRO 31     2           

POETA 15 2               

MEMBRO 32     2           

MEMBRO 33     1           

MEMBRO 34     1           

POETA 16 2               

POETA 17 1               

POETISA 18 5               

POETA 19 3               

POETA 20 1   1           

MEMBRO 35     1           

MEMBRO 36     2           

MEMBRO 37     10           

POETA 21 2 1             

POETA 22 1               

POETA 23 1               

MEMBRO 38   2             

POETISA 24 5               

MEMBRO 39     1           

MEMBRO 40   2             

POETISA 25 3 1             

ADMINIST. 1   36 36 12 15 13 10 2 

POETISA 26 1               

ADMINIST. 2   10   1         

MEMBRO 41     7           

MEMBRO 42     1           

MEMBRO 43   1             

MEMBRO 44     3           

MEMBRO 45     1           

MEMBRO 46     1           

POETISA 27 1               

MEMBRO 47     1           

POETISA 28 1               

MEMBRO 48   1             

MEMBRO 49     4           

MEMBRO 50     2 1         

MEMBRO 51   1 4           

POETA B 13               

MEMBRO 52     1           

MEMBRO 53   1             

MEMBRO 54       1         

MEMBRO 55   1   5   1     

MEMBRO 56     6 1       5 

MEMBRO 57     1           

POETA 29 1 4 5           

MEMBRO 58     1           
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Usuários Autopublicações 

Postagens 

não 

autorais  

Curtidas 

(Curti) 

 Curtidas 

(Amei) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(curti) 

Curtidas na 

própria 

postagem 

(amei) 

Comentários 

na própria 

postagem 

Comentários 

em 

postagens 

dos outros 

POETA 30 1               

MEMBRO 59     1           

MEMBRO 60     1           

MEMBRO 61     1           

MEMBRO 62     1           

MEMBRO 63     1           

POETA 31 1               

MEMBRO 64       1         

MEMBRO 65     1           

MEMBRO 66       1       2 

POETISA 32 1               

MEMBRO 67     1           

MEMBRO 68     1           

MEMBRO 69     1           

MEMBRO 70     3           

MEMBRO 71     1           

MEMBRO 72   8             

POETA 33 1               

MEMBRO 73   2     1       

MEMBRO 74     4           

MEMBRO 75     1           

MEMBRO 76     1           

MEMBRO 77     1           

POETA 34 3               

MEMBRO 78     1           

TOTAL: 105 89 170 31 17 14 10 25 

Tabela 4 – Manifestações dos membros do Simplesmente Poesias (set. de 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Observação: As identidades dos membros do grupo foram resguardadas.  
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APÊNDICE 5 – Representações gráficas dos dados coletados, no Simplesmente Poesias, 

durante todo o mês de setembro de 2017 

 

 
Gráfico 7: Apresentações das autopublicações do Simplesmente Poesias (setembro de 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 
Gráfico 8: Curtidas a autopublicações do Simplesmente Poesias (setembro de 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

18 (17%) 

29 (28%) 
55 (52%) 

3 (3%) 

Apresentações das autopublicações 

Texto

Texto e imagem estática

Texto em imagem estática
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5 (6%) 

20 (26%) 

52 (67%) 

1 (1%) 

Curtidas para autopublicações 

Texto

Texto e imagem estática

Texto em imagem estática

Texto e vídeo
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Gráfico 9: Comentários a autopublicações do Simplesmente Poesias (setembro de 2017) 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (40%) 

6 (60%) 

Comentários em autopublicações 

Texto

Texto e imagem estática

Texto em imagem

estática6

Texto e vídeo
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APÊNDICE 6 – Respostas dos poetas ao questionário elaborado pela pesquisadora 

 

POETA A  

 

1 - Você escreve poemas há quanto tempo? 

A poesia apareceu muito cedo na minha vida... quase que posso dizer que os primeiros 

poemas apareceram pouco depois de aprender a escrever (as primeiras quadras surgiram na 

escola - dia da mãe, natal, etc). 

 

2 - Quantos poemas, aproximadamente, você já publicou na internet? 

Perto de 400. 

 

3 - Tem algum livro de poemas publicado? Se sim, quantos? 

Já publiquei 7 livros. No final de Fevereiro será lançado o 8º 

 

4 - Você publica primeiro na internet ou em livros? 

Só depois de serem editados em livro é que os publico na internet 

 

5 - Você tem a intenção de publicar um livro com os seus poemas? 

Eu edito porque escrevo mas não escrevo para editar... Quando surge alguma proposta de 

editora é que eu lhes envio material para livro 

 

6 - Você considera boa a receptividade de seus textos junto aos internautas? Por quê? 

A aceitação dos internautas é interessante mas dou mais valor às opiniões dos leitores dos 

meus livros 

 

7 - A internet influencia na escrita e na apresentação (Tamanho do texto, inserção de 

vídeos, imagens, etc.) de seus poemas? 
Para mim a Internet funciona apenas como ferramenta de divulgação e nunca como forma de 

influência. Por essa razão os meus poemas não são acompanhados de imagem. Apenas o 

poema com os dados do livro onde pode ser encontrado 

 

8 – Você gosta de ler poemas de outros autores na internet? 

O meu trabalho como coordenador de antologias e colecções obriga-me a conhecer 

minimamente o que se  vai escrevendo nas redes sociais, para saber quais os autores que 

podem interessar para cada um dos projectos que organizo 

 

 

 

 

POETA B  

 

1 - Você escreve poemas há quanto tempo? 

25 anos 

 

2 - Quantos poemas, aproximadamente, você já publicou na internet? 

Mais de duas centenas  

 

3 - Tem algum livro de poemas publicado? Se sim, quantos? 
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Sim. 1 livro SANGUE DA PALAVRA (2007), 1 AUDIOBOOK (2008) 1 E-BOOK (2014) À 

VENDA NAS MELHORES LIVRARIAS VIRTUAIS DO MUNDO 

 

4 - Você publica primeiro na internet ou em livros? 

Atualmente faço da internet uma obra aberta. Posto os poemas novos na minha página do 

Facebook. A possibilidade de lançar um livro tradicional ainda existe, sempre... 

 

5 - Você tem a intenção de publicar um livro com os seus poemas? 

Respondido na 4 

 

6 - Você considera boa a receptividade de seus textos junto aos internautas? Por quê? 

Poesia não é um artigo de consumo, digamos, popular; por diversas razões. Caso prefira, vou 

deixar meu telefone depois da última resposta e você pode me ligar. Essa é uma questão 

complexa. 

 

7 - A internet influencia na escrita e na apresentação (Tamanho do texto, inserção de 

vídeos, imagens, etc.) de seus poemas? 

Não influencia. Se eu escrevesse prosa, certamente a questão do tamanho seria importante, 

mas não é o caso quando trata-se de poemas 

 

8 – Você gosta de ler poemas de outros autores na internet? 

Sim. Nos grupos que eu participo. Entretanto, cá entre nós, a qualidade de 90 por cento dos 

poemas não é boa. 

 

 

 

POETISA C  

 

1 - Você escreve poemas há quanto tempo? 

Escrevo desde criança, mas comecei a escrever mais regularmente faz um ano 

 

2 - Quantos poemas, aproximadamente, você já publicou na internet? 

Mais de 15, não sei ao certo                                  

 

3 - Tem algum livro de poemas publicado? Se sim, quantos? 

Ainda não. 

 

4 - Você publica primeiro na internet ou em livros? 

Na internet. 

 

5 - Você tem a intenção de publicar um livro com os seus poemas? 

Algum dia, sim. 

 

6 - Você considera boa a receptividade de seus textos junto aos internautas? Por quê? 

Considero que se eu fosse homem, eles teriam muito mais "popularidade" e nem precisariam 

ser tão bem elaborados. Mas de forma geral, eles tem uma boa receptividade sim. 

 

7 - A internet influencia na escrita e na apresentação (Tamanho do texto, inserção de 

vídeos, imagens, etc.) de seus poemas? 

Nem tanto. 
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8 – Você gosta de ler poemas de outros autores na internet? 

Sim. 

 

 

 

POETISA D  

 

1 - Você escreve poemas há quanto tempo? 

Comecei a escrever com 12 anos e de lá para cá, teve alguns períodos de pausa. 

 

2 - Quantos poemas, aproximadamente, você já publicou na internet? 

Considerando o período do Recanto das Letras, e mais recentemente, com as redes sociais, 

mais de 700 com certeza. 

 

3 - Tem algum livro de poemas publicado? Se sim, quantos? 

Ainda não. Tenho um escrito em fase de produção editorial e um segundo em processo de 

construção. Esse escrito é de poesia para crianças. 

 

4 - Você publica primeiro na internet ou em livros? 

Primeiro na Internet (a não ser aqueles que pretendo publicar em livro). 

 

5 - Você tem a intenção de publicar um livro com os seus poemas? 

Sim, ainda este ano de 2018. 

 

6 - Você considera boa a receptividade de seus textos junto aos internautas? Por quê? 

Sim, meu primeiro sinal foi quando bem no início da página o público que mais me 

acompanha sempre é quem não me conhece, ao invés de amigos e conhecidos. O número de 

pessoas que me acompanham tem crescido bastante. 

 

7 - A internet influencia na escrita e na apresentação (Tamanho do texto, inserção de 

vídeos, imagens, etc.) de seus poemas? 

Sim, com certeza. Como tenho uma formação em comunicação e artes, tento compor as 

imagens da melhor maneira possível. Com textos, geralmente são curtos ou coloco na íntegra 

na descrição. Com as imagens, posso chegar a ficar procurando a imagem ideal para cada 

poema por mais de uma hora. Geralmente, fico lendo até ter uma imagem mental como 

referência. 

 

8 – Você gosta de ler poemas de outros autores na internet? 

Sim, bastante. Como também trabalho com produção cultural, acredito que um artista também 

é as referências que tem – seja poemas, cinema, artes visuais, lugares, teatro, etc... 
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APÊNDICE 7 – Respostas das leitoras do Simplesmente Poesias ao questionário 

elaborado pela pesquisadora. 

 

 

LEITORA A 

 

1 – Na sua opinião, poemas divulgados na internet devem ser mais curtos? 

Pra mim o tamanho não  importa desde que sejam bons. 

 

2 – Você acha importante a apresentação visual do texto (uso de imagens e vídeos, por 

exemplo)? 

Eu gosto  de uma boa apresentação  videos falados nao, pois gosto de ler 

Mas nunca deixei de ler nada por causa disso. 

 

3 – Você gosta de comentar, com os próprios poetas, os poemas que lê? 

Não muito embora acho que eles gostem disso. 

 

4 – Você costuma compartilhar poemas no Facebook? 

As vezes se eu gostar muito. 

 

5 – Você tem o hábito de ler poemas também em livros? 

Bem pouco  

 

6 – Você já comprou algum livro de poemas? 

Já  

 

7 – Na escola, estimulavam a leitura de poemas? 

Nao na epoca que estudei  ao se falava delesnao havia aulas de literatura. 

 

8 – Qual é o seu poeta preferido? 

Embora eu goste muito de poemas eu nao co heco muitos autores 

Mas gosto de Cecilia Meireles  

 

9 – O que o leva a gostar de ler poemas? 

Eu não o sei dizer, só gosto deles fico imaginando como surgiu cada um e oque sentia quem 

escreveu. 

Acho a historia dos poetas muito triste. 

 

 

 

 

LEITORA B 

 

1 – Na sua opinião, poemas divulgados na internet devem ser mais curtos? 

De preferência sim. 

 

2 – Você acha importante a apresentação visual do texto (uso de imagens e vídeos, por 

exemplo)? 



199 

 

Acho sim. Afinal, são formas de chamar a atenção para as postagens. 

 

3 – Você gosta de comentar, com os próprios poetas, os poemas que lê? 

Só quando o texto chama muito a minha atenção. 

 

4 – Você costuma compartilhar poemas no Facebook? 

Só se eu gostar muuuito! 

 

5 – Você tem o hábito de ler poemas também em livros? 

Raramente. 

 

6 – Você já comprou algum livro de poemas? 

Sim 

 

7 – Na escola, estimulavam a leitura de poemas? 

Não. 

 

8 – Qual é o seu poeta preferido? 

Cecília Meireles 

 

9 – O que o leva a gostar de ler poemas? 

As palavras bonitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

APÊNDICE 8 – Autopublicações de Pedro Lyra –Setembro de 2017 

 

Data  Autopublicação Apresentação 
Curtidas Total de 

Curtidas 
Compart. 

Comentários 
Vis. 

Curti Amei Haha Uau Leitores Pedro 

02 

set. 

  

  

Últimas tentativas Texto na imagem  6 

   

6 

 

1 

  Soneto de Advertência  Texto na imagem  23 3 

  

26 

 

4 8 

 

Soneto de Advertência  

Vídeo de leitora 

(Musicado) 4 

   

4 

   

275 

03 

set. A condição natural II Texto na imagem  3 

   

3 

    

04 

set. 

  

  

Soneto de Constatação IV 

Duplos exageros Texto na imagem  6 

   

6 

    A natural condição I 

O poeta e o político Texto na imagem  3 

   

3 

    Soneto de Confrontação V Vídeo de leitora 1 

   

1 

 

1 1 64 

05 

set. 

  

Julgamentos Texto na imagem  6 

   

6 

    
Soneto de Constatação I  Vídeo de leitora 13 

   

13 1 1 1 149 

08 

set. Governanças Texto na imagem  4 

   

4 

    09 

set. 

  

O poeta e o político IV Texto na imagem  10 2 

  

12 

 

3 10 

 
Errância Texto na imagem  5 

   

5 

  

2 

 

11 

set. 

  

  

S. de Constatação XLII  

Nada mais Texto na imagem  3 

   

3 

    S.de Consolação XXV  

Por ser uno Texto na imagem  7 

   

7 

    Vivências Texto na imagem  13 3 

  

16 2 1 3 

 

16 

set. 

  

Soneto do amor perdido 

Vídeo Sesi Itaperuna 

 (Musicado) 11 

   

11 

 

1 2 244 

Retrato 

Vídeo Sesi Itaperuna   

(Musicado) 10 

   

10 

   

183 

17 

set. 

  

Soneto da Fêmea VIII  

A Indecidível 

Vídeo Sesi Itaperuna  

 (Musicado) 58 8 1 

 

67 

   

338 

Soneto de Constatação XII Texto na imagem  1 

   

1 

    

18 

set. 

  

  

Soneto da Fêmea VIII  

A Indecidível 

Vídeo Sesi Itaperuna   

Pedro declamando 24 2 1 

 

27 

 

5 4 128 

Soneto de Advertência  

Vídeo Sesi Itaperuna  

 Pedro declamando 15 1 

  

16 

 

2 1 60 

Soneto de Advertência  Texto na imagem  

 

1 

  

1 

    20 

set. As duas faces Texto na imagem  2 

   

2 

 

1 

  21 

set. 

  

Desafio Texto na imagem  19 

   

19 1 9 7 

 
Poderio Texto na imagem  2 

   

2 

    23 

set. Menos e mais Texto  2 

   

2 

 

1 

  24 

set. Soneto de Consolação VIII Digitalização do livro 5 1 

 

1 7 

 

1 1 

 25 

set. 

Soneto da Fêmea VIII  

A Indecidível Texto na imagem  9 

   

9 

    

26 

set. 

  

  

Soneto da Fêmea VIII  

A Indecidível Vídeo de leitora 2 

   

2 

   

23 

Soneto da Fêmea VIII  

A Indecidível 

Vídeo Sesi Itaperuna   

Pedro declamando II 2 

   

2 

   

30 

Ode à bomba Texto na imagem  9 

   

9 

 

3 4 

 27 

set. Você Vídeo de leitora 8 

   

8 

  

3 249 

    Total 286 21 2 1 310 4 34 47 1743 

Quadro 7 - Autopublicações de Pedro Lyra durante setembro de 2017. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE 9 – Oscilações nos números referentes aos membros do grupo Simplesmente 

Poesias 

 

 
Gráfico 10: Oscilações nos números referentes aos membros do grupo Simplesmente Poesias. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 
Gráfico 11: Representação em barras das oscilações nos números de membros do grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Anexo 1 – Quadro recapitulativo de Pierre Lévy (2010, p. 129) dos três polos do espírito. 
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Anexo 2 – Quadro: Os diferentes sentidos do Virtual, do mais fraco ao mais forte. Pierre 

Lévy (2010, p. 76) 
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Anexo 3 – Poemas de Manuel Bandeira analisados por Antônio Cândido 

 

 

Texto 1: Gazal em louvor de Hafiz  

  

Escuta o gazal que fiz, 

darling, em louvor de Hafiz: 

  

- Poeta de Chirza, teu verso 

tuas mágoas e as minhas diz. 

  

Pois no mistério do mundo 

também me sinto infeliz. 

  

Falaste: "Amarei constante 

aquela que não me quis". 

  

E as filhas de Samarcanda, 

cameleiros e sufis 

  

Ainda repetem os cantos 

em que choras e sorris. 

  

As bem-amadas ingratas 

são pó; tu vives, Hafiz!  

 

Fonte: Recanto das Letras. Disponível em: 

<https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/2191233>. Acesso em: 28 jan. 2018.  

 

 

Texto 2: Belo belo 

 

Belo belo belo, 

Tenho tudo quanto quero. 

 

Tenho o fogo de constelações extintas há milênios. 

E o risco brevíssimo — que foi? passou — de tantas estrelas cadentes. 

 

A aurora apaga-se, 

E eu guardo as mais puras lágrimas da aurora. 

 

O dia vem, e dia adentro 

Continuo a possuir o segredo grande da noite. 

 

Belo belo belo, 

Tenho tudo quanto quero. 

 

Não quero o êxtase nem os tormentos. 

Não quero o que a terra só dá com trabalho. 

 

https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/2191233


206 

 

As dádivas dos anjos são inaproveitáveis: 

Os anjos não compreendem os homens. 

 

Não quero amar, 

Não quero ser amado. 

Não quero combater, 

Não quero ser soldado. 

 

— Quero a delícia de poder sentir as coisas mais simples. 

 

Fonte: Jornal de Poesia. Disponível em: 

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira.html>. Acesso em: 28 jan. 2018. 

 

 

Texto 3: Poema tirado de uma notícia de jornal 

 João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barracão sem 

número 

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 

Bebeu 

Cantou 

Dançou 

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 

 

Fonte: Jornal de Poesia. Disponível em: 

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira.html>. Acesso em: 28 jan. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira.html
http://www.jornaldepoesia.jor.br/manuelbandeira.html
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Anexo 4 – Lista dos livros de poemas mais vendidos pelo sebo online Estante Virtual 

entre os dias 14 de novembro e 13 de dezembro de 2017 
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Fonte: Estante Virtual, 2017.  

 

Disponível em: <https://www.estantevirtual.com.br/livros-mais-vendidos/poesia>. Acesso 

em: 13 dez. 2017. 
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Anexo 5 – Quadro que aponta as funções de administradores e moderadores de grupos 

virtuais do Facebook 

 
Figura – “Qual é a diferença entre um administrador e um moderador de um grupo?”. 

Fonte: Facebook, 2017. 
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Anexo 6 – Transcrições dos poemas, do grupo virtual, analisados no trabalho 

 

EUFORIA 

1 Finalmente chegou o grande dia 

2 Já de véspera lhe tinham avisado 

3 As letras que o mestre ensinaria 

4 Fariam dele um homem letrado 

  

5 Rosto muito sério, compenetrado 

6 Uma ânsia de tudo vir a aprender 

7 Atenção redobrada, concentrado 

8 Para  mais tarde não se esquecer 

  

9 Lá em casa expressa o seu saber 

10 Diz que as letras são pura magia 

11 Exibe a sua desenvoltura ao ler 

12 E orgulha-se de tanta sabedoria 

  

13 E que grande sorriso dele irradia 

14 Cantando o A B C como um hino 

15 Diz o alfabeto com muita alegria 

16 Como está eufórico este menino 

 

EXÍLIO 

1 Faz tanto frio, 

2 aqui 

3 no exílio que você me colocou 

4 Não tem o calor do teu corpo 

5 Só o vazio 

6 Que a sua ausência causou 

 

SETEMBRO AMARELO 

1 Uma flor amarela 

2 que se debruça 

3 no chão 

4 é convite 

5 pra enxugar a lágrima 

6 do coração 

  

7 Um ipê amarelo 

8 no cinza da cidade 

9 é primavera 

10 a florescer 

11 pra colorir 

12 Como sorriso 
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Anexo 7 – Poema “Desafio”, de Pedro Lyra 
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Anexo 8 – “Soneto da Fêmea VIII – A indecidível”, de Pedro Lyra, transcrito com os 

versos numerados 

 

SONETO DA FÊMEA VIII – A INDECIDÍVEL 

1 Cuidado 

        meu amigo 

                 mais cuidado. 

2 Não exponhas teu ser  

                                    às suas flechas: 

3 a mulher  

                fonte e abismo  

                                          barro e nuvem 

4 é uma serva 

           – quando desejante, 

5 uma tirana 

        – quando desejada. 

6 Ora pousa 

            ora flana 

                  indecidível. 

7 Quer se doar: 

            por tática 

     se nega; 

8 quer se negar: 

                        por ímpeto 

         se doa. 

9 E se abandona 

              sem nenhum recato; 

10 e te abandona 

             sem nenhum remorso. 

11 Não quer ser objeto 

           mas se enfeita; 

12 luta por ser sujeito 

        mas se entrega. 

13 Nem anjo é mais suave 

    quando ama; 

14 nem fera é mais cruel 

                                    quando desama. 

 


