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RESUMO
O  objetivo  deste  artigo  é  identificar  algumas  modificações  sofridas  pela  arte  literária  que  circula  na  internet,
especificamente no Facebook e Twitter. Pretende-se avaliar se estaria sendo criada uma nova forma literatura ou mesmo
se  ocorre  banalização  dos  textos  desses  escritores.  Para  isso,  retoma-se  a  tese  da  reprodutibilidade  técnica
desenvolvida por Walter Benjamin, também são apresentadas noções conceituais a respeito da literatura, redes sociais
na internet, a especificidade do Facebook e Twitter, além de autores que tratam do enunciado e a produção de sentidos.
Por fim,  a  pesquisa mostra  que as redes sociais  na internet  provocam deslocamentos nas características da obra
literária, ressigficando-a nesses espaços virtuais, gerando a necessidade de se rediscutir o próprio conceito de literatura.
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1 INTRODUÇÃO

Quando Benjamin (1955)  sustentou a tese de que a arte  havia perdido a aura,  pelo que
chamou de reprodutibilidade técnica,  ainda estava distante  da chegada da internet.  Esta  só  se
tornaria acessível à população na década de 1980 e, no Brasil, após os anos 1990. No entanto,
mesmo  antes  do  advento  da  rede  mundial  de  computadores,  o  pensador  alemão  já  apontava
deslocamentos no estatuto da arte. Ao utilizar o conceito de infraestrutura e superestrutura de Marx,
o  autor  pontuava  que  as  modificações  nas  condições  de  produção  (infra-estrutura)  promovem
alterações em todos os domínios da cultura (que faria parte  da superestrutura).  Partindo dessa
premissa, temos o seguinte problema: como as tecnologias digitais afetam a literatura? 

Em “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin (1955) discute que as
tecnologias,  que  permitem  tornar  a  arte  reprodutível,  provocam  modificações  em  seus  valores
tradicionais. O pensador aponta que a obra, resultado da ação criativa do homem, historicamente,
poderia  ser  apoderada por  outros,  copiada,  imitada.  Entretanto,  as técnicas de reprodução,  que
começam na  Idade  Média  com a  xilografia,  ganham força  a  partir  da  fotografia  no  século  XIX
provocando modificações mais profundas, pois causam ruptura em conceitos como o da criatividade,
genialidade e no valor eterno da obra de arte. Ao introduzir o conceito de aura, o filósofo alemão
afirma que a reprodutibilidade técnica elimina a autoridade, a autenticidade da obra. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O objetivo desta pesquisa é identificar os deslocamentos sofridos pela literatura em circulação
na internet,  especificamente no  Facebook e  Twitter.  Páginas como o Facebook e o Twitter  são
popularmente identificadas como “redes sociais” (e, neste trabalho, em vários momentos adotamos
este termo ao nos referirmos a elas). Porém, do ponto de vista conceitual, o que temos são redes
sociais  funcionando  em  mídias  digitais.  O  conteúdo  (mídia)  compartilhado  fora  dos  meios  de
comunicação  tradicionais  é  chamado  de  mídia  social.  Já  as  plataformas  com  algum  elemento
tecnológico são chamadas de mídias digitais. Boyd & Ellison (2007) denominam as mídias digitais de
sites de redes sociais.

Pretendemos apresentar - por meio de quatro exemplos de textos publicados como sendo de
Clarice  Lispector,  Paulo  Leminski,  Machado  de  Assis  e  Fernando  Pessoa  -  as  modificações
provocadas pela circulação do conteúdo literário nas redes sociais e avaliar se não estaria sendo
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criada  uma  nova  literatura  ou  mesmo  haveria  uma  espécie  de  banalização  dos  textos  desses
escritores.  A  fim  de  contextualizar  este  estudo,  retomamos  a  tese  da  reprodutibilidade  técnica
desenvolvida por Benjamin, levantamos noções conceituais a respeito da literatura, redes sociais na
internet,  a  especificidade  do  Facebook e  Twitter,  além de  autores  que  tratam da  produção  de
sentidos por meio dos enunciados. 

3 ARTE E LITERATURA

A  literatura  é  uma  das  diferentes  manifestações  artísticas.  Ao  longo  da  história,  houve
diferentes formas de defini-la. Para Antonio Candido (1972, p. 53), a literatura pode ser entendida
como forma de arte que “transpõe do real para o ilusório por meio de uma estilização formal da
linguagem, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos”. Afirma
que a literatura promove uma espécie de vínculo com a realidade natural ou social. Por outro lado,
Terry Eagleton (2003, p. 2) busca defini-la pelas características intrínsecas da linguagem. “Talvez a
literatura  seja  definível  não  pelo  fato  de  ser  ficcional  ou  ‘imaginativa’,  mas  porque  emprega  a
linguagem de maneira peculiar”. Segundo ele, a literatura é responsável por transformar a linguagem
comum em algo maior; ela seria intensificada, afastada da fala cotidiana. 

Eagleton (2003) diz que não existe uma tradição literária com valor em si mesma. Ou seja, os
valores são transitórios; existem numa determinada época e são baseados em critérios que mudam
conforme  o  tempo  e  o  lugar.  Eagleton  (2003,  p.  17)  sustenta  que  nenhuma  obra  e  nenhuma
avaliação dela pode ser feita sem que se reconheça que há modificações constantes nos critérios de
julgamento. Por isso, classificar algo como literatura “é extremamente instável”.  

Há outras dificuldades para definir o que é a literatura. Jean-Paul Sartre (2004), ao apresentar
seu entendimento sobre o assunto, diz que a literatura é a arte de escrever, “sem preconceitos”. O
autor não define um tamanho de texto, um gênero e nem uma materialidade única. Isso nos leva a
questionar  se  não existe  a  possibilidade de produzir  literatura  na internet,  por  exemplo.  Existe,
contudo, certa resistência em aceitar a literatura sem estar circunscrita ao papel. O pesquisador
Massaud Moisés (2003, p. 21) destaca que, para que exista essa arte da escrita, há necessidade de
uma materialidade específica, que esteja transcrita no papel. “Quando falamos em obra literária,
pensamos  num  objeto  concreto,  palpável”.  Ele,  porém,  reconhece  que  a  história  das  fórmulas
literárias mostra-nos que “existe certo dinamismo que afasta a hipótese das soluções definitivas”
(MOISÉS, 2003, p. 22). 

É  neste  contexto  de  reconhecimento  do  dinamismo  da  literatura,  da  ausência  de  uma
precisão,  de uma univocidade conceitual  da arte  literária,  que se insere nossa pesquisa.  Como
vimos, Benjamin (1955) apontou que as manifestações de uma cultura, logo da própria arte, sofrem
influência das condições de produção de uma sociedade. A chegada da internet na década de 1990
provocou  mudanças  no  modo  de  ser,  pensar  e  produzir  do  homem.  Como  definiu  Nicholas
Negroponte (1995), o fenômeno provocado pela internet não tem a ver com computador, mas sim
com a vida das pessoas. Ou seja, uma nova cultura começou a ser formada a partir da informática e,
em especial, após o aparecimento da World Wide Web. O autor ressalta que as mudanças afetaram
as diferentes esferas humanas.

Marshall McLuhan (1964) explica que isso se dá porque toda tecnologia cria, gradualmente,
um ambiente humano totalmente novo.  Segundo ele,  os meios condicionam a forma como nos
organizamos enquanto sujeitos e sociedade.  E isso se dá sem que percebamos.  Os efeitos da
tecnologia não são notados, embora provoquem mudanças no nosso modo de ser, pensar e agir. O
autor acrescenta que o padrão social  de organização é dado pelo meio. McLuhan sustenta que
ainda que existam críticas e até certas resistências à chegada de uma nova tecnologia, esta se
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naturaliza e é assimilada. “Ter a doença sem os seus sintomas é estar imune. Nenhuma sociedade
teve um conhecimento  suficiente de suas ações a ponto de poder  desenvolver  uma imunidade
contra suas novas extensões ou tecnologias” (MCLUHAN, 1964, p. 83).

Timothy Druckrey (1999), ao tratar do que ele chama de cultura computacional, aponta que
ela requer um novo tipo de alfabeto, uma nova linguagem e um novo modo de pensar. Além disso,
segundo o autor, o advento da informática permitiu novas experiências. Entre elas a existência de
novos artistas, novas mídias e novas experiências em arte e cultura. Neste contexto, não teríamos
uma nova forma de circulação da literatura? Ou mesmo uma nova literatura? Ou a circulação de
recortes de obras literárias nas redes sociais banalizariam essa arte?

4 REDES SOCIAIS NA INTERNET

Entre os sites de redes sociais mais conhecidos estão o Facebook e o Twitter. O primeiro foi
criado pelos estudantes da Universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin
Moskovitz e Chris Hughes. Segundo o autor do livro “O efeito Facebook”, David Kirkpatrick (2011), o
então Thefacebook foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2004. O Facebook não demorou a ganhar
milhões de usuários, tornando-se a maior rede do mundo – dados de 2017 apontam que já possui
cerca de 2 bilhões de contas.  

O crescimento do Facebook mostra sua relevância social. Brian Kelly (2007) ressalta que o
Facebook se  transformou num canal  de  comunicação e  informação.  Por  meio  dele,  e  até  pela
facilidade de usar, as pessoas interagem, aproximam-se, compartilham conteúdos, aprendem sobre
determinados assuntos, debatem questões cotidianas. O site também é usado para divulgação de
eventos, desabafos pessoais. Luísa Alvim (2011, p. 17) destaca que, entre as características do
Facebook  estão presentes a partilha de experiências, divulgação de conteúdos e opiniões e isso
pode ser feito por qualquer cidadão, “mesmo que este não possua especialização nas matérias
sobre as quais se está a pronunciar”.

As  características  relacionadas  por  Alvim  também  podem  ser  aplicadas  ao  Twitter.  A
pesquisadora cita a rede como uma das mais influentes ao lado do Facebook. Criado em 2006 por
Biz  Stone,  Jack  Dorsey  e  Evan  Williams,  o  serviço  de  microblog  contava,  ao  final  do  primeiro
trimestre de 2017, com cerca de 328 milhões de usuários ativos (METRO, 2017). A rede tem como
característica principal a informação rápida, que é compartilhada em, no máximo, 140 caracteres. Os
usuários possuem perfis, semelhante ao que ocorre com o  Facebook  e, na  timeline1, podem ver
publicações  e  também  produzir  e/ou  compartilhar  conteúdos.  As  publicações  são  feitas  e
visualizadas  em  tempo  real.  “O  Twitter foi  o  precursor  [dos  microblogs],  aquele  que  definiu  o
conceito, as novas possibilidades e a nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu [...]
formas diferentes de publicar e interagir” (SEIXAS, 2009, p. 45). 

Relevantes  nas  mudanças  políticas,  econômicas,  sociais  e  culturais,  Facebook  e  Twitter
também se tornaram espaços de circulação de literatura e, como afirma Fábio Malini (2013, p. 1),
“novos mediadores que transformam a obra literária”.  Porém, aponta que “o impacto das redes
sociais na produção, consumo, distribuição e troca de trabalhos literários ainda não foi mensurado a
contento”. Apesar disso, textos assinados – e até perfis ou fanpages – com nomes como os dos
escritores brasileiros Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Machado de Assis e Paulo Leminski são
encontrados em circulação nessas redes. E, como afirma Malini, a citação é o modo mais utilizado
para propagação dos textos desses autores. Fragmentos das obras (mas também poemas, crônicas

1 A timeline, ou a linha do tempo, pode ser comparada a área de trabalho do computador. Ali aparecem os tweets que
são publicados pelo autor e pelos demais usuários que estão sendo seguidos num determinado perfil. 
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etc)  se  multiplicam  e  se  popularizam  entre  os  usuários  das  mídias  digitais.  Vejamos  alguns
exemplos: 

Figura 1: Fanpage de Clarice Lispector
Fonte: https://www.facebook.com/claricelispector15/

Figura 2: Fanpage de Paulo Leminski
Fonte: https://www.facebook.com/pauloleminskioficial/
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Figura 3: Twitter de Fernando Pessoa
Fonte: twitter.com/FernandoPessoa

Figura 4: Twitter de Machado de Assis
Fonte: twitter.com/machadodassis

Acima, temos quatro situações de circulação de conteúdo literário no Facebook e Twitter. Nos
quadros, observamos duas fanpages2 do Facebook identificadas como sendo de Clarice Lispector e
de Paulo Leminski. Em ambas, trechos de textos dos autores que já tinham sido compartilhados e

2 A  fanpage é uma página específica dentro do  Facebook. Geralmente atende personalidades, empresas, marcas ou
produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que desejem
interagir na rede. É diferente do perfil, pois, entre outras coisas, oferece outra dinâmica de interação (não é preciso ser
adicionado como “amigo”, basta “curtir” para acompanhar as publicações), não tem limite na quantidade de seguidores e
ainda disponibiliza uma série de ferramentas de estatística e aplicativos que podem ser instalados na fanpage. 
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curtidos por dezenas de usuários. Nas figuras 3 e 4, recortes de obras de Machado de Assis e
Fernando Pessoa em perfis no Twitter identificados em nome dos escritores. É possível notar que,
nesses dois últimos casos, os textos também foram compartilhados por seguidores. As setas logo
abaixo dos textos mostram o número de outros usuários que compartilharam esses conteúdos; já a
estrela tem função semelhante ao botão curtir do Facebook e permite identificar quantos “gostaram”
dos  textos.  É  necessário  mencionar  que  os  quatro  escritores  citados  e  ainda  outros,  inclusive
estrangeiros, estão presentes em ambas as redes. Nesta pesquisa recortamos os quatro exemplos
apenas a título de ilustração de como circulam conteúdos literários nas redes. 

A observação desses exemplos de fragmentos textuais e citações assinadas como de autoria
desses escritores, que são considerados literários, impõe-nos o questionamento que apresentamos
inicialmente: como as tecnologias digitais afetam a literatura? A primeira conclusão parece um tanto
óbvia, pois está na superfície, no aparente desse fenômeno tecnológico: o que circula no Facebook
e no  Twitter  são apenas recortes das obras3. Logo, não são os livros escritos por esses autores.
Entretanto, estariam rompendo com o estatuto conceitual do que é literatura?

5 PRODUÇÃO DE SENTIDOS

Retomando os conceitos teóricos já relacionados neste estudo e nos apropriando de outros
teóricos, podemos problematizar essas questões. O primeiro ponto a ser compreendido é a ausência
de contexto e como ela provoca deslocamento dos sentidos. Umberto Eco (1987) sustenta que a
leitura se dá dentro um determinado contexto. 

Cada signo linguístico compõe-se de elementos constituintes e surge em combinação com
outros signos: é um contexto, e insere-se num contexto. [...] A característica da mensagem
poética é  de ter  uma ambiguidade de estrutura,  que,  estimulando interpretações múltiplas,
obriga a fixar a atenção sobre a própria estrutura. A mensagem pode comunicar significados
precisos, mas a primeira comunicação que atua diz respeito a ela mesma. [...] a mensagem
poética  convida-nos  a  verificar  a  eficácia  da  significação  como fundada  sobre  a  estrutura
sintática do contexto (ECO, 1987, p. 95).

Pela perspectiva apresentada pelo autor, podemos dizer que - se a mensagem poética já é
passível  de múltiplas interpretações -  modificações em sua estrutura afetam a compreensão do
leitor, pois o texto significa no seu contexto. Logo, a obra literária que sofre recortes e circula pelas
redes sociais não é mais a mesma produzida pelo autor. Ou seja, no Facebook e Twitter, os textos
de Machado de Assis, Clarice Lispector etc. tornam-se algo distinto da obra, pois, pela ausência do
contexto e mudanças estruturais seus sentidos são outros. 

Isso não quer dizer que deixa de existir a possibilidade de leitura; mas a leitura não existe fora
da  história.  Por  ser  uma  ação  intelectiva,  em  que  se  retomam  memórias,  valores  prévios,
representações de mundo, a leitura se efetiva numa negociação com o próprio texto e contexto em
que está inserido. A produção de sentidos se dá por meio dos textos que se dão a ler. O leitor de um
conteúdo literário compartilhado nas redes sociais mobiliza as informações que se colocam diante
dele em diálogo com suas experiências, mas afetado pelas condições de produção. O texto em
circulação nas redes é um recorte. No trecho citado como sendo de autoria de Fernando Pessoa,
por exemplo, a poesia completa foi assinada, em 1935, com o heterônimo de Álvaro de Campos, e,
na sequência dessa estrofe, o autor diz ter escrito suas “cartas de amor” – também ridículas. A
poesia prossegue com outros argumentos, mas, no recorte publicado no Facebook, o leitor não tem

3 Em certos casos, não é possível sequer saber se os trechos são autênticos. Ou seja, se estão presentes em livros
desses escritores. Geralmente não há menção da origem do texto; apenas cita-se o autor. Isso nos permite concluir que,
pelas características que essas redes possuem, alguns desses recortes podem, inclusive, não ter sido escritos por eles. 
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acesso a esse conteúdo. Por isso, embora interpretável, constitui uma forma diferente de discurso. A
mesma situação se dá em relação aos demais textos apresentados nesta pesquisa. 

É necessário considerar que, conforme previra Benjamin (1954), isso se dá pelas mudanças
ocorridas nas condições de produção que promoveram – e promovem - alterações em todos os
domínios da cultura. A partir da criação da internet, as obras artísticas também passaram a circular
nesse  espaço  adquirindo  novas  características.  As  redes  sociais  na  internet,  por  sua  própria
natureza,  são  um  espaço  de  diversidade,  de  compartilhamento  de  conteúdos  que  vão  desde
comentários sobre as condições climáticas até recortes de notícias de jornais ou de obras literárias.
Nesses lugares impera um efeito de liberdade que constitui a todos como sujeitos-autores. O humor,
o sarcasmo, a crítica, o relato entre outros circulam em várias textualidades. Assim, permitem-se
dizeres de origens tão distintas que provocam mudanças até mesmo nos sentidos históricos da arte
literária.

O deslocamento do texto de seu contexto e seu funcionamento noutra materialidade (nas
redes sociais na internet) não limitam a produção de sentidos. Os textos desses escritores seguem
significando. Isso porque, segundo Chevitarese (2002, p. 98), “o escrito já está desde sempre em
ruptura com o seu contexto de produção (seja ele histórico, sócio-político, acadêmico etc)”. Tomando
de empréstimo o pensamento do crítico literário e filósofo Geoffrey Bennington, Chevitarese ressalta
que  um  enunciado  se  caracteriza  pela  possibilidade  de  repetição  na  alteridade.  E  isto  sem  a
necessidade do contexto. “Se não pudesse ser citado em outro contexto, não seria enunciado. Todo
texto é lido em um ou mais contextos, mas nada aprisiona um enunciado ao que seria seu ‘contexto
original’” (2002, p. 98). Esta, inclusive, é uma das características da literatura científica. Prova disso
é o texto deste artigo que se constrói metodologicamente pela retomada de ideias desenvolvidas por
vários pesquisadores. 

Outro aspecto que afeta os recortes de textos literários publicados nas redes é o próprio local
de circulação. Ou seja, a circulação no Facebook e/ou no Twitter é constitutiva dos sentidos. 

[...] a forma material que é o texto mexe com a natureza da informação, produz efeitos sob o
modo  como  ela  funciona.  A  natureza  do  significante  (diferentes  linguagens)  intervém  na
produção do objeto e este objeto, por sua vez, constitui o modo de significação deste gesto
simbólico. E o que é um texto? É uma unidade de significação em relação à situação. Esta sua
caracterização  pode  ser  mantida,  mas certamente  a  textualidade,  sua  forma  material,  sua
relação  com  a  memória  e  com  as  condições  de  produção  diferem  quando  difere  sua
materialidade significante. [...]  O espaço significa, tem materialidade e não é indiferente em
seus distintos modos de significar (ORLANDI, 2006, p. 5, grifo nosso).

O deslocamento do texto presente do códice para a internet,  por  si  só,  já  produz outras
possibilidades de sentido. Nessa perspectiva, ainda que a obra fosse publicada por completo na
internet, a experiência de leitura seria outra. As características da rede são constitutivas do sentido e
afetam a significação do texto em circulação no  Facebook  e  Twitter.  As redes possuem formas
próprias de produção de sentidos. 

Por fim, consideramos que a própria concepção de autoria sofre alterações. Michel Foucault
(2002)  considera que o  autor  não serve apenas para  identificar  a  origem do dizer.  Esse nome
permite reagrupar certo número de textos, delimitá-los, garantir o efeito de unidade. Por isso, mesmo
textos não assinados, que não possuem um autor específico, imputa-se a eles uma autoria (ainda
que seja “autor desconhecido”). Essa autoria, segundo Orlandi (2000), é imaginária por se tratar de
representação de unidade, um nome que se delimita na prática social como uma função específica
do sujeito. Entretanto, nas redes sociais na internet, quando o texto de um determinado escritor
circula, embora tendo um nome que identifica o autor, o dizer se dá num recorte, deslocado do
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contexto e surge compartilhado por usuários diversos que também se constituem como autores4

naquele espaço virtual.

4 CONCLUSÃO

Como  pudemos  notar,  a  circulação  nas  redes  sociais  de  textos  presentes  em  livros  de
escritores conhecidos ressignifica-os e provoca deslocamento no próprio sentido histórico da arte
literária. Nesse espaço de circulação, essa arte ainda seria literatura? Eagleton (2003), ao conceituar
a literatura, afirmou que a mesma estaria afastada da fala cotidiana. A partir dessa tese, podemos
pressupor que a arte teria um valor estético superior. Por outro lado, o Facebook e o Twitter, que são
constitutivos dos sentidos desses textos em circulação na rede, estão bastante próximos do que
poderíamos  entender  como  um  espaço  de  produção  e  circulação  do  que  foi  mencionado  por
Eagleton como sendo uma “fala cotidiana”, ou ainda, popular, massificada. Entretanto, embora os
textos de escritores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Paulo Leminski e Fernando Pessoa
sejam publicados em meio a conteúdos de diferentes gêneros e tipologias, são identificados com os
nomes de seus autores, mantendo o  status  de arte, ou, diríamos, o valor de arte. Esse, porém,
torna-se um valor outro, distinto do que se tinha até o surgimento dessas tecnologias, pois nas redes
a circulação funciona sob a lógica do popular, do que é acessível a todos.  

Porém,  é  precipitado  dizer  que  os  textos  desses  escritores  deixam de  ser  literatura  por
circularem na internet. O próprio Eagleton (2003) afirma que a classificação de literatura é bastante
instável e passível de novas classificações, dependendo do momento histórico. Sartre (2004), como
vimos inicialmente, define-a como a arte de escrever. O filósofo não especifica se a literatura se
define por um tamanho de texto, nem menciona uma única materialidade para a literatura. Isso nos
faz entender que há possibilidade de produção e circulação de conteúdo literário nas redes. 

Quanto às possíveis críticas - até mesmo de que ocorre uma banalização da arte literária na
internet -, para entendê-las, podemos nos apropriar da teoria de McLuhan (1964). O pesquisador
afirma que, historicamente, geralmente há resistência quando uma nova tecnologia é introduzida.
Parece-nos  que  isso  também  ocorre  com  a  literatura  que  circula  pela  internet.  O  autor  ainda
acrescenta que as chamadas novas tecnologias produzem um ambiente humano totalmente novo,
mudando as formas de ser, pensar e agir. E, por isso, podemos deduzir que esse novo ambiente
proporciona outras formas de significação da arte literária. Parece-nos que as redes oferecem ao
público leitor uma aproximação com a arte literária que o torna mais que mero receptor, na medida
em que se apropria dos textos e interage com os mesmos criando outras formas de leitura que ainda
não  são  possíveis  de  analisar.  Neste  sentido,  Druckrey  (1999)  acrescenta  que  a  cultura
computacional  permitiu  novas  formas  de  produção,  inclusive  na  arte  e  cultura.  Logo,  podemos
concluir o  Facebook  e o  Twitter  participam desse processo oportunizando diferentes maneiras de
produzir  e  fazer  circular  a  literatura.  Contudo,  sobre  seu  valor,  as  experiências  estéticas  e/ou
poéticas que proporciona, entendemos que só o tempo poderá permitir julgar. 
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