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Resumo
A proposta deste estudo é apresentar como ocorre a formação de um leitor-protagonista na
atual cena literária brasileira, a partir da análise dos discursos gerados em blogs sobre
literatura e o entrecruzamento com outras redes sociais, em especial, o YouTube. O objetivo é
mostrar que há novos modos de acesso à leitura e que blogueiros e youtubers são
representantes de variadas práticas de consumo literário. O percurso de pesquisa e as análises
discursivas de 12 blogs indicaram a emergência de sujeitos que estão transformando a
dinâmica do setor livreiro, com a realização de resenhas e comentários em redes sociais tanto
sobre lançamentos de livros quanto de obras clássicas. O livro impresso ganha destaque
mesmo em um cenário de retração das vendas de exemplares e permite o surgimento de novos
atores no que se refere à crítica literária. O trabalho resultou em alguns pontos que merecem
destaque: o cenário atual de leitura no Brasil; o leitor em um universo de consumo midiático
de literatura; convergência das plataformas midiáticas como fator gerador de novas formações
identitárias; os discursos voltados para públicos específicos e, como consequência, a ascensão
de autores, gêneros e estilos literários.

Palavras-chave: comunicação e consumo, discursos, processos identitários, literatura, blogs

8

Abstract
The purpose of this study is to present the formation of a reader-protagonist in the current
Brazilian literary scene, based on the analysis of the discourses generated in blogs about
literature and the intersection with other social networks, especially YouTube. The goal is to
show that there are new ways of accessing reading and that bloggers and youtubers are
representatives of various literary consumption practices. The course of research and the
discursive analysis of 12 blogs indicated the emergence of subjects that are transforming the
dynamics of the book sector, with reviews and commentaries in social networks, both on book
launches and on classical works. The printed book is highlighted even in a scenario of sales
retraction and allows the emergence of new actors in literary criticism. The work resulted in
some points that deserve to be highlighted: the current reading scenario in Brazil; the reader in
a universe of media consumption of literature; convergence of media platforms as a generator
of new identity formations; the discourses aimed at specific audiences and, as a consequence,
the rise of authors, genres and literary styles.

Keywords: communication and consumption, discourses, identity processes, literature, blogs

9

Resumen
La propuesta de este estudio es presentar como ocurre la formación de un lector-protagonista
en la actual escena literaria brasileña, a partir del análisis de los discursos generados en blogs
sobre literatura y el entrecruzamiento con otras redes sociales, en especial, YouTube. El
objetivo es mostrar que hay nuevos modos de acceso a la lectura y que los bloggers y
youtubers son representantes de variadas prácticas de consumo literario. El recorrido de
investigación y los análisis discursivos de 12 blogs indicaron la emergencia de sujetos que
están transformando la dinámica del sector librero, con la realización de reseñas y
comentarios en redes sociales tanto sobre lanzamientos de libros y de obras clásicas. El libro
impreso se destaca en un escenario de retracción de las ventas de ejemplares y permite el
surgimiento de nuevos actores en lo que se refiere a la crítica literaria. El trabajo resultó en
algunos puntos que merecen destaque: el escenario actual de lectura en Brasil; el lector en un
universo de consumo mediático de literatura; convergencia de las plataformas mediáticas
como factor generador de nuevas formaciones identitarias; los discursos dirigidos a públicos
específicos y, como consecuencia, el ascenso de autores, géneros y estilos literarios.

Palabras clave: comunicación y consumo, discursos, procesos identitarios, literatura, blogs
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Construir o leitor
Quando a obra está terminada, instaura-se um diálogo entre o texto e os seus leitores
(o autor fica excluído). Enquanto a obra está sendo feita, o diálogo é duplo. Há o
diálogo entre o texto e todos os outros textos escritos antes (só se fazem livros sobre
outros livros e em torno de outros livros) e há o diálogo entre o autor e seu leitor
modelo (...) Pode acontecer que o autor escreva pensando em determinado público
empírico, como faziam os fundadores do romance moderno, Richardson ou Fielding
ou Defoe, que escreviam para os mercadores e suas mulheres, mas Joyce também
escreve para o público, pensando em um leitor ideal acometido de uma insônia ideal.
Em ambos os casos, quer se pretenda falar para um público que está ali fora da
porta, com o dinheiro na mão, quer se pretenda escrever para um leitor futuro,
escrever é construir, através do texto, um modelo específico de leitor (...) Mas mesmo
neste caso o escritor escreve com a esperança, não muito secreta, de que justamente
o seu livro crie, em grande número, muitos representantes desse novo leitor desejado
e procurado com tanta pertinácia, postulado e encorajado pelo seu texto.
Umberto Eco, Pós-Escrito a O nome da Rosa
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Novas leituras
Este trabalho foi realizado entre os anos de 2010 e 2017, apesar de a data
oficial de realização do doutorado constar de 2014 a 2018. É resultado de intenso
amadurecimento pessoal, leituras, vivências, práticas, participação em grupos de
estudos, pesquisas em campo e experiências que não caberiam no relato da tese,
entretanto, são parte determinante dos resultados alcançados.
Estudar sobre leitores e processos de leitura sempre resvalou em falar sobre
escassez e falta de acesso à educação de qualidade, dispositivos e manifestações
culturais no País. Mas isso não poderia, em nenhum momento, servir de desculpa para
dizer que não era um trabalho possível ou ainda fincar a tão propagada bandeira
crítica de que brasileiros não gostam e/ou não têm o hábito de ler. Isto é apenas parte
da realidade. Nesta caminhada, foi possível diagnosticar de perto as estratégias
utilizadas por aqueles que são apaixonados por literatura e que fazem valer o direito
de acesso aos livros, mesmo que à distância, por meio de democratização das histórias
a partir da internet. A “leitura” dos livros se dá pelo livro impresso, pelos nem sempre
louváveis “PDFs” e versões pirateadas das obras distribuídas por fãs internet a fora, é
realizada através de celulares, via vídeos no YouTube, audiolivros espalhados em
sites e blogs e, porque não falar, de uma releitura feita pelas adaptações para cinema,
TV, quadrinhos, videogames, mangás, webséries.
São tantas as formas de leitura que o que pretendemos demonstrar neste
trabalho é que os blogs ajudam a empurrar um crescente fenômeno de participação na
produção de livros e histórias. Isso acontece tão depressa que fica difícil perceber,
apenas por pesquisas de opinião realizadas por órgãos oficiais, qual é a real
participação do leitor brasileiro no mercado literário. Os números indicam que um
determinado número de pessoas efetivamente compra livros e afirma que os lêem.
Mas o que a vivência de blogueiros e booktubers mostra, só pela observação e
acompanhamento de posts e comentários, é que ocorre uma grande transformação no
que se chama hoje de acesso à leitura, fenômeno esse que talvez possa ser comparável
à explosão de acesso aos romances, à época da criação dos enredos de folhetim, no
século 19. Mas isso só o tempo e novas pesquisas poderão nos dizer.
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Ler um livro nesta segunda década do século 21 é pegá-lo, cheirá-lo, lê-lo,
mas também é assisti-lo em vídeos, filmes e transformar a antiga tinta e papel em
experiências coloridas, imersivas, recriadas, como um verdadeiro protagonista.
Março, 2018.

20

Introdução

Escolher como tema de pesquisa “Blogs literários, consumo de literatura e a
formação da identidade de um leitor-protagonista” significa entender as narrativas que
perpassam o nosso dia a dia e demonstrar que a atividade artística dos escritores é um
objeto de estudo que ganha cada vez mais laços com a pesquisa de Comunicação e
Consumo. Isso porque os significados gerados pelas obras hoje ganham novas
nuances que indicam que as obras transcendem o entendimento de estudos de crítica
literária, linguagem e estilo. Ao chegar às mãos dos leitores, geram novos textos que
podem comunicar aquilo que somos, ou seja, revelam a formação de processos
identitários.
São discursos de identidade que contêm narrativas do passado, com
elementos da memória social e tramas que se articulam com o presente, apoiados em
plataformas midiáticas que se integram. Estamos diante de produtores de conteúdos
que estão fora dos limites tradicionais da mídia: profissionais de jornais, rádio, TV ou
mesmo internet. Este trabalho tem foco no que podemos chamar de bordas, ou seja, na
produção de discursos feitos por aqueles que não são dos veículos midiáticos
considerados convencionais. Porém, estão em constante negociação com o que é tido
como oficial ou independente, ancorados pela maneira como constroem a trama
discursiva de resenhas e comentários sobre literatura, por meio de redes sociais da
internet.
Daí podermos dizer que se trata de um problema de comunicação, pois, se
ancora em plataformas de grande alcance midiático e indicam que precisamos estudar
dois elementos: as consequências da acelerada mudança de paradigmas nos quais
passa a sociedade contemporânea e os atos comunicacionais baseados em uma
constante transição tecnológica. Esses fatores convergem em várias vertentes de
estudos das Ciências Sociais, que costumam servir de suporte e fundamentos para as
pesquisas comunicacionais. Por essa razão, essa pesquisa também faz referências à
Antropologia, sobretudo a que engloba as variadas formas de consumo, seja ele direto
ou simbólico. Articula-se ainda a comunicação com os Estudos Culturais e de
identidade (HALL, 2003, 2012) e ainda as pesquisas focadas na América Latina
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(MARTÍN-BARBERO, 2004). Para Jesús Martín-Barbero (2004), o novo ponto de
partida dos estudos de comunicação está no processo de fetichização do meio de
comunicação enquanto atuante, metamorfoseador das relações sociais em coisas, que
vai encontrar na ideologia um campo estratégico para a análise.
É evidente que focarmos nos estudos do consumo também se torna relevante
e pertinente, já que estamos falando em constantes processos de negociação que os
sujeitos fazem ao se deparar com as mais variadas possibilidades de absorção de
conteúdos midiáticos. Esse estudo tem como suporte as pesquisas realizadas no
âmbito do PPGCOM-ESPM, no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e
Práticas de Consumo e no grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Arte, que se
dedica à investigação das práticas de consumo em obras artísticas; analisa discursos
midiáticos e sua produção de sentidos para o consumo, além de pesquisar as lógicas
produtivas da indústria criativa e artística. É preciso destacar que:
O sistema midiático, considerado como o universo que incorpora o
território material e simbólico de todos os meios de comunicação de massa
e suas ramificações hibribizantes, está, a toda hora, e em todo lugar, na
vida do indivíduo” (CARRASCOZA, 2014, p. 8).

Pelo lado econômico, como demonstramos ao longo da pesquisa, também
significam novos eixos de produção de capital e inserção social de variados
segmentos e camadas populacionais. Enfim, pesquisamos também aspectos de
democratização não só do consumo, mas novas formas de acesso à literatura. “É no
consumo que homens e objetos se olham de frente, se nomeiam e se definem de
maneira recíproca (...)

Um processo social permanente de seres humanos

definindo-se num espelho de objetos e a estes num espelho dos homens” (ROCHA,
2012, p. 68). “A trajetória do produto começa na ‘compreensão’ do modo de sua
produção e se completa na ‘sensibilização’ do seu modo de consumo” (idem, 2012).
A ideia desta pesquisa é pensar nos blogs literários como uma questão de
comunicação e também de consumo, por serem resultados da constante interação
entre diversos referenciais midiáticos, discursos, atividades artísticas e envolvimento
de novos protagonistas na cena literária contemporânea. O livro é um referencial para
o nosso estudo, porque vai nos ajudar a entender que ele serve como uma espécie de
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ponto de intersecção das mais diferentes etapas de criação de produtos midiáticos,
consumidos de diferentes formas.
O ponto de partida é a ideia do produtor do blog como um
leitor-protagonista, em uma noção que abrange o conjunto de papéis sociais que os
blogueiros têm na cena midiática e como eles estão inseridos em um contexto cheio
de simbolismos. Os blogs já foram estudados como fenômenos comunicacionais e
considerados até passageiros, já que após a explosão desse tipo de mídia surgiram
outras tantas que pareciam sobrepujar a primeira. Mas o que vimos foi a sobreposição
midiática. Blogueiros e blogueiras que se adaptam às mudanças constantes dos
aparatos tecnológicos. O que parece ser algo em constante transição guarda, em sua
essência, uma atividade constante: o ato comunicacional, que faz parte do
compartilhar e de todas as referências culturais imbricadas nas atividades diárias desse
leitor-blogueiro. E, nesse ato comunicacional, estão os discursos.
O foco de observação são as estratégias discursivas realizadas por meio dos
comentários sobre livros, críticas e resenhas produzidas por 12 blogs literários, que
tem interface em outras plataformas de redes sociais importantes no contexto de
2017-2018. São blogueiras que utilizam suas páginas na internet e espraiam e
repercutem as informações no YouTube (com destaque nesta rede), Facebook,
Instagram (com os instabooks), Twitter, Snapchat e Wattpad. No caso desse último,
envolve a categoria de blogueiros que começam a entrar na cena de escritores.
O título “Blogs literários, consumo de literatura e a formação da identidade
de um leitor-protagonista” nos indica que os estudos estão concentrados nos discursos
formadores desse leitor-protagonista. A construção do conceito ocorreu a partir da
análise das narrativas comunicacionais realizadas via blogs literários. O que levamos
em consideração foi o ciclo de leitura e produção. A proposta foi contextualizar quais
são os tipos de consumo midiático e simbólico envolvidos. O foco de estudo está
centrado nos discursos que compõem a formação e construção da identidade desse
leitor-protagonista. Portanto, o locus desta pesquisa está em comunicação, consumo,
discursos, processos identitários, cultura, literatura e a atividade em redes sociais, com
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destaque para os blogs e YouTube. Como subgrupos de atenção estão os estudos de
comunicação na América Latina, com vistas para a convergência das mídias.
É importante salientar que este trabalho visa entender, por meio dos
pressupostos teóricos da Análise do Discurso (AD), quais são os rastros deixados
pelas blogueiras nessa imensa teia narrativa formada pelos blogs. Como nos diz
Pêcheux (2014), a análise do discurso não pretende se instituir em especialistas em
interpretação, dominando os sentidos dos textos. Mas vale ressaltar que nos dá a
possibilidade de um “olhar-leitor” às ações estratégicas de um sujeito, sobretudo dos
interdiscursos – sob a forma de não-ditos que daí emergem, “como discurso outro,
discurso de um outro ou discurso do Outro” (PÊCHEUX, 2014, p. 291), em que se faz
uma leitura das possibilidades multiplicadas pelos sujeitos de pontos de vista
possíveis “para melhor se reconhecer” – é uma leitura em que o sujeito é ao mesmo
tempo despossuído e responsável pelo sentido que lê.
As indicações fornecidas por essa pesquisa são resultados dos levantamentos
feitos nos últimos quatro anos, desde o início do doutorado: acompanhamento de
blogs, das resenhas, conversas informais com blogueiras, participação em clubes de
leitura, eventos de livrarias e de editoras voltados especialmente para os blogueiros de
literatura. Encontros esses que são divididos atualmente por gêneros literários. Para
cada estilo de livro, há um universo de blogs e youtubers e, por consequência, o
mercado livreiro se desdobra para conquistar primeiro esse leitor-blogueiro, com
objetivo de utilizá-los como novos formadores de opinião e, enfim, atingir novos
potenciais leitores.
Os blogs (contração da expressão web+log) foram criados em meados dos
anos da década de 1990 para serem diários virtuais com suporte técnico capaz de
gerar interação. Essa comunidade interacional atualmente é imensa. Mas nos últimos
dez anos começou a ganhar destaque a segmentação profissional dos blogs. Isso foi
em decorrência do grande tráfego e número de acessos que alguns blogs obtiveram,
ganhando status de veículos profissionais, apesar da informalidade, que culminou na
abertura de espaços para publicidade, uma das maneiras de se ganhar dinheiro com a
atividade de blogar. Anunciar produtos ou fazer os “publiposts” (postagens de
publicidade) não são as únicas maneiras de viabilizar financeira e profissionalmente a
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vida do blogueiro. Dependendo do sucesso do blog, vários autores emprestam a
própria imagem para outros produtos e marcas, fato comum nos últimos cinco anos,
com a explosão do sucesso de blogs dos mais diversos temas. O mais rotineiro, por
enquanto, no caso dos blogs literários, realmente são as parcerias com as editoras, que
enviam gratuitamente livros para os resenhistas e conferem certo prestígio ao
blogueiro, que costuma comemorar a realização desses acordos ou as chamadas
parcerias. Isso normalmente vem em conjunto com o aumento de visibilidade do
blogueiro na web. “A ética do blog depende, por ora, do compromisso do autor
consigo mesmo e com seu leitor”, lembra Martino (2014). No caso dos blogs pessoais,
“a pertinência e a lógica de uma argumentação, ou seu eco no espírito do leitor, é a
chancela necessária para o autor do blog” (MARTINO, 2014, p.179).

Sobre os objetivos desta pesquisa

A pesquisa tem como objetivo caracterizar como ocorrem os processos de
construção discursiva nos blogs literários e delinear como se apresentam as formações
identitárias das blogueiras por meio das resenhas e textos apresentados.
1

Recente pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência apontou que 19% dos
leitores que também são internautas utilizam os blogs literários como referências para
a compra de livros. Do lado da pesquisa dos blogueiros, levantamentos para este
estudo indicam que a construção de uma segmentação por gêneros e determinadas
práticas discursivas demonstram uma certa adequação de um blog ao perfil de
seguidores, tornando-se referências para a audiência. A análise dessa construção
identitária é um dos aspectos principais que nos interessa neste estudo.

Pesquisa divulgada em maio de 2016 pelo Instituto Pró-Livro. Disponível em:
http://prolivro.org.br/home/images/2016/RetratosDaLeitura2016_LIVRO_EM_PDF_FINAL_COM
_CAPA.pdf. Último acesso: 30/1/2018.
1

25

Justificativas

O fenômeno blogs literários, embora não seja recente, teve nos últimos cinco
anos um crescimento significativo das páginas voltadas para falar de livros. Esse
crescimento se deu sobretudo pelo fato de haver uma sobreposição midiática: o blog
ganha reforço do YouTube, gera conteúdo para as outras redes sociais, como
Facebook e Instagram, que agora tem também a possibilidade de realização de vídeos.
Vale lembrar que esses leitores-blogueiros estão sempre antenados com a atualização
tecnológica, pois, acompanhar a evolução significa sobreviver e ter longevidade entre
os seguidores.
Essa tendência foi seguida de perto por parte do mercado livreiro, pois esses
novos formadores de opinião ajudam a potencializar a divulgação de lançamentos de
obras e dar maior reconhecimento aos autores. A partir do sucesso de vários
booktubers, como são conhecidos os blogueiros que postam vídeos no YouTube
falando de livros, o setor identificou o potencial desses novos tipos de
leitores-blogueiros.

É a oportunidade de realizar uma publicidade voltada para a

criação de um conteúdo que gera muito mais identificação com os leitores do que as
propagandas tradicionais. Carrascoza (2014) nos lembra que as narrativas podem ser
formas de configurar a existência da “cotidianidade dos nossos atos” e o material da
narrativa é a experiência, pois parte da interação social dos sujeitos em um dado
momento sócio-histórico. No caso dos blogs, embora não sejam narrativas
publicitárias tradicionais e profissionais, seguem os termos mercadológicos e fazem
parte do mesmo universo simbólico e resulta no consumo de mundos imaginários.
É nessa dinâmica que se localiza este estudo, a fim de demonstrar que se lê
muito mais literatura por meio dessas narrativas, configurando um tipo de leitor
diferente daquele que podemos pensar ser o mais comum: alguém confinado e isolado
entre livros, com pouca interação entre os pares. García-Canclini nos lembra que
pouquíssimas pesquisas foram feitas até o momento para explorar “o quanto se lê na
internet e como a leitura digital se relaciona com aquela feita em papel”. O autor
também questiona o que é na verdade essa tal “crise da leitura”. Segundo ele, “o
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trabalho por computador e a comunicação pela internet necessitaram de outros modos
de ler e escrever” (GARCÍA-CANCLINI, 2014, p.168). Portanto, essas novas
interações entre leitor e livro, modos de leitura e acesso à literatura são os temas que
nos serão pertinentes neste trabalho, no sentido de dar novas visões acerca do leitor
brasileiro.

Reflexões teóricas

Martín-Barbero (2004) explica que a questão da identidade cultural na sua
relação com as novas tecnologias passa na América Latina por uma reinserção
múltipla. São problematizações que trafegam pelo âmbito nacional, transnacional e
regional, sobretudo os populares. Há um redesenho, por vezes paródicos, das relações
culturais e sociais e a comunicação parece ser o ponto de convergência onde se
conectam os variados atores nesse processo de negociação do que é cultural/local com
todo o bombardeio midiático global. Esse ponto é importante porque as referências
midiáticas utilizadas pelos autores dos blogs parecem sugerir que estamos analisando
justamente uma dinâmica em que se produz algo para ser consumido localmente,
porém, as referências ali contidas são para aqueles que, de alguma forma, fazem parte
do contexto cultural compartilhado pelas massas. As rápidas mudanças sociais
demonstram outra mirada e abordagem: a capacidade de ação, antes atribuída a uma
classe dominante, é transferida agora para quem era dominado – em movimentos de
resistência e impugnação (MARTÍN-BARBERO, 2009).
Essa movimentação, no que tange ao consumo, parece demonstrar que é
importante centrarmo-nos nas questões que envolvem os bens como ícones, algo
simbólico. É essa ideia que vai nos ajudar a entender que a sociedade contemporânea
passou a utilizar os objetos de forma intangível: “é uma noção abstrata de uma vida
perfeitamente feliz (...) apoiada em signos concretos que ajudam a fomentar a ficção
de que os intangíveis na verdade são substanciais, ou seja, podem ser concretamente
possuídos” (MCCRACKEN, 2003, p. 146-147). Isso ocorre porque há diversos
deslocamentos de significados para os objetos, valores econômicos simbólicos e o ato
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de consumir concretiza essas aspirações de completude e felicidade. É importante
ressaltar que o leitor-blogueiro confere novos significados e valores para as obras
sobre as quais estão dialogando com os seguidores.
Na inter-relação comunicação e consumo, este trabalho de pesquisa se apoia
na construção da identidade do que Featherstone, em alusão a Pierre Bourdieu, chama
de “novos intermediários culturais, que rapidamente fazem circular as informações
entre áreas da cultura anteriormente isoladas, bem como o surgimento de novos canais
de comunicação sob condições de crescente competição” (FEATHERSTONE, 1998,
p. 28). Por isso, falamos em consumo simbólico e de novos significados.
O ponto de partida para a construção do conceito de leitor-protagonista é a
ideia criada por Ítalo Calvino (2002) de um leitor como personagem principal durante
o processo de leitura na obra “Se um viajante em uma noite de inverno”.
Os estudos literários e de comunicação que delineiam o leitor na
pós-modernidade, com base nos conceitos Umberto Eco, Ítalo Calvino, Néstor
García-Canclini, nos ajudaram a dar suporte ao entendimento de que a leitura é
sempre um processo em que a “linha de força da literatura moderna está em sua
consciência de dar à palavra tudo aquilo que, no inconsciente social ou individual,
permaneceu não dito: esse é o desafio que ela renova constantemente” (CALVINO,
2002, p. 210).
A reflexão ocorreu na consciência de que a “literatura é um jogo combinatório,
que segue possibilidades implícitas em seu próprio material” (idem, 2002, p. 212),
portanto, esse leitor-protagonista do qual estamos falando segue particularidades que
permeiam as trocas entre quem lê e autores, explicitadas nos textos das blogueiras de
livros.

Procedimentos metodológicos

As resenhas produzidas pelas blogueiras são materiais ricos para a realização
de uma análise mais aprofundada sobre os blogs literários e booktubers. Os rastros e
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as indicações oferecidas pelos textos postados e as falas dos vídeos nos levam a
diversas interpretações de mundo e significados da obra, além do entorno que envolve
esse blog.
Nesse sentido, os pressupostos teóricos que fundamentam a Análise do
Discurso de linha francesa parecem ser os aprofundamentos mais pertinentes para a
realização do processo de pesquisa. Para Eni Orlandi (1999), é preciso “problematizar
as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou leitor a se colocarem questões sobre o
que produzem e o que ouvem nas diferentes manifestações da linguagem” (idem, p.9).
Para Baccega (1998), “trata-se de reconhecer o papel fundamental da
linguagem verbal, que pressupõe a existência do indivíduo/sujeito capaz de escolher
quais os fatos devem ser narrados e como eles devem ser narrados”. Segundo a autora,
a literatura é a condição que os sujeitos têm de entrar na realidade da experiência
humana, condição amplamente demonstrada pelos textos dos blogs que devemos
analisar mais detidamente.
A construção do dispositivo analítico aconteceu da seguinte forma:

Condições de produção do discurso;
Conjuntura sócio-histórica;
O lugar de fala;
Relações de sentidos (a que interdiscursos as postagens se referem?);
Os saberes discursivos (o já-dito, a memória);
A relação dialógica com o seguidor;
A

formação

discursiva:

a

polissemia

do

discurso

informal

(lúdico/polêmico) dos blogs.
As estruturas parafrásticas, as metáforas e metonímias do contexto de
produção e relação de sentidos (ORLANDI, 1999).

No que se refere aos aspectos descritivos desta pesquisa, serão levados em
consideração os seguintes pontos:
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A temática do blog
A informalidade dos discursos
A opinião em alguns minutos (booktubers do YouTube)
As preferências por gêneros literários
A força dos bestsellers internacionais
A influência do cinema blockbuster
As adaptações de enredos para TV e cinema
A efervescência da literatura brasileira voltada para o público
infantojuvenil a partir de blogs
Os sites de literatura que são criados propositalmente em formato de blogs
As parcerias entre blogs e editoras

Para nos ajudar nesta análise, a proposta é apresentar 12 blogs voltados para
literatura no período entre 2017-2018. A pesquisa já vem sendo construída desde o
início do doutorado, entretanto, um olhar mais apurado se deu no biênio citado acima,
em razão das constantes mudanças que ocorrem nas plataformas tecnológicas. Foram
utilizados materiais dos blogs que nos pareceram representativos como exemplos de
funcionamento

dos

atuais

blogs

literários e escolhidos blogs conduzidos

predominantemente por mulheres. O processo de observação identificou que há clara
maioria de mulheres atuando nesse segmento e há o fato ainda de o maior número de
leitores no País ser do sexo feminino. O nosso corpus de pesquisa também vai indicar
que boa parte dos discursos se relaciona com o dia a dia dessas jovens até no que se
refere à escolha dos estilos e gêneros literários, como veremos mais adiante neste
trabalho. Essas blogueiras garantem participação em diversas redes sociais e
atualizam os blogs com constância semanal ou mais. São aqueles que têm mais de
cinco anos de existência, começaram apenas na plataforma blog e hoje se espraia para
outras redes sociais, em um discurso multiplataforma, com força especial no
YouTube. Isso foi feito de modo a abranger a grande expressão que os booktubers
foram ganhando ao longo dessa pesquisa. É um objeto de pesquisa em constante
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transição, pois, além do YouTube, a participação desses blogs literários em outras
redes sociais oferece novas vertentes de análise, pois há uma fragmentação do
discurso, que vai sendo construído de forma a se complementar.

31
2

A construção da pesquisa

Síntese

Aportes teóricos

Tema

Os discursos
formadores de um
leitor-protagonista

Questão

Como se constrói esse
leitor-protagonista?

Hipótese inicial

Em um cenário em que
é produtor das próprias
narrativas
comunicacionais
(blogs/internet) sobre
livros,
ressignificando-os

Foco de observação: os
discursos que emergem
dessas narrativas (AD) e
que podem indicar
quem é esse
leitor-protagonista.

Abrangência teórica

Processos identitários a
partir da mídia

Articulações: as
narrativas
comunicacionais e os
estudos de consumo na
pós-modernidade

Lente de observação
para as narrativas
comunicacionais

Estudos de
Comunicação da
América Latina

Perspectiva
comunicacional

Convergência de mídias

2

Quadros produzidos pela pesquisadora.

Procedimentos
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Objetivos

Objetivo principal:

Objetivo 2

Objetivo 3

Compreender de que
forma a produção
midiática desses
leitores-protagonistas
está mudando a
dinâmica do setor
livreiro no País.

Discutir como essas
dinâmicas se
organizam por meio
da análise dos
discursos

Observar como as
editoras (aspectos de
produção) se utilizam
desses agentes para
divulgar livros e
descobrir novos
autores.

Proposta

Indicar as novas
dinâmicas sociais de
leitura no País, em
um contexto de
consumo midiático
em que “como se lê”
se torna mais
importante do que o
“quanto se lê”.
(GARCÍA-CANCLI
NI, 2014).

- A articulação da
ideia de um leitor
que materializa o
próprio processo de
leitura, sua interação
com a obra e
consumo literário
através da mídia.

Recorte escolhido
para o entendimento
desse contexto

14 a 24 anos
(atualmente o
principal foco do
setor livreiro)

Período

2017-2018

- Ciclo:
consumo-leitura-prod
ução
midiática-consumo
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Sobre o desenvolvimento desta tese

A redação da tese está dividida em capítulos que faz a construção e a trajetória
do processo de construção do leitor até chegarmos às análises. Cada um dos capítulos
irá corresponder a um determinado aspecto pertinente aos nossos estudos – a
formação de leitores, o consumo de livros, novos modos de ler e de participar do
processo de leitura – e a divisão por capítulos temáticos não tem por objetivo isolar as
ideias, mas sim destacá-las, a fim de facilitar o encaminhamento das reflexões teóricas
e de como elas irão dar suporte ao nosso objeto de estudo durante as análises.
Apresentaremos o objeto de estudo para contextualizar as dinâmicas nas quais
as blogueiras estão inseridas, com informações sobre o funcionamento dos blogs, o
mercado de livros brasileiro e o envolvimento das editoras com esse universo de blogs
literários, por meio das parcerias.
A partir da ideia do leitor-protagonista, conceito que desenvolvemos ao longo
da tese, refletimos sobre o papel do leitor na sociedade atual, o leitor ao longo da
história recente (séculos 19 e 20) e falamos sobre o leitor múltiplo, que é o aspecto
que foi discutido com maior profundidade nesta pesquisa, pois se relaciona com os
leitores em uma cena midiática, em que questões sobre comunicação e consumo se
entrelaçam.
Nossa trajetória apresenta o foco comunicacional que estudamos na nossa
pesquisa: a cultura da convergência. Essa lente de observação dos nossos estudos
também nos auxiliou no entendimento de como acontecem as dinâmicas de
apropriação das diversas plataformas de comunicação. Indicar as transições
tecnológicas mostrou o quanto o nosso objeto de estudo está em transição. Essas
mudanças e maneiras como cada plataforma midiática funciona demonstram como os
sujeitos se conectam a aspectos identitários. Os processos de formação de identidade
desse leitor-protagonista irão ajudar nos questionamentos dessa etapa do nosso
estudo.
Em seguida, buscaremos construir os fundamentos teóricos de Análise do
Discurso de linha francesa que irão ajudar no entendimento do corpus deste trabalho.
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Por fim, chegaremos às análises que contemplam o corpus do nosso estudo
que apresenta 12 blogs literários e ainda aspectos gerais de análise do discurso, sem o
intuito, entretanto, de discutir aspectos teóricos da análise do discurso de linha
francesa e sim utilizar os pressupostos para delinear um entendimento e oferecer
interpretações possíveis para as dinâmicas discursivas dos blogs.

Modos de ver o mundo

O universo literário, por si só, é capaz de nos levar a diversas viagens pelo
imaginário: o mundo dos leitores, a maneira como a literatura pode transformar vidas,
o impacto na construção da identidade do indivíduo e de uma nação. Estudar por meio
do consumo é, para Douglas e Isherwood (2006), “como observar um código, e
através desse código, são traduzidas muitas de nossas relações sociais”. E “consumir é
exercitar um sistema de classificação do mundo que nos cerca a partir de si mesmo”
(DOUGLAS, ISHERWOOD, 2006, p. 16).
Os blogs literários são cenas de consumo singulares no que diz respeito ao
acesso à leitura e à literatura, sobretudo em um País em que 44% da população afirma
não ter o hábito de ler, conforme pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência para o
3

Instituto Pró-Livro .
Para Martín-Barbero (2009), emerge na América Latina um processo de
circulação cultural, em muitos casos materializados na literatura, que ganha força no
popular. É importante lembrar que a comunicação constitui hoje espaço-chave de
condensação e intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural (...) e a
tecnologia não é o “grande mediador” entre as pessoas e o mundo. É a agenciadora da
transformação da sociedade em mercado e, ao mesmo tempo, plataforma em que
novos fluxos mundiais de conteúdos começam a ter peso próprio (MARTEL, 2013,
p.13), no caso do nosso estudo, em um sistema de representações de si mesmo,
formação de identidade, novas linguagens e consumo simbólico.

3

Instituto Pró-Livro – www.prolivro.org.br - Último acesso: 30/1/2018.
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CAPÍTULO 1

BLOGS, FÃS E AUTORES
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Primeiros cenários

Estudar os fenômenos comunicacionais que envolvem a internet é hoje uma
atividade ao mesmo tempo desafiadora e instigante, na medida em que é necessário
fazer recortes cada vez mais específicos, tamanha a gama de situações e complexidade
dos temas, mesmo que analisados individualmente.
Esta pesquisa tem por objetivo apontar quais as possíveis análises a serem
feitas no objeto de estudo com o título “Blogs literários, consumo de literatura e a
formação da identidade de um leitor-protagonista”. A abordagem será a construção do
conceito a partir da análise das narrativas comunicacionais realizadas via blogs
literários e youtubers, em um ciclo de leitura e produção e no contexto de consumo
midiático e de formação de identidade.
A proposta de trabalho insere-se em um cenário no qual é preciso um olhar
mais atento para o seguinte fato: alguns segmentos de público consumidor de mídia
parecem não se contentar apenas em receber as informacões oriundas de veículos
tradicionais ou especializados neste ou outro assunto. Em diversos setores de
produção midiática, novos produtores de conteúdo os mais diversos ampliam seu
espaco nos meios de comunicação, tornando-se figuras importantes para a divulgação
de suas próprias ideias, criando canais de entretenimento, notícia e, principalmente, de
publicidade.
Estudar esse modelo de producão midiática é importante não só por sua
4

complexidade em si. A crise atual dos meios de comunicacão tradicionais , com o
fechamento de jornais, revistas, rádios etc, e a ascensão de novos formatos de
divulgação de notícias indicam mudancas substanciais na maneira como as pessoas
consomem as informações atualmente.

Brasil perdeu oito jornais em 6 anos – Luiz Gustavo Pacete, Portal Meio & Mensagem.
15/7/2015.
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/07/15/brasil-perdeu-oito-jornais-em6-anos.html. Último acesso. 30/1/2018.
Jornais e revistas continuam avançando em 2017 com suas edições digitais. Portal Associação
Nacional de Jornais. 5/4/2017.
http://www.anj.org.br/2017/04/05/jornais-e-revistas-continuam-avancando-em-2017-com-sua
s-edicoes-digitais/. 30/1/2018.
4
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Este trabalho é também resultado de reflexões geradas ainda na pesquisa de
mestrado, realizada com crianças da faixa etária entre 9 e 11 anos, no primeiro
semestre de 2010, que determinou quais seriam os angulos de análise e observação de
um fenômeno cada vez mais pungente no País: a rápida inserção do pré-adolescente e
adolescente nos meios virtuais, sobretudo nas redes sociais.
Durante o desenvolvimento do mestrado, diversos sinais de que havia públicos
específicos para cada tipo de produção de conteúdo para a internet se fizeram
presentes. Embora não tenha sido o ângulo principal daquele estudo, tangencialmente,
os pré-adolescentes demonstraram grande interesse para com aqueles interlocutores
que apresentavam a capacidade de falar sobre os assuntos típicos dessa faixa etária,
com uma linguagem própria desse público e, sobretudo, que atingiam em cheio o foco
de interesses daquelas crianças.
Os 180 pré-adolescentes que participaram da pesquisa de campo que deu
origem à dissertação de mestrado “A relação dos pré-adolescentes com a mídia de
entretenimento – um estudo de caso sobre a comunicação com as crianças e a
compreensão dos desafios de comunicação com esse público” foram os geradores
iniciais para as indagações que serão propostas agora para a pesquisa que culminou
nesta tese de doutorado. O grande interesse das crianças naquela época por literatura
voltada para o público adolescente e jovem adulto parece se refletir hoje na explosão
de conteúdos produzidos por blogs que tratam especificamente de gêneros literários
destinados à faixa etária entre 14 e 24 anos.
À época, foi realizada uma pesquisa de recepção. Desta vez, porém, o objetivo
é analisar a produção de conteúdo para esse público. Vale destacar que esse intervalo
de idade foi escolhido por corresponder justamente ao segmento chamado de
literatura adolescente ou jovem adulto, termo que vem do inglês young adults,
cunhado pelo mercado livreiro norte-americano e por ser o nicho de maior interesse
desse mesmo segmento da indústria livreira no Brasil. A fatia de público leitor nessa
faixa etária concentra o principal foco de editores de livros no País atualmente, como
veremos mais adiante neste trabalho.
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É a partir das ferramentas de busca da internet que é possível realizar os
primeiros acessos a diversos blogs e vlogs (videologs, booktubers, youtubers)
produzidos de forma amadora - ou até com traços de profissionalismo – com conteúdo
dirigido especificamente para interlocutores interessados em saber mais sobre os
seguintes temas, que deverão ser estudados em profundidade no desenrolar da
pesquisa:
- lançamentos de livros;
- detalhes de sagas;
- personagens;
- versões de capas;
- entrevistas com autores;
- formação de clubes de leitura;
- divulgação e proposição de encontros
- estilos de texto;
- linguagem utilizada
- discussão sobre gêneros literários;
- preparação para vestibulares;
- produções geradas a partir de livros, como roteiros para filmes, adaptações
para o cinema, quadrinhos, brinquedos e bonecos de personagens, séries de televisão
ou telefilmes.
Os temas abordados parecem sugerir que o consumo midiático e o de livros
demonstram ser a tônica do processo de produção desses blogs, assim como a
interação dos seguidores, ávidos por saberem mais sobre seus escritores favoritos,
próximos lançamentos e, por consequência, comprar novos títulos. Todos esses
aspectos listados são esmiuçados por blogs e também por seguidores. O lançamento
de um título novo ganha visibilidade em diversos blogs, com uma publicidade que
ganha vários contornos, de acordo com o público conquistado pela blogueira.
Aqui cabe também levantar a questão do consumo gerado pelo efeito
celebridade, que ganha várias nuances e facetas neste caso. São blogueiras que falam
sobre autores famosos, atores e artistas que protagonizam as adaptações para o
cinema, dentre outros segmentos como mencionado anteriormente, mas que se tornam

39

importantes em seu próprio meio, pelo grande número de acessos em suas páginas de
blogs e alto índice de leitura de seus posts.
Sobre a questão do universo de celebridades, Chris Rojek, teórico inglês com
diversos estudos sobre o tema, nos lembra que é típico dos fãs o desejo abstrato de
tudo o que se refere aos seus ídolos”, porque, por trás do culto ao artista, está o
“desejo de consumo”.
Mas focalizar apenas a profundidade dos apegos dos fãs às celebridades
produz uma compreensão unilateral da dinâmica do desejo abstrato. O que
também precisa ser ressaltado é caráter difuso do desejo abstrato. Ele é
difuso em pelo menos dois sentidos. Primeiro, não está confinado às
habilidades técnicas ou ao rosto público estético da celebridade, mas
estende-se à identificação emocional, sexual, espiritual e existencial com a
celebridade (ROJEK, 2008, p. 211).

Os blogs são hoje grande fonte de estudos de comportamento online. Os
conhecidos diários virtuais representam atualmente um espaço para falar sobre si
5

mesmo. Criados em meados da década de 1990 , começaram junto com a expansão da
própria web. O marco de surgimento dos blogs é o ano de 1994, quando, o cientista
brasileiro Claudio Pinhanez, do MIT Media Lab, fez a primeira postagem do que ele
6

chamou de “Diário Virtual”. O post falava do filme “Tio Vanya em Nova York” , já
demonstrando que o blog era algo pessoal e de expressão das próprias opiniões.
Os blogs são canais de informações que se tornaram atualmente condição de
trabalho para muitas pessoas e ser blogueiro tornou-se profissão. É ainda uma forma
de inserção no mercado de trabalho para pessoas com idade inferior aos 18 anos,
como foi possível diagnosticar em pesquisas para este estudo.
O sucesso de alguns blogs especializados (moda, cosméticos, maquiagem,
comida, viagens, livros) parece indicar que é possível dialogar, via internet, com
públicos cada vez mais segmentados, atendendo aos mais variados tipos de interesses.
Não à toa, são chamados atualmente de digital influencers ou influenciadores digitais,
em tradução literal.

http://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-5-primeiros-blogs-da-internet/. Último acesso:
28/12/2017.
6
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-11408/ - Último acesso: 28/12/2017.
5
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É nesse contexto que esse estudo pretende se enquadrar e em um recorte ainda
mais aprofundado. A pesquisa deverá se deter em blogs escritos por jovens do sexo
feminino, que tratam de literatura voltada para o público adolescente e jovem adulto,
da faixa etária entre 14 e 24 anos. Desde o início da pesquisa, a observação e
acompanhamento desses blogs demonstram que os gêneros mais abordados por essas
blogueiras são fantasia e suas variadas ramificações e romance adolescente, porém,
vez ou outra, são destacados romances adultos e clássicos da literatura. Isso
normalmente depende do que a blogueira está vivenciando no momento: cursinho
pré-vestibular, por exemplo, que exige a leitura de alguns livros clássicos ou ainda
obras que fazem parte do currículo escolar.
Nesse segmento, também há quem se dedique a apenas um gênero, como por
exemplo, o chamado chick-lit (estilo literário cunhado no mercado livreiro que trata
da mulher moderna e seus desafios no mundo contemporâneo: trabalho,
relacionamentos, estudos, desafios pessoais etc, cujas personagens femininas rendem
sagas para diversos livros, tornando as leitoras fãs não só das autoras como enxergam
as personagens como modelos a serem seguidos.
A dinâmica desses blogs envolve postagens diárias, semanais ou em períodos
um pouco maiores. Isso depende da velocidade de leitura das próprias blogueiras. Boa
parte delas procura atualizar constantemente seus blogs, já que os seguidores
costumam exigir renovações constantes.
Ainda no que concerne à questão da hipótese de os blogs serem geradores de
consumo, é preciso ressaltar que as editoras enxergam esses canais como parceiros de
publicidade para seus títulos. Várias empresas criaram selos de parceria, oferecendo
uma espécie de chancela para o blog falar livremente das obras. Diversos tipos de
incentivo para o desenvolvimento de posts são utilizados, desde convites para
encontros com editores e autores até a entrega gratuita de exemplares de livros,
culminando, é claro, em anúncios feitos nesses blogs, o que faz do canal fonte de
renda para as autoras, conforme foi possível apurar participando desses encontros e
conversando com blogueiras.
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Só para ilustrar, boa parte das que costumam firmar esse tipo de parceria,
como é o caso da Leya (Fig. 1) e da Editora Novo Conceito (Fig. 2) também mantém
seus blogs hospedados no portal dessas empresas. O formato utilizado é muito
parecido com os que as blogueiras utilizam. Essas empresas se apropriaram da
aparente receita de sucesso dos blogs criados pelas jovens e aproveitam esses espaços
para publicidade de livros em formato de banners.

Figura 1 – Detalhe do blog da Editora Leya.

Figura 2 – Blog da Editora Novo Conceito

Livrarias de vários portes também firmam parcerias com essas blogueiras.
Elas divulgam descontos, promoções-relâmpago oferecidas com exclusividade para as
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seguidoras, assim como a temporada de lançamentos de títulos e parceria das lojas
com determinadas editoras. Os blogs costumam ter links diretos para a compra do
título mencionado. O ciclo do consumo parece se completar nesses mecanismos. A
blogueira adquire o livro ou recebe da editora, fala sobre o enredo, divulgando a obra
em diversas plataformas das redes sociais, com links diretos para a compra. Os
seguidores, por sua vez, acompanham as postagens da blogueira e aproveitam as
promoções sugeridas, comprando os livros por meio dos links. Isso é fator gerador de
renda para a blogueira, que recebe as comissões por acessos gerados por meio dessas
inserções de ofertas especiais.
Tanto livrarias quanto editoras divulgam as blogueiras parceiras em seus sites
e blogs, assim como em suas páginas nas redes sociais, como Facebook, Twitter,
Instagram e Snapchat. Esse ciclo de consumo do livro é pontuado por uma narrativa
rica e diversa. As blogueiras se utilizam de diversas formas de discursos para chamar
a atenção de seguidores. Além das resenhas, muitas blogueiras apresentam vídeos de
até 25 minutos em que mostram de forma pormenorizada tudo o que é relativo à obra
que está tecendo comentários. As possibilidades tecnológicas vêm possibilitado
também transmissões e interações ao vivo. Esse é um fator bem recente no nosso
processo de pesquisa, pois as transmissões ao vivo ganharam força em 2017.
Mas os vídeos ainda são gravados e é feito o upload (armazenamento) no
YouTube. O cenário é pontuado quase sempre com uma pilha de livros ou uma
estante com os títulos favoritos das blogueiras. Os vídeos normalmente são simples,
feitos com uma câmera de vídeo de alta definição e ficam em um ângulo fixo,
mostrando apenas parte de um quarto, uma sala, uma pequena estante etc, como
fundo, com o rosto da blogueira em primeiro plano e, é claro, a capa e detalhes do
livro que estão sendo resenhados.
O resultado disso são blogueiras com milhares de acessos tanto em seus blogs,
como também em seus canais no YouTube, principal ferramenta utilizada para a
postagem dos vídeos. As editoras também usam os chamados booktrailers para
divulgar os filmes e essa estratégia de persuasão é amplamente replicada pelas
blogueiras.
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Vale ressaltar que essas informações foram obtidas entre 2014 e 2017, com a
coleta de informações sobre blogueiras, blogs, editoras, participação em clubes de
leitura e encontros entre editoras com autores, blogueiros etc. O cenário foi mudando
em alguns aspectos, sobretudo, no que diz respeito à consolidação do trabalho de
algumas blogueiras e youtubers, que foram espraiando a forma de trabalhar para além
do blog. Isso significa que além das resenhas, as blogueiras/youtubers passaram a
frequentar eventos, como lançamentos de livros e encontros direcionados a eles,
reforçando fisicamente a influência dos blogs junto aos leitores/seguidores. Algumas
editoras passaram a convidar essas blogueiras como primeiras leitoras críticas para as
obras antes de serem lançadas no mercado.
A editora jangada, por exemplo, convidou a blogueira Soraya Felix, do blog
Prosa Mágica, para resenhar o livro A Torre Partida, de J. Barton Mitchell (Fig.3),
7

segundo volume da saga da Terra Conquistada . Em seguida, a editora publicou a obra
utilizando trechos de resenhas de blogs na orelha do livro, como estratégia de
persuasão (Fig. 4).

Figura 3 – O livro A Torre Partida – volume 2 da saga da Terra Conquistada. Crédito:
Soraya Felix.
Disponível em: http://prosamagica.blogspot.com.br/2015/05/a-torre-partida.html.
http://prosamagica.blogspot.com.br/2014/11/uma-pitada-de-torre-partida.html. Último acesso:
31/1/2018.
7
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Figura 4 – Detalhe da orelha do livro, com trecho da resenha publicada pelo blog
Prosa Mágica, da blogueira Soraya Felix. Crédito: Soraya Felix.
Algumas editoras no Brasil também estão adotando a figura do “leitor
sensível”, são pessoas responsáveis por identificar, ainda no manuscrito, conteúdos
que possam provocar pressões e boicotes. A editora Seguinte, segmento de literatura
jovem da Companhia das Letras, adotou esse procedimento para o livro Fera, da
escritora norte-americana Brie Spangler, por conter diálogos relacionados à conceitos
8

da transgeneridade . No Brasil, esse trabalho rende em torno de R$ 500 para quem o
9

realiza e no mercado anglófono cerca de US$ 250 .

O que o brasileiro lê?

O Brasil tem hoje 104,7 milhões de leitores, cerca de 56% da população do
País. Desse universo, é cada vez maior o número de leitoras, ou 59% são do sexo

“Mercado editorial adota função do leitor sensível para evitar boicotes”. Amanda Ribeiro
Marques. 30/6/2017. Disponível em:
http://temas.folha.uol.com.br/liberdade-de-opiniao-x-discurso-de-odio/liberdade-de-expressao
/mercado-editorial-adota-funcao-do-leitor-sensivel-para-evitar-boicotes.shtml. Último acesso:
31/1/2018.
9
“Editoras contratam leitor sensível para evitar ofender as minorias”.
http://www.gazetadopovo.com.br/ideias/editoras-contratam-leitor-sensivel-para-evitar-ofende
r-as-minorias-233cazwr0z7ei37ovm75p1tcy. Último acesso: 31/1/2018.
8
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feminino. Os dados são da mais recente pesquisa divulgada pelo Instituto Pró-Livro e
10

realizada pelo Ibope Inteligência intitulada Retratos da Leitura no Brasil , que indica
que o brasileiro lê, em média, 2,54 livros inteiros ou em partes em um período de três
meses. Em primeiro lugar aparece a Bíblia com o maior índice de procura, mas o
estudo destaca que, por conta própria (25%), os entrevistados também se interessam
por romances, contos, poesia, gibis, HQs e livros religiosos, além dos didáticos.
Apesar do ceticismo habitual em relação aos hábitos de leituras dos brasileiros
e do senso comum que diz “brasileiro não lê”, a pesquisa, que está na quarta edição,
demonstra dados que podem ser analisados por diversos ângulos e podem direcionar
políticas públicas de incentivo e acesso à leitura. O Ibope Inteligência realizou
entrevistas com uma amostra de 5012 pessoas, acompanhando a série histórica dos
levantamentos realizados desde 2007. De lá para cá, pistas de mudanças expressivas
na maneira como se lê e as plataformas de leitura utilizadas oferecem indicativos das
ações que devem balizar o fomento à leitura.
Esse universo de 104,7 milhões de leitores contempla a população de cinco
anos de idade em diante, alfabetizada ou não. Boa parte dos leitores (42%) vive na
região Sudeste, seguido do Nordeste (28%), Sul (14%), Norte (8%) e Centro-Oeste
(8%), sendo que o maior número de pessoas (24%) mora nas capitais. Do número
total de leitores, 49,9 milhões ainda estão estudando e na etapa do Ensino Médio
(33%).
Apesar do grande volume de pessoas em idade escolar, é maior o número
daqueles que busca a literatura por gosto (25%), cultura e conhecimento (19%) e
distração (15%). A faixa etária que está entre os 14 e 24 anos compõe o maior número
de leitores, de acordo com a pesquisa. Em relação às práticas de leitura, 75% leem em
papel e 6% em plataforma digital, com destaque para leitura em celulares. O
levantamento indica que 30% buscam o livro por tema/assunto, 11% por meio de
dicas de amigos e familiares, 12% pelo autor, 11% são estimulados pelas capas, 7%
por professores e 5% definem as escolhas por meio de críticas e resenhas. Os
romances são os mais buscados por jovens da faixa etária citada (22%). Os brasileiros

10

Pesquisa divulgada em maio de 2016 pelo Instituto Pró-Livro.
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também leem cada vez mais em meios de transporte, como ônibus, trens e metrôs. E a
pesquisa indica que, nesses casos, a plataforma escolhida é o celular (11%).
O levantamento dividiu os entrevistados em dois grupos: os leitores (que
leram inteiro ou em parte pelo menos um livro no período de três meses anterior à
realização da entrevista) e os não leitores, aqueles que não tiveram acesso a nenhuma
obra no mesmo espaço de tempo. Dentre os leitores, 77% alegaram que gostariam de
ter lido mais. Desses, 43% indicaram que não leram por falta de tempo. Já no universo
de não leitores, 32% disseram não ter tempo e 28% não gostam de ler. Segundo Rose
Rosendo, uma das coordenadoras dessa pesquisa do Ibope Inteligência, o aumento
médio da escolaridade do brasileiro fez diminuir o número de pessoas menos
predispostas à leitura.
No que se refere ao acesso e consumo, 43% dos considerados leitores pela
pesquisa compram livros. O destaque são outros 23% que recebem de presente e 21%
que pegam emprestados. Isso indica uma “rede literária formada por amigos e
familiares”, destaca a pesquisadora do Ibope.
Em relação a livros digitais, 61% declararam gostar muito de ler. Desse núcleo
de entrevistados, 83% leem romances e contos no formato digital. As leituras ocorrem
em celular (56%) ou tablets (18%). Dos leitores de livros digitais, 87% baixaram
gratuitamente na internet e 15% fizeram o download em lojas virtuais e os
armazenaram em vários tipos de plataformas: celulares, computadores ou e-readers –
dispositivos próprios para leitura de livros.
Na internet, os leitores buscam informações sobre literatura em sites e blogs
especializados (19%), gostam de fan-fiction (8%) e a faixa etária mais interessada em
informações sobre livros na internet tem entre 18 e 24 anos.
É cada vez menor a predominância do professor na indicação de livros. A
pesquisa também apresenta os autores mais citados pelos entrevistados que são
educadores. Os autores mais citados são Augusto Cury, Chico Xavier, Gabriel Garcia
Marquez, Paulo Freire, Benny Himn, Ernest N. Maglischo e Içami Tiba.
As bibliotecas também têm papel predominante no acesso à leitura, sendo que
65% vão ao local para pesquisar e estudar e 37% por prazer. Porém, 58% afirmam
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não encontrar acervo adequado ou renovação dos títulos. Boa parte (51%) procura
bibliotecas públicas e cresceu para 4% o número de pessoas interessadas nos modelos
comunitários. Esse índice era zero na pesquisa anterior, feita em 2011. Outros 2%
buscam bibliotecas circulantes.
Os entrevistados também foram indagados sobre os livros que leram no
período: os mais citados foram a Bíblia, “Diário de um banana” (Jeff Kinney) e a
“Culpa é das Estrelas” (John Green), dentre outros, com grande predominância para
autores e temas religiosos. Mas, no que se refere a autores que os entrevistados mais
gostam, foram citados Monteiro Lobato, Machado de Assis, Maurício de Souza e
Paulo Coelho.
Os indicativos de evolução do País em relação à leitura estão nos dados da
pesquisa que revelam que cresceu o número de pessoas que gostam muito de ler: 30%
ante 25% do levantamento de 2011. O caminho é longo para aumentar ainda mais
esse universo de leitores no País. Mas as crianças entre cinco e 13 anos estão entre o
público com maior propensão a gostar da leitura. E a mães aindas são as maiores
incentivadoras, conforme indica a pesquisa.

A força da internet e dos youtubers
11

De acordo com pesquisa realizada pela Nielsen Ibope , o número de pessoas
que utiliza a internet por meio de smartphones alcançou 72,4 milhões de usuários no
segundo trimestre de 2015 no Brasil. O levantamento indica que o grau de utilização é
maior entre o público feminino. Elas compõem mais da metade dos internautas (51%).
Do total de usuários, cerca de 14% têm entre 10 e 17 anos; 21% têm entre 18 e 25
anos; 27% estão na faixa entre 25 e 34 anos; 25% estão entre os que têm de 35 a 49
anos, e, por fim, 13% estão acima dos 50 anos. O estudo mostra que os aplicativos
mais utilizados são os de redes sociais. O país tem hoje 96,1 milhões de pessoas com
acesso à internet, segundo a pesquisa NetView, também da Nielsen Ibope. Mas, se

Pesquisa publicada pelo site Adnews em setembro/2015. Disponível em:
http://www.adnews.com.br/internet/estudo-mostra-uso-da-internet-pelos-brasileiros-em-2015
- Último acesso: 28/12/2017.
11
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considerado o número de pessoas que acessam a internet no ambiente de trabalho, são
103,4 milhões de usuários, com tempo de navegação, em média, de 29 minutos.
12

Conforme dados estatísticos divulgados pelo próprio YouTube , que já
ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo, mais da metade dos
acessos à plataforma de vídeos se dá por meio de smartphones. De março a novembro
de 2015, foram geradas cerca de 70 milhões de horas de exibição de vídeos. Em
média, são 800 milhões de acessos mensais à plataforma, que gera renda por meio de
anúncios publicitários e também os youtubers podem receber por cliques em anúncios
em seus canais. O sucesso da estratégia criou uma nova categoria de milionários: os
youtubers que mais ganharam dinheiro no último ano. Segundo levantamento da
13

revista Forbes , o sueco Felix “Pewdiepie” Kjellberg tem o canal com mais
assinantes do YouTube: 40 milhões de pessoas e teria recebido US$ 12 milhões entre
junho de 2014 e o mesmo mês de 2015. A lista tem ainda canais de games, culinária e
humor.
No Brasil, outro tipo de medição indica o sucesso dos youtubers. A
14

ferramenta BookScan, da Nielsen , mostra que o segmento de literatura juvenil está
ajudando a compor o faturamento das editoras brasileiras, sobretudo, com
lançamentos de livros escritos por autores revelados nas redes sociais, mais
expressivamente pelo YouTube. Os números na internet são sempre estimativas
localizadas em um determinado tempo, sob o risco de rapidamente estar
desatualizado, portanto, o que estamos apresentando neste estudo são referências de
que vão de novembro de 2015 ao final de 2017.

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/press/ - Último acesso: 27/12/2017.
“The world’s highest-paid YouTube stars”- 2015-12-12.
Disponível em:
http://www.forbes.com/sites/maddieberg/2015/10/14/the-worlds-highest-paid-youtube-stars
-2015/ - Último acesso: 28/12/2017.
14
“Do YouTube aos best-sellers” – Josélia Aguiar – Jornal Valor Econômico 16/10/2015 –
Disponível em: http://www.valor.com.br/cultura/4271112/do-youtube-aos-best-sellers - Último
acesso; 28/12/2017.
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Qual a dimensão da blogosfera?

Dimensionar o blogosfera mundial e, sobretudo, conhecer o número de blogs
ativos é tarefa bastante complicada de se realizar. Entretanto, algumas empresas
identificam o tráfego de visualizações em blogs, dividindo-os por segmentos. No
15

Brasil, dados levantados por um estudo da BigDataCorp e divulgados pelo IDGNow ,
portal de referência sobre temas relacionados à internet, mostram que os blogs
representam mais de metade de sites ativos no Brasil.
A BigDataCorp realiza monitoramento semanal de 20 milhões de sites
brasileiros e, segundo o IDGNow, pouco mais da metade estão ativos. Em torno de
5,5 milhões são blogs, que concorrem diretamente com o mercado publicitário. Como
estão alocados sobretudo na plataforma Blogger, do Google, utilizam a ferramenta
Google AdSense, que é líder nesse segmento, com 54% de participação. O estudo
indica que 1,6% dos blogs são dedicados à cultura. Os índices demonstram que as
fatias são divididas em temas exclusivos: 1,81%, moda; 1,76%, tecnologia; 1,3%,
política; 1,24%, esportes, e, 1,19%, viagens.
Os números da audiência demonstram que em torno de 1% dos blogs
ultrapassam os 500 mil acessos por mês. Esse é um dos fatores que indicam o uso
espraiado de outras plataformas de redes sociais, para garantir a visibilidade na
internet.
16

A Alexa , uma empresa da Amazon, também faz um ranking dos blogs
mundo afora. E indica que o Brasil está em quarto lugar no ranking de maiores
visitantes de blogs da plataforma Blogger, com 5,6% das visitas. Os Estados Unidos
lideram esse ranking, com 14,3% das visualizações, seguidos da Índia, com 13,1% e
da Indonésia, com 5,9%.
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“Blogs representam mais da metade dos sites ativos no Brasil, diz pesquisa” . Da Redação

IDGNow – 13/11/2007. Disponível em:
http://idgnow.com.br/internet/2017/11/13/blogs-representam-mais-da-metade-dos-sites-ativ
os-no-brasil-diz-pesquisa/ - Último acesso: 27/12/2017.
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https://www.alexa.com/siteinfo/blogger.com - Último acesso: 27/12/2017.
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Os indicadores da Alexa Rank mostram os dez blogs brasileiros mais
acessados. Na lista estão:
Blog

Temática

Juro Valendo – Ju Lopes

É o blog de beleza brasileiro mais acessado também
em todo o mundo. Fala de beleza e das situações
comuns entre as mulheres da faixa etária de 30
anos.
Pausa para feminices – Bruna É a que mais investe na plataforma blog e continua
crescendo nesse segmento. Mas mantém presença
Tavares
no YouTube e Instagram. Fala de beleza, moda e
tem a maior coleção de maquiagem e cosméticos
nesse segmento.
Coisas de Diva – Sabrina, É um dos blogs de beleza e estilo de vida mais
influentes do País.
Marina e Thais
Depois dos quinze – Bruna É escritora e mantém um blog de beleza e estilo de
vida.
Vieira
2Beauty – Marina Smith
E aí beleza – Karen Bachini

Just Lia – Lia Camargo

Chata de Galocha – Lu Ferreira

Beleza e moda. A blogueira também assina uma
coleção de maquiagens.
Moda, beleza, estilo de vida. É autora de “O livro
secreto dos melhores” e uma coleção de batons para
o portal T. Blogs, que reúne marcas de cosméticos
vinculadas às blogueiras de beleza e maquiagem.
Moda, beleza, estilo de vida. É autora do livro “O
guia para ser você mesma”, em parceria com
Melina Souza.
Moda, beleza, maternidade e estilo de vida.

Garotas Estúpidas – Camila Beleza, moda, estilo de vida e viagens.
Coutinho
Camila Coelho

Maquiagem, moda, viagens, estilo de vida e beleza.

Fonte: Portal Exame
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“Audiência dos blogs de moda brasileiros reflete força do mercado mesmo em temo de crise”
Renato Freittas – 24/2/2017. Disponível em:
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/audiencia-dos-blogs-de-moda-brasileiros-reflete-forc
a-do-mercado-mesmo-em-tempos-de-crise-shtml/
camilacoelho.com
garotasestupidas.com
chatadegalocha.com
justlia.com.br
eaibeleza.com
2beauty.com.br
depoisdosquinze.com
coisasdediva.com.br
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A importância de ressaltar esses blogs nesta pesquisa ocorre pelo fato de as
blogueiras terem lançado livros ou está em processo de lançamento. As editoras têm
apostado na força das influenciadoras digitais para vender mais livros, como veremos
mais adiante no nosso estudo.

O leitor no universo do consumo

Do lado do consumo, a argumentação de Maria Aparecida Baccega nos indica
caminhos a serem trilhados: “a aparente aceitação do fragmentário, do descontínuo,
do fluido arquiteta o consumidor. Mas ser consumidor não é um aspecto isolado:
relaciona-se com todos os contextos sociais” (BACCEGA, 2008, p. 3)
Ainda como afirma Rose de Melo Rocha, no que tange ao público juvenil:
O consumo, de modo muito especial nos setores juvenis, afirma-se como
referente fundamental para a conformação de narrativas, de representações
imagéticas e de universos imaginários repletos de significação, das mais
aterradoras às mais inspiradoras (ROCHA, 2008, p. 122).

A questão do consumo no que se refere a análise do discurso é vista por ora
como um produto ideológico, formado no contexto social, sendo as formas de
consumo vinculadas às realidades cotidianas de blogueiros e seguidores: “um produto
ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico
instrumento de produção ou produto de consumo” (BAKHTIN, 2006, p.31).
O discurso das blogueiras traz uma conotação de identidade e do que definiu
Bauman como “encaixe social” (BAUMANN, 2008, p. 186). Reforça também para as
seguidoras uma “memória coletiva” e tem um “enunciado, uma representação, uma
forma de metamemória, que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma
memória supostamente comum a todos do grupo” (CANDAU, 2011, p. 24).

pausaparafeminices.com.br
jurovalendo.com.br
Último acesso aos sites acima: 28/12/2017.
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O desafio presente é atingir a “multiplicidade” do cotidiano dessas jovens em
sua “combinatória de experiências, de informações, de leituras e imaginações”
(CALVINO, 1990, p. 138). É ainda ter um olhar antropológico do consumo, como
afirmam Mary Douglas e Baron Isherwood (2006), pois também se refere a
construção de identidades e cultura.

Os blogs literários como objeto de estudo

Os blogs literários são objetos de estudo que receberam atenção da academia,
entre 2010 e 2014, com maior concentração no ano de 2012. Levantamento realizado
em 2016 e 2017 demonstra que as pesquisas se circunscrevem com maior
predominância nos programas de pós-graduação da área de Letras. Dentre as
temáticas mais abordadas, a partir de pesquisa no banco de teses e dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação do
Ministério da Educação (MEC), estão o processo de escrita propriamente dito, com o
foco no blog como espaço para produção e divulgação da produção artística de novos
autores.
A ciberliteratura, ou seja, a criação de histórias voltadas para o ambiente
virtual, também é um dos estudos que tem forte correlação com a cibercultura. São
textos literários que nascem no digital, integradas à novas condições de criação com
diversas possibilidades artísticas (SANTAELLA, 2012), reunindo autor, leitor,
críticos, obras clássicas e lançamentos. As análises ocorrem pela ótica da internet
como suporte para construção de identidade autoral. Outro foco importante de estudo
é a produção literária para a internet que fica entre os leitores e o acesso ao livro
físico. E, por fim, há a pesquisa direcionada para o blog literário como ferramenta em
sala de aula, para estímulo de leitura entre os estudantes de Ensino Fundamental e
Médio. No total, o levantamento sobre os estudos de blogs literários trouxe sete
pesquisas mais próximas do nosso olhar.
No campo da Comunicação, a revisão bibliográfica encontrou diversos artigos
apresentados

no

âmbito

da

Intercom (Sociedade

Brasileira

de

Estudos

Interdisciplinares da Comunicação). O objeto blog tem amplas ramificações de
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pesquisas de fenômenos comunicacionais. Porém, o foco em blog literário oferece
uma menor gama de aprofundamento, com atenção especial no blogueiro como
produtor de um diário virtual. Segundo Martino (2014), os blogs vêm sendo objeto de
investigações a partir da Sociologia, dos Estudos Literários e Comunicação, pois
“passam por discussões a respeito da visibilidade do eu como produto de exposição
pública” (MARTINO, 2014, p. 178). É importante ressaltar que os blogs literários
vêm se consolidando também como uma forma de profissionalização, com diversos
blogueiros dedicando-se exclusivamente à produção de conteúdo sobre livros, como
irá destacar nossa pesquisa mais adiante.

Autores consagrados e fãs na internet

É importante fazer um breve destaque neste estudo de que autores já
consagrados utilizam amplamente os blogs literários para divulgar seus trabalhos. Ou,
mais do que isso, criam suas próprias páginas digitais para atrair um grande número
de fãs.
Partindo-se dessas premissas, será possível localizar as obras de três autores
brasileiros com grande destaque no cenário atual de vendas de livros: Raphael
Draccon, Carolina Munhóz e Eduardo Spohr. Esses autores servirão de exemplo para
entendermos a atual cena de consumo da literatura também via internet no País.
A série de literatura fantástica “Dragões de Éter” (Fig. 5), do escritor Raphael
Draccon editado pela Leya, já ultrapassou a marca dos 200 mil exemplares vendidos
no Brasil e o box da trilogia alcançou o primeiro lugar do portal de
vendas Submarino. O autor acabou sendo contratado pela Leya Brasil para atuar como
editor do selo Fantasy da editora e faz parte também do time de roteiristas da TV
Globo. A saga Dragões de Éter é uma trilogia definida pelo próprio autor como um
conto de fadas sombrio, que mistura medievalismo e futurismo, em uma forma de
narrar que parte do princípio que a história não foi escrita, mas está sendo narrada
oralmente. Draccon também é autor de “Fios de Prata - Reconstruindo Sandman”. O
livro conta a história de um garoto que sonha em ser um jogador de futebol famoso,
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mas que, à noite, tem sonhos perturbadores com figuras míticas como os deuses
Morpheus, Phantasos e Phobetor.
A autora Carolina Munhóz é jornalista e romancista, além de integrante do
18

Potterish , um dos maiores sites sobre o universo literário de Harry Potter do mundo.
Foi eleita como melhor escritora pelo Prêmio Jovem Brasileiro, teve o livro “O reino
das vozes que não se calam” (Fig. 6), escrito em parceria com a atriz Sophia Abrahão,
eleito como melhor do ano pela Revista Atrevida e ganhou pelo Vox Populi a
categoria “Author” do prêmio americano Shorty Awards. A escritora tem 250
fã-clubes e 80 mil seguidores nas redes sociais da internet. Por meio da narrativa
fantástica, trata de temas como bullying, depressão na adolescência, faz a crítica do
excesso de cobrança da sociedade por padrões de beleza, além de dramas e conflitos
familiares. Na obra da autora, o sobrenatural dialoga com o dia a dia e o cotidiano
adolescente na atualidade.
O escritor Eduardo Spohr, além de ser romancista, é professor universitário e
blogueiro. Lançou a saga “A batalha do Apocalipse” (Fig. 7) com recursos próprios
em 2011 e, após o sucesso principalmente na internet, o autor relançou o livro pela
Verus Editora. A história narra uma grande guerra entre anjos no dia do Juízo Final. É
descrito pelo autor como um romance épico de fantasia, que atravessa a história da
humanidade, passando pelas ruínas da Babilônia, pelo Império Romano, planícies da
China até a Inglaterra Medieval, misturando narrativas bíblicas com guerra.

18

Potterish - https://potterish.com/ - Último acesso: 28/12/2017.
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Figura 5 – Série de literatura fantástica Dragões de Éter do escritor Raphael Draccon.

Figura 6 – Carolina Munhóz é autora da série O Reino das Vozes que não se calam
escrito em parceria com a atriz Sophia Abrahão.
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Figura 7 – Livros da série A batalha do Apocalipse, do escritor Eduardo Spohr.

Em comum, os três autores e respectivos romances fazem parte de uma
geração de escritores cujo sucesso está fortemente relacionado com suas performances
na internet e uma grande correlação com o universo literário fantástico de outros
países, sobretudo a Inglaterra, com referências claras à J.R.R. Tolkien, Charles
Dickens e irmãs Brontë. Porém, são escritos de uma maneira bastante regional, com
temáticas próprias do País e fazem uma relação intertextual com obras já conhecidas
do grande público ou narrativas míticas e históricas, acionando diversas redes de
memória interdiscursivas (GREGOLIN, 2003).
No que se refere à internet, os três têm uma grande legião de seguidores nas
redes sociais virtuais; têm intenso contato com seus leitores, trocando ideias sobre as
obras, chegando até a alterar textos em edições subsequentes. E ainda detêm um
grande número de seguidores que, por sua vez, são seguidos por outros leitores, que
querem saber ainda mais sobre expectativas de novos textos, opiniões e repercussões
sobre visitas e turnês em várias cidades do País. Há um intenso movimento do que
vamos chamar aqui - a título de facilitar o entendimento dessa dinâmica fãs-leitores; fãs-seguidores; fãs de seguidores (blogs).

de:

São fãs das histórias dos

autores, que se tornam seguidores desses escritores nas redes sociais, escrevem
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resenhas em blogs e produzem vídeos sobre as obras, como booktrailers ou vlogs - e
arregimentam uma nova leva de seguidores.
Exemplo desse movimento é o post da escritora e blogueira Soraya Felix:
Sempre que escrevo sobre literatura brasileira atual eu me surpreendo. Os
quase desconhecidos autores são um prenúncio de uma literatura
borbulhante, de uma trajetória em construção, de criatividade em ebulição
como Wandria Coelho (Ritual do Espírito Maligno), Mari Scotti (Híbrida)
e Petê Rissatti (Réquiem: Sonhos Proibidos). Tem os que já conseguem
um lugar na mídia como Talita Rebouças (Fala Sério), André Vianco (A
Noite Maldita, dentre outros), Leticia Wierzchowski (Sal, A Casa das Sete
Mulheres), Eduardo Spohr (Apocalipse) dentre outros autores. Todas as
vezes que me deparo com um livro como O Inverno das Fadas, de
Carolina Munhóz, eu me questiono o porquê desses autores serem tão
geniais e ao mesmo tempo “desprezados” pelo leitor e pela crítica no
Brasil. É uma questão quase sem resposta. Carolina Munhóz me
surpreendeu, principalmente depois que soube que havia uma crítica muito
negativa a respeito da autora. Posso dizer que não concordo e acrescento
que a autora é um talento em construção que em breve será descoberto
pelos agentes literários internacionais (Se isso já não aconteceu e não estou
sabendo no momento em que escrevo este post). (Blog Prosa Mágica –
11/6/2014).

No início da postagem que faz a resenha do livro “O inverno das fadas”, de
Carolina Munhóz, a blogueira Soraya Felix engendra uma rede de autores nacionais
que trafegam pelo universo da literatura fantástica e reforça que há uma emergência
desse universo literário no País. E questiona o porquê, apesar do sucesso de vendas e
de público, estarem ainda nas bordas do que é considerado boa literatura.
Os livros impressos ganham ainda mais destaque na internet também por
meio dos booktubers. O termo foi originalmente criado em 2011 pelo australiano de
19

apelido Bumblesby , ele mesmo um youtuber, outro termo que designa aqueles que
fazem postagem no site de vídeos, para falar daqueles que fazem críticas e
comentários sobre livros no YouTube. Exemplo de destaque é a booktuber Tatiana
Feltrin, que está no portal desde 2007 e já tem mais de 10 milhões de visualizações de
seus vlogs (videologs – mistura da palavra vídeo com blog) e já atingiu os 267 mil

“Booktubers fazem sucesso na web com vídeos sobre livros de papel.” Matheus Mans –
14/6/2015. Disponível em:
http://blogs.estadao.com.br/link/booktubers-fazem-sucesso-na-web-com-videos-sobre-livros-d
e-papel/ - Último acesso: 28/12/2017.
19
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inscritos no canal Tiny Little Things, 59 mil seguidores no Facebook e 67 mil no
Instagram, falando de vários tipos de gêneros literários. O sucesso dos livros, autores,
blogueiros e youtubers demonstra que, se antes a internet era inimiga de autores e
editoras, em razão da pirataria de livros, hoje é um mercado aliado. Basta observar a
crescente integração de escritores e livreiros com o ambiente virtual.
Dentre as escritoras que são expoentes no mercado editorial, a partir do
sucesso na internet, está Kéfera Buchmann, autora de “Muito mais que cinco
minutos”, lançado pela editora Paralela. A youtuber tem milhares de seguidores no
total nas redes sociais – Instagram, Twitter, Facebook, e, só no YouTube, são 11
milhões de assinantes do canal e o livro vendeu no lançamento, que ocorreu junto
com a Bienal do Rio de Janeiro de 2015, em torno de 230 mil exemplares. Até 2017,
Kéfera lançou os livros “Tá gravando. E agora?” e “Querido Dane-se”. Agora a
youtuber ganhou status de atriz de destaque no cinema nacional, produz os próprios
filmes, anuncia no próprio canal roupas e cosméticos, reforça a divulgação dos
próprios livros, que tem mais ou menos o mesmo formato de histórias
bem-humoradas e paródias feitas nos vídeos. O vídeo de maior sucesso da youtuber é
o Bang!, paródia de uma música da cantora Anitta, com 14 milhões de visualizações e
20

cerca de 94 mil comentários .
Outra autora é Isabela Freitas, 24 anos, que já ultrapassou a marca de 500 mil
livros vendidos dos títulos “Não se apega, não” e “Não se iluda, não”, publicados pela
Editora Intrínseca. A autora começou em um blog falando sobre decepções amorosas
e cresceu em número de seguidores na internet utilizando Snapchat, YouTube,
Instagram, Twitter e Facebook. Ao todo, a escritora tem cerca de 1,2 milhão de
seguidores nas redes sociais. Com o vídeo “Como é a mulher de cada signo”, a
youtuber teve 596 mil visualizações e em torno de 2,6 mil comentários. A escritora
também assinou um quadro no programa “Fantástico” da TV Globo.
A blogueira Bruna Vieira, de 23 anos, uma das maiores do País, como vimos
anteriormente neste trabalho, é outro exemplo de sucesso a partir da internet e depois
no mercado editorial, com quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais e seis

20

Dados apurados até 28/12/2017 no próprio YouTube.
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livros publicados pela Editora Autêntica. Alguns títulos foram escritos em parceria
com outras autoras bem-sucedidas na internet, como Thalita Rebouças, Paula Pimenta
e Babi Dewet. O vídeo “Os aplicativos secretos das blogueiras” teve mais de 2
milhões de visualizações e ultrapassou os 1,8 mil comentários.
Um dos representantes dos garotos nas redes sociais é Christian Figueiredo de
Caldas, conhecido pelo nome do canal no YouTube “Eu fico Loko”, autor de três
livros com título homônimo e com mais de 10 milhões de seguidores nas redes
sociais. Já vendeu pelo menos 150 mil exemplares dos dois livros que publicou pela
Editora Novo Conceito. O vídeo com a brincadeira “Uma palavra, uma música” teve
cerca de 8 milhões de visualizações e 10 mil comentários.
Os exemplos citados acima demonstram que a alta interatividade entre os
youtubers e a audiência foram fatores predominantes para a transposição desses
produtores de conteúdo para o segmento editorial, com êxito também nesse setor. O
mercado livreiro sempre procura novas “fórmulas editoriais”, que possibilitem
concorrer ou se integrar com os “meios audiovisuais, de entretenimento e informação
(BRAGANÇA, 2005, p. 233). Depois do fenômeno dos livros de colorir, apostar em
autores já consagrados em outras plataformas midiáticas tem sido a estratégia do
mercado livreiro para driblar as dificuldades desse segmento, que vem registrando
quedas nas vendas. Isso ocorre em razão da retração das compras de livros por parte
do Governo Federal e esse setor é fortemente dependente das aquisições feitas pela
administração pública. Estamos assistindo a formação de um novo tipo de leitor. E
esse leitor-blogueiro, como veremos a seguir, é agente essencial nesse processo.
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CAPÍTULO 2
LEITOR-AUTOR
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O leitor-protagonista

Primeiras notas sobre o leitor-blogueiro

Agora, sim, você está pronto para devorar as primeiras linhas da
primeira página. Está preparado para reconhecer o inconfundível
estilo do autor. Não, você não está o reconhecendo. Mas, pensando
bem, quem afirmou que este autor tem estilo inconfundível? Pelo
contrário, sabe-se que é um autor que muda muito de um livro para
o outro. E é justamente nessas mudanças que se pode reconhecê-lo.
(...) De início, você talvez experimente certo desnorteamento (...)
Mas depois você prossegue na leitura e percebe que de algum modo
o livro se deixa ler, independentemente daquilo que você esperava
do autor. O livro é o que desperta sua curiosidade; pensando bem,
você até prefere que seja assim, deparar com algo que ainda não
sabe o que é (CALVINO, 1999, p.17).

A blogosfera tem hoje uma quantidade tão grande de blogs que se tornou
quase impossível medir o número de páginas pessoais produzidas pelos mais diversos
tipos de blogueiros em todo o mundo. Algumas estimativas dão conta de mais de 1
bilhão. Mas imagine que você começa a seguir um determinado diário virtual apenas
porque o autor da postagem se dedica a relatar sobre um escritor ou gênero literário
que está na lista dos seus favoritos. E mais: além de escrever, dedica horas de vídeos,
posts no Twitter, Instagram ou Facebook, oferecendo as próprias impressões ou
informando sobre curiosidades do escritor, da obra, dos personagens, futuras
adaptações para o cinema, TV, teatro, quadrinhos (HQs), enfim, um sem-número de
possibilidades de ampliação da experiência de leitura.
Mais do que o leitor de uma obra, esse blogueiro reproduz e produz todo um
novo cenário midiático para os livros que lê. Relaciona os livros com outras leituras
do mesmo gênero, indica textos de outros artistas do universo dos livros, descreve
pormenores das tramas de um jeito a fisgar possíveis leitores que se identifiquem com
o mesmo estilo ou que quer apenas saber o que está acontecendo na cena literária, sem
necessariamente ler este ou aquele livro que está sendo indicado.
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É neste universo que se insere este estudo. Este trabalho é dedicado a uma
pequena parte da efervescência do universo literário virtual que, desde o surgimento
da internet, não para de nos causar surpresas, tamanho o número de novas tendências
e possibilidades. É muito importante dizer que esta pesquisa está em um cenário de
constante transição. Mas não é dessa velocidade em que as informações circulam e
mudam que vamos falar. O mais importante neste momento é tentar identificar os
textos e a tramas que são tecidas nesse jogo de troca de informações onde quem se
destaca é um leitor, que também é produtor de conteúdo.
Mas não estamos falando de um leitor convencional, aquele que simplesmente
pode ler um livro e guardar a história para si mesmo ou comentar para amigos
próximos. Para este estudo, vamos chamá-lo de leitor-protagonista. Isso porque
trataremos de alguém que não apenas tem a experiência da leitura, mas que transpõe
as possíveis barreiras que uma obra possa ter, ampliando suas interpretações em
infinitas possibilidades, em uma constante brincadeira entre leitor-autor-leitor. Mais
do que uma forma de leitura, interpretações de mundo, sugestões de ideias, são
sujeitos que indicam caminhos sinuosos, em zigue-zague, em ondas, enfim, recriam e
criam os textos que passam por eles e, por que não dizer, suas próprias histórias.
Por que o chamamos então de leitor-protagonista? O escritor Ítalo Calvino, no
livro “Se um viajante em uma noite de inverno”, propõe que o leitor seja o
personagem principal da trama. Mais do que um romance, o livro discute a posição de
quem lê no universo literário da época em que foi publicado, em 1979. Mas as
discussões ainda se mantêm atuais, já que estamos falando, tal qual a proposta de
Calvino, de um leitor múltiplo, efêmero, fugaz, cambiante, dividido, voraz
consumidor de um universo midiático que o bombardeia continuamente e sem trégua.
Para o escritor:
O leitor que temos de prever para nossos livros terá exigências
epistemológicas, semânticas, metodológico-práticas que desejará
confrontar continuamente também no plano literário, como exemplos de
procedimentos simbólicos, como construção de modelos lógicos (...) Falo
também – e talvez sobretudo – do leitor político (CALVINO, 2002, p.194).
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Ainda, segundo o autor, a literatura tem o desafio de transpor os limites da
linguagem; “é da borda extrema do dizível que ela se estende: é o chamado daquilo
que está fora do vocabulário que move a literatura (...) e segue itinerários que
margeiam e ultrapassam as barreiras das interdições” (CALVINO, 2002, p. 209).
São essas bordas do não dizível, textos e não-ditos que os blogueiros de livros
vão deixando pistas que nos interessam nesta pesquisa. Para o escritor Umberto Eco,
“um texto quer ser uma experiência de transformação para o próprio leitor” (ECO,
1985, p. 27). E ainda:
As poéticas contemporâneas, ao propor estruturas artísticas que exigem do
fruidor um empenho autônomo especial, frequentemente uma
reconstrução, sempre variável, do material proposto, refletem uma
tendência geral de nossa cultura em direção àqueles processos em que, ao
invés de uma sequência unívoca e necessária de eventos, se estabelece
como que um campo de probabilidades, uma ambiguidade de situação,
capaz de estimular escolhas operativas ou interpretativas sempre diferentes
(ECO, 1991, p. 93).

Essas múltiplas interpretações de mundo e das obras fazem parte do universo
desses blogueiros/leitores que pretendemos estudar. O papel do escritor na literatura é
amplamente estudado. Deleuze e Guattari (2014), assim como Eco e Calvino, nos
lembram que a literatura se encontra em um papel “político, de enunciação coletiva,
capaz de forjar uma comunidade em potencial, fazendo o agenciamento coletivo de
enunciação” (DELEUZE; GUATTARI, 2014, p. 38).
O que vemos agora, porém, é uma dinâmica de leitura que merece nossa
atenção, justamente para o entendimento de um leitor político em constante processo
de formação, que parece sugerir um novo tipo de agenciamento de diversas
enunciações. Esses “agenciamentos têm pontas de desterritorialização, sempre há
linhas de fuga” (idem, p.154), conforme os autores.
Os discursos literários estão “presos às séries literárias da sociedade” e
conectados à consciência estética e social, assim como aos discursos históricos. É isso
que vai fazer com que “exerçam um importante papel na maneira que se dará sua
leitura” (BACCEGA, 2007, p.81). Ocorre que os discursos da literatura sofrem
influência não apenas do meio literário, mas ainda das variadas formações ideológicas
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e discursivas historicamente constituídas, passando por diversos intercâmbios e
diálogos: “está em uma encruzilhada onde se imbricam variados fenômenos da
linguagem e conformação artística de uma dada sociedade:
É ainda o ponto de encontro entre indivíduo/sujeito que o elaborou, que
deu vida às suas escolhas – o autor implícito -, com o leitor, o qual, a partir
de suas características de indivíduo/sujeito, refará o percurso do discurso
literário, de onde resultam as condições para o elo seguinte da cadeia de
compreensão crítica da sociedade (BACCEGA, 2007, p.79).

O leitor que vemos hoje está bem no centro desse emaranhado de discursos
que vêm de todos os lados, mas ele é visto hoje como alguém capaz de também ser
produtor de sua própria rede de palavras. A teia produzida vem a partir de
reproduções de discursos que estão de alguma forma consolidados na memória social
em que vive, mas esse leitor é considerado agora perfeitamente apto a criar suas
próprias tramas, a partir de como interpreta suas leituras. Mas nem sempre foi assim.

O leitor em formação

A sociedade, por vezes, ainda guarda no imaginário a antiga figura do leitor
isolado, recolhido em um silêncio particular, de total envolvimento com as palavras
do autor. E nem estamos falando dos rolos e papiros amontoados nas bibliotecas
antigas, tal qual imagina-se como se iniciou a formação dos primeiros leitores. Mas
daqueles que já tinham acesso às primeiras obras impressas em formato de livro,
modelo mais próximo do que conhecemos hoje. Quando surge, já no século 17, no
Ocidente, a função de autor, começa a ocorrer, de forma um pouco mais acentuada, o
diálogo leitor-autor, mesmo que muito incipiente. O mundo do sujeito leitor e as
ideias do escritor confrontam-se, já que, aos poucos, os autores começam a imprimir
sua marca pessoal às obras (CHARTIER, 1998). A figura do sujeito, do leitor, e sua
importância na sociedade também começam a ganhar cada vez mais destaque.
A difusão, por exemplo, da leitura do jornal, de forma mais livre e ampla, cria
novas figuras de representações. Como explica Walter Benjamin (2004), temas sociais
começam a entrar na pauta de forma mais ampla, sobretudo no meio literário, que
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ganha mercado por meio dos jornais. A partir das primeiras décadas do século 19, a
publicação de folhetins conquista cada vez mais espaço dentro desses periódicos. Isso
fez elevar o número de assinantes desses diários, de cerca de 47 mil (em 1824) para
200 mil (em 1846). Assim, uma assinatura que custava 80 francos anuais foi reduzida
para 40 francos. “Deram ao folhetim (do francês feuilleton dramatique) o lugar de
honra no jornal” (MEYER, 1996, p. 58). Abre-se aí a era da literatura industrial,
quando milhares de exemplares de jornais exibiam, de forma seriada, um trecho por
edição ou semana, facilitando “o acesso do jovem à literatura e de novos autores ao
meio literário”, segundo Meyer. “O jornal é uma plataforma permanentemente aberta
aos jovens que querem tentar a carreira literária e experimentar o gênero moderno por
excelência que é então o romance” (idem, p. 63).
O romance tornou-se uma literatura fortemente voltada para o entretenimento
de um número cada vez maior de pessoas, sem a necessidade de um mecenas ou um
livreiro patrocinador de autores, como nos explica Ian Watt (1997) em “A ascensão
do romance”. Esse estilo literário foi o maior responsável pela difusão da literatura
entre as classes sociais mais populares nos séculos 18 e 19, pois eram os únicos a
custar algumas moedas para adquiri-lo. Essa aproximação com o público leitor em
condições socioeconômicas desfavorecidas fez surgir o que Watt chama de “relato
autêntico das verdadeiras experiências individuais” (WATT, 1997, p.13-27), com
maior atenção ao “indivíduo particular”. E de popular a literatura passou a se voltar
para as grandes massas de público. Para Reimão (1996), há um consenso de que esses
textos devem ser inseridos na lista dos primeiros produtos da indústria cultural, a qual,
por sua vez, é vinculada à fase monopolista do capitalismo e à sociedade de consumo.

Leitor múltiplo

Para Calvino (1990), ao contrário da literatura medieval que tendia para obras
capazes de exprimir o saber humano, “os livros modernos nascem da confluência e do
entrechoque de uma multiplicidade de métodos interpretativos, maneiras de pensar e
estilos de expressão” (CALVINO, 1990, p. 131), com obras que reúnem uma
enciclopédia de estilos, convocando o leitor, dessa forma, a também fazer leituras
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múltiplas das obras. “Há um texto multíplice, que substitui a unicidade de um eu
pensante pela multiplicidade de sujeitos, vozes, olhares sobre o mundo” (CALVINO,
1990, p. 132). Esse tipo de texto é chamado por Calvino de hiper-romance, com um
certo formato de quebra-cabeças, em que o leitor se vê imerso em uma rede onde se
entrelaçam tempos “convergentes, divergentes, dialógicos, polifônicos”. Essa
multiplicidade ocorre conforme o modelo que Mikhail Bakhtin chamou de “dialógico,
polifônico ou carnavalesco”, ao elaborar sobre como os textos literários se adaptam
aos aspectos vigentes em sua época de produção e os autores “com a vida e com o
mundo da vida” (BAKHTIN, 1993 e 1997).
Umberto Eco chama de “jogo metanarrativo, com pluralidade de vozes, que se
encaixam no curso da narração, com desarticulação de sequências temporais e saltos
de registro estilístico” (ECO, 2011, p. 209-210). Para o autor, além de ser uma
característica da pós-modernidade, essas obras são capazes de atrair um grande
público, mesmo que empreguem referências de outras obras artísticas consideradas
mais cultas, pois sabem fundir componentes pós-modernistas com estéticas mais
tradicionais, sobretudo, aquelas que agregam um enredo romanesco.
Jean Baudrillard (1998) define as artes do nosso tempo como explosão de
imagens, circulação ultrarrápida e de troca impossível, sem leituras e sim
decodificação, reciclagem das formas do passado e atuais e proliferação de signos em
uma escala infinita. Para o autor, o Ocidente fez uma estetização geral do mundo. Há
uma encenação cosmopolita, transformada em imagens, onde assistimos a tudo
através da publicidade e da mídia. “Tudo é dito, tudo se exprime, tudo toma força ou
modo de signo. O sistema funciona não tanto pela mais-valia da mercadoria mas pela
mais-valia estética do signo” (BAUDRILLARD, 1998, p, 23).
A arte de um modo geral, assim como a literatura, chegou no ponto em que
não há mais força de julgamento do belo e do feio, pois não há coerência, já que se
transformou em algo de uso ritual ou de fetiche. A relação com a criação artística
mudou porque isso tem a ver com o fato de que, segundo Baudrillard, estamos na era
da excrescência corpórea, social, política, econômica, sexual, do exotismo, onde pode
haver também a possibilidade de assujeitamento e rendição das vontades das pessoas
a uma miscelânea de ícones. É nesse universo de inúmeros significados que está esse
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leitor múltiplo, que, ao ler, também faz parte de um jogo, ou procura prazer, como
exemplifica Roland Barthes: “um leitor vai direto às articulações da anedota,
considera a extensão do texto, ignora jogos de linguagem (...); a outra leitura não
deixa passar nada; ela pesa, cola-se ao texto, lê, apreende cada ponto do texto – lê
atentamente, lê tudo, lê depressa, por fragmentos” (BARTHES, 1987, p. 18).
Por essa razão, ainda segundo Barthes, fica impossível definir a literatura em
estilos estanques: poesia é só poesia, romance é só romance, teatro é apenas teatro.
“Porque a literatura começa perante o indizível, face a percepção de um algures
estranho à própria linguagem” (BARTHES, 2001, p. 102). Da mesma maneira, o
leitor não pode ser definido como aquele que apenas absorve a leitura como uma
“criança sem capacidade sobre si mesma ou autocrítica, mas sim uma relação de
profunda alteridade” (idem, p. 89).
Para Barthes, há uma certa relação sinestésica entre obra e leitor – “as obras
literárias levam o leitor a um itinerário visual”. O ilusório toma forma por meio das
descrições e se faz presente o impossível, criado por meio das interpretações do leitor.
A literatura, segundo o autor, tomou a forma de signo, em seus diversos movimentos
de tensão em relação à cultura das sociedades, já que, quase sempre tem um valor
interrogativo, de constantes questionamentos e intenção de “responder as perguntas
do mundo” (BARTHES, 2003, p. 220).
Essa forma de signos na qual é possível apreender a literatura faz com que o
leitor tenha acesso às obras das mais diferentes maneiras, fato que nos interessa neste
estudo, já que estamos pesquisando aqui a relação que o leitor tem com a literatura e
com a produção midiática acerca do universo literário. Conforme Umberto Eco, há
diversas maneiras de ler/conhecer a história de um livro que não foi lido efetivamente:
“as pessoas falam dos livros, filmes são produzidos a partir de adaptações das obras,
outros livros citam algo sobre livros desconhecidos por boa parte dos leitores. O
mundo está cheio de livros que não lemos, mas sobre os quais sabemos praticamente
tudo” (ECO, 2010, p. 218).
É justamente o contexto deste estudo. É um consumo literário que não ocorre
apenas por meio da leitura efetiva de um livro. Mas do entrecruzamento de diversas
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informações a respeito da obra. O mundo do autor, os desdobramentos da narrativa
em outras plataformas midiáticas, enfim, todo um entrelaçamento discursivo
composto não apenas pela experiência de leitura em si, mas do universo do leitor, que
está agora imerso em um cenário midiático e é influenciado de diversas formas ao
compor suas narrativas e interações com a obra artística e esse novo entorno que se
forma no cenário literário.
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CAPÍTULO 3
AS FACES DO UNIVERSO LITERÁRIO-MIDIÁTICO
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Os sujeitos e a necessidade da narrativa

Como vimos até o momento, o leitor se vê imerso em múltiplos universos
narrativos. Umberto Eco (1994) nos diz que “numa história sempre há um leitor, e
esse leitor é um ingrediente fundamental não só do processo de contar uma história,
como também da própria história”. Isso porque, segundo ele e Ortega y Gasset, para
compreender algo do ser humano, seja de forma pessoal ou coletiva, é preciso contar
uma história. Pela perspectiva do indivíduo, há sempre uma narrativa a ser contada,
pois a vida é uma dialética entre o eu e a situação em que o sujeito se encontra: “eu
sou eu e minhas circunstâncias”, segundo Gasset. A partir do próprio ponto de vista
“o homem vê a sociedade; o que crê, o que sente, o que prefere” (ORTEGA y
GASSET, 2001, p, 95).
Ainda para Eco, o mundo ficcional tem a mesma função de um brinquedo
infantil. Essa é a função consoladora da narrativa – a razão pela qual as pessoas
contam histórias e têm contado histórias desde o início dos tempos (ECO, 1994, p,
93). O mundo ficcional se apoia no mundo real. Quando se trata de ficção, o leitor usa
o que se pode chamar de “preterição”, ou seja, deixa de lado ou despreza alguns fatos
que não têm coerência com o mundo real. Porém, o mesmo ocorre nas verdades
ficcionais. O leitor acredita na realidade transmitida pela TV, por exemplo, porque em
certos momentos faz o mesmo acordo de suspensão da descrença. Isso acontece
porque o leitor está diretamente ligado às condições sociais e contextos culturais aos
quais está conectado e se utiliza das narrativas de vida inseridas na própria cultura
para elaborar sua própria história e as articula com as de outros grupos sociais.
O homem sempre esteve ligado a uma “grande narrativa”, ou “sistemas
seculares de crenças que têm uma função mobilizadora e legitimadora”, analisa
Thompson (2007). Esses elementos estão aglutinados na esfera do simbólico:
O que entendo com isso é que as formas simbólicas são expressões de um
sujeito e para um sujeito (ou sujeitos). Isto é, as formas simbólicas são
produzidas, construídas e empregadas por um sujeito que, ao produzir e
empregar tais formas, estão buscando certos objetivos e propósitos e
tentando expressar aquilo que ele “quer dizer” ou “tenciona” nas e pelas
formas assim produzidas. O sujeito-produtor também tenta expressar-se
para um sujeito ou sujeitos que, ao perceber e interpretar formas
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simbólicas, percebem-nas como a expressão de um sujeito, como uma
mensagem a ser entendida (THOMPSON, 2007, p, 183-184).

Isso pode nos dizer que os sentidos aos quais o sujeito-produtor dá às suas
expressões simbólicas podem ter uma imensa gama de ramificações, mesmo que
existam regras e códigos preestabelecidos. Embora possam fazer parte, tacitamente,
do cotidiano dos envolvidos, os empregos das manifestações verbais, por exemplo,
ganham novos contornos, conforme o momento e situação em que são utilizados.
Para Thompson, a contextualização das condições sociais de produção
cultural é parte determinante para o entendimento de como as formas simbólicas são
interpretadas e constituídas, dependendo de contextos sócio-históricos específicos. E
o mais importante: “ao receber e interpretar formas simbólicas, os indivíduos estão
envolvidos em um processo contínuo de constituição e reconstituição do significado, e
esse processo é, tipicamente, parte do que podemos chamar de reprodução simbólica
dos contextos sociais” (THOMPSON, 2007, p, 202).
Conforme Duch e Chillón (2012), há uma memória individual e coletiva
embutidas nesses contextos sociais, formando a chamada memória cultural, com seus
ritos, representações, símbolos, ícones, monumentos, festas tradicionais, mitos,
identidades, que podem ajudar ou não o sujeito a se conectar com um ou outro tipo de
forma simbólica e fundamenta seus discursos, sendo todos os indivíduos “herdeiros de
um legado social, graças ao trabalho interpretador da memória” (DUCH e CHILLÓN,
2012, p, 405).
Esse processo de interagir com o simbólico na forma de narrativas amplifica
as formações discursivas das produções midiáticas, induzindo ao consumo. Campbell
(2001) explica que o legado da sociedade moderna para a contemporânea é a mudança
na maneira com que o indivíduo lida com os próprios desejos e obtém prazer com as
experiências do dia a dia. A transformação se deu na forma com os modos de desejar
e sonhar se fundem, com um elemento de sonho entrando no próprio desejo. A
atividade de consumo se dá hoje não pela seleção, compra ou uso dos produtos, mas
na idealização e projeção de um prazer imaginado anteriormente, que possa gerar
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identificação por parte do consumidor potencial e que possa ser associado a um
sonho. Tão logo ocorra esse processo, o produto será desejado:
O consumidor moderno desejará um romance em vez de um produto
habitual porque isso o habilita a acreditar que sua aquisição, e seu uso,
podem proporcionar experiências que ele, até então, não encontrou na
realidade (CAMPBELL, 2001, p, 129-131).

Na atualidade, os textos direcionados ao público jovem, as obras literárias e
autores estão em constante diálogo com os movimentos juvenis, os interesses vigentes
e as mudanças rápidas de gostos, costumes e desejos de momento. O mercado literário
alimenta o impulso por novidades e se retroalimenta das tendências ditadas pela
juventude, em um fluxo contínuo. Como explica a crítica literária Beatriz Sarlo
(2006), “os jovens encontram no mercado de mercadorias e bens simbólicos um
depósito de objetos e discursos fast preparados especialmente para eles”. Na visão da
autora, a renovação incessante necessária ao mercado capitalista captura o mito da
novidade permanente, algo que também impulsiona a juventude. “Nunca as
necessidades do mercado estiveram afinadas tão precisamente ao imaginário de seus
consumidores” (SARLO, 2006, p. 40 - 41).
Estamos diante da circulação de imagens de consumo, com relevância para
bens simbólicos, informação, lazer, sugestões de prazeres e desejos alternativos
(FEATHERSTONE, 1995, p. 38-41) para marcar gostos e estilos de vida. É uma
situação de produção cultural, em escala global, de reprodução de signos,
representações, de formas estéticas em decadência que dão lugar a novas narrativas
sociais, que nascem da absorção de diversos contextos e resultam em metanarrativas
fragmentadas e descoladas de suas paisagens originais, sem delimitações de fronteiras
(CONNOR, p. 184-189).
O autor Fredric Jameson (2006), na obra “A virada cultural – Reflexões sobre
o pós-modernismo”, diz que uma das características que podem ser atribuídas ao
pós-modernismo é a não separação do que se chama de alta cultura ou cultura de elite
do que acontece no ambiente ao seu redor. Segundo ele, é também um conceito
atrelado a um período histórico, a partir do súbito desenvolvimento pós-guerra, em
especial dos Estados Unidos, ou ainda na França, a partir dos anos de 1950. A década
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de 60 foi notadamente a época de maior transição, onde surge uma nova ordem social
e a literatura passou a mostrar os caminhos pelos quais a sociedade iria seguir. Com
seus novos maneirismos, os textos indicavam, na forma de pastiches do passado
modernista, uma imitação, por vezes, “pálida, que perdeu o senso de humor e o
impulso satírico da paródia”, os novos rumos de uma sociedade cada vez mais de
cultura massificada.
Jameson aponta ainda a “morte do sujeito”, aquele conhecido como indivíduo
burguês, ou seja, da ideia do individualismo do período modernista. Hoje, “na era do
capitalismo corporativo, do chamado homem organizacional, das burocracias, tanto
dos negócios como do Estado, da explosão demográfica”, o antigo “sujeito individual
não existe mais”, explica o autor. Falamos constantemente na atualidade de um sujeito
sempre conectado e interconectados uns com os outros, o que Maffesoli (2007) chama
de “subjetividade de massa”, em que o indivíduo só se realiza plenamente
integrando-se ao grupo. “As figuras da vida cotidiana: gurus, heróis, cantores,
desportistas e stars de todos os tipos constituem verdadeiros pontos de convergência
(…) e tornam a figura do eu incongruente, já que todos estão em uma espécie de
mundo onírico coletivo” (MAFFESOLI, 2007, p. 131-132).
Presente e passado se fundem nesse universo aparentemente de sonhos e/ou
ideais. Há uma constante necessidade de captura de um passado que sequer possa ter
existido, porque ele está nesse imaginário coletivo do que pode ter sido um tempo
anterior longíquo no espaço. E é por meio da figura do pastiche que ocorre uma busca
incessante de elementos que ajudem o sujeito a reviver, nem que seja por meio de
uma estética, aspectos de um tempo nostálgico, vivido na forma de representações e
“na figura de signos que sabemos ler e reconhecer” (MAFFESOLI, 2007, p. 214). “A
emoção lírica, em seus aspectos cotidianos – fait divers, momentos festivos, histerias
e efervescências múltiplas – prende a pessoa à comunidade” (idem, p. 151).
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O espaço narrativo dos sujeitos na pós-modernidade

As transformações drásticas da relação do homem com o tempo e o espaço
podem ser alguns dos indicadores dessa perda de referencial dos sujeitos individuais.
Esses são aspectos da pós-modernidade que também estão ligados a relação das
pessoas com a cidade. Há uma ampliação, que beira o impossível, do que Jameson
chama de hiperespaço. A arquitetura dos espaços opera uma ampliação dos sentidos,
dos corpos até novas e inimagináveis dimensões. Isso implica, contraditoriamente, na
contenção dos movimentos, já que as máquinas de transporte (elevadores, escadas
rolantes etc) fazem pelas pessoas. A expressão do homem nos espaços, suas narrativas
pessoais, passa a ser feita por equipamentos e tira do sujeito seu referencial de
localização e de se organizar em um mapa próprio. Pois está sempre mergulhado em
uma infinidade de edifícios, lojas, mercadorias, logotipos, propagandas, difusão de
informações por imagens, sejam elas artísticas, informativas ou publicitárias, em
movimentos infinitos, que atravessam os sujeitos onde quer que eles estejam.
A morte da ideia de sujeito individual e a perda de referencial de localização
são os primeiros indícios de esfacelamento social, onde as pessoas passam a fazer
parte de uma grande massa que “circula em pontos de chegada e de saída”, segundo
Virilio (1993). E chegar passa a ser ainda mais importante, pois, com os meios de
comunicação instantânea (satélite, TV, cabos e fibra ótica, telemática…) a “chegada
suplanta a partida: tudo chega sem que seja preciso partir”. O uso das superfícies das
cidades parece estar sempre em comutação, já que os espaços vão se distorcendo e há
apenas necessidade de ir de um ponto a outro. Aos poucos, na análise de Virilio, os
espaços vão se transformando em um borrão, pois são locais de incessante tráfego e
não de permanência.
O autor afirma que há uma completa perda da noção de dimensão. O ponto de
vista em perspectiva, o olhar, é substituído pela instantaneidade eletrônica. O olhar
ultrapassa os espaços, as distâncias, em uma falsa sensação de falta de obstáculos.
Tudo é substituído pelas “videoperformances da transmissão de imagens, a
representação instantânea de dados” (Virilio, 2006). Aos poucos, ocorre uma única
fundição temporal, pois tudo é mais veloz, por meio da teleobservação. As três
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dimensões do espaço são substituídas por duas dimensões de uma tela ou várias
simultaneamente e passa para uma esfera de representação, como nos diz Virilio:
Privado de limites objetivos, o elemento arquitetônico passa a estar à
deriva, a flutuar em um éter eletrônico desprovido de dimensões espaciais,
mas inscrito na temporalidade única de uma difusão instantânea
(VIRILIO, 2006, p, 10).

Ainda no tocante ao espaço, Harvey (2009) nos lembra que o “incentivo à
criação do mercado mundial, para a redução de barreiras espaciais e para a
aniquilação do espaço através do tempo, é onipresente”. Da mesma maneira, é feita a
organização de produções eficientes, sistemas e redes de transportes, de consumo e a
segregação de populações empobrecidas dos espaços próximos aos centros das
cidades, numa tentativa de disciplinamento das áreas urbanas e controle social. “As
ordenações simbólicas do espaço e do tempo fornecem uma estrutura para a
experiência mediante a qual aprendemos quem ou o que somos na sociedade”, explica
o autor (HARVEY, 2009, p, 198).

O corpo disperso no espaço midiático-econômico

Esse processo de ordenação se dá por meio de organização de fluxos e
interações físicas, que ocorrem ao longo dos espaços, pela representação feita por
meio de signos e significações, códigos e conhecimentos, que fazem com que o
sujeito imagine/crie novos sentidos para as práticas espaciais, segundo Harvey. Esse
controle dos espaços está diretamente atrelado à maneira como alguns indivíduos ou
grupos poderosos, por exemplo, dominam as populações menos favorecidas. A partir
do momento em que há uma aniquilação do espaço físico real e ele passa a ser
produzido para atender interesses desse ou daquele grupo social, ocorre uma alteração
de distâncias e condições de apropriação. Isso porque a modificação do tempo e do
espaço sempre oferece a possibilidade de ganhos monetários maiores, por meio do
lucro, já que a transferência de mercadorias sempre envolve as variáveis tempo e
espaço. “As definições de “organização espacial eficiente e de tempo de giro
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socialmente necessário são formas fundamentais que servem de medida à busca do
lucro – e ambas estão sujeitas a mudanças” (HARVEY, 2009, p, 209).
Há contínuos esforços para a redução desse tempo de giro, acelerando
processos sociais. Apesar de existirem diversas barreiras a essa aceleração, tais como
dificuldades de produção, ausência de mão de obra, baixa oferta de insumos, crises
econômicas, “há toda uma história de inovações técnicas e organizacionais que
ajudam a minimizar esses bloqueios. As mais pertinentes para serem destacadas neste
momento são: aceleração de processos físicos (engenharia genética, bioengenharia,
robotização e informatização da produção), a obsolescência planejada do consumo,
com modismos, novas tecnologias e publicidade geradora de novos desejos e apelos a
aquisição de novidades. Esses são fatores de geração de conflitos, já que os sujeitos
vivem em situações de tempo e espaço distintas, diz Harvey, sobretudo se levarmos
em conta a complexidade das grandes metrópoles globais. A partir dessa relação
conflituosa, há também a possibilidade de emergência de novas dinâmicas culturais e
sociais.
Como explica Milton Santos (2012), vemos hoje um processo de
internacionalização das cidades, reforçando a perspectiva de demarcação dos espaços,
de acordo com interesses de determinados grupos sociais e pela complexidade de suas
atividades. A ordenação da produção e divisão internacional da força de trabalho, com
vistas à redução de custos produtivos e aceleração dos lucros, tem como ponto crítico
a “artificialização do meio de vida e trabalho e induz a conformação das mentes para a
aceitação das novas condições de existência, a começar pela imersão pelo consumo”.
São as grandes cidades, na condição de mundializadas, a servir, como foi dito
anteriormente, de ponto de tráfego das estruturas necessárias para a manutenção das
estratégias de produção do capitalismo. É onde tudo passa a ser ordenado para
acelerar cada vez mais o fluxo de mercadorias e pessoas; um lugar não de
permanência ou convívio e, sim, pontos de baldeação. Esse ponto é importante no
nosso estudo na medida em que vemos que as produções locais são fortemente
influenciadas pelas práticas midiáticas globais, como poderemos confrontar mais
adiante na nossa pesquisa. Entretanto, é possível observar uma mescla do global com
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o local e a formação de elementos que denotam certa rebeldia em relação ao que é
chamado de mainstream (dominante).
Segundo Peter Pál Pelbart, todo esse processo do capitalismo impregnou a tal
ponto a esfera cultural e subjetiva, que há hoje uma descontextualização dos objetos,
privilégio da superfície, império do simulacro e a fabricação social e histórica das
subjetividades. Para o autor:
O capitalismo desterritorializa os sujeitos de suas esferas natais, fazendo
com que, às vezes, eles se reterritorializem sobre referências identitárias
arcaicas ou midiáticas, ao mesmo tempo essa nomadização generalizada
pode significar uma refluidificação aberta a novas composições, a novas
valores e sensibilidades. É nesse vetor, molecular, subrepresentativo,
coletivo, que podem surgir novos agenciamentos de desejo os mais
inusitados, polifônicos, heterogêneos (PELBART, 2000, p, 14).

O autor reforça de forma mais contundente e crítica que a subjetividade hoje
está presa a uma inércia petrificante, a uma hipnose telemidiática, de uma
infantilização maciça e uma homogeneização sem precedentes. E as cidades, com suas
superpopulações e condições sociais díspares, fomenta e acentua excessos e
dispersões, formando uma espécie de borrão social e cultural. Porém, é necessária
uma lente de observação com maior acuidade para tentarmos identificar esses
elementos difusos, focos determinantes de surgimento de manifestações sociais que
trazem novas dinâmicas ou são pontos de fuga nesses processos de aparente
imobilidade.

A leitura de imersão nas imagens midiáticas

A imagem, cena, aparência ou conjunto de aparências (BERGER, 1999, p.
15-16) são fatores que também nos ajudam a contextualizar as práticas de leitura
contemporâneas. É necessário levar em consideração todo o contexto em torno do
momento de contemplação das imagens na atualidade, já que também são formas de
apreensão midiática e, por que não dizer, de leitura e sua repercussão interna, quase
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emocional, provocada pela fotografia, ou imagem poética (BACHELARD, 1978, p.
183).
Dissemos anteriormente que nem sempre o primeiro contato do leitor com um
livro se dá pela obra em si. Isso pode ocorrer por meio das adaptações
cinematográficas, para a TV ou em outras plataformas, como games, aplicativos,
brinquedos ou histórias em quadrinhos (HQs). Posto dessa forma, vale ressaltar a
ideia do autor Phillipe Dubois, quando fala sobre a imagem-ato. Ele diz que, ao
contemplar uma imagem, o receptor busca uma série de referências, fazendo da
imagem algo que pode dizer muito sobre o tema tratado, ao mesmo tempo que, ao
contemplar, o sujeito pode dar a ela novos significados:
Com a fotografia, não nos é mais possível pensar a imagem fora do ato que
a faz ser. A foto não é mais uma imagem (o produto de uma técnica e de
uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação
de papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto finito) é
também, em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se
quisermos, mas em trabalho, algo que não se pode conceber fora de suas
circunstâncias, fora do jogo que a anima sem comprová-la literalmente:
algo que é, portanto, ao mesmo tempo consubstancialmente, uma
imagem-ato, estando compreendido que esse ‘ato’ não se limita
trivialmente apenas ao gesto da produção propriamente dita da imagem (o
gesto da ‘tomada’), mas inclui também o ato de sua recepção e
contemplação (DUBOIS, 1994:15).

Joan Fontcuberta, acadêmico, ensaísta e pesquisador da fotografia e imagem,
também nos dá pistas de como acontece esse processo de aceitação ou não das
imagens e o ato de contemplação e de como elas podem transformar ou redefinir a
realidade vislumbrada pelos leitores:
A fotografia em sua origem teve de se aproximar da ficção para
demonstrar sua natureza artística e seu objetivo prioritário consistiu em
traduzir os feitos em sopros da imaginação. Hoje, ao contrário, o real se
funde com a ficção e a fotografia pode fechar um ciclo: devolver o ilusório
21
e o prodigioso às tramas do simbólico (FONTCUBERTA, 2007, p. 185).

21

Tradução nossa para o seguinte original: La fotografia, en su origen, tuvo que acercarse a la
ficción para demonstrar su naturaleza artística y su objeto prioritário ha consistido en traducir
los hechos en soplos de la imaginación. Hoy en cambio lo real se funde com la ficción y la
fotografia puede cerrar un ciclo: devolver lo ilusório y lo prodigioso a las tramas de lo simbólico
(FONTCUBERTA, 2007, p. 185).
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Toda essa consciência e aspectos múltiplos dos enredos dos livros,
relembrados por meio da percepção plural das imagens espraiadas na mídia nos
remete a um determinado aspecto do conceito de imagem complexa do pesquisador de
fotografia Josep Maria Catalá Domenech:
Para começar, digamos que a imagem já não existe, existem todas as
imagens, sempre no plural. Ou, se queremos ser literais ainda que a custa
de ser imprecisos, podemos afirmar que existe o visual como um
conglomerado, praticamente sem limites, de percepções, lembranças,
ideias, englobados em uma ecologia do visível ou em distintas
22
manifestações (CATALÁ, 2005, p. 43).

Catalá também nos lembra que “atualmente as imagens contemporâneas
dificilmente são percebidas de maneira isolada”. O autor chama a atenção para a
sobreposição de imagens no imaginário social e em rede. “A imagem contemporânea
tanto se move entre o tempo-movimento-duração como em tempo-estático-memória”.
O autor espanhol explica ainda outro conceito pertinente a esse processo, as redes:
Um conjunto de redes de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as
coisas do mundo. Esta rede está sempre sendo produzida constantemente,
de modo que as conexões que se configuram estão se formando, se
diluindo sem parar. (CATALÁ, p. 60).

Falamos anteriormente de espaços sociais e midiáticos e de um leitor imerso
nesses elementos. Como nos diz Buitoni “vivemos em uma época onde espaços
sociais e espaços midiáticos mesclam deliberadamente todas as famílias de imagens: a
da tela de vídeo, da projeção de slides, a tela de computador, a imagem
hipermultiplicada, a imagem absolutamente única etc (BUITONI, 2011, p. 90).
Essas imagens são uma mescla de tudo o que está circulando no universo
midiático e as que compõem a memória individual, coletiva e social, como veremos a
seguir.

22

Tradução nossa para o seguinte original: Para empezar, digamos que la imagen ya no existe,
existen en todo caso las imágenes, siempre no plural. O, si queremos ser literales aún a costa de
ser imprecisos, podemos afirmar que existe lo visual como un conglomerado, prácticamente sin
límites, de percepciones, de recuerdos, de ideas, englobados en una ecología de lo visible o en
distintas manifestaciones (...)” (CATALÁ, 2005, p. 43).
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CAPÍTULO 4
NARRATIVAS DE MEMÓRIA
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Memórias recriadas

Em uma espécie de museu de si mesmo, os blogueiros e youtubers tecem suas
narrativas conectando as estratégias discursivas às referências e memórias dos
seguidores, ligando suas falas à toda forma artística relacionada aos livros que estão
sendo objeto de análise. Vale lembrar que são livros que fazem referências a discursos
anteriores – à outras resenhas no canal ou blog, autores, adaptações para cinema,
séries de TV, à própria internet e fóruns de discussão, assim como comentários,
memes, reprodução de fotos, desenhos, material jornalístico e publicitário, em um
emaranhado de texto e imagem presos a uma memória discursiva.
As imagens estão diretamente relacionadas a fragmentos de memória. Ecléa
Bosi define que “a memória é um cabedal do qual só registramos um fragmento (…) e
permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no
processo atual das representações (…) A memória aparece como força subjetiva ao
mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, oculta e invasora” (BOSI, 1995,
p. 39-46). A pesquisadora complementa:
A memória teria uma função prática de limitar a indeterminação (do
pensamento e da ação) e de levar o sujeito a reproduzir formas de
comportamento que já deram certo (…) A percepção concreta precisa
valer-se do passado que de algum modo se conservou; a memória é essa
reserva crescente a cada instante e que dispõe da totalidade da nossa
experiência adquirida” (BOSI, 1995, p. 47).

Bosi explica ainda que estudar a memória sob o ponto de vista social reforça a
ideia de que a “memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família,
com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os
grupos de convívio e os de referência peculiares a esse indivíduo (…) lembramos
porque os outros nos fazem lembrar” (1995, p.54), reitera a pesquisadora.
E como formamos a memória? Para Bosi, a “lembrança é uma imagem
construída pelos materiais que aí estão, agora, à nossa disposição, no conjunto das
representações que povoam a nossa consciência atual” (p.55). No caso da literatura,
Bosi explica que o leitor pode se prender às “características pitorescas da descrição”,
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porém, observa quais são os elementos que melhor representam suas condições
sociais.
A memória individual existe, segundo Halbwachs (1990), mas as lembranças
estão na intersecção de várias correntes do “pensamento coletivo”. Halbwachs faz
distinção entre a memória histórica, que supõe a reconstrução das informações do
presente e projeta um passado reinventado; a memória coletiva recompõe
magicamente o passado. O autor explica ainda que é preciso haver pontos de contato
entre as nossas lembranças e a dos outros, para que elas possam ser construídas a
partir de um fundamento comum. Conceitualmente, Halbwachs define que a memória
histórica pode ser assimilada pelos relatos e as confidências dos outros, permitindo
que se possa fazer uma ideia do que foi o nosso passado – por meio de representações
que repousam em depoimentos e racionalização (HALBWACHS, 1990, p.87).
As representações históricas estão em uma espécie de galeria subterrânea de
nosso pensamento, imagens prontas, com todas as indicações necessárias para
reconstruir partes do nosso passado. Para isso, é preciso que certas imagens subsistam
e se imobilizem, ou possam impor uma certa ilusão de duração, para a formação de
uma memória social. Para Nora (1993), a curiosidade pelos lugares onde a memória
se cristaliza se confunde com o sentimento de uma memória esfacelada. “Enquanto a
memória é um fenômeno vivido no presente, a história é uma representação do
passado” (NORA, 1993, p.9).
Os conceitos de memória social foram amplamente desenvolvidos no início do
século 20. Dentre os autores que desenvolveram critérios de análise de memória
coletiva estão Maurice Halbwachs, citado anteriormente, e um pouco antes, no final
do século 19, Friederich Nietzsche já havia realizado profundas reflexões com o
objetivo de desvendar as origens da memória. Para Nietzsche, não “havia um hiato
entre memória individual e coletiva: a memória individual surge no seio das
influências coletivas e já é, em razão de sua própria constituição e gestação, a
memória coletiva” (BARRENECHEA, 2005, p. 60).
Todo esse processo de formação de memória nos serve de reflexão para o
encadeamento das redes de referências formadas por um leitor-protagonista que, a
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partir de um constante direcionamento ao que já foi dito e vivido, tece novas
informações e ajuda seus seguidores a conhecer/reconhecer os elementos dos
discursos literários e, com isso, formar os próprios textos.

Memória em rede – blog e canais do YouTube

A evocação da memória atualmente faz parte dos discursos de comunicação e
emerge da procura por “tradições e de uma recodificação do passado”, segundo
Huyssen. Há uma constante tentativa de restauração de antigos centros urbanos,
cidades-museus e paisagens inteiras. “Há um boom das modas retrô e dos utensílios
reprô, a comercialização em massa da nostalgia, por meio da literatura memorialística
e confessional, dos romances autobiográficos e históricos pós-modernos - com suas
difíceis negociações entre fato e ficção” (HUYSSEN, 2000, p.14).
Huyssen destaca que o que podemos ver atualmente é a comercialização
crescente e bem-sucedida da memória e se tornou centro dos debates sobre
esquecimento, preservação de lembranças, controvérsias sobre eventos traumáticos
que se desdobram em diversas narrativas, efemérides dolorosas, em uma difícil
separação entre passado mítico e real, “com uma obsessão cultural de proporções
monumentais em todos os pontos do planeta” (HUYSSEN, 2000, p.16).
Os debates sobre memória, segundo Huyssen, estão profundamente
imbricados com os efeitos da mídia global, abrindo questionamentos sobre um
possível terror do esquecimento. Os mecanismos de rememoração constante se
espraiam e estão ligados agora a “mercadorização e a espetacularização em filmes,
museus, docudramas, sites na internet, livros de fotografia, histórias em quadrinhos,
ficção, contos de fadas e música popular” (HUYSSEN, 2000, p. 21). É também muito
frequente, pela via do deslocamento temporal, um crescente medo do futuro, num
tempo em que a crença no progresso da modernidade está profundamente abalada, um
mal-estar, e a mídia condiciona a memória em estruturas e formas próprias, por meio
da representação, repetição, replicação, reciclagem em um “redemoinho de imagens,
espetáculos e eventos” (HUYSSEN).
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Diante desse quadro, os blogs também se configuram como espaço de
preservação de memória pessoal. Ao longo do tempo, o blogueiro/booktuber vai
construindo em suas páginas processos muito particulares de sucessão de eventos,
muito conectados com o desenrolar de fatos midiáticos, formando novas
temporalidades. Ora entrelaçada com os fenômenos decorrentes da mídia ora ligados à
própria pauta do blog e repercussão entre os seguidores. Conforme a demanda dos
leitores, tanto se refere a fatos recentes, como sucessos de cinema ou TV e
best-sellers, como pode fazer o resgate dos clássicos, gêneros literários de épocas
passadas ou até mesmo a autores que pareciam esquecidos. Há uma efemérides
própria dos blogs: os mais lidos de um determinado mês ou ano: as TAGs com a
demarcação de temporalidades entre diversas leitoras, como os tradicionais amigos
secretos entre blogs e a repetição anual de comemoração de datas – os livros
românticos para o Dia dos Namorados, o aniversário de autores e obras, maratonas de
leitura em feriados prolongados. Não é possível detectar um comprometimento com o
próprio tempo. Ao contrário, há uma construção de uma linha temporal e
memorialística singular. Como nos lembra Moraes, vive-se um tempo em que são
produzidos novos padrões de existência, assim como a reinvenção da cultura e do
sujeito. É um tempo, por vezes, acelerado. “É resultado da intervenção de tecnologias
e de novos imaginários no cotidiano dos indivíduos (…) e formulam novas leituras,
compreensões e expectativas particulares” (MORAES, 2005, p. 89-90).
As escolhas sobre o que falar e o que silenciar também podem nos oferecer
traços do que Pollak (1989) chama de zonas de sombras, silêncios e não-ditos, fatores
que também ganham relevância no nosso estudo, pois há repetidas “alusões e
metáforas” na construção discursiva e imagética dos blogs. É importante ressaltar que
os blogs trabalham constantemente com a memória dos seguidores. “Uma memória
coletiva organizada que resume uma sociedade majoritária” (POLLAK, 1989, p. 8). O
autor destaca ainda que há uma constante interação entre o vivido, aprendido e
transmitido. “E essas constatações se aplicam a toda forma de memória, individual e
coletiva, familiar, nacional e de pequenos grupos” (POLLAK, 1989, p.9).
Por fim, é possível dizer que há também na construção dos blogs determinados
enquadramentos de uma memória de grupos. Isso ocorre via reinterpretação de obras
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clássicas, tornando-as mais palatáveis. Esses livros passam a servir de identificação
individual ou de um grupo, transformado os enredos dos autores mais antigos
acessíveis ao tempo presente, em um jogo que reorienta a memória tanto do blogueiro
como dos seguidores.
Isso nos será importante na medida em que os discursos são construídos a
partir da memória, ou seja, fazem referência a ditos e não-ditos anteriormente
apreendidos, como veremos mais adiante no nosso estudo. É uma memória
midiatizada, entretanto, equilibra-se com a construção social de diversos discursos,
sejam eles oriundos dos livros que estão sendo retratados pelos blogs, do
entrelaçamento com outras obras que advém dos livros: adaptações para cinema, HQs,
games, ou as próprias referências anteriores oferecidas pelos blogueiros. É prática
comum nesse universo a autorreferência até para ativar novos acessos a postagens
mais antigas ou ainda links para outros blogueiros que trataram de tema parecido. Há
um jogo constante de complementariedade que ativa diversos dispositivos de
memória. As diversas plataformas midiáticas auxiliam nesse processo e os blogueiros
acessam diversas redes de memória, sobretudo, com a ajuda da convergência cultural
e midiática, como indicou o desenrolar do nosso estudo.
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CAPÍTULO 5
CULTURA DA CONVERGÊNCIA
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O blogueiro em rede

A investigação dos processos comunicacionais via blogs e YouTube passa
pela ideia de que os textos reproduzidos nessas plataformas não estão isolados ou
estão circunscritos no próprio meio. Fazem parte de um cabedal discursivo que tem
origem em diferentes mídias. No caso do estudo desenvolvido nesta pesquisa, não
basta dizer que o blogueiro está fazendo referência apenas ao livro que está sendo
comentado. Como veremos mais adiante, o blogueiro está em uma rede de
convergência midiática da qual fazem parte a própria internet, o cinema, a televisão,
os meios que veiculam notícias de entretenimento, além das diversas adaptações pelas
quais as obras podem passar. Além disso, estamos falando de um discurso
fragmentado em diversas plataformas. Veremos ao longo do estudo, por exemplo, que
a publicação de uma resenha em um blog ganha um vídeo no YouTube, uma chamada
com foto no Instagram, outra no Twitter, ou ainda um convite para conhecer mais
sobre a obra no Insta Stories ou Snapchat em formato de vídeo ou foto.
Para Jenkins (2008), quando ouvimos um spoiler de uma série de TV
favorita, isso faz com que possamos editar o enredo da trama da maneira mais
conveniente. E ainda tem o fato de a web proporcionar diversas opções de produção
amadora de conteúdo a partir das estórias veiculadas no chamado mainstream. De
tanto os gamers discutirem estratégias de ultrapassar mais rápido os obstáculos dos
jogos, acabam recriando a narrativa do jogo a ponto de publicarem fan-fictions na
internet. O mercado livreiro, atento a esse movimento, contrata autores capazes de
passar para o tradicional livro de papel uma suposta trama original que se entrelaça
com o jogo de videogame. Daí, novamente, entram os gamers, que comentam na
internet sobre o jogo, o livro, uma possível adaptação para um roteiro fílmico ou
televisivo e ainda os filhotes gerados: personagens que fazem parte de spin-offs
(filhotes) de séries, franquias cinematográficas ou sagas de jogos para consoles.
Mas essa chamada convergência cultural começou com o fato de que cada
veículo midiático em razão do desenvolvimento tecnológico passou a suportar um
maior número de possibilidades (como é o caso dos smartphones). Como explica
Jenkins, “novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por
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diversos canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção”
(JENKINS, 2008, p. 38). É preciso ressaltar a definição que Jenkins oferece para
convergência: fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia –
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e migração dos públicos dos meios
de comunicação.
Para o autor, “toda história importante é contada, toda marca é vendida e
todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2008, p.
29). Entretanto, mais do que um acúmulo ou sobreposição de tipos de aparatos de
mídia ou dispositivos tecnológicos, a convergência ocorre na medida em que
consumidores ou sujeitos são incentivados a procurar novas informações e fazer
conexões em meio a conteúdos dispersos. E o que é importante no nosso estudo e uma
das reflexões de Jenkins: o consumo também se tornou um processo coletivo, em
razão das constantes interações, que resulta em uma produção coletiva de
significados. Isso, segundo Jenkins, está gerando novas habilidades educacionais,
religiosas, publicitárias e até militares. Aprende-se por meio de vídeos, jogos,
interações em redes sociais
O autor reforça ainda que cada meio de comunicação foi se sobrepondo a
outro sem, no entanto, perder completamente sua capacidade de inserção cultural.
“Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou o
teatro. A televisão não eliminou o rádio” (JENKINS, 2008, p. 41), reforça o autor ao
indicar que a convergência parece ser uma das formas que oferecem mais clareza para
compreender as transformações dos meios de comunicação.
O ponto importante para a nossa pesquisa é quando Jenkins afirma que a
convergência não ocorre somente quando as plataformas midiáticas de alguma forma
se integram. “A convergência também acontece quando as pessoas assumem o
controle das mídias” (JENKINS, 2008, p. 45). Para o pesquisador, a convergência
ocorre não só no processo corporativo – de cima para baixo – é também um processo
em que o consumidor detém o controle da tecnologia midiática e a utiliza para
interagir com outras pessoas.
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Falar em convergência, obviamente, não é um fenômeno novo. Como nos
explica Santaella (2008), o surgimento de meios de comunicação conforma novos
ambientes culturais, capazes de alterar as relações e estruturas sociais. Segundo a
pesquisadora, esses veículos são inseparáveis do nível de desenvolvimento das forças
produtivas

de

uma

sociedade

e

estão

atados

ao

modo

de

produção

econômico-político-social. Desde a formação do que chamamos de cultura de massas
(ADORNO, HORKHEIMER, 1985), passou-se a falar com maior clareza sobre o
entrecruzamento de campos: artes e comunicação massiva.
Da prensa mecânica resultou a explosão do jornal e a multiplicação dos
livros. A eles, principalmente ao jornal, a fotografia aliou-se com seu
potencial de documentação dos fatos noticiados. Deixando à fotografia a
tarefa de testemunhar acontecimentos, o cinema, a fotografia em
movimento, tirou partido da temporalidade que lhe é inerente para
desenvolver a habilidade de contar histórias, rivalizando com a prosa
literária na faculdade, que até então era exclusiva dessa última, para criar
narrativas ficcionais (SANTAELLA, 2008, p. 11).

Para Rudiger (2014), na Revolução Industrial surgiu uma nova perspectiva
para a comunicação, que passou por uma profunda mudança ao criar um novo mundo.
As pessoas passaram a se colocar sob influência cada vez maior das ferrovias (esse
transporte era considerado meio de comunicação entre pessoas e lugares), dos
telégrafos e, logo depois, do telefone. Todos eles permitiram às “pessoas um meio de
expressar e receber ideias em termos cada vez mais globais e diferenciados
(RUDIGER, 2014, p. 44).
Na atualidade, falar em convergência, segundo Rocha (2011) é destacar
planos culturais, sensíveis e sensoriais, algo bastante afinado à “lógica produtiva
pós-moderna (...) em que imperam sincretismos de linguagens, tecnicidades e
audiovisualidades (...) mescla de formas, formatos, gêneros, enfim, uma produção
fundada em hibridações (ROCHA, 2011, p. 14).
Ainda no tocante a convergência cultural, é preciso lembrar que o tema
perpassa pela desterritorialização, como nos diz García-Canclini (2012), ou seja, a
perda da relação natural da cultura a determinados territórios geográficos e sociais,
além da desconexão temporária de velhas e novas produções simbólicas. Isso tudo em
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razão da necessidade de flexibilização de fronteiras para a integração das economias,
sobretudo as europeias e as norte-americanas, com vistas, inicialmente, de reunir
sistemas tecnológicos e educativos, mas que culminaram em novas relações de poder
financeiro e cultural.

Ambientes de comunicação e identidade

Novas formas de organização social estão sendo difundidas em todo o mundo,
sobretudo, em razão da tecnologia. É muito mais fácil hoje em dia sabermos como
está ocorrendo a reprodução da fauna da Ilha de Chiloé, a longínqua ilha chilena do
oceano pacífico, graças a pesquisadores e jornalistas que mandam de lá informações
sobre a procriação de espécies nativas. De tão exóticas e pouco conhecidas até os anos
de 1990, as características locais acabaram chamando a atenção de pessoas de várias
partes do mundo e, por consequência, atraindo turistas para o local, encantados com
as maravilhas do lugar difundidas por meio da internet. É a sociedade em rede que
conforma uma “cultura de virtualidade real construída a partir de um sistema de mídia
onipresente, interligado e altamente diversificado” (CASTELLS, 2010, p. 17).
É preciso nos situarmos e haver um entendimento de como funciona o
processo de identidade cultural. Segundo Hall (2014), a identidade é formada a partir
da “interação” entre o “eu” e a sociedade e o “eu real” é formado e modificado em um
diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses
mundos oferecem. “À medida que os sistemas de significação e representação cultural
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e
cambiante de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar a cada
uma delas – ao menos temporariamente” (HALL, 2014, p. 11-12).
O que podemos perceber agora é que a principal diferença na formação desses
processos identitários na pós-modernidade é a “compressão de espaço-tempo”,
formando novos tipos de representações, advindas da aceleração dos processos
globais, sobretudo, os facilitados pela tecnologia. Há a percepção de que o “mundo é
menor e que os eventos em um determinado lugar têm impacto imediato sobre
pessoas e lugares situados a uma grande distância. Porém, todas as identidades estão
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localizadas em um espaço-tempo simbólicos” (HALL, 2014, p.40-41). O autor indica
ainda:
Os fluxos culturais (...) criam possibilidades de identidades
partilhadas – como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes”
para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e
imagens – entre as pessoas que estão bastante distantes umas das
outras no espaço e no tempo (HALL, 2014, p. 42).

Ainda para Castells (2010), a identidade pode ser compreendida a partir da
ideia da organização que atores sociais fazem da sua produção de significados,
elementos esses oriundos de atributos culturais. “A construção de identidades vale-se
da matéria-prima constituída pela história, geografia, biologia, instituições produtivas
e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder
e revelações de cunho religioso” (CASTELLS, 2010, p. 23).
Na cena midiática atual, García-Canclini reforça que a formação de identidade
no contexto cultural e comunicacional é também uma “co-produção” – ainda que seja
em situação desigual, por diversas razões, dentre elas, baixa integração econômica,
falhas nos sistemas educacionais e assimetria no que se refere a “acesso e apropriação
cultural” (GARCÍA-CANCLINI, 2012, p.119). Porém, neste contexto de estudo,
estamos falando de “internautas” e a alusão é a um agente multimídia, que lê, ouve e
combina materiais diversos, procedentes da leitura e dos espetáculos”. “Essa
integração de ações e linguagens redefiniu o lugar onde se aprende as principais
habilidades – a escola – e certa autonomia no campo educacional, com a
“multiplicação dos espaços e circuitos de acesso aos saberes e à formação cultural”
(GARCÍA-CANCLINI, 2008, p.24). Não à toa, abre-se, então, espaço para novos
agentes culturais e oferta maciça de conteúdo, porém, sem critérios de seleção e
hierarquização. Entretanto, a “convergência digital dos meios reorganiza os modos de
acesso aos bens culturais e as formas de comunicação” (GARCÍA-CANCLINI, 2008,
p.33). García-Canclini, apoiado em Martín-Barbero, reforça que os “saberes e o
imaginário contemporâneos não se organizam mais em torno de um eixo letrado, nem
o livro é o único foco ordenador de conhecimento. É possível ver e ouvir textos
escritos, fazer transmissão de dados, tirar fotos, fazer vídeos, guardá-los,
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comunicar-se com outras pessoas e receber as novidades em um instante” (idem,
p.34).
Diante de tantas possibilidades, não é possível imaginar um sujeito que assiste
um vídeo no YouTube e se contenta em, eventualmente, comprar esse ou aquele livro
e guardar a história para si. É alguém que também determina o que um youtuber deve
postar, porque o seguidor é, por si só, perfeitamente hábil, por diversos meios
tecnológicos, a enviar postagens e comentários que têm a capacidade de reorganizar
as narrativas e dar novos sentidos aos discursos, em um processo de interação infinito.
E o mais importante: “a cultura dos que são vizinhos e a dos que estão distantes
tornam-se

espantosamente

acessíveis.

Familiarizam-se”.

(ibidem,

p.52)

A

interatividade na internet é capaz de desterritorializar e até inventar novas identidades,
como assinala García-Canclini:
Os gostos dos leitores tendem a agrupar-se, como as alianças e
fusões editoriais, de acordo com a própria língua (...) A digitalização
incrementa os intercâmbios de livros, revistas e espetáculos, mas,
acima de tudo, está criando redes de conteúdos e formatos
elaborados a partir da circulação midiaticoeletrônica. Está
modificando,
assim,
os
estilos
de
interatividade.
(GARCÍA-CANCLINI, 2008, p.53).

É preciso lembrar que a cadeia de comunicação não acontece de forma
unilinear e a recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, já que o sentido
sempre possui várias camadas e é sempre multirreferencial, no que Hall chama de
“circuitos de produção” que, segundo o autor, fornece um modelo de “articulação” –
um processo em que há “momentos de produção, consumo, realização, reprodução”,
mesclados (HALL, p. 356).
Não é mais possível “hegemonizar a audiência” – fazer com que a audiência
entenda o significado de algo apenas de uma maneira – as formas de decodificação
dos textos midiáticos ocorrem de maneira “preferencial”, “negociada” ou
“oposicionista”, trafegando por esses critérios, mas nunca de maneira única. O modo
de codificação dos textos midiáticos, seja via blogs ou YouTube, ou outras
plataformas midiáticas, acaba por possibilitar a facilidade de sua reprodução e, por
consequência, gerar novos significados (HALL, 2003, p. 364).
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Segundo Pierre Levy (1999), na web, o texto “dobra-se, redobra-se, divide-se
e volta a colar-se pelas pontas e fragmentos: transmuta-se em hipertexto
indefinidamente (p. 149). Para o filósofo, as obras na cibercultura adquirem uma certa
universalidade por conexão com outras obras e copresença, mas o autor, o signatário,
continua sendo o ponto de referência a quem é preciso atribuir um sentido, mesmo se
o significado da obra se pretenda aberto ou múltiplo. O que ocorre é que nesse
processo de convergência a infra-estrutura técnica do ciberespaço possibilita que
todos tenham acesso a um metamundo virtual, segundo Levy, que se torna o principal
laço de comunicação; de transações econômicas, de diversão e experiências.
Esse emaranhado de conexões nos ajudará agora a delinear como a literatura,
comunicação e o consumo se reúnem nesse jogo rico de relações de sentidos.
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CAPÍTULO 6
LITERATURA, COMUNICAÇÃO E CONSUMO
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Consumo literário

A literatura não nasceu no dia em que um menino chegou correndo e
gritou “lobo, lobo”, vindo de um vale neandertal com um grande lobo
cinzento em seus calcanhares; a literatura nasceu no dia em que um
menino chegou gritando “lobo, lobo”, e não havia nenhum lobo atrás
dele. Pouco importa que, por mentir com frequência, o pobre garotinho
finalmente tenha sido devorado por um animal de verdade. O importante é
que, entre o lobo em meio ao capim alto e o lobo na história pouco crível,
há um elo cintilante. Esse vínculo, esse prisma, é a arte da literatura
(NABOKOV, 2015, p. 41).

O escritor Vladimir Nabokov (2015) em “Lições de literatura” explica que
determinada situação descrita em um livro pode ser sentida de modo tão intenso
porque nos lembra de algo que aconteceu conosco ou alguém de nossas relações
sociais. Ou ainda pode chamar a atenção para uma paisagem, um país, um padrão de
vida e, “nostalgicamente, ele reconhece como parte de seu passado”. Ou, como
explica Morin (1973), pode haver uma conexão com um código cultural, que ajuda a
afirmar a identidade social dos sujeitos, sobretudo, quando confrontadas com outras
sociedades, suas linguagens, recordações, mitos, símbolos, formando uma herança
cultural.
Consumir literatura está dentro desse espectro. Para Nabokov, não existe
leitor e sim “releitor”, porque não é possível ler um livro e sim “relê-lo”, porque o ato
de leitura se “interpõe entre nós e a apreciação artística (...) uma vez que o artista usou
a imaginação para escrevê-lo é natural que o consumidor também a use e entre no
espírito do jogo” (NABOKOV, 2015, p. 40). E essa brincadeira é elaborada por meio
da linguagem ou discursos conhecidos pelo leitor que têm a função de “representar
por meio de narrativas” (WOOD, 2012, p. 188).
A representação de si mesmo na literatura é a tentativa do romancista retratar
a vida tal como é, mas é também um feiticeiro que conjura a vida diante de nós a
partir do nada. “Os grandes movimentos literários dos dois últimos séculos invocam,
em sua maioria, o desejo de captar a verdade da vida” (WOOD, 2012, 194). Essas
representações advêm das formas de reprodução cultural, relações sociais, e implicam
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no conhecimento dos códigos locais de necessidades e coisas. “Conhecendo e usando
os códigos de consumo de minha cultura, reproduzo e demonstro minha participação
numa determinada ordem social. Além disso, represento essa participação (SLATER,
2002, p. 131).
Será possível entender a literatura também como marcador social de
consumo? Exemplos não faltam: Elizabeth Bennet e irmãs e a busca por um bom
casamento para salvar a família da ruína financeira descrito por Jane Austen em
Orgulho e Preconceito; o colapso financeiro de Emma Bovary, engendrado por
Gustave Flaubert em Madame Bovary; o sofrimento da Pequena Dorrit e as dívidas
impagáveis do pai, em Little Dorrit, narrado por Charles Dickens.
Para Douglas e Isherwood (2006), o indivíduo precisa estar presente nos
rituais de consumo dos outros para poder pôr em circulação seus próprios juízos. Isso
porque o livro físico sozinho ou a história contida nele, por si só, não são portadores
de significados. É a “relação entre todos os bens” que constrói a concordância entre
todos os sujeitos de uma sociedade sobre os valores dos bens.
Essa concordância de valor ocorre pela transferência de significados, como
explica McCracken (2003). As propriedades conhecidas no mundo são transferidas
para os bens de consumo, por meio de imagens ou material verbal. Assim como a
publicidade e a moda, a literatura pode convocar o leitor a fazer esse processo de
transferência de significados das histórias para o mundo constituído e vice-versa,
como observaremos mais adiante neste estudo. Para McCraken, o que pode ser dito a
respeito de vestuário, casa, transporte, comida, também é possível atribuir às
categorias de produtos de alta complexidade, no nosso caso, o livro e a literatura e a
forma como ela é consumida. “Todos funcionam como mídias para expressão de
significado cultural (MCCRAKEN, 2003, p. 113). Para o autor, isso significa que
esses elementos carregam tamanha versatilidade de significados e podem funcionar
para nós de forma tão diversificada, que podem se autodefinir em atos de
comunicação social.
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Consumo de literatura na América Latina

Na América Latina, apesar de tardio, o desenvolvimento econômico ofereceu
condições de produção cultural por meio da “expansão educativa, que permitiu a
profissionalização de alguns artistas e escritores” (GARCÍA-CANCLINI, 2013, p.
74). Através do diálogo entre muitas obras, ou na preocupação em como narrar,
levantou-se a questão do sentido do trabalho literário em países com precário
desenvolvimento da democracia liberal e escasso investimento estatal na produção
cultural e científica.
Apesar de falarmos da produção literária feita a partir da segunda metade do
século 20, ainda se mantém um cenário, sobretudo no Brasil, de escassez de
investimentos, o que obriga autores a criar mecanismos de difusão da literatura que
possam romper não apenas com padrões estéticos vigentes, mas também criar formas
novas de divulgação de suas obras ou viabilizar as vendas de exemplares por meio de
canais não convencionais.
O que estamos destacando é uma produção literária que possa a princípio
atender os anseios do mercado consumidor para depois ganhar uma linguagem
própria. Apesar de haver uma necessidade de renovação, persistem ainda três
cenários, como demonstra García-Canclini (p. 87): “a experimentação formal, a
ruptura com saberes comuns” e a busca de “fusão com as massas”. O que este estudo
busca delinear são os pontos de diferenciação dessas lógicas apontadas pelo autor. O
que podemos perceber, por enquanto, é uma possível liberdade e democratização
através das redes sociais da internet, com a divulgação das obras feitas pelos próprios
autores. Ou, ainda, por consumidores que fazem parte de “uma nova cena midiática
que os transformam em produtores de comunicação, via blogs, sites, vídeos por meio
de uma oferta cada vez mais crescente de textualidades nos ambientes da internet”
(OROFINO, 2011, p. 170).
Para Fontenelle (2017), o consumidor hoje é cada vez mais atraído para o
processo de produção, “é como convidar o consumidor para desenhar os produtos”.
Mais uma vez aqui, vemos a ideia de protagonismo se desenhar em uma esfera em
que o público não é mais apenas o alvo, mas é agente estruturador de toda a cadeia. Se
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antes iniciava-se com a criação, desenvolvimento do produto, venda para só então ser
feita uma análise de como as mercadorias eram recebidas pelo público ou despertar a
necessidade por meio da publicidade, hoje o consumidor está desde o início do
processo. Exemplo claro são as assinaturas de linhas de cosméticos desenvolvidos em
parcerias com youtubers que falam sobre beleza e maquiagem (Fig. 8). A partir dos
testes realizados pelas blogueiras, desenvolve-se batons fortemente direcionados para
determinados nichos de públicos, já sabendo de antemão quais são as cores e
matérias-primas desejadas pelas seguidoras. O mesmo agora ocorre com as
booktubers que se tornam escritoras: as editoras já sabem do público cativo dessas
blogueiras e direcionam os lançamentos a gêneros específicos para o público das
booktubers. Surge então o que Fontenelle chama de prossumo, que emergiu
notadamente com os avanços tecnológicos e hoje é parte integrante de uma cultura do
consumo – a focada em aspectos imateriais, que englobam serviços, imagens e,
sobretudo, experiências.

Figura 8 - A loja virtual TBlogs agrega produtos cosméticos e de maquiagens
desenvolvidos em parceria entre fabricantes e blogs especializados. No exemplo, a
coleção do blog Niina Secrets.
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A crítica literária em rede

Este estudo tem por objetivo demonstrar novas vertentes da crítica literária
realizada nas redes sociais, com foco nos blogueiros e youtubers, os booktubers - ou
seja, os produtores de conteúdo para o YouTube voltados para falar sobre livros.
Segundo Maria Aparecida Baccega (2008), isso se entrelaça com comunicação
e consumo, na medida em que os avanços tecnológicos têm forte papel sobre os meios
de comunicação, que passam a exercer impacto no tecido da cultura e todos começam
a participar de novos contextos culturais que esses veículos (no caso aqui os blogs e
YouTube) ajudam a construir. As novas vertentes tecnológicas oferecem a
possibilidade de repercussão dessa construção de variadas subjetividades dos atores
sociais. “O consumo acelera-se, acelera-se a produção” (BACCEGA, 2008, p. 3). O
processo de consumo apresenta uma variada gama de comportamentos que os sujeitos
recolhem e ampliam, ressignificando a trama cultural ao qual estão inseridos.
Segundo Tondato (2012), “ao trabalhar a sociedade do consumo, é preciso considerar
as intermediações das práticas cotidianas na constituição dos sujeitos dessa sociedade
não apenas como elementos constituintes, mas também agentes do fazer social”
(TONDATO, 2012, p. 208).
Para tanto, iremos fazer uma breve discussão do que se entendeu até hoje
como crítica literária para partirmos aos exemplos de como ocorre o espraiamento dos
lançamentos de livros e obras de escritores na atualidade, tornando esses agentes de
consumo e veículos de comunicação novos atores desse fazer social.
Não pretendemos em nenhum momento dizer aqui que esses booktubers
tomaram o lugar de especialistas em crítica literária. Ao contrário, é importante
demonstrar que foram abertos novos campos de atuação e divulgação de escritores e
gêneros literários, com uma configuração que atrai novos públicos e democratiza o
acesso a obras, mesmo que o potencial leitor-seguidor do blogueiro não possa ter
contato com o livro físico. Como diz García-Canclini (2015), sob o manto da
convergência digital, é preciso agora entender como se dá o processo de leitura de um
sujeito-leitor que tem diante de si a necessidade de conviver com TV, internet e a
interação com variados tipos de visualidades (vale lembrar aqui as telas de celular e
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tablets). Para o autor, é um processo de recomposição da cultura em escala mundial.
Imaginava-se a televisão como ameaça a leitura, hoje fala-se o mesmo da internet,
mas indicaremos aqui que esse processo também permite uma integração multimídia e
o livro não ficou de fora.

Opinião e estilo de vida

Partiremos de alguns pressupostos teóricos que indicam que, antes de análise
crítica de uma obra, é preciso entender o contexto ao qual ela está inserida e como as
blogueiras se encaixam nesse processo. Para Bourdieu (2007), quando se fala em
leitura, associa-se imediatamente à obra de arte. Dessa forma, torna-se uma leitura
idólatra, pura, vinculada ao prazer culto, à apreciação artística. Quem lê passa a ser
visto como alguém que traz conhecimentos eruditos, pertence a uma determinada
elite, alguém que sabe decifrar os sinais secretos de quem faz parte de um grupo
seleto.
Estamos falando de um leitor que busca se distinguir do comum, do banal, do
habitual. A própria afirmação de um estilo de vida, como fator de distinção social,
acaba por significar que esse leitor se destaca dos demais. As condições sociais que
permitem uma difusão em grande escala da própria opinião (no nosso caso, por meio
da abrangência da internet e a facilidade de lidar com esse veículo), segundo Bourdieu
(2007), revelam um habitus social que indica méritos pessoais, dons, privilégios,
competências. Isso ocorre a partir de um posicionamento em que se sistematiza
formação escolar, escolhas cotidianas (dominantes ou não em termos de referência
política e social), indicando em que marcador social no qual o sujeito está inserido.
O que assistimos nas últimas décadas eram as opiniões serem oriundas de
produtores profissionais, intelectuais, jornalistas ou políticos. A ação agora advém dos
antes conhecidos como “agentes comuns”, como denomina Pierre Bourdieu, em A
distinção – crítica social do julgamento (2007).
Esses novos agentes sociais – blogueiros sobre livros e booktubers –
diferenciam-se por apegar-se a uma estética popular, levando-se em consideração o
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fato de que, como indica Bourdieu, o público popular tende a divertir-se com as
“intrigas orientadas, dos pontos de vista lógico e cronológico, o happy end e a
familiaridade com as situações descritas pelo autor dos livros, destacadas por quem
faz a resenha. Não à toa, chamam a atenção, de acordo com o nosso estudo, aqueles
blogs que descrevem as obras de gêneros literários mais populares e de autores
bestsellers. Daí o fato de haver, entre os próprios blogueiros, certa polêmica em
relação à autoridade e muitos afirmarem que só são entusiastas da leitura e estão longe
de fazer uma resenha literária propriamente dita, já que esse formato exige
conhecimento técnico prévio. Para autores, entretanto, esses booktubers representam
certa democratização da opinião literária na internet.
Para Salles (2017), no contexto de criação artística atual “os diálogos com a
cultura, as trocas entre os sujeitos e os intercâmbios de ideias nos colocam diante do
mais amplo campo de interações” (SALLES, 2017, p. 36). A autora explica ainda que
o que vemos agora é uma perspectiva de criação como rede:
Observa-se, em muitos momentos, que quando nos aproximamos de algum
tipo de determinação, encontra-se dispersão, ou seja, quando alguns pontos
de referência geográficos, históricos, culturais etc são encontrados, nos
deparamos com novas ramificações das redes e enfrenta-se mais
indeterminação (SALLES, 2017, p. 36).

De acordo com Salles, isso significa que a criação ocorre a partir de trocas,
confronto de opiniões, ideias e concepções. Exemplo disso é o depoimento da
booktuber Duda Menezes, do canal literário no YouTube Book Addict. Ela disse, em
entrevista para o portal G1, que a relação do booktuber com outros leitores ultrapassa
a resenha literária. “A interação por outras redes sociais também é importante porque
ajuda nessa proximidade. De certa forma, você se torna uma amiga. Conversar e
trocar ideias sempre foi a melhor parte desse processo” (Bia Mansur, Portal G1,
2/9/2015).
O escritor, jornalista e crítico de arte Marcelo Coelho, no livro Crítica cultural
– Teoria e prática (2006), explica que sempre houve uma diferenciação entre a crítica
conservadora, mais vinculada ao meio acadêmico, obedecendo determinadas regras.
Mas o autor questiona: “o que seria uma opinião errada?” (COELHO, 2006, p.13).
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Para responder esse questionamento, Coelho reforça que é preciso levar em conta o
contexto da obra artística, ou seja, em que cenário social está inserido, o grau de
acesso e abrangência e em quais camadas sociais estão tanto produtores quanto
consumidores.
Havia no século 20 certa intenção de obscuridade, tanto nas obras quanto na
crítica, de forma a torná-la ainda mais erudita. O que vemos hoje é uma ruptura desses
padrões, em que todos querem de alguma maneira aparecer para o maior número
possível de pessoas. Então, há uma necessidade frequente tanto de autores como
booktubers de atingir os mais variados segmentos de público. García-Canclini (2015)
lembra que não é só medir os níveis de leitura e acesso ao livro de uma determinada
faixa etária, classe social ou população. O acesso via computador mudou a
competência de leitura e os booktubers estão diretamente relacionados com esse
fenômeno, daí o ganho de certa autoridade crítica por parte desses blogueiros. “As
novas modalidades de relação com os textos indicam que ler não é apenas entender
palavras e frases. A interação começa em torno do autor e conteúdo, mas esse leitor
também é autor, é um consumidor que produz” (GARCÍA-CANCLINI, 2015, p. 8).
Entrelaça-se isso ao fato que o artista se autonomiza, como explicam Gilles
Lipovetsky e Jean Serroy (2013), em a Estetização do Mundo – A era do capitalismo
artista. O autor de uma obra agora reivindica uma liberdade criadora, tendo em vista
que não tem mais que prestar contas a ninguém a não ser a aprovação de seguidores
virtuais, que agora são milhares. O nosso estudo identificou alguns fenômenos
recorrentes: blogueiros com milhares de seguidores; autores que buscam o apoio
desse blogueiro para atingir um público maior; autores que também mantêm
plataformas virtuais e milhares de seguidores e uma intensa intersecção dos fatores
anteriormente citados. Ou seja, a crítica e a resenha literária são fatores que dão
suporte tanto aos blogueiros quanto aos autores. É por isso que citamos antes que é
tão importante analisarmos em qual contexto a obra e a resenha se inserem, só para
depois identificarmos se é possível dizer que o texto do blogueiro está ou não
pendendo para a crítica literária ou opinião pessoal.
Lipovetsky e Serroy destacam ainda que os artistas na atualidade são criadores
de pequenas empresas artísticas, produtoras e prestadoras especializadas em serviços,
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é o chamado “artista-empresário”. No caso do escritor, busca a possibilidade de
publicação independente, autopublicação em formato de ebooks, divulgação do
trabalho nas próprias redes sociais, envia materiais para blogueiros e booktubers,
mudando completamente a antiga hierarquia cultural, quando um autor dependia de
uma editora e de um departamento de marketing convencional. O artista assume
completamente “a transformação da obra em produto comercial ou ‘produto de arte’,
conforme a lei do lucro e a afirmação da arte como negócio” (LIPOVETSKY e
SERROY, 2015, p. 58). “O capitalismo artista mudou inteiramente os objetos e os
signos da vida cotidiana ao mesmo tempo que os olhares, a sensibilidade e as
aspirações de grande de número de pessoas” (idem, p. 58).
Isso reforça a ideia de que as resenhas feitas pelos blogueiros e booktubers
inserem-se em um contexto de novos modelos estéticos, porque há um trânsito
constante entre autor, produtor, crítico, seguidor. Para Salles (2017), ao falar em
novas metodologias sobre a teorização do processo de criação, apropriando-se do
conceito de crítica genética, o que vemos hoje “são obras que nos colocam diante da
estética do inacabado, nos incitam a seu melhor conhecimento e o consequente
acompanhamento crítico dessas mutações, não podendo deixar de lado todo o
potencial da experimentação nas mídias digitais” (SALLES, 2017, p. 51). O que nossa
pesquisa indica é que os blogs, de variadas maneiras, buscam acompanhar esse
potencial.
O blogueiro segue o escritor, que segue o blogueiro, porque sabe que o
público do blog ou canal do YouTube é importante para calibrar o impacto dos livros.
O blogueiro se transforma em escritor, lançando os próprios livros, pois, legitima em
uma plataforma impressa tudo aquilo que fala sobre autores clássicos, famosos ou
não. O escritor também quer garantir uma presença massiva na web, pois sabe que ter
um grande número de seguidores também pode representar maiores tiragens de livros
e facilidade para aparecer em diversas mídias e acabar sendo convidado por uma
grande editora. O mercado livreiro, por sua vez, volta o olhar para esse fenômeno,
pois, em um cenário de crise e queda nas vendas, procura autores e títulos que cairão
com maior facilidade no gosto popular. “A era transestética hipermoderna segue o
rumo da desregulamentação e da hibridização: os processos de desmantelamento dos
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limites, que estão em curso no universo financeiro, também se manifestam nos
mundos do comércio, da moda, da arte” (LIPOVETSKY e SERROY, 2015, p. 61).
No caso do nosso estudo, observamos essa desterritorialização na produção literária,
em que há uma destruição das hierarquias tradicionais, cruzamento de gêneros para
conquistar novos consumidores. Quebram-se paradigmas na produção de livros e, por
que não, no campo da crítica literária.
Segundo Barthes (2011), a crítica é falar certo em nome de princípios
verdadeiros: filiação ideológica, tradição, rigor técnico e objetividade. Mas o objeto
da crítica não é o mundo criado pelos escritores:
A crítica é um discurso de um discurso. É uma linguagem segunda ou
metalinguagem. Daí decorre que a atividade crítica deve contar com duas
espécies de relações: a relação da linguagem crítica com a linguagem do
autor observado e a relação dessa linguagem objeto com o mundo. Se a
crítica é apenas uma metalinguagem, isto quer dizer que sua tarefa não é
absolutamente descobrir “verdades mas somente “validades” (BARTHES,
2011, p. 161).

Os blogueiros, seja de literatura, moda, maquiagem, viagens, tomaram o lugar
de agentes convencionais de divulgação de ideias e informações. Propõem uma nova
visão de mundo e deslocam os discursos centrais para uma nova dimensão e
agenciamento de interlocutores. Rincón (2016) atribui à crise de fontes tradicionais de
socialização, representação, instituições, pensamento, Justiça, Estado, igreja,
academia etc, como fatores em que há um deslocamento de legitimidade política e
democrática.
O cidadão se converteu em um ethos, um estilo de vida em democracia; o
protagonista móvel, flexível e criativo que produz a partir de si mesmo
novas redes de solidariedade e formas do coletivo, e que reinventa a
política assumindo os posicionamentos de classe, gênero, tradição,
sexualidade, raça (RINCÓN, 2016, p. 39).

Para Rincón, nesse contexto de emergência de uma cultura bastarda, ou seja,
com uma filiação definida pelo popular e massivo, feito da mistura, fusão e fluxo dos
genitores culturais, é que surgem as cidadanias celebrities, em que ser reconhecido é
condição de felicidade e autoestima na sociedade do espetáculo. Essa mudança ocorre
na forma de relato, em uma mudança nos modos de narrar. Esse cidadão midiático faz
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isso, segundo Rincón, utilizando-se de diversas formas que estão ao alcance – música
popular, televisão, digital – fazendo-se visível através do entretenimento, com uma
voz própria.
A cidadania celebrity é uma tática para disputar e lutar nas mídias e nas
redes digitais, os modos estéticos e narrativos do visível, do narrável e o
reconhecido. No final das contas, a cidadania celebrity é um ato que
questiona em seu ato expressivo a noção do popular autêntico, para
reivindicar os cruzamentos, as polinizações e as contaminações narrativas
dos diversos populares - o povo, o mainstream, o populista, o subalterno, o
tecno (RINCÓN, 2016, p. 42-43).

Para Homi Bhabha (1998), há uma sensação de desorientação no chamado
pós-moderno e pós-colonial. A ausência de determinadas singularidades, como classe
ou gênero, resultou no surgimento de novas posições dos sujeitos. Surge então o
“entrelugares”, que dão início a novos signos de identidade e subjetivação, seja ela
singular ou coletiva, como explica o autor. “É na emergência dos interstícios - a
sobreposição e os deslocamentos dos domínios da diferença - que as experiências
intersubjetivas e coletivas de nação, o interesse comunitário ou o valor cultural são
negociados” (BHABHA, 1998, p. 20).
Prysthon (2003) diz que os discursos tecidos num entrelugar, as teorias
baseadas nas culturas periféricas, as políticas da diferença apontam para um
“entrelaçamento entre experiência cultural, a prática da crítica e o terreno da política,
para um transbordamento da cultura para fora do campo estético” (p. 140).
Silviano Santiago (1994) explica que o cinema é a maior expressão de uma
produção periférica, fora da ordem dominante de criações artísticas. Isso porque o
meio cinematográfico depende muito da venda de ingressos e de produtores dispostos
a financiar a execução do longa-metragem. O livro, por sua vez, existe, pois é uma
criação vinculada apenas ao artista/autor. Ele existe em si mesmo. É possível, a partir
dessa dinâmica, indicar que a produção literária agora chegou a um ponto que, assim
como o cinema está atrelado à indústria, a produção literária passa a depender de
certas dinâmicas industriais, oriundas desses novos agentes na internet, pois se
conectam a indústria do entretenimento.
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Segundo o autor, é a partir do “consumo de possíveis modelos – ou seja, da
assimilação crítica ou passiva da produção onde impera e de onde se expande o
grande capital — que se intensificam as melhores e mais contundentes criações e
invenções periféricas, libertas de valores isolacionistas” (SANTIAGO, 1994, p. 93).
As redes sociais e a expansão e inovação tecnológica estão permitindo esse tipo de
negociação de forma infinita. A literatura, diferentemente do cinema, movimenta
diversos tipos de tradições literárias ou tendências futuras e assimila novos tipos de
“percepção sensorial”, como lembra Walter Benjamin (2012). Retira-se do invólucro
e a aura se desprende, retirando da obra de arte seu caráter único, através da
reprodução massiva. O ponto que queremos chegar é que os blogueiros aproximam,
por meio do alcance milhares de vezes maior que as obras passam a ter para o grande
público, o caráter por vezes erudito de um autor ou da chamada alta literatura.
Conforme Benjamin, o valor singular da obra de arte autêntica tem o seu fundamento
no ritual em que adquiriu o seu valor de uso original e primeiro e mantém-se
reconhecível. O que o blogueiro literário faz é transmitir esse reconhecimento ao
mesmo tempo que se legitima por ter acesso a essa “arte pura”.

Discursos que conversam entre si

O estudo nos trouxe até o momento alguns exemplos de como é feita a
interação entre blogueiros, lançamentos de livros, plataformas de leitura e apoio a
novos escritores. Veremos, mais adiante, alguns exemplos de como as resenhas sobre
livros transbordam de uma mídia para a outra e como elas estão atreladas a diversas
formas de consumo, apoiadas em processos comunicacionais variados: ora ficam
ancorados na escrita, através dos blogs, ora se afirmam nos vídeos, por meio do
YouTube e ainda se espraiam para outras plataformas. Como nos explica Dominique
Maingueneau, em O contexto da obra literária (2001), é preciso evocar a importância
da intertextualidade, que repercute do dialogismo de Mikhail Bakhtin. São discursos
que “conversam” com outros discursos do meio literário, “de maneira a se legitimar
como agentes dentro do campo literário” (MAINGUENEAU, 2001, p.22). São textos
que se entrelaçam de forma a encontrar apoio nos seguidores dos vídeos, dos blogs,
do Instagram ou Twitter. Cada mensagem com linguagem adequada ao meio, mas que
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se complementam a fim de criar um discurso completo sobre a obra objeto da resenha.
Palavras, imagens, cores, emoticons, signos foram elementos importantes que nos
ajudaram a conhecer as formações discursivas nos blogs.
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CAPÍTULO 7
AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS NOS BLOGS
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Da palavra ao discurso

Em a Hora da Estrela, o narrador do romance, Rodrigo S.M, antes de iniciar a
história da jovem alagoana Macabéa, nos avisa, logo nas primeiras páginas, que
pretende contar uma história simples, com um material parco e singelo, já que nem
mesmo ele sabe muito sobre os personagens: “sim, não esquecer que para escrever
não importa o quê o meu material básico é a palavra. Assim é que esta história será
feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola em sentido secreto que
ultrapassa palavras e frases.”

23

O romance de Clarice Lispector, em toda a amplitude e ambiguidade de suas
frases enxutas, de seus recursos metalinguísticos, ajuda, em certa medida, a delinear
os temas que serão tratados a partir deste momento nesta pesquisa, seguindo a
premissa de Mikhail Bakhtin, em seu Estudo das Ideologias e Filosofia da
Linguagem, de que “a palavra funciona como elemento essencial que acompanha toda
a criação ideológica, seja ela qual for” (BAKHTIN, 1988, p. 37).
Porém, antes de chegar a esse ponto, é preciso demarcar que as palavras “estão
acompanhadas por signos ideológicos” ou se “apoiam neles”. O local de partida neste
momento é a definição do signo ideológico, levando em consideração que sem signos
não existe ideologia.
É no signo que se encontra uma esfera ideológica. Bakhtin nos explica que
tudo o que é ideológico possui um “significado” e remete a algo fora de si mesmo, ou
seja, tudo o que é ideológico é um signo, pois, sem ele, não há ideologia. Apesar de
ser em si uma realidade material, o signo “reflete/refrata uma outra realidade”
(BAKHTIN, 1988, p. 31).
No que se refere à criação ideológica, Bakhtin nos lembra que existe uma
cadeia de criatividade e compreensão – deslocando-se de signo em signo para um
novo signo. É nesse encadeamento constante e ininterrupto que há uma ligação entre
consciências individuais, de onde emergem, desse processo de interação, os signos. E
a consciência só se torna tal quando se impregna de conteúdo ideológico.
23

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro, Rocco, 1998.
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Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico,
não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significante, etc,
constituem seu único abrigo. Fora desse material há apenas um simples
ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido de sentido
que os signos lhe conferem. (BAKHTIN, 1988, p. 36)

As definições acima nos ajudam a entender que “a palavra é o fenômeno
ideológico por excelência” (BAKHTIN, 1988, p. 36) e é o modo mais democrático de
relação social. É, voltando à definição de criação ideológica, na palavra que se
encontra o principal instrumento da consciência, sendo ela um signo social. A palavra
acompanha e comenta todo ato ideológico, segundo Bakhtin. E mais ainda: “a palavra
está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação”,
explica o autor.
São os fios ideológicos que formam a trama de todas as relações sociais e é a
palavra a principal indicadora das transformações da sociedade, mesmo daquelas que
ainda não estão em sua forma completa, ou não tiveram tempo de “engendrar uma
forma ideológica nova e acabada” (BAKHTIN, 1988, p. 41).
É preciso lembrar ainda que a palavra também serve como uma espécie de
ponte lançada entre o “eu” e os outros. Ela é o território comum entre o locutor e o
interlocutor, uma espécie de área de fronteira, pertencendo tanto a um quanto a outro,
no ato da enunciação.
Durante esse processo de formação dessa trama ideológica, auxiliada pela
palavra, ocorre, ao mesmo tempo, a reelaboração da realidade social ao qual esses
interlocutores estão inseridos. Ou seja, graças à “hereditariedade social dos
conhecimentos adquiridos, os enunciados são recolhidos, conservados e transmitidos
de uma geração a outra” (PINTO, 1979, p.123).
Partindo dessa ideia, o signo ideológico é marcado pelo “horizonte social de
uma época e de um grupo social determinados” (BAKHTIN, 1988, p. 44). E já foram
“descritos e interpretados por gerações anteriores. A mediação entre o homem e a
realidade objetiva é exercida pelas linguagens, sobretudo pela linguagem verbal, pela
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palavra. Essas palavras assumem seus significados em discursos” (BACCEGA, 2011,
p. 29-32).
Ou ainda, conforme Baccega:
Nas manifestações do cotidiano vão se reconfigurando significados. É a
consciência social verbalmente constituída que possibilita a criação
contínua de novos significados culturais, que procuram os seus
significantes. Desse modo, temos que o significado antecede o
significante, no sentido de que o novo significado vai se gestando nos
significados/significantes existentes, necessitando, porém, quando
consolidado, de outros significantes que dêem conta dos novos
significados. E o signo instituído, significado/significante manifesto, é
um novo produto cultural que passa a fazer parte da consciência social
verbalmente constituída (BACCEGA, 1998, p. 21-22).

O que o nosso estudo indica é que os blogs geram um novo produto cultural
quando recriam as obras, oferecendo novos significados tanto ao enredo quanto ao
contexto em que a obra está inserida. Um romance escrito no início do século 20, ao
ser adaptado para TV ou cinema e ainda ser objeto de resenha em um blog, ganha
novos contornos e reinterpretações. Para Charaudeau (2007), após o estudo das
lógicas econômicas e tecnológicas, o que deve nos interessar é a lógica simbólica:
“trata-se da maneira pela qual os indivíduos regulam trocas sociais, constroem as
representações dos valores que subjazem suas práticas, criando e manipulando signos
e produzindo sentidos” (CHARAUDEAU, 2007, p. 16). É por isso que nosso estudo
propõe “interpretações plurais”, oriundas dos discursos. Maingueneau (2006) explica
que o discurso literário está longe de ser apenas a decifração de signos, implica na
cooperação do leitor. Já na concepção, a obra literária é reticente, exigindo que o
leitor a torne inteligível. As obras literárias já nascem no intertexto, com “a primazia
do interdiscurso”, pois fazem parte do entrecruzamento com outras obras, gêneros e
estilos.

Linguagem e discurso

A linguagem tem um papel ativo na formação do conhecimento humano e na
cultura, segundo o filósofo Adam Schaff. Para isso, o sujeito utiliza a palavra, que é
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sempre uma operação de pensamento, “no sentido da experiência que o sujeito faz das
significações das palavras, tanto sob a forma de conceitos como sob a forma de
representações”. Seguindo essa ideia, a linguagem constitui o fundamento social.
Desse modo, é um “ponto de partida social do pensamento individual” e é “mediadora
entre o que é social, dado, e o que é individual”, influenciando o nosso modo de
percepção da realidade (SCHAFF, 1974, p. 248). A palavra generaliza o entendimento
sobre os significados e essa generalização dificulta, em certa medida, a compreensão
do particular e individual (SCHAFF, 1973, p.131-135).
Nesse aspecto, tanto Bakhtin, Schaff e Pinto argumentam que a nossa
percepção da realidade está atrelada aos conceitos transmitidos por nossos
antepassados e arraigados na sociedade a qual pertencemos. Pinto chama de herança
cultural; Bakhtin fala dos signos ideológicos presentes em nosso cotidiano e na luta de
classes; e Schaff reforça essa argumentação, levantando a questão dos estereótipos
sociais. Toda essa teia faz com que a linguagem seja uma co-criadora de nossa cultura
(SCHAFF, 1974, p. 268).
A percepção de realidade também está ligada a ideia de estereótipos, que,
conforme Schaff, é um reflexo da subjetividade que permeia nossa sociedade e insere
elementos emocionais, valorativos e volitivos tanto ao comportamento humano como
ao conhecimento.
A função do estereótipo, conforme Walter Lippman, seria oferecer certa
economia ao pensamento, designando uma opinião preconcebida acerca de atributos
do mundo exterior (SCHAFF, 1974; LIPPMAN, 1972). Levando-se em consideração
o que foi dito anteriormente sobre a consciência individual gerando significados e
significantes - de que a palavra é essencialmente generalizante,

dificultando de

alguma forma seu completo entendimento - é preciso dizer que a palavra está
organicamente relacionada com conceito e estereótipo, conforme Schaff, não sendo
possível diferenciar o aspecto conceitual da palavra dos estereótipos atribuídos a ela.
De acordo com Lippman, “os tipos aceitos, os padrões correntes, as versões
padronizadas interceptam a informação no trajeto rumo à consciência” (LIPPMAN,
1972:153).
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O mundo acaba sendo “codificado”, segundo códigos que possuímos e
tenderemos a fazer relatórios do que está acontecendo a nossa volta para a descrição
de um mundo que corresponda a essas codificações previamente realizadas.
Eclea Bosi nos diz que o processo de estereotipia se apodera da nossa vida
mental, de nossos pensamentos, porque confiamos nas pessoas que viveram ou
presenciaram fatos anteriores a nós. Da mesma maneira que Lippman, a autora
argumenta que o estereótipo nos é transmitido com tal força e autoridade que pode
parecer um fato biológico. E, assim como Schaff, Bosi nos lembra que pensar não é
uma atividade subjetiva, é um relacionamento entre sujeito e objeto. É a relação com
o objeto que nos faz passar da opinião para o conhecimento, que é a opinião
verificada, diz Bosi, citando Theodor Adorno. A autora, porém, explica:
Mas a não reciprocidade das relações entre sujeito e objeto é uma
característica de nossa sociedade. O pensamento não é uma potência
formal que se alimenta de si mesmo. Deve voltar-se para o mundo e, se for
um pensamento prudente, deve voltar-se para o mundo, deve prover com
objetos os seus conceitos (BOSI, 2003, p.121).

Isso significa que na vida prática nem sempre é possível verificar se algo é
opinião ou conhecimento e, no final de tudo, o que prevalece é a opinião comum. E,
apesar de termos dito anteriormente que o discurso do sujeito é a soma da herança de
gerações anteriores, do contexto social em que o indivíduo está inserido, e de que o
signo reflete/refrata a realidade social, “cada indivíduo pensa que é um caso à parte
quando opina” (BOSI, 2003, p.124). Ou seja, cada um pensa estar criando um
discurso próprio.

Lugar de significados

O percurso teórico feito até agora serviu para delinear as teorias acerca da
palavra, do signo ideológico e da linguagem até chegarmos ao discurso, com as
contribuições sobretudo de Bakhtin e Schaff.
O que vimos até aqui é que existe a uma “ilusão” do discurso próprio, ou seja,
apesar de o sujeito tornar-se um enunciador apenas quando ressignifica o enunciado,
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deixando para trás a condição de enunciatário, sendo, portanto, ao mesmo tempo
enunciador/enunciatário, “o indivíduo incorpora o discurso de vários outros”
(BACCEGA, 2007, p. 84).
É no tecido da memória e da identidade que está a subjetividade, segundo a
pesquisadora Maria do Rosário Gregolin. A subjetividade permeia os discursos que
circulam na sociedade, sobretudo nos meios de comunicação de massa, e eles tendem
a forjar a ideia de “identidade como criação de um eu singular e único”. A mídia
reforça isso e faz parecer que a identidade é essencialmente resultado de uma
construção do próprio eu.
É na análise do discurso que temos uma visão mais apurada de como operam
esses mecanismos. Como nos explica Orlandi, “o discurso é a palavra em movimento,
prática da linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando”.
No discurso percebemos um complexo processo de produção de sentidos:
São processos de identificação do sujeito, de argumentação, de
subjetivação, de construção da realidade etc. (...) A linguagem serve para
comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são relações
de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados. Daí a
definição de discurso: o discurso é efeito de sentidos entre locutores
(ORLANDI, 2013, p. 21).

Quando se fala em discurso, é necessário levarmos em consideração as
condições de produção, para termos as circunstâncias da enunciação. Ou ainda como
esclarece Helena Nagamine Brandão, “a noção de condições de produção pode ser
definida como o conjunto dos elementos que cerca a produção de um discurso”
(BRANDÃO, 2012, p. 22).
Desse modo, temos que incluir o contexto sócio-histórico e ideológico. Isso
funciona como uma espécie de mapa que vai determinar o que se chama de
interdiscurso: o conjunto de dizeres já feitos, porém, “esquecidos”, que determinam o
que falamos. “Para que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas já façam
sentido anteriormente”, explica Orlandi.
É importante ressaltar que:
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Essa nova prática de leitura, que é discursiva, consiste em considerar o que
é dito em um discurso e o que é dito em outro, o que é dito de um modo e
o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito naquilo que é dito,
como uma presença e uma ausência necessária. Isso porque (...) só uma
parte do dizível é acessível ao sujeito pois mesmo o que ele não diz (e que
muitas vezes ele desconhece) significa em suas palavras (ORLANDI,
2013, p. 34)

Por isso, dizemos que a linguagem está em um turbilhão, sempre em
movimento. O exemplo acima demonstra que ela se apoia nos processos parafrásticos.
Em todos os dizeres há algo que se mantém, ou seja, a memória. Porém, a linguagem
funciona também por meio de processos polissêmicos. É na polissemia que os sujeitos
e os sentidos se movimentam, que fazem rupturas nos processos de significação. De
um lado está, portanto, a filiação de sentidos, “o já dito”. De outro, está o “a se dizer”,
em movimentos constante e contínuos, jogando com o simbólico.
É neste momento que voltamos à concepção da palavra:
As palavras falam com outras palavras. Toda palavra é sempre parte de um
discurso. E todo discurso se delineia em relação com outros: dizeres
presentes e dizeres que se alojam na memória (ORLANDI, 2013, p. 43).

O discurso na mídia

A mídia tem sido atualmente o exemplo mais rico dos efeitos dos discursos na
sociedade. É ela que desempenha um papel de “mediadora entre seus leitores e a
realidade” (GREGOLIN, 2007, p.16). Ao trabalharmos o conceito de historicidade na
análise do discurso, a partir das formulações de Michel Foucault (2012), que diz que
devemos olhar o passado como lugar de “acontecimento”, podemos dizer que a mídia
hoje constrói a história do presente, como um acontecimento que tensiona a memória
e o esquecimento.
Nesse movimento, o leitor vê a “história ao vivo”, está a mercê de textos
verbais e não verbais, forma novos significados, por meio da rememoração do
passado e de novas interpretações contemporâneas.
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Por meio

dessas articulações, posicionamentos e transformações, a

subjetividade entra em ação, através das representações e sensibilidades que estão a
disposição para serem consumidas e que determinam novas formas de ser e agir e, em
última instância, conduz a busca por uma identidade (GREGOLIN, 2007, p. 54-55).
A mídia se insere na sociedade atualmente como uma força que reitera de
forma constante as subjetividades, fazendo um “agenciamento coletivo da
enunciação”. Sem perceber, o público reproduz um discurso que pode não ser
propriamente do interesse dele. Mas, o que parece em um primeiro momento uma
relação de passividade, na verdade se revela um jogo onde há pontos de fuga e de
resistência.
Esse processo de libertação reforça a ideia de que há:
Movimentos de sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de
conjunção e dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de
incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios: isto é discurso, isto é o
ritual das palavras. Mesmo o das que não se dizem (ORLANDI, 2013,
p.10).

O que se buscou até este momento foram as definições teóricas que formam as
bases para a análise do discurso. Por meio das contribuições de autores como Bakhtin
e Schaff, delineamos os conceitos fundamentais que remetem aos signos ideológicos,
que refletem/refratam uma realidade social, a formação da linguagem e seus
elementos constituintes nos discursos.
A partir dessas definições, construímos aos poucos a ideia de que o sujeito tem
a ilusão de um discurso próprio, porém, reelabora, reformula e ressignifica sentidos
elaborados por outros. Foi possível verificar que a palavra é uma espécie de
instrumento que o sujeito utiliza para fazer relações de sentido, mesmo quando
escolhe não dizer determinadas palavras.
É nos discursos do cotidiano que o sujeito interpreta o mundo e a mídia tem
efeito preponderante hoje em dia, pois tem um papel de “agenciamento dos
enunciados”. Mas há elementos de libertação nesse contexto, porque o sujeito não
recebe os discursos de maneira tão passiva, como se pode imaginar em um primeiro
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momento.

Ao

contrário,

há

um

constante

movimento

de

identificação,

contra-identificação e des-identificação” (GREGOLIN 2007, p. 55).
Hoff e Aires (2017) elucidam a importância dos discursos para a compreensão
dos mecanismos associados às dinâmicas de comunicação e consumo na atualidade:
Considerando o caráter histórico e sociocultural disto que Pêcheux
denominou “efeito de sentido”, entendemos que tanto a ADF quanto os
estudos de comunicação e consumo permitem vislumbrar o funcionamento
do discurso acionado pela dinâmica midiática e/ou pelas lógicas do
capitalismo contemporâneo. Do mesmo modo como os arqueólogos, por
exemplo, buscam conhecer sociedades já extintas, estudando as culturas e
os modos de vida do passado, a partir da análise de vestígios materiais,
como objetos, fósseis e escrituras, acreditamos que no futuro, quando um
arqueólogo estiver em busca de compreender o imaginário da nossa
cultura contemporânea, ele poderá encontrar pistas nos principais
discursos da cultura de massa, tais como a publicidade, a moda, e o cinema
– fontes inesgotáveis para compreender as culturas do consumo (HOFF,
AIRES, 2017, p. 141).

Ainda para Hoff e Aires, consumir pode ser visto como uma forma de se
comunicar, com representações das relações sociais e, sobretudo, representações de
identidades que, na atualidade, podem ser múltiplas e intercambiáveis.
Os discursos entram no contexto que Leonor Arfuch chama de espaço
biográfico, em que há um retorno do sujeito, que pretende agora fazer ouvir sua
própria palavra. “Capaz de recorrer, em seu vaivém dialógico, todas as modulações do
vivencial, da autobiografia às memórias, do diário íntimo à confissão” (ARFUCH,
2010, p. 23). Evidenciam-se narrativas do eu, que tratam tanto do cotidiano de
notáveis como de anônimos e estão conectadas a intertextualidades discursivas.

O universo atual dos blogueiros, youtubers e instagrammers

A rede de TV alemã Deutsche Welle destacou, em novembro de 2016, a
24

força dos digital influencers ou influenciadores digitais . Na Europa, um youtuber
24

“Prestigiados nas redes sociais, digital influencers são os novos milionários”. DW –
16/11/2016 – Último acesso: 6/12/2017.
http://www.dw.com/pt-br/prestigiados-nas-redes-sociais-digital-influencers-s%C3%A3o-os-no
vos-milion%C3%A1rios/av-41414319
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com maior número de seguidores chegou a receber, conforme estimativas, 13 milhões
de euros. A reportagem, veiculada no canal de video no Facebook da DW, estimou
que um influenciador pode chegar a ganhar 100 mil euros por apenas uma foto
postada. Para se ter uma ideia, na Alemanha, os jogadores de futebol Mesul Özil e
Toni Kroos estão em primeiro lugar com maior número de seguidores no Instagram.
O vídeo destaca ainda que, em média, os maiores influenciadores ganham 1,3 mil
euros por postagem no Instagram, caso tenham mais de um milhão de seguidores. As
empresas de saúde, entretenimento e viagens são as que costumam pagar pelos posts.
Só para se ter uma ideia, no Brasil, os maiores influenciadores digitais estão em
diversos segmentos. O jogador de futebol Neymar tem 85 milhões de seguidores no
Instagram e é um dos maiores brasileiros a figurar no ranking de influenciadores. A
modelo Gisele Bündchen tem 13 milhões de seguidores, destacando que a influência
dessas personalidades brasileiras também precisa ser expressiva nas plataformas
virtuais, ainda que já sejam gigantes nas áreas em que atuam.
Atores, atrizes, jornalistas e apresentadores de TV também perceberam, por
meio do surgimento dos influenciadores digitais que antes eram anônimos na grande
mídia, que também precisam ganhar destaque na internet para se manter em alta. O
jornal El País destacou na reportagem “Nanofama, a era dos instragrammers e
25

youtubers: os famosos das redes sociais” que a mídia agora vai atrás dos que tem
“nanofama”. São as celebridades circunscritas ao universo em que atuam – famosos
no Instagram, no YouTube, no Snapchat e conhecidos por terem empatia com os
seguidores em uma determinada plataforma. A reportagem destaca que é uma fama
nada acidental, é buscada conscientemente, entretanto, muito fragmentada. Postagens
polêmicas (um seio “acidentalmente” de fora), um namoro que acabou, uma traição
ou briga com os seguidores, os chamados haters (os que propagam ódio na internet a
todo

tipo

de situação

e pessoas) são motivos para muitas curtidas e

compartilhamentos.
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“Nanofama, a era dos instragrammers e youtubers: os famosos das redes sociais” – 7/6/2017.
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/05/estilo/1491410049_489719.html - Último acesso:
6/12/2017.
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A youtuber Nina Santina mantém um canal de maquiagem no YouTube e
26

ganha em torno de 60 mil reais para participar de um evento . Ela desistiu de fazer
faculdade para se dedicar exclusivamente ao canal, entretanto, fez cursos no exterior
de fotografia, imagem, moda e maquiagem para se aprimorar. Nina ganhou fama e
aparece em programas de televisão, jornais, capas de revistas, além de eventos de
marcas gigantes do setor de cosméticos.
A DW destacou ainda que, quando um youtuber ultrapassa os 100 mil
assinantes em um canal no YouTube, é possível viver apenas dos rendimentos
oriundos do canal e blog, embora os canais de livros não sejam tão rentáveis como os
de cosméticos e alguns humorísticos, por exemplo. Levantamento realizado pela
27

Revista Mundo Estranho, com dados do Google e do YouTube , dão conta de que os
ganhos estão entre US$ 0,60 e US$ 5 a cada mil visualizações. O canal PewDiePie, do
sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg tem 36 milhões de inscritos que geram 8,8 bilhões de
visualizações e, conforme as estimativas, pode faturar entre US$ 800 mil e US$ 8,4
milhões anuais.
É bastante difícil mensurar os ganhos desses blogueiros de livros.
Normalmente, os rendimentos advêm de parcerias com editoras, quando são
divulgados os lançamentos em formatos de publieditoriais. Boa parte desses
blogueiros mantém parcerias com redes varejistas como a Amazon (a principal),
Saraiva, Submarino e livrarias com comércio eletrônico. As parcerias são mutáveis e
dependem, por exemplo, das promoções que estão sendo realizadas pelos varejistas.
Em alguns casos, para o youtuber receber uma comissão, é preciso que alguém clique
no link indicado do livro divulgado e ainda realize escolhas de outros títulos. Dessa
forma, o blogueiro/youtuber recebe uma comissão pela venda.
Por essa razão, esses booktubers costumam fazer diversas parcerias com
editoras e distribuidoras de clubes de leitura, segmento que cresceu de forma
expressiva entre 2016 e 2017. Exemplo disso é a TAG livros, clube de leitura virtual,
26

“Agora é o boom dos youtubers”. 5/6/2015.
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/04/politica/1433444934_909992.html - Último
acesso: 28/12/2017.
27
“Quanto o YouTube paga por pageview”. Portal Mundo Estranho, Diego Bargas – 18/9/2017.
https://mundoestranho.abril.com.br/cotidiano/quanto-o-youtube-paga-por-pageview/. Último
acesso: 30/1/2018.
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no qual os assinantes pagam cerca de 69,90 reais por mês para receber um livro
indicado por um curador especial. Normalmente, escritores famosos fazem essa
indicação e o assinante recebe o livro em uma edição especial, uma revista e um
28

brinde. A TAG cresceu de cerca de 300 assinantes em 2015 para 13 mil em 2017 ,
divulgando a estratégia de vendas principalmente entre os booktubers. Todos os
meses, diversos booktubers destacam a obra enviada aos assinantes, relacionam com
outros autores e sugerem que os seguidores assinem o clube de leitura virtual, que
mantém ainda um aplicativo próprio. Esse segmento de clubes de assinaturas está
atualmente dividido por estilo: infanto-juvenil, super-heróis, ficção científica e
literatura brasileira. Dependendo do gênero que o youtuber costuma destacar em seus
canais e blogs, essas empresas direcionam as estratégias de divulgação para alcançar o
público desejado.
Há ainda outra estratégia para manter os canais e blogs. O apadrinhamento. É
como se os seguidores fossem assinantes do canal e blog. Eles pagam mensalmente
contribuições de valores variados e ganham, em contrapartida, algumas regalias,
como livros, marcadores de páginas, podem acompanhar youtubers em eventos e nos
chamados “encontrinhos” – quando o youtuber reúne os fãs em um evento informal
para que todos possam se conhecer pessoalmente. Em alguns casos, quando há a visita
de algum escritor famoso, as editoras aproveitam para reunir autor, fãs, booktubers e
blogueiros. Durante o processo de pesquisa, participamos de alguns encontros como
observadores e foi possível notar o grande interesse dos participantes pelas obras e o
quanto são antenados com os temas e anseiam por novas informações e “filhotes”, ou
seja, subprodutos que são lançados na esteira da obra principal. Há uma farta
distribuição de material publicitário, como panfletos, bottons, marcadores de páginas,
além de sorteios de livros, que são os principais chamarizes desses eventos.
Esses encontros também são espaços para divulgação das marcas. Editoras e
empresas de entretenimento aproveitam essas situações para divulgar produtos e
serviços. É preciso destacar ainda que os blogueiros e booktubers já conseguiram
ultrapassar a barreira dos livros como veremos mais adiante nesta pesquisa, no
capítulo de análise. Boa parte dos booktubers com mais seguidores já recebem
28

Dados divulgados pela TAG Livros.
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convites para assistir filmes, cujo roteiro é baseado em algum livro. É de interesse
tanto da editora que lança ou relança a obra com as capas dos filmes adaptados quanto
das distribuidoras de filmes que, por meio desses influenciadores, fazer publicidade
das estreias cinematográficas e, por consequência, do livro.
O fato é que dados da Infobase Interativa, divulgados em reportagem do
29

Meio & Mensagem , indicam os potenciais ganhos com os investimentos nesses
influenciadores. A internet deverá ter 36% do share de publicidade em 2019,
ultrapassando a televisão, que ficará com algo em torno de 30%. Atualmente, 74%
dos consumidores decidem o que vão comprar com base em pesquisas nas redes
sociais. Isso é ainda maior quando consideramos os negócios B2B, os realizados entre
empresas: 85% das tomadas de decisão se dão a partir de comunidades online. O
conhecido “boca-a-boca” é amplificado em 15%, quando as campanhas são pagas. A
reportagem destaca ainda que o que vale é o engajamento dos seguidores, ou seja, o
quanto ele curte, comenta e compartilha o que é postado pelos influenciadores.
Há ainda outro fator a ser destacado, de acordo com pesquisa realizada em
2016 pelo próprio YouTube em parceria com o Meio&Mensagem, divulgada no El
País: a internet é mais procurada que a televisão a cabo. Segundo a reportagem, 82
milhões de brasileiros, ou 42% da população, assistem vídeos na web. Os que têm TV
por assinatura representam 37%. Entre os adolescentes, o número é mais expressivo:
89% disseram estar mais conectados à internet do que à televisão tradicional. O
estudo ouviu 1,5 mil pessoas das classes A, B e C, com idades entre 14 e 55 anos.
Mas ainda há sérios entraves. É importante lembrar que nesse universo de
youtubers, blogueiros, instagrammers há um segmento que representa perdas e uma
escala crescente de extremismos que preocupa. De acordo com dados da revista
30

financeira The Economist , embora o Google e o Facebook tenham se tornado
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“Por que investir em influenciadores digitais?” 23/6/2016.
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/23/por-que-investir-em
-influenciadores-digitais.html. Último acesso: 28/12/2017.
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“YouTube Highlights problems”. The Economist - 30/3/2017. Disponível em:
https://www.economist.com/news/business/21719840-big-brands-protest-about-ads-next-offe
nsive-content-youtube-highlights-problems-digital. Último acesso: 28/12/2017.
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gigantes e representam monopólios no que fazem, tem de lidar com prejuízos que
estão na casa dos bilhões de dólares, por falta de filtros adequados de conteúdo.
Para entendermos isso, é preciso indicar como funcionam os anúncios nessas
plataformas. Em boa parte dos casos, os anúncios aparecem sem um padrão fixo. No
caso do YouTube, são apresentados no início dos vídeos e o usuário tem a opção de
“pular o anúncio”, após cinco segundos de exibição. No Facebook e Instagram, os
anúncios aparecem na linha do tempo de cada usuário e conta ainda com poucas
opções ou nenhuma opção de evitar a visualização. O lado negativo disso tudo é que
diversos vídeos aparecem junto a propagandas ou conteúdos de violência,
propagandas ideológicas radicais, como as ligadas a grupos que disseminam práticas
terroristas. Ou ainda, próximos a postagens polêmicas, de cunho ofensivo.
Portanto, associar a marca a um conteúdo seguro, pago e com garantias
prévias tem sido a principal estratégia utilizada pelas marcas para garantir a atenção
do grupo certo, sem o envolvimento com temas polêmicos.

Os blogs e os canais de booktubers

Para Felinto (2008), uma das principais características das postagens e
videologs postados na internet é a estética do inacabado, como tentativa de
convocação da participação popular. É uma noção de proximidade que remonta a
perda da aura, neste caso, a perda da sofisticação técnica, com ausência de
referenciais da alta cultura, como diz Benjamin (2012). O que passa a exercer fascínio
é a performance, em razão da tentativa do blogueiro colocar na rede social suas
“subjetividades e modos de ser únicos” (SÁ e POLIVANOV, 2012, p. 578). Os blogs
e canais do YouTube, apesar da profissionalização e sofisticação alcançadas em
menos de duas décadas, servem a esse propósito.
Vale lembrar que, segundo Cornutti (2015), a expressão weblog foi cunhada
por Jorn Barger, em 1997, uma união dos termos web + log, sendo o primeiro oriundo
de word wide web e log, um sufixo que se associa à ideia de um bloco de madeira
utilizado pelos navegadores para fazer a marcação de velocidade dos navios, mas
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também à atividade dos logarítimos utilizados na linguagem de programação ou
logging the web (AMARAL, RECUERO, MONTARDO, 2009). À época, esses
31

diários pessoas assemelhavam-se a sites html

tradicionais, mas eram utilizados

basicamente para relatos de experiências. Hoje, fazem parte de dinâmicas de
construção do self, “modos dos quais os atores performatizam e mobilizam seus
selves, construindo identidades tanto off quanto online” (SÁ e POLIVANOV, 2012, p.
579).
Os blogs e os canais do YouTube estão muito ligados ao faça você mesmo.
As postagens não necessitam de muito conhecimento em linguagem de programação
ou informática. A interface é amigável e não muito diferente de se utilizar uma
ferramenta de edição de textos, já consolidadas entre os usuários de computadores
pessoais.
O YouTube foi fundado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim e teve
início com uma postagem de 18 segundos (SILVA, 2015) do vídeo “Me at the zoo”,
em 23 de abril de 2005. Em 2006, alcançou a marca de 1 milhão de visualizações e foi
32

comprado pelo Google por US$ 1,65 bilhão . Ou seja, a plataforma tem 12 anos de
existência e de pequenos vídeos caseiros, com o compartilhamento de videologs
(vlogs), como exemplo indiscutível de formas de livre expressão, hoje o serviço de
streaming de vídeos é também fundamental para a implementação de estratégias
mercadológicas de empresas e pessoas comuns, como explica Alex Primo:
Uma grande quantidade de vídeos são publicados diariamente por pessoas
que sonham tornar-se famosas. Esses materiais variam de gravações de
performances musicais a diferentes gêneros humorísticos. Como afirma
33
Chad Hurley (citado por Twenge e Campbell, 2009 ), cofundador do
34
YouTube, “Everyone, in the back of his mind, wants to be a star ”. É
como se a fama tivesse sido democratizada. Os autores observam, contudo,
que a substituição dos vídeos mais populares é mais veloz que o ciclo de
notícias na mídia tradicional. Ou seja, um vídeo cômico no YouTube pode
ser logo esquecido em virtude da publicação de outros no sistema
(PRIMO, 2009, p. 8).
31

HTML – Abreviação da expressão inglesa hypertext markup language ou linguagem de
marcação de hipertexto, que podem ser interpretadas por navegadores.
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“Google compra site YouTube por US$ 1,65 bilhão”. Juliana Carpanez, Portal G1.
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1304481-6174,00.html
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TWENGE, Jean M. e CAMPBELL W. Keith. The narcissism epidemic: living in the age of
entitlement, Simon & Schuster, 2009.
34
“No fundo, todos querem ser uma estrela” (tradução livre da pesquisadora).
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As estratégias mercadológicas adotadas que podemos chamar a atenção para
o nosso estudo são os livros de blogueiros e booktubers. A revista Todateen, destinada
ao público adolescente, destacou, em reportagem para o site da publicação os “24
35

livros de youtubers para ler e se apaixonar” . O texto destaca que ser youtuber se
transformou em profissão e chama a atenção para alguns famosos: Camila Loures
(Fig. 9) tem um canal no YouTube que trata de temas adolescentes; Marco Túlio (Fig.
10), do canal Authentic Games, direcionado para os gamers; Christian Figueiredo, do
canal Eu fiko loko (Fig. 11 e 12), já tem filmes e livros originários do canal; Kéfera
Buchmann (Fig. 13), cujo sucesso se espraia para cinema e TV; Felipe Neto (Fig. 14),
com 17 milhões de seguidores no YouTube; Rezende Evil (Fig. 15), que já
ultrapassou a marca de 14 milhões de inscritos no canal dando dicas sobre o jogo do
video game “Resident Evil”. A reportagem destaca ainda Viih Tube (Vitória Moraes)
(Fig. 16), Taci Alcolea (Fig. 17) e Luiz Mariz (Fig. 18), que tem cerca de 3,3 milhões
de inscritos no canal do YouTube.
As youtubers Flavia Pavanelli (Fig. 19), Giovanna Chaves (Fig. 20), Nayara
Rattacaso (Fig. 21) falam sobre relacionamentos amorosos. Bibi Tatto (Fig. 22), uma
das poucas meninas com canal de games; Erick Mafra (Fig. 23) fala sobre o universo
adolescente; Mariany e Nathany (Fig. 24) falam sobre beleza teen. Gusta Stockler
(Fig. 25), Nah Cardoso (Fig. 26) e Jout Jout (Fig. 27) misturam humor com estilo de
vida. Todos eles, apesar de falar de temas específicos no canal, como jogos,
maquiagem, beleza, acabaram diversificando os pontos de atenção dos blogs e canais
no YouTube e passaram a atingir novos públicos. Não à toa, editoras passaram a
convidar esses expoentes em suas áreas para lançar os próprios livros.

35

“24 livros de youtubers para ler e se apaixonar”. Laura Palhano – 13/12/2017. Disponível em:
https://todateen.com.br/livros-de-youtubers/ - Último acesso: 2/1/2018.
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Figuras 9 e 10 - Camila Loures e o livro Manual de sobrevivência do adolescente e
Marco Túlio com Authentic Games – Vivendo uma vida autêntica.

Figuras 11 e 12 – Christian Figueiredo tem três volumes do livro Eu Fico Loko, além
de um longa metragem.

Figuras 13, 14, 15 – Os youtubers Kéfera Buchmann, Felipe Neto e RezendeEvil têm
o maior número de seguidores nas redes sociais.
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Figuras 16, 17, 18 – Viih Tube (Vitória Moraes), Taciele Alcolea e Luiz Mariz
escrevem sobre estilo de vida.

Figuras 19, 20, 21 – Flávia Pavanelli, Giovanna Chaves e Nayara Rattacasso falam
sobre os desafios da adolescência e relacionamentos.
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Figuras 22, 23, 24 – Babi Tatto tem um canal de games e Erick Mafra sobre o
universo adolescente. Mariany e Nathany têm um canal de beleza no YouTube.

Figuras 25, 26, 27 – Gusta Stockler, Nah Cardoso e Jout Jout misturam estilo de vida
e humor no canal do YouTube e livros.

Reportagem da Folha de S. Paulo indicou que as editoras conseguiram
vender 1 milhão de livros assinados por youtubers em 2016. O texto destaca que o
preço médio de cada exemplar ficou em torno de 26 reais ante aos 40,60 reais, que é o
valor médio por livro no País.
Para o coordenador do BookScan, da Nielsen, Ismael Borges de Sousa, o
fenômeno tem sido ótimo para as editoras nesse momento de crise, até por
ser um jeito fácil de publicar conteúdo dirigido num universo onde os
próprios autores têm canais de divulgação do produto (FOLHA DE S.
36
PAULO, 13/12/2016) .

“Com 1 milhão de livros vendidos em 2016, youtubers aliviam editoras” – Eduardo Muylaert,
Folha de S. Paulo, 13/12/2017.
36
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Em 2016, quatro entre os dez livros mais vendidos no País eram de youtubers

, de acordo com dados coletados pela Gfk, empresa de estudos de mercado e do

varejo de livros no Brasil.
Segundo o ranking de livros mais vendidos em 2016 do site
especializado PublishNews, 4 dos 10 títulos mais vendidos são de
YouTubers. Marco Túlio, do canal Authentic Games, ocupa a quarta
colocação com 116.204 exemplares de Vivendo Uma Vida Autêntica.
Logo atrás está Dois Mundos, Um herói, do YouTuber
RezendeEvil. Muito Mais Que 5inco Minutos, de Kéfera Buchmann, está
em sétimo lugar com 91.501 livros vendidos. A YouTuber mirim Bel,
com Segredos de Bel para Meninas chega em décimo com 84.795
(OMELETE, 25/8/2016).

A presença de youtubers na lista dos mais vendidos fez com que o portal
especializado no mercado literário PublishNews passasse a dedicar reportagens e
notas para esse segmento. É um nicho do mercado livreiro difícil de categorizar,
assim como os próprios canais e blogs. Alguns livros assemelham-se a autobiografia,
38

relato pessoal, confidências, estilo de vida e entram na Lista Nacional de obras mais
vendidas nas categorias de Ficção e Não-ficção.

Disponível em:
http://temas.folha.uol.com.br/influenciadores-digitais/o-mercado/com-1-milhao-de-livros-vend
idos-em-2016-youtubers-aliviam-editoras.shtml - Último acesso: 2/1/2018.
37
Quatro dos dez livros mais vendidos no Brasil são de YouTubers – Caio Soares – 25/8/2016.
Disponível em:
https://omelete.uol.com.br/quadrinhos/noticia/quatro-dos-dez-livros-mais-vendidos-ate-o-mo
mento-no-brasil-sao-de-youtubers/ - Último acesso: 2/1/2018.
38
Publish News - http://www.publishnews.com.br/nielsen - Último acesso: 2/1/2018.
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Seguindo tendências – os canais e blogs das editoras – alguns exemplos

As editoras começam a imitar as maneiras com que os blogueiros e
booktubers falam dos livros. O material produzido é também enviado para os blogs
parceiros dos selos editoriais e, com isso, replicam numerosas vezes a divulgação de
peças publicitárias. Da mesma maneira que os youtubers, editoras lançam seus
próprios canais na plataforma de streaming de vídeos.
A velocidade de produção e lançamento de livros na atualidade faz com que as
editoras utilizem cada vez mais, novas estratégias e plataformas de veiculação de
anúncios, para atingir um número cada vez maior de leitores, assim como nichos
específicos de mercado. A internet tem sido uma significativa plataforma de
divulgação de novos títulos, porém, possui uma gama imensa de desafios, que faz
com que os criadores das peças publicitárias usem diversos tipos de discursos para
atingir um número crescente de pessoas. Uma dessas estratégias é o booktrailer.
As redes sociais têm sido uma maneira de fazer “ações de guerrilha”
(CARRASCOZA, 2014, p. 255) no caminho virtual do consumidor de livros e o ajuda
a fazer de forma espontânea a divulgação de lançamentos. Os booktrailers utilizam o
YouTube como meio de transmissão e, a partir dele, aparecem em diversos sites,
como portais de livrarias virtuais, em conjunto com o espaço de venda dos livros, ou
mesmo no site das editoras. Mas também são veiculados em blogs e sites dedicados a
resenhas e divulgação literária, com grande destaque.
É no formato de micronarrativas, com pequenos extratos do texto original,
que as editoras buscam capturar a atenção dos leitores. Assim como os trailers de
filmes, se utilizam de fragmentos dos romances, montando pequenas estórias, dando
pistas de personagens e oferecendo elementos de aventura, emoção, medo,
desconforto e suspense. Esses booktrailers podem ter ou não texto verbal, os criadores
utilizam imagens para ilustrar determinadas passagens das estórias, com desenhos ou
pessoas e lugares que remetam ao enredo. São claros os elementos de paródias,
pastiches, paráfrases não só nos textos verbais como também nas imagens utilizadas.
Há constantemente o resgate de temas em que o potencial leitor facilmente poderá
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identificar ou relembrar, principalmente de obras cinematográficas. São divulgados
primeiro no YouTube, como mostra o exemplo abaixo, do livro Doutor Sono (Fig.
28), de Stephen King, e ficam disponíveis para replicação por parte dos booktubers e
blogs:

Doutor Sono

Figura 28 – Imagem do booktrailer do livro Doutor Sono

“Novo livro de Stephen King.”
“Viva um pesadelo...”
“A cada minuto.”
“Você está preparado para a continuação de ‘O iluminado’?
“A criatividade de King não falha. Doutor Sono tem tudo para ser sua melhor
obra.” The New York Times

39

O booktrailer do livro Doutor Sono é muito próximo do que estamos
acostumados em ver em trailers de produções de cinema. Intercalado por cenas com
atores que transmitem a atmosfera da trama, o texto principal tem apenas três frases
mescladas com imagens de terror e pesadelo, em um universo absolutamente onírico.
Booktrailer do livro Doutor Sono, de Stephen King, divulgado pela da Editora Objetiva e
replicado em blogs. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QKdJIBkTQ_c - Último
acesso: 2/1/2018.
39
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O objetivo é causar medo e, assim sendo, vai guiando o consumidor/leitor por meio
das cenas a um ápice de suspense e a um misterioso personagem, que pode ou não ser
o Doutor Sono da trama. O booktrailer termina com uma questão/convite a ler a
continuação de outra obra de King, O Iluminado. Parte-se da ideia de que o
espectador já conhece de antemão o autor e suas obras, assim como o estilo do
escritor.
Há diversos elementos de “intertextualidade” (CARRASCOZA, 2004, p.115)
neste booktrailer, por causa da mistura de cenas que evocam o universo de filmes,
livros e séries de horror. Essa intertextualidade, que advém de referências culturais,
populares ou eruditos, segundo Carrascoza, é utilizada nas criações publicitárias,
deixando implícitos diálogos entre textos. O intertexto é de extrema importância no
processo de persuasão, pois pode servir de chancela para validar o discurso.
Elementos dispostos de maneira a parodiar o cinema de terror, com uma
miscelânea de referências, transformando o booktrailer em um pastiche. Colheres
tortas que sobem ao teto de uma cozinha e depois caem, uma menina que se contorce
em uma cama, objetos inanimados que voam, um texto enigmático escrito em letras
de sangue em uma parede de azulejos brancos e, por fim, uma figura monstruosa de
olhos vermelhos. Uma voz difusa sussurra ao fundo em inglês, demonstrando que o
anúncio brasileiro é um reaproveitamento do booktrailer produzido para o mercado
norte-americano. Isso é fato comum nos booktrailers nacionais. Toda estética do
anúncio deste livro busca capturar o consumidor/leitor para um universo que
imagina-se de antemão seja conhecido por quem está interessado na estória de
Stephen King.
Outra estratégia das editoras é veicular vídeos no YouTube com resenhas
próprias para divulgar os livros. Uma das empresas que investiu nesse segmento é a
Aleph, especializada no universo de sci-fi ou ficção científica. Apesar de fazer
parceria com diversos blogueiros, o selo editorial também criou o próprio canal no
YouTube, como podemos ver nas imagens a seguir. São programas de menos de 5
minutos de resenhas sobre os livros, booktrailers, entrevistas com autores e debates
com seguidores e blogueiros. O formato segue a mesma estratégia dos booktubers, na
tentativa de ficar mais próximo de uma linguagem visual e estética dos youtubers
mais famosos. É o caso da editora Aleph, que fala de lançamentos de livros da editora

132

(Fig. 29) e, através do canal Abdução, veiculado no YouTube, faz entrevista com
autores (Fig. 30), atualiza as tendências do gênero ficção científica (Fig. 31) e
promove o catálogo da editora (Fig. 32).

Figura 29 – Booktrailer do livro Blade Runner, relançado na ocasião da estreia do
longa metragem Blade Runner – 2049, continuação do filme de Riddley Scott, de
1982.

Figuras 30 e 31 – O youtuber do Canal Abdução Adriano Fromer (dir.) entrevista o
autor André Vianco (esq.), um dos primeiros a explorar a internet para divulgar os
próprios livros. Daniel Lameira e Marcelo Fromer falam sobre ficção científica.

Figura 32 – Livro Os sete, de André Vianco, que passou a fazer parte do selo editorial
Aleph e foi divulgado por meio do canal da editora no YouTube.
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A TV Escola, canal do Ministério da Educação, também criou o canal Super
Libris (Fig. 33 e 34), ancorado no portal do canal na internet. Foram feitos 52
episódios de entrevistas com temas variados. São filmes de pouco menos de 30
minutos, com ideias sobre a criação e elaboração dos enredos dos livros, como no
exemplo abaixo:

Figuras 33 e 34 – Abertura do Canal Super Libris da TV Escola
40

Em um dos vídeos do Super Libris , o tema tratado é o crescimento da
literatura de fantasia produzida por autores brasileiros. O escritor Eduardo Spohr (Fig.
35) fala de suas referências literárias e autores, como Isaac Asimov, já que a literatura
produzida por Spohr é uma mescla de fantasia e ficção científica.

TV Escola – Canal Super Libris - Disponível em:
https://tvescola.mec.gov.br/tve/video/super-libris-a-fantasia-faz-o-carnaval - Último acesso:
3/1/2018.
40
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Figura 35 – O escritor Eduardo Spohr em um dos episódios do Canal Super Libris, da
TV Escola.

Editoras como a carioca Darkside Books (Fig. 36 e 37), criada em 2013 e
fundada por Christiano Menezes e o sócio Francisco de Assis, têm como objetivo se
41

conectar com a internet e suas plataformas de redes sociais :
A editora acredita na filosofia "faça você mesmo" abraçada por essa nova
geração de nativos digitais — explica Christiano, que adotou o carinhoso
apelido de Chucky, o boneco assassino. — Nosso conceito básico é ser
mais do que uma editora convencional. A ideia é que a DarkSide e
sua página no Facebook sejam um meio de troca com os fãs do terror, do
mágico, do fantástico. Queremos lidar com um universo extremamente
rico, que nós amamos, e que tem muito mais a oferecer que "Crepúsculos"
e outros monstros (PORTAL O GLOBO, Liv Brandão, 18/1/2013).

A editora tem por objetivo alcançar o público ávido por enredos de terror e se
42
firma nesse segmento por meio do Facebook, Instagram e YouTube , com a produção
de booktrailers sobre as obras. O selo editorial tem forte alcance entre os blogs
41

“Darkside: editora carioca se dedica aos livros de fantasia”- Portal O Globo, Liv Brandão,
13/1/2013 – Disponível em:
https://oglobo.globo.com/cultura/darkside-editora-carioca-se-dedica-ao-terror-a-fantasia-7302
062 - Último acesso: 3/1/2018.
42
Canal da Darkside Books – Disponível em:
https://www.youtube.com/user/DarkSideBooks/videos - Último acesso; 3/1/2018.
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literários e booktubers e é possível encontrar resenhas de praticamente todas as obras
entre as blogueiras do nosso estudo, conforme exemplo que veremos mais adiante.

Figuras 36 e 37 – Editora Darkside mantém site e presença nas redes sociais com
intensa interação com leitores.
Até aqui, foi possível diagnosticar que os blogs literários e canais no
YouTube estão influenciando o cenário literário, o mercado livreiro, autores e crítica
especializada. De agora em diante, a partir de exemplos, vamos caracterizar como
ocorre esse processo.
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CAPÍTULO 8
OS BLOGS COMO OBJETO DE ANÁLISE
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Mapas de análise
Ciclo de produção de postagens dos blogs

* Destaque para as redes sociais de maior uso entre os blogueiros literários

As principais interfaces com os blogs literários
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Elementos discursivos mais presentes nas análises

Aspectos das postagens mais relevantes
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Análises

Esta pesquisa pretende compreender as dinâmicas de produção e midiáticas
do universo de blogs literários. Porém, para alcançarmos o escopo limitado do nosso
estudo, o objetivo é estudar 12 blogs que, apesar de terem aparente similaridade no
que se refere a comentários sobre livros, adaptações para TV, cinema, HQs, etc, têm
propostas diferentes de interação com os leitores.
É preciso levar ainda em consideração que o critério de escolha não é o
alcance dos blogueiros, como número de seguidores, visualizações de páginas,
internacionalização. Para este estudo, foram escolhidos blogs e blogueiras que
trafegam em diferentes plataformas de redes sociais: o próprio blog, Facebook,
Twitter, Snapchat, Instagram e, principalmente, YouTube. Como esses blogs foram
acompanhados há alguns meses, também foi levado em conta o crescimento orgânico
e as interações entre os seguidores. Esse critério de escolha foi feito justamente por
entendermos desde o início que estamos diante de um objeto de estudo em constante
transição e com blogueiras que têm certa facilidade de adaptação às diversas
tendências oferecidas pela tecnologia. Ora o texto em blog é o mais importante ora é a
vez de divulgar o próprio trabalho no YouTube, repercutir comentários no Twitter,
assim como mostrar o dia a dia de leitura no Snapchat ou Stories do Instagram.
Alguns tendem a oferecer produtos midiáticos com certa profissionalização (câmeras
com maior definição, edição, música, fotografia profissional, layout sofisticado no
website) e outros detém a atenção dos seguidores justamente por oferecerem certa
precariedade de estilo (vídeos feitos em webcams conectadas a um computador, blog
com formatação automática, sem design especializado e videologs (vlogs) feitos com
câmeras simples de celulares.
Mas o que se mantém e de certa forma se assemelham são os discursos. A
maneira de tratar as obras e autores, as temáticas de textos, como, por exemplo,
respostas às perguntas de seguidores, atendimento de pedidos de comentários sobre
livros na lista de pré-vestibular ou ainda a pauta seguir o que é sucesso midiático
momentâneo. É por essa razão que escolhemos para este estudo as práticas
discursivas. São elas que nos ajudarão a entender um pouco mais o fenômeno dos
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blogs literários, que ganharam importância em todo o mundo. Já vimos anteriormente
neste trabalho que os blogueiros atualmente representam uma parcela significativa das
práticas de consumo de livros no País e a cada vez maior inserção da população e o
debate na web indicam expansão dessa maneira de consumir literatura. Do lado das
editoras não é diferente. Entender esse canal de divulgação e utilizá-lo para a
publicidade de lançamentos e autores já é prática adotada em larga escala pelo setor.
Livrarias e lojas virtuais já fazem parcerias com blogueiros a fim de, por meio deles,
alcançar um público maior.
A partir de agora, será possível conhecer uma amostra de blogs que deverão
compor a pesquisa. Por meio de algumas resenhas, será possível identificar como
ocorrem as dinâmicas de produção das blogueiras e como elas se entrecruzam em
diversos espaços comunicacionais. Serão oferecidos vários detalhes sobre os blogs
para facilitar o entendimento das abordagens dessa pesquisa. As análises serão no
intuito de articular os conceitos já desenvolvidos ao longo do nosso estudo e
exemplificar como funcionam os blogs/canais literários.
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Duda Menezes – Book Addict

Figura 38 – A booktuber Duda Menezes em reportagem veiculada no programa
GloboNews Literatura sobre a escritora Agatha Christie. A blogueira mantém um
projeto de leitura da obra da autora.
A booktuber e blogueira recifense Eduarda (Duda) Menezes (Fig. 38), de 28
anos,

mantém diversas plataformas na internet, acompanhando o próprio

desenvolvimento das redes sociais. Conforme surgiram novas possibilidades
tecnológicas, Duda foi agregando à rotina de postagens. O destaque maior está no
canal do YouTube (Fig. 39, 40, 41 e 42), onde compartilha leituras e links para a
compra de livros, pois recebe o apoio da Amazon (gigante de vendas de livros na
internet), além de empresas parceiras. Isso é um fato recorrente entre os booktubers
com maior número de seguidores e visualizações. Os textos para o blog são mais
enxutos e convidam os leitores para o canal de vídeo.
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A narrativa sombria, macabra e influente de Edgar Allan Poe
Conhecido por seus contos repletos de mistério com toque macabro, Edgar
Allan Poe (1809-1849) é considerado um dos mais famosos e influentes
escritores norte-americanos. Suas histórias inspiraram diversos escritores e
admiradores ilustres, entre eles: Arthur Conan Doyle, H. P. Lovecraft e
Stephen King. As estantes brasileiras, este ano, ganharam uma nova
edição, publicada pela Darkside Books, com alguns dos principais contos
do autor, e também o poema O Corvo (The Raven) em três versões (no
original, em inglês, e nas traduções de Machado de Assis e Fernando
Pessoa). Para saber o que achei do livro, e conferir mais detalhes desta
edição, é só clicar no vídeo abaixo. (Blog Book Addict, Duda Menezes,
43
9/4/2017)

Figuras 39, 40, 41 e 42 – A booktuber Duda Menezes apresenta o lançamento
de uma nova coletânea de contos do escritor Edgar Allan Poe. Na figura 42, Duda
apresenta um vídeo falando dos lançamentos especificamente da editora DarkSide e
destaca a obra de Edgar Allan Poe.

43

Contos de Edgar Allan Poe (Medo clássico – Book Addict) – Último acesso 7/7/2017.
http://www.book-addict.com/2017/04/a-narrativa-sombria-macabra-e-influente-de-edgar-alla
n-poe.html
https://www.youtube.com/watch?v=fnSgX21bf2k&feature=youtu.be
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A postagem de Duda Menezes é um exemplo do processo de
intertextualidade gerado pelos blogueiros. O post no blog e o vídeo no YouTube se
complementam. O blog chama a atenção para o livro e o texto é permeado por várias
fotos e detalhes da edição do livro do escritor Edgar Allan Poe. No vídeo, além de
ressaltar esses detalhes, a booktuber contextualiza o autor, conta um pouco da
biografia de Poe e descreve alguns contos, tomando o cuidado para não oferecer
detalhes mais precisos, convidando o espectador dos vídeos a conhecer a obra. Esse
transbordamento de discursos entre diversas plataformas provoca o que Maingueneau
(2001) chama de transmissão de texto: “a maneira como ele se institui materialmente
é parte integrante de seu sentido” (MAINGUENEAU, 2001, p. 84).
É uma maneira na qual a blogueira torna seus textos mais ricos e cheios de
novos significados para quem não conhece o autor. É preciso lembrar que, para um
leigo a respeito da obra de Poe, vê-lo aparecendo em diversas mídias, torna-o, de certa
maneira, um autor pop. Um ícone também dos nossos tempos, já que diversas
blogueiras, na ocasião do lançamento do livro, de alguma maneira chamaram a
atenção para o livro. É preciso chamar a atenção aqui como a blogueira destacou o
livro no Instagram (Fig. 43, 44, 45 e 46):
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Figuras 43, 44, 45 e 46 – Apresentação de detalhes da edição do livro de Coletânea de
Contos de Edgar Allan Poe.
Poe torna-se então um autor clássico adaptado para a linguagem do nosso
tempo. Imagem e texto da blogueira articulam a ideia de que o enredo de terror
combina perfeitamente com um momento de relaxamento entre uma postagem e
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outra. Os posts chamam a atenção para a edição do livro, fotos, tipo de letra e
proporciona ao seguidor a ideia tanto de algo antigo como contemporâneo.
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Melina Souza – Serendipity

Figura 47 e 48 - Melina Souza do blog e canal Serendipity e o livro publicado em
parceria com a youtuber Lia Camargo, do canal Just Lia.
A booktuber Melina Souza (Fig. 47) é um exemplo que aborda todos os
fenômenos que vem ocorrendo nesse universo youtubers de livros. Além de produzir
as resenhas sobre as obras, divulga o trabalho de autores novatos e também se tornou
uma autora estreante. Já escreveu o livro “O guia para ser você mesma” (Fig. 48) com
a youtuber Lia Camargo sobre assuntos variados que vão de literatura, moda a
viagens. Melina anunciou (julho de 2017) que vai publicar contos de própria autoria
junto com outras youtubers, a convite do Grupo Maurício de Souza. Os textos terão
como base os personagens da Turma da Mônica. No post selecionado abaixo,
podemos ver uma resenha que divulga outra autora brasileira, Socorro Acioli.
A bailarina fantasma (Socorro Acioli)
Demorou um pouquinho, mas finalmente chegou o dia da resenha do
livro A bailarina fantasma. Recebi o livro há algumas semanas de presente
da própria autora, Socorro Acioli junto com um bilhete fofo. Muito
obrigada pelo presente. Espero que nos encontremos logo para que você
possa autografar o meu livro com sua stabilo roxa ;) O livro foi publicado
pela Editora Biruta e já está na segunda edição.

A blogueira Melina Souza realiza neste texto uma relação de sentidos, como a
antecipação, antes de dizer que o livro de alguma maneira remete a ela própria. Eni
Orlandi (2000) nos explica que os textos sempre remetem a outros. No exemplo
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acima, para se afirmar, a linguagem da blogueira chama atenção para todo um texto
não verbal: o bilhete enviado, a edição do livro, o breve histórico de relação com a
autora Socorro Acioli. O processo de intertextualidade ocorre de diversas formas:
texto e foto; postagem e livro; postagem-livro-vídeo no Youtube. A blogueira sabe
disso e procura em cada fase do processo oferecer novas informações sobre o livro em
um diálogo constante entre plataformas.
Bom, não vou escrever muito pra não contar spoilers, mas no livro nós
conhecemos a história da misteriosa bailarina fantasma, qual o favor que
ela quer pedir pra Anabela e qual é o seu segredo. A história é tão
envolvente que eu só consegui fechar o livro depois de chegar na última
página (duas horas depois de ter aberto o livro). Ah, boas notícias: a autora
já está escrevendo uma continuação! E sabe o que me deixou mais feliz
nessa notícia? Ela disse que tem se inspirado muito aqui no A Series Of
Serendipity e que “é muito mágico que você pareça tanto com minha
personagem de um livro que publiquei dois anos antes de conhecer seu
blog. Magico!” Obrigada mais uma vez, Socorro! E aí, alguém já leu? O
44
que achou?

O texto de Melina Souza é escrito de maneira mais pessoal, menos crítica da
obra em si e mais voltada para o diálogo com as seguidoras do blog. A blogueira o faz
de uma maneira a criar identificação não apenas com a obra resenhada, mas com o
estilo de vida de Melina. Umberto Eco (2011) nos lembra que objetos literários são
imateriais, pois encarnam-se em veículos – normalmente de papel – mas o que vemos
agora são outras formas de veiculação: além de e-books e telas digitais, um processo
de leitura feito por meio de um outro agente midiático. É como se fosse possível ler os
livros por meio dos olhos de outra pessoa. O que vemos é que, comumente, a resenha
convencional se detém nas expressões artísticas e no contexto literário. No caso do
exemplo apresentado, além do enredo em si, Melina apresenta diversos formatos da
obra, processos de leitura, papel de impressão e fala da criação da história em si e o
link para a editora ao longo do texto (Fig. 49, 50 e 51), tornando-se amiga de suas
seguidoras e apresentando a autora do livro como uma outra amiga.

44

A bailarina fantasma – Socorro Acioli. Último acesso: 7/7/2017.
 ttp://melinasouza.com/2012/11/27/a-bailarina-fantasma-socorro-acioli/
h
https://www.youtube.com/watch?v=FJ7Y1aqgkbE
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Figuras 49, 50 e 51 – Melina Souza, do blog Serendipity, em resenha sobre o livro A bailarina
fantasma.
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Juliana Cirqueira – Nuvem Literária

Figura 52 – A blogueira Ju Cirqueira e o cenário dos vídeos no YouTube

A blogueira carioca Juliana Cirqueira (Fig. 52), de 27 anos, mantém o blog
desde 2013 e formou o clube do livro Vórtice Fantástico. Além de livros, fala de
moda, beleza, decoração e viagens. Desse modo, abrange um universo maior de
gêneros literários em suas resenhas. Abaixo, alguns trechos de uma resenha
publicada:
Proletário (Leanderson Silva)
Proletário é um livro de ficção, baseado em fatos reais, escrito pelo
autor Leanderson Silva. Foi publicado em 2015 e está disponível para
compra em e-book na Amazon. É uma leitura bastante intensa e repleta de
reflexões sobre a nossa sociedade. Conheça mais sobre essa história!
O livro Proletário vai nos contar de forma ficcional, porém muito
realista, sobre um dos eventos mais chocantes ocorridos nas favelas do Rio
de Janeiro em 2010, quando a Polícia Militar, Federal e Exército
conduziram uma operação para assumir o controle das favelas do
complexo da Penha.

Neste trecho da postagem, fica clara a intenção de enunciação. Essa condição
se refere a questões como circunstâncias de produção, período, lugar, autor, suporte
do ato de discurso socialmente reconhecido, afinal, boa parte da população brasileira
conhece de alguma forma os dramas descritos pela blogueira ao falar do contexto do
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romance Proletário. É fácil reconhecer a forma de consumo da obra, que se mostra por
meio de um drama social e sensibiliza a blogueira Ju Cirqueira. A booktuber remete à
obra ao “cenário literário” (MAINGUENEAU, 2001, p. 123) que foi criada.
A seguir, a autora do blog expressa as sensações que o livro provocou e
compartilha com os leitores:
Antes da leitura, certamente temos o receio de que o autor irá apenas expor
fatos ao leitor e honestamente, nós já conhecemos os fatos através do que
assistimos na Tv ou lemos em jornais ou internet. Porém, o que nos
surpreende é a forma como ele nos conta essa história, Leanderson narra
de uma forma pessoal e sincera que faz com que seja impossível não se
sentir próximo dessa realidade. O personagem e narrador dessa história é
45
apelidado na favela de Proletário (apelido bem significativo, né?).

A blogueira tenta colher o essencial da obra e transmitir aos seguidores as
emoções experimentadas durante o processo de leitura, de forma a convidar novos
leitores para a narrativa do livro (Fig. 53 e 54). Como nos explica Bakhtin, o autor,
por meio da palavra, faz um ato de elucidação do mundo, com a materialização verbal
e define uma relação de valores para os objetos, que passam a ser hierarquizados em
razão de um contexto social. “O que se pratica também é a substituição do contexto de
valores real do autor por um contexto que já não é verbal-linguístico, mas o contexto
literário” (BAKHTIN, 1997, p. 209).

45

Nuvem Literária – Proletário – Leanderson Silva. Último acesso: 7/7/2017.
https://www.youtube.com/watch?v=esi4bpz9Lg0
http://nuvemliteraria.com/2017/02/proletario-de-leanderson-silva/#more-6803
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Figuras 53 e 54 – A blogueira e booktuber Ju Cirqueira apresenta a obra “Proletário”, do
escritor Leanderson Silva.

Por isso, há um total reelaboração por parte do texto de Ju Cirqueira dos
referenciais da obra escrita por Leanderson Silva. Ela apreende o sentido literário do
romance Proletário e redireciona todas as nuances de significados de forma a ser mais
reconhecível para um público que possa não ter contato com o livro ou o cenário
social por ele representado.
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Momentum Saga – Sybylla

Figura 55 - A blogueira e instagrammer Sybylla.
O blog Momentum Saga é produzido por Sybylla (Fig. 55 e 56), blogueira e
geógrafa, mestre em Paleontologia. É um exemplo bastante representativo desse
universo que buscamos delinear. Sybylla faz mistério do nome real. O pseudônimo a
ajuda a manter o blog, a conta no Instagram (Fig. 56 e 57), Facebook e Twitter com
informações sobre obras de ficção científica e os próprios contos produzidos pela
“capitã da Frota Estelar”, como também se autointitula.

Figura 56 - Capa do blog Momentum Saga.
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Figuras 57 e 58 - O cenário de Sybylla sempre tem personagens criados pela blogueira
e o engajamento sobre o pertencimento das mulheres a diversos segmentos da
sociedade.

O discurso de Sybylla é bastante fragmentado. Ao mesmo tempo que faz
resenha para o blog, faz notas e fotos para postar no Instagram e convida os leitores
para ler os contos de sua autoria. Por meio do blog e da plataforma “Padrim”, pede
apoio dos leitores com valores que vão de 1 real para pessoas físicas a 300 reais, para
empresas com interesse em patrociná-la. Embora faça comentários e resenhas a
respeito de diversos gêneros literários, Sybylla dá preferência à ficção científica,
principal mote do blog, como podemos ver nos trechos de uma resenha destacados
nos exemplos a seguir sobre o livro (Fig. 59, 60 e 61) A cidade e as estrelas, de Arthur
46

C. Clarke :
A Cidade e as Estrelas tem características que o fariam se encaixar
perfeitamente bem no século XXI. Inicialmente, parece mesmo difícil de
46

Resenha As cidade e as estrelas, Arthur C. Clarke, publicada em 30/05/2015.
http://www.momentumsaga.com/2015/05/resenha-cidade-e-as-estrelas-de-arthur.html. Último
acesso: 5/10/2017.
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acreditar que ele foi escrito entre as décadas de 30 e 40 do século XX, pois
mostra avanços e tendências que veríamos muitas décadas depois. Mas
nem tudo mudou neste mundo imaginário localizado 1 bilhão de anos no
futuro.

Figuras 59, 60 e 61 – Capa do livro A cidade e as estrelas de Arthur C. Clarke.
Ilustrações de Donato Giancola utilizadas pela blogueira para ilustrar a postagem.
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Neste trecho inicial da resenha, a blogueira contextualiza a obra de Arthur C.
Clark, oferecendo poucas informações sobre o enredo para não dar spoilers. Em
seguida, a resenha fala sobre o protagonista e alguns momentos de ação da trama. Nos
últimos parágrafos, opina sobre a obra com mais destaque, como pode ser visto
abaixo:
Num primeiro momento, o romance me impressionou demais e em se
tratando das tecnologias e da visão de futuro dele, um dos que mais teve
visão. Isso tudo sendo imaginado entre 1937 a 1946 e depois republicado
de forma expandida em 1956. Tudo seria muito bonito se não fosse por um
final um tanto confuso e pela fraca representatividade feminina. Quando
Clarke quer uma personagem feminina forte, ele praticamente a descreve
como um homem. Quando demonstra uma mulher dentro dos estereótipos
femininos, nem 1 bilhão de anos no futuro muda nosso "caráter irracional
e emotivo".Essa é uma grande falha do livro. Isso faz o leitor lembrar que
está lendo uma obra não do século XXI, mas algo escrito nos anos 50. São
poucas as mulheres da obra, umas três. Só duas têm falas e só uma delas
apenas tem alguma importância no livro todo.

Esse aspecto é importante na fala de Sybylla. A blogueira faz questão de
destacar esse ponto, pois, há uma discussão entre blogueiros e blogueiras, youtubers e
booktubers, sobre a baixa representatividade de mulheres no universo de ficção
científica. Tanto em relação à personagens quanto em fãs do gênero, como se fosse
algo restrito ao universo masculino. Daí o fato de Sybylla dar destaque a essas
informações na resenha. Logo após, chama a atenção para o modelo de sociedade
descrito pelo autor:
Clarke trabalhou de maneira muito interessante com a dualidade
capitalismo x socialismo neste livro. Diaspar seria o sonho máximo de
consumo de uma sociedade capitalista, que precisa ser entretida o tempo
todo. Do lado de fora, (spoiler bem pequenininho!) um paraíso verdejante
que vivia em harmonia e que, de certa forma, conseguia ser mais avançado
que Diaspar. A única coisa que me incomoda é que, em geral, os escritores
clássicos de ficção científica não pensavam na raça humana como um todo
quando pensavam e imaginavam seus futuros. Chamados de visionários e
grandes inventores do futuro, a maioria tinha um pensamento
absolutamente tacanho e conservador no que se referia às mulheres e
praticamente nulo no que se tratava a outras minorias. Como podemos
pensar um futuro que não seja para todos e somente para alguns?

Sybylla se autointitula feminista nerd. Tenta abrir espaço entre as mulheres
que gostam da cultura nerd, como games, ficção científica, universo de fãs do gênero.

156

O discurso da blogueira demonstra o que estamos delineando neste trabalho questões sobre identidade, seja ela através da literatura e do consumo simbólico de
diversos aspectos do que é ser nerd e fã de ficção científica. Alguém que participa de
fóruns virtuais, marca presença em diversas plataformas na internet, comparece em
eventos, como convenções de fãs de ficção científica e demonstra amor pelas sagas
Star Wars e Star Trek.
O que Sybylla faz é contextualizar, por meio da desconstrução de um
discurso literário de uma época, como os textos eram direcionados ao universo
masculino, representando o ideário do momento em que foram publicados. A
blogueira reforça o futurismo e a atemporalidade de certos temas, entretanto, indica
aspectos datados nas obras.
Maingueneau (2006) nos diz que “há uma contradição insuperável entre a
presença da obra e as propriedades que ela atribui ao mundo representado”. É
justamente esse apontamento que o texto da blogueira indica. Apesar da magnitude da
obra do autor, a resenha demonstra desconforto com a baixa representatividade de
mulheres, que está muito mais atrelada ao contexto dos anos 40 ou 50 do século 20,
do que a uma ideia de futuro mais igualitária.
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MinasNerd

Figura 62 – Tela do site MinasNerd, que mistura blog, site e podcast.

O site MinasNerd (Fig. 62) foi escolhido para estar na pesquisa por envolver
diversos aspectos e misturas de blogs literários: é site, blog e tem podcast. Segue a
mesma linha de engajamento e convite a outras mulheres participarem do universo de
ficção científica. Também apresenta um discurso fragmentado, por estar em diversas
plataformas na internet. Fala de livros, mas ressaltam o espraiamento das narrativas
para outras linguagens: games, jogos de RPG, HQs, sempre com um gancho sobre os
dilemas vividos pelas mulheres no dia a dia: machismo, racismo, preconceitos,
desafios de conciliar a maternidade com diversas tarefas no dia a dia e encontrar
tempo para o lazer e leitura, além de ocupar os espaços considerados direcionados aos
meninos. Veja este exemplo de indicação de livro:
Para começarmos, considero importante destacar o título original da obra
que vamos tratar: Woman in Science: 50 fearless pioneers who changed
the world. Em português, uma tradução literal ficaria mais ou menos
assim: Mulheres na ciência: 50 pioneiras destemidas que mudaram o
mundo. E sim, acreditem. É preciso muita coragem pra fazer o que essas
mulheres fizeram. Da filosofia à física quântica, se hoje nós temos alguma
dose de representatividade nas diversas áreas do conhecimento, foi devido
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ao esforço delas (...) Aliás, as próprias áreas do conhecimento não seriam
as mesmas sem as suas contribuições. Imaginem a quantidade de
contribuições que estão compiladas nessas 50 minibiografias ricamente
ilustradas e escritas com uma linguagem fácil, que cativa na primeira
página. O livro conta ainda com um glossário ilustrado de algumas
palavras mais técnicas e um conjunto de ilustrações de ferramentas de
laboratório, ideal para os pequenos que se interessam pela ciência (...) Que
elas sirvam de inspiração para a nova geração e para nós mesmos na busca
de fazer melhor a cada dia, sem perder de vista nossos sonhos.
47
Independente do quanto o patriarcado nos oprima .

O exemplo é uma espécie de assinatura do blog. Destaca como as mulheres
foram preponderantes para o desenvolvimento da ciência e como, por muito tempo,
foram relegadas a obscuridade. É um discurso de engajamento, ao mesmo tempo de
criação de uma identidade de empoderamento feminino.
Como nos diz Charaudeau (2007), os discursos não podem ser vistos apenas
de maneira factual, pois estão relacionados a outras perguntas que podem ser
suscitadas no espaço público e referem-se a diversos tipos de discursos para atingir
seus objetivos, neste caso, a defesa e o maior número de mulheres engajadas na ideia
de que todas podem participar de várias instâncias da sociedade.
As palavras “inspiração, “sonhos”, “nova geração”, “patriarcado”, fazem
parte de um emaranhado discursivo ao qual essas expressões se ancoram e nos dão
indicações das intenções do texto. Para Maingueneau (2013), o contexto ajuda o leitor
a basear-se em que conceito de mundo o autor se apoia. É por meio do “cotexto”referenciais linguísticos – que o leitor consegue interpretar que conhecimento de
mundo a blogueira está oferecendo.
O que podemos perceber nos exemplos acima é que apesar da pluralidade
dos discursos, os textos convergem para um único foco: a ideia de que é necessária a
inclusão das mulheres que gostam de ficção científica nesse universo de fãs,
considerado dominado pelos homens.
Procuramos desenvolver neste trabalho diversas facetas para a pesquisa sobre
os discursos que marcam os blogs literários, textos esses fragmentados em blogs,
47

Resenha As cientistas: 50 mulheres que mudaram o mundo, de Bianca Ferreira. Publicado em
3/10/2017.
http://minasnerds.com.br/2017/10/03/livro-as-cientistas-50-mulheres-que-mudaram-o-mund
o/ Último acesso em 5/10/2017.
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sites, canais no YouTube, conduzidos pelos chamados booktubers, e ainda dirigidos a
outras plataformas, como Instagram, Twitter, Facebook. Neste contexto, é possível
indicar que as resenhas literárias estão muito além da indicação de livros. É parte do
estilo de vida dessas blogueiras, a busca por uma identidade e afirmação de ideias.
Maingueneau (2015) explica que é possível organizar “formações discursivas
temáticas”. Neste caso, os discursos não são apenas das blogueiras, pois, através
delas, é possível “ouvir diversas outras vozes”, formando o que se chama de polifonia
de textos (idem, 2013).
Muito além de uma crítica literária, opinião, dica, o que a blogueira Sybilla e
as blogueiras do MinasNerd estabelecem é a problematização das questões e
dificuldades do dia a dia. Há uma mistura de lazer e entretenimento com
conscientização e exposição de uma visão de mundo. Colocando em debate as
próprias reflexões, tornam-se leitoras-protagonistas, formando novas nuances para as
histórias que narram.
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Blog Ler antes de morrer – Isabella Lubrano

Mais um blog a ser conhecido é o “Ler antes de morrer” (Fig. 63), da
jornalista Isabella Lubrano (Fig. 64, 65 e 66), de São Paulo. A blogueira trafega pelo
Instagram, Twitter, Facebook e Snapchat (esse último com menor frequência) e tem
uma coluna semanal como comentarista na Rádio Bandeirantes 90,9 FM e 840 AM e
mantém um podcast no SoundCloud, que reprisa os comentários feitos no rádio. Veja
48

como a autora do blog se define :
Certo dia, em 2011, eu estava caminhando na avenida Paulista em direção
ao meu estágio, quando passei em frente a uma vitrine de livraria. Em
meio a dezenas de obras, eu vi o livro: 1001 Livros para Ler Antes de
Morrer.
“Mas que bobagem”, eu lembro de ter pensado. “Ninguém nunca
conseguiria ler 1001 livros durante a vida!”. Três ou quatro passos depois,
eu parei. “Mas até que seria divertido tentar…”.
Assim surgiu, sem nenhum estardalhaço, o projeto Ler Antes de Morrer.
Entre uma aula e outra, trocando de um estágio para o outro, eu ia
alimentando um pequeno blog com impressões e comentários de cada livro
que eu resolvia ler.
Os anos passaram, e o projeto cresceu, junto comigo. Depois de muitas
indas e vindas, o ano de 2014 marca uma nova etapa do projeto, com
resenhas em vídeo, participação dos internautas e, mais do que nunca,
conteúdo totalmente original.
Cada novo post vai trazer impressões, curiosidades e críticas sobre
diferentes tipos de livros: clássicos da literatura mundial, obras
contemporâneas, obras de não-ficção. Livros de todos os países do mundo
serão bem vindos.
O Ler Antes de Morrer é muito mais do que um blog literário. É um
projeto de vida. Se você gosta de literatura, dê uma voltinha pelo blog,
procure suas obras preferidas, me diga o que você achou.
Se não gosta, dê uma voltinha também, vai que tem um Miguel de
Cervantes aí dentro de você só esperando para ser descoberto!
Este blog publica resenhas e vídeos originais de Isabella Lubrano, e
quaisquer conteúdos de terceiros vão ser claramente identificados.
Os livros são escolhidos livremente pela Isabella, mas os leitores também
podem colaborar com sugestões.
Todos os tipos de livro são permitidos. De literatura brasileira e
estrangeira, de livros clássicos a contemporâneos, de ficção a não-ficção.

48

http://www.lerantesdemorrer.com/sobre-o-projeto/ - Último acesso: 19/5/2016
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O objetivo é chegar a 1001 livros lidos e resenhados. E se isso demorar
anos ou décadas… melhor ainda! (Extraído de Ler Antes de Morrer)

Figuras 63, 64 e 65 – Isabella Lubrano apresenta o livro Dom Quixote no
canal do YouTube.
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Figura 66 – A booktuber Isabella Lubrano destaca a obra A menina que
roubava livros de Markus Zusak.

A autora fez um desafio a si mesma de resenhar 1001 livros. Até o momento
desta pesquisa, a blogueira chegou a 73 livros, em dois anos. O canal no YouTube
tem cerca de 150 mil inscritos e as visualizações já ultrapassaram a casa do 1,3
milhão. No Instagram, são 20,6 mil seguidores, até dezembro de 2017. Da blogueiras
escolhidas, Isabella Lubrano é a que detém maior número de ferramentas que tornam
o trabalho desenvolvido muito mais próximo de um veículo midiático profissional do
que da forma espontânea de um diário virtual. Mas a autora mantém a característica
mais amigável de um vlog, com um tom de bate-papo ou conversa mais íntima com os
leitores, como veremos nos textos a seguir. Os exemplos serão reproduzidos aqui da
maneira como a blogueira o fez na internet, mantendo, inclusive imagens, fotografias
e anúncios que aparecem no meio dos textos. A blogueira declara que todos esses
detalhes a ajudam manter o canal e blog. Ela é financiada por padrinhos (pessoas que
fazem doação para a manutenção Ler Antes de Morrer). Faz ainda parcerias com
editoras e varejistas de livros, sobretudo a Amazon.
Nos próximos exemplos, veremos como a blogueira apresenta as obras no
blog. Optamos por oferecer mais resenhas para que seja possível perceber como há
uma mistura de livros clássicos e contemporâneos no blog, além de aspectos de
convergência midiática e transmídia. Como dissemos anteriormente nesta pesquisa,
conforme a obra ganha destaque em outras mídias – filmes, séries de TV aberta, cabo
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ou streaming, os blogs aproveitam esse destaque midiático ou atende pedidos dos
seguidores para falar das obras que dão origem às adaptações para outros meios. Veja
como a blogueira tratou a obra O Hobbit, de J.R.R. Tolkien (Fig. 67), na ocasião de
lançamento dos filmes da saga para a tela grande:
49

Livro nº 23: O Hobbit, J. R. R. Tolkien

Dizem que ser escritor é como ser um pouco de Deus.
Pense nisso. O escritor cria e destrói, reforma e transforma qualquer coisa
no que ele quiser.
O escritor dá vida a personagens, e decide se eles vão se vão se dar bem ou
se vão sofrer a vida toda…
O escritor sabe tudo o que está acontece no mundo que ele criou e pode até
mesmo se dar ao luxo de reescrever as leis da natureza.
Só tem uma coisa que pode abalar o poder ilimitado de criação do escritor:
é quando o universo que ele criou se torna mais real e mais verdadeiro
para os leitores do que era para ele mesmo.
Existiu uma vez um escritor que um belo dia resolveu bolar uma história
de aventura e fantasia pra divertir os filhos pequenos.
Ele inventou criaturas mágicas, que tinham culturas, costumes e línguas
diferentes; inventou uma terra fantástica, cheia de florestas assombradas,
montanhas enfeitiçadas, penhascos e desfiladeiros; inventou um herói
pequeninho, comilão e muito sossegado que um de uma hora pra outra
precisa enfrentar os vilões mais assustadores.

Figura 67 – Trecho de obra ilustrada apresentado no blog Ler Antes de
Morrer.
http://www.lerantesdemorrer.com/livro-no-23-o-hobbit-j-r-r-tolkien/. Último acesso
19/5/2016
49
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E esse enredo, que já tem quase 80 anos, todos nós conhecemos como o
livro “O Hobbit”, publicado em 1937 pelo escritor inglês John Ronald
Reuel Tolkien.
O que começou como um livrinho para crianças cresceu e se transformou
na mais complexa saga de fantasia de todos os tempos.
Com o sucesso editorial do Hobbit, o escritor Tolkien se entusiasmou a
escrever uma grandiosa sequência épica para adultos, que ganharia o
impactante nome “O Senhor dos Anéis”, seguida de muitos outros livros
de contos, aventuras e curiosidades sobre os seus personagens.
E daí até o fim da vida, Tolkien foi o Deus, o todo-poderoso Criador das
histórias dos Hobbits e da Terra Média.
Mas ai dele se metesse qualquer detalhezinho diferente na história, hein?
Os fiéis, ou melhor, os leitores, não permitiriam tais blasfêmias!
É assim com todos os escritores de sucesso, mas principalmente nesse
gênero da fantasia.
Com o passar dos anos, a inocente historinha de um hobbit que vive
estranhas aventuras virou fenômeno pop século XX e inspirou centenas de
escritores a criarem seus próprios universos.
Harry Potter? Guerra dos Tronos? Todos beberam das fontes mágicas da
Terra Média de Tolkien.
E você, tá esperando o que pra se enfeitiçar também?

Nesta resenha, o texto é uma chamada e um complemento para o vídeo do
canal no YouTube. Aqui, Isabella oferece poucos detalhes do enredo e faz isso no
canal. Segundo Charaudeau, o tempo das mídias se baseia na atualidade e no presente
“e a partir desse ponto olha para o ontem e amanhã” (CHARAUDEAU, 2007, p. 134).
Neste texto, há dois aspectos que ajudam a atualizar a obra para o público e localiza o
escritor J. R. R. Tolkien para o público atual: a referência a obras contemporâneas e
ao fato de o filme ter destaque na mídia. “O tempo se impõe através do filtro do
imaginário” (idem, p. 134).
Como a autora se propõe a resenhar 1001 livros, neste caso, é pertinente
apresentar mais exemplos, com o objetivo de conhecer um pouco melhor a maneira
como Isabella Lubrano apresenta as obras para os seguidores. A blogueira é bem
representativa no que se refere ao modo de se comunicar com a audiência do canal e
blog. Ela busca alcançar o público de livros considerados bestsellers, mas também
atende pedidos de quem acompanha o blog e canal, assim como as necessidades de
leitura de livros clássicos na época de vestibulares. O conceito do blog é bem
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direcionado ao público que está antenado ao que acontece em termos de lançamentos
no cinema e televisão, não à toa, Isabella Lubrano faz resenhas de livros que estão em
processo de adaptação para TV ou cinema e os compara. Essa estratégia é muito
constante no blog e canal. Nas resenhas a seguir, será possível identificar essas
diversas nuances do blog. Como a que apresenta o livro Orgulho e Preconceito, da
escritora britânica Jane Austen (Fig. 68 e 69). Isabella afirma em muitos momentos no
blog e canal do YouTube que a autora e livros são seus favoritos. Veja o exemplo a
seguir:
50

Livro nº 27: Orgulho e Preconceito, Jane Austen

Chega o dia dos namorados e o mundo parece se divide em duas metades:
a metade dos que estão namorando e metade dos que não estão e preferiam
passar o dia embaixo da cama pra não precisar ver as declarações de amor
melosas da primeira metade, que insistem em pipocar no seu Facebook, no
seu Whatsapp, na televisão, no rádio, e socorro!, sabe-se lá por onde
mais…
Eu pelo menos posso me orgulhar que fugi dessas duas metades: estou
passando o dia dos namorados na companhia mais romântica e amorosa
que se pode imaginar, na companhia do livro “Orgulho e Preconceito”, da
escritora inglesa Jane Austen. E olha, as declaraçõezinhas de amor do meu
Facebook precisam comer muito arroz com feijão pra chegar aos pés do
romantismo vivido entre a Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy, o casal de
namorados mais teimoso, mais arrogante, mais inteligente e mais
encantador da literatura. Pelo menos, na minha opinião.
Mas dizem que a autora, a Jane Austen, teve muito azar no amor. Uma
vez, ela apaixonou perdidamente mas teve o desgosto de ser trocada por
outra mulher, muito menos apaixonada, mas que tinha mais dinheiro e
posição social do que ela.

http://www.lerantesdemorrer.com/orgulho-e-preconceito-jane-austen/. Último acesso em
19/5/2016.
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Figura 68 – A escritora Jane Austen em ilustração postada no blog.

Mas como dizem, azar no amor, sorte como escritor (hã, é, acho que a
frase não era bem assim).
Jane Austen conquistou o mundo inteiro escrevendo romances inteligentes
e açucarados que, ao contrário da história dela mesma, sempre têm final
feliz.
É acontece em “Orgulho e Preconceito”, e também em “Razão e
Sensibilidade”, “Emma”, “Persuasão”, livros que eu já tive a oportunidade
de ler a assistir (a BBC de Londres já transformou todos eles em filmes e
minisséries). A se a Jane Austen não tivesse morrido tão jovem, aos 41
anos, imagine só mais quantos outros livros encantadores ela não teria nos
deixado…

Figura 69 – Os modos e costumes descritos por Jane Austen em Orgulho
e Preconceito ressaltados pela blogueira Isabella Lubrano em uma
postagem sobre a autora no blog.
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Mesmo tendo sido escritos há mais de dois séculos, as obras de Jane
Austen continuam sendo lidas paixão por adultos e adolescentes, homens e
mulheres, casados e solteiros – gente que, como a Jane Austen, acreditam
na fantasia do amor verdadeiro e incondicional.

A resenha do exemplo acima nos oferece diversos marcadores de consumo. A
blogueira faz referência ao Dia dos Namorados, data romântica do calendário
brasileiro que está fortemente ligada à compra de presentes; produção literária da
época de Jane Austen; as adaptações das obras para a BBC britânica. Segundo
Charaudeau, no contexto discursivo é que podemos perceber “os atos de linguagem
existentes (aqueles que já foram produzidos) numa determinada sociedade e que
intervêm na produção/compreensão do texto a interpretar” (CHARAUDEAU, 2008,
p. 70). A blogueira relaciona com o tempo presente e com aspectos do cotidiano dela
e dos seguidores para fazer um convite à leitura da obra de Jane Austen.
No caso da resenha a seguir, a escolha se deu pelo fato de a blogueira afirmar
que a leitura de Dom Quixote representa um processo de formação de leitor. Segundo
ela, a obra de Miguel de Cervantes (Fig. 70) é um clássico que deve ser lido por
pessoas de todas as idades ou ser revisitado por aqueles que já leram. Veja o exemplo
abaixo:
40º livros: Dom Quixote, Miguel de Cervantes

51

Imagine um sujeito que está lá pelos seus 50 anos, que passa o dia
inteirinho trancado no quarto devorando histórias em quadrinhos.
De tanto ler histórias do Batman, do Super Homem e do Capitão América,
ele até se esquece de dormir. E todo dinheirinho extra que aparece ele usa
para comprar mais revistinhas…
Até que finalmente ele enlouquece vez e resolve sair pela rua dizendo pra
todo mundo que ele é o… Homem Aranha!
Parece ridículo, né? Pois foi o que aconteceu com o senhor Quijana.
Mas com a diferença de que ele viveu há 400 anos atrás na Espanha, e ao
invés de histórias em quadrinhos ele gostava de ler livros de cavalaria.
E então, maluquinho da silva, o senhor Quijana se jogou na estrada
dizendo que ele era um valoroso cavaleiro andante… chamado Dom
Quixote de La Mancha.
Pois é, hoje em dia, muita gente considera este um dos livros difíceis e
filosóficos de todos os tempos. Mas quando o “Dom Quixote” foi
publicado, em 1605, o autor Miguel de Cervantes deixou muito claro: essa
era uma obra de comédia.
51

http://www.lerantesdemorrer.com/livros/dom-quixote/. Último acesso em 19/5/2016.
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Ao contrário de nós, que temos medo, o público lá da Espanha se rachava
de rir com o Dom Quixote… mas era uma gargalhada constrangida, que de
vez em quando se transformava em comoção.
Hoje, tantos anos depois, “Dom Quixote” é considerado por muitos o
maior romance já escrito na história da humanidade.
E de velho maluco, o senhor Quijana começou a ser visto como a
representação do o ser humano sonhador, que tem coragem de viver os
próprios sonhos, mesmo tendo que pagar um preço bem alto por isso.

Figura 70 – Retrato de Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote,
ilustrado em resenha no blog.
Por isso, da próxima vez que você vir um Dom Quixote na estante da
biblioteca ou da livraria, pode tirar da cabeça a ideia de que ele é um livro
sério e carrancudo.
Na verdade, Dom Quixote é um livro alegre e sorridente, mesmo que de
vez em quando escapem algumas lágrimas pelo canto dos olhos.

A blogueira faz neste texto o que Maingueneau (2006), ao explicar os
discursos constituintes, chama de diversas ações e representações; fundo e forma;
texto e contexto; produção e recepção. Engendra uma rede de sentidos que evoca
histórias em quadrinhos, super-heróis - Batman, Homem-Aranha, Capitão América –
para lembrar que personagens heróicos de nosso tempo, de certa forma, estão
conectados com Dom Quixote e à maneira como o cavaleiro andante era
compreendido há 413 anos, quando foi lançado em Madri, no ano de 1605.
Os blogs se valem das sugestões dos seguidores para a produção das resenhas.
Semanalmente, um livro escolhido por meio de uma enquete virtual é resenhado pelas
blogueiras. No exemplo adiante, o escolhido foi o livro A menina que roubava livros,
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do escritor Markus Zusak. É importante destacar que essa é a postagem mais
representativa no que se refere à maneira como esses canais e blogs conseguem obter
renda. Há diversos links para compras de livros, como destacado na metade do texto
no blog. Ou seja, antes de finalizar a leitura da resenha, o leitor consegue visualizar os
links para a aquisição dessa obra e de outras semelhantes. A explicação para isso é
que para o blog obter comissão com a venda de um livro, em alguns casos, é
necessário que o seguidor realize outras compras.
52

53º livro: A Menina que Roubava Livros, Markus Zusak

Estamos em 1939. O lugar? As proximindades de Munique, na Alemanha.
Se você costumava ser um bom aluno de História, você já visualizou
toda a cena: está tudo a postos para o início da Segunda Guerra Mundial.
A Alemanha todinha está dominada pelo partido Nazista – que não via a
hora de começar a exportar o seu sistema para o resto da mundo…
É nesse cenário que começa o nosso livro dessa semana, “A menina que
roubava livros”, lançado em 2005 pelo escritor Markus Zusak e
recentemente adaptado para o cinema.

Veja aqui que a resenha tem uma interrupção para que o seguidor visualize
os links para aquisição da obra:
Gosta de livros sobre a Segunda Guerra Mundial? Compre na Amazon e
ajude o Ler Antes de Morrer!
A menina que roubava livros, Markus Zusak
O menino do pijama listrado, John Boyne
O Diário de Anne Frank, Anne Frank
A lista de Schindler, Mietek Pemper

A partir de agora, a blogueira retoma a resenha do livro e ilustra com uma
cena da adaptação literária para o cinema e com uma imagem do autor da obra (Fig.
71 e 72):

http://www.lerantesdemorrer.com/menina-que-roubava-livros/. Último acesso em
19/5/2016.
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O livro conta a história da menina Liesel, uma alemãzinha de nove anos,
que é abandonada pela mãe e de repente se vê sozinha, numa casa
estranha, numa cidade estranha, numa situação de desamparo total.
Seu único consolo – roubar livros.
Livros estes que têm um significado muito simbólico dentro dessa história.
Os livros que a Liesel rouba representam estabilidade – ou, pelo
menos, alguma estabilidade na vida dessa menina sozinha num mundo em
guerra.

Figura 71 – A personagem Liesel na adaptação “A menina que roubava livros”
(2013). Direção: Brian Percival.
Enquanto a guerra vira a realidade de Liesel de cabeça para baixo em
vários momentos, a garotinha vai tendo que aprender a encarar a morte.
E é nesse ponto que “A menina que roubava livros” se torna uma dessas
obras como você provavelmente nunca viu antes. Não só história é
envolvente e instigante, mas a narração é absolutamente original. Quem
conta essa história é a própria morte.
E não uma morte com cara de caveira e foice na mão, como nas fantasias
de Halloween.
Mas uma morte que tem sentimentos, que sofre junto com os seres
humanos e que executa a tarefa de resgatar as almas nos campos de batalha
com muito pesar.
Quase como se a própria morte tivesse medo da guerra. Como se ela
tivesse medo do que os seres humanos são capazes de fazer.

Neste texto, podemos perceber “cenários e acontecimentos discursivos”
(MAINGUENEAU, 2015, p. 88). A blogueira relembra o terror da guerra, com a
lembrança da Segunda Guerra Mundial, fator implícito na narrativa de A menina que
roubava livros, porém, mais evidente na adaptação cinematográfica. Portanto, o
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seguidor que se depara com a resenha, sabe que Isabella está evocando fatos
históricos e ao mesmo tempo o destaque que o longa ganhou na mídia por ter
recebido, em 2014, uma indicação para o Oscar de melhor trilha sonora, feita por John
Williams.

Figura 72 - Retrato do escritor Markus Zusak com o livro cuja capa representa a
adaptação da obra para o cinema.

A blogueira escolheu resenhar o livro Ligações Perigosas na ocasião em que
a Rede Globo estava apresentando a série de mesmo título, veiculada de 4 a 15 de
janeiro de 2016, tanto na televisão aberta quanto na plataforma de streaming Globo
Play. Apesar do nome, o formato para TV foi uma livre adaptação:
53

Livro nº 56: As Ligações Perigosas, de Choderlos de Laclos

O que faz com que alguns livros sejam esquecidos, e outros permaneçam
sempre atuais, mesmo depois de muitos e muitos séculos?
No caso do nosso livro dessa semana resposta é uma só: a capacidade de
retratar a sede dos seres humanos pelo poder.
O poder de seduzir os outros, o poder de manipular situações, o poder de
construir reputações em cima de vidas destruídas.
O livro é “As Ligações Perigosas”, que foi publicado na França em 1782,
mas permanece extremamente atual.
Tanto é que, mais de duzentos anos depois, continua sendo adaptado para
o cinema, para o teatro, e até para novelas.
O autor, o Choderlos de Laclos, pertencia à baixa aristocracia francesa do
século XVIII, mas depois da eclosão da Revolução Francesa acabou
53

http://www.lerantesdemorrer.com/as-ligacoes-perigosas/. Último acesso em 19/5/2016.
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lutando ao lado dos revolucionários pelo fim da tirania do Rei e dos
aristocratas.

Figura 73 - Glenn Close e John Malkovich em adaptação de “As Ligações Perigosas”
(1988) para o cinema, dirigida por Stephen Frears.
Em “As Ligações Perigosas”, ele faz uma crítica feroz à vida fútil, imoral
e abjeta da aristocracia – que não fazia nada o dia inteiro a não ser pensar
em maneiras de como melhorar a própria reputação passando por cima dos
outros.
Durante muito tempo, a obra foi considerada diabólica, maquiavélica – um
verdadeiro manual de condutas imorais para se dar bem nas esferas de
poder, seja ela a Política ou a Presidência de uma empresa.
Mas depois de muitos anos sendo tratado como um livro libertino e
desrespeitoso, hoje “As Ligações Perigosas” é admirado pela crítica e
público pelo realismo sofisticado da trama e dos personagens, pela
coragem do autor ao criticar as classes dominantes,
E sobretudo, pela sensibilidade em falar sobre desejo, medo, angústia,
egoísmo, sede por poder e dominação – sentimentos humanos que
continuam sendo absolutamente atuais, não importa quantos anos se
passem.

Para Maingueneau, refletir sobre a emergência das obras literárias é
considerar o espaço que lhes dá sentido, o campo em que se constroem
posicionamentos” (MAINGUENEAU, 2006, p. 151). A blogueira localiza o seguidor
no contexto da obra em três momentos: o destaque que a obra ganha por ser adaptada
para a TV, a versão cinematográfica (Fig. 73) e o momento em que o texto fundador
de Choderlos de Laclos (Fig. 74) foi propriamente lançado na França do século 18. E
define que elementos essenciais do ser humano, como desejo, medo, angústia e poder
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sempre serão evidentes e atuais em qualquer época, concluindo que o clássico de 200
anos é uma obra atual em qualquer momento histórico.

Figura 74 - Retrato de Choderlos de Laclos utilizado pelo blog para
ilustrar a resenha.
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Literature-se – Mell Ferraz

Mell Ferraz escreve o blog Literature-se (Fig. 75 e 76) em conjunto com
mais três colunistas ocasionais. A principal característica dos textos do blog
Literature-se é que a própria autora registra com outras cores os elementos e frases do
texto que quer chamar a atenção, como que para frisar determinados pontos de vista,
como poderemos ver no exemplo abaixo. E descreve a própria página na internet da
seguinte maneira:
O blog foi criado no dia 28 de Abril de 2010, num momento em que meu
"eu" apaixonado por escrever pedia por uma espaço somente meu. Sou
blogueira desde que me conheço por gente, há aproximadamente nove
anos (2003), quando eu comecei com um blog diário de minha vida. Com
o passar dos anos, fui me entrosando um pouco mais com códigos e
layouts, e entrando em contato com outros tipos de blogs; blogs com
mais maturidade e conteúdo, porque afinal, um blog que fala sobre sua
própria vida é boring até dizer chega, certo? Se discorda, precisa saber que
a minha vida aos 9/10 anos de idade não era lá muito badalada (e não
mudou muita coisa haha), sem contar com os péssimos erros gramaticais
da época #epicfail. Já tive blogs sobre música, moda, unhas, fofocas, entre
outros assuntos. Enfim, eu amo bloggar, mas o tema que mais me
envolveu foi, sem dúvidas, livros. Sou apaixonada por livros há uns anos,
então nada melhor do que bloggar sobre... literatura!
O Literature-se era, inicialmente, voltado para assuntos de moda (e tinha o
nome de Croissant Parisiense até dia 22/10/2013), até um momento em
que entrei em contato com os blogs literários e, pronto, não deu outra: me
apaixonei pela ideia de falar sobre aquilo que mais amo. Foi com essa
descoberta que deixei de lado o mundo da moda (é, eu realmente deixei de
ler/postar sobre o assunto) e parti para o que é o conteúdo do blog
atualmente.
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Figuras 75 e 76 – A capa do blog e canal do YouTube Literature-se e a blogueira Mell
Ferraz produtora de conteúdo.
A blogueira também costuma dar notas para alguns livros e destacar
determinadas passagens das obras. Ela se detém a mais detalhes do enredo do que a
blogueira anterior, pois apoia-se tanto na plataforma blog quanto na YouTube para
chamar a atenção para o que gosta ou não nas leituras. A autora também se preocupa
em oferecer referências técnicas, como o número de páginas, registro ISBN, editora,
edição da obra. Como nos diz Gregolin (2003) é na leitura dos vestígios que é
possível perceber a rede de discursos que envolvem os sentidos, que leva a outros
textos, que estão sempre à procura de suas fontes, em suas citações e comentários.
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Nas resenhas, Mell Ferraz apoia-se em detalhes mais técnicos do enredo, pois,
desde iniciou a faculdade de Letras para fornecer mais subsídios para o trabalho de
54

booktuber . Nestes exemplos, também pretendemos mostrar algumas formas com que
a blogueira apresenta os livros, por também ter uma grande variedade de temáticas e
modos de falar sobre as obras que é bastante representativo do que queremos
demonstrar neste estudo. É uma blogueira que se permite escrever textos longos,
como na resenha de Jogos Vorazes, da escritora Suzanne Collins (Fig. 77),
subvertendo a ideia de que a internet exige textos rápidos, parágrafos curtos, ideias
mais superficiais, pois o seguidor não teria paciência para ler muito na tela.
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Resenha: Jogos Vorazes

Figura 77 – Capa do livro Jogos Vorazes de Suzanne Collins ilustra
resenha do blog Literature-se.

Jogos Vorazes, escrito por Suzanne Collins.
Editora: Rocco
Páginas: 397
ISBN: 9788579800245
Após o fim da América do Norte, uma nova nação chamada Panem surge.
Formada por doze distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital.
54

Fenômeno dos booktubers difunde clássicos literários para o público jovem. Caderno Aliás, O
Estado de São Paulo, Felipe Cherubin – 22/7/2017. Disponível em:
http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,fenomeno-dos-booktubers-difunde-classicos-literario
s-para-publico-jovem,70001898464 - Último acesso: 5/1/2018.
http://www.literature-se.com/2014/01/resenha-jogos-vorazes.html. Último acesso em
19/5/2016.
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Uma das formas com que demonstram seu poder sobre o resto do carente
país é com Jogos Vorazes, uma competição anual transmitida ao vivo pela
televisão, em que um garoto e uma garota de doze a dezoito anos de cada
distrito são selecionados e obrigados a lutar até a morte! Para evitar que
sua irmã seja a mais nova vítima do programa, Katniss se oferece para
participar em seu lugar. Vinda do empobrecido distrito 12, ela sabe como
sobreviver em um ambiente hostil. Peeta, um garoto que ajudou sua
família no passado, também foi selecionado. Caso vença, terá fama e
fortuna. Se perder, morre. Mas para ganhar a competição, será preciso
muito mais do que habilidade. Até onde Katniss estará disposta a ir para
ser vitoriosa nos Jogos Vorazes?

A blogueira inicia a resenha com uma breve sinopse da trilogia Jogos
Vorazes, que tornou a escritora Suzanne Collins fenômeno entre os adolescentes.
Lançada em 2008 nos Estados Unidos e apenas em 2010 no Brasil, o volume de
vendas ultrapassou a casa dos 50 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo
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Jogos Vorazes é uma distopia, ou seja, uma história narrada num futuro
marcado por uma realidade opressiva e um governo controlador.
Ambientalizada no que hoje é os Estados Unidos, a narração nos leva até o
continente Panem, dividido por uma Capital e 13 distritos. Porém, o
décimo terceiro distrito foi riscado do mapa há 74 anos por conta de uma
rebelião fracassada, esmagada pela Capital e seu governo dominador. Por
conta desses anos de guerra, a Capital criou os Jogos Vorazes... Todo ano
seriam sorteados dois tributos (um masculino e outro feminino) de cada
distrito para que matassem uns aos outros até sobrar um: o vitorioso.
Como um símbolo do fracasso da rebelião, os Jogos Vorazes existem para
entreter a população da Capital e, sobretudo, para demonstrar aos distritos
quem é que detém o poder.
E é no caos do distrito 12 que mora Katniss Everdeen, uma garota de 16
anos que caça ilegalmente na floresta para fornecer comida à sua família
depois que seu pai, um trabalhador das minas de carvão do distrito, morreu
numa explosão quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Sua maior
preocupação já não era mais encontrar comida para sua mãe e sua irmã,
mas sim a Colheita daquele ano. A Colheita é o dia em que os tributos são
sorteados e vão para os Jogos. Seu nome já estava inscrito várias vezes
56

Filme recoloca trilogia Jogos Vorazes entre os mais vendidos. Veja – Raquel Carneiro –
22/11/2013. Disponível em:
https://veja.abril.com.br/blog/meus-livros/filme-recoloca-trilogia-8216-jogos-vorazes-8217-ent
re-mais-vendidos/ - Último acesso: 5/1/2018.
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(até porque você pode se inscrever mais de uma vez em troca de alimento),
mas aquele era o primeiro ano de sua irmã menor Prim. E ela sabia o efeito
que isso causava na menina: pânico. Pois Prim é sorteada para ser o tributo
feminino daquele ano e, num ato desesperado e espontâneo, Katniss se
voluntaria no lugar da irmã. Ela iria para uma arena matar e ser morta...
Em nome de que?

O sucesso da saga Jogos Vorazes foi atribuído à emergência das séries de
distopia. O gênero literário distópico se transformou em um fenômeno de consumo
entre o público da faixa etária entre 14 e 23 anos. O universo totalitarista, tecnológico,
cibernético, pós-apocalíptico, decadente, pandêmico, corporativo e de conspiração
vem atraindo legiões de fãs ao redor do mundo, sobretudo, adolescentes e jovens
adultos. Transformados em sagas cinematográficas, jogos de videogames, brinquedos
e histórias em quadrinhos, as distopias alargaram seu espectro de simbolismos e
significados, oferecendo ao leitor uma imensa gama de opções de consumo dessas
narrativas e ampliando o processo de identificação com personagens e tramas. Não à
toa, diversos blogs literários e canais no YouTube fizeram resenhas como a de Mell
Ferraz, com grande número de visualizações. A blogueira tem como característica dar
notas aos romances, como podemos ver na figura abaixo.

O grande mérito do livro é ter uma leitura fácil e
envolvente, mas ao mesmo tempo tratar de um assunto tão tenso e
reflexivo. A história realmente dá viés para várias discussões. O livro é
para entreter, tem 400 páginas e mesmo assim pode ser lido em um dia.
Mas o que ele conta ressoa de tal maneira na cabeça do leitor que não
perde pontos por ser mais um best-seller no mercado literário e
cinematográfico.
O mundo criado por Suzanne Collins e único. Tudo ali possui um motivo
de ser e contribui para a história; nada é escrito em vão. Cada distrito é
especializado num ramo: o 12 é das carvoarias, o 7 é da madeira, o 4 é da
pescaria... E todos fornecem seu material para a Capital. Bacana perceber
como é a dinâmica entre os distritos e a Capital, pois é parte da essência da
história, e compreendê-la solucionará alguns pontos da trilogia.
Os personagens são maravilhosamente bem construídos. Tanto
psicologicamente, quanto visualmente. Como o livro é descritivo (sem
nunca ser tedioso), o leitor é introduzido muito bem ao meio externo e ao
interno: ao ambiente, ao funcionamento daquela sociedade e à cultura, ao
psicológico dela.
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Também há a parte em que os Jogos Vorazes são narrados. Metade do
livro conta como Katniss chegou até a arena, explicando o processo pelo
qual os tributos passam até enfim entrarem em ação: os treinamentos, o
reconhecimento dos outros tributos, a formação de alianças e de
patrocinadores, a descoberta de uma plano tático... E a outra metade conta
como foi os Jogos Vorazes em si.
Quem narra é Katniss em primeira pessoa, o que poderia deturpar um
pouco a visão de como os Jogos transcorrem. Porém, achei uma forma
muito válida da autora passar como é o sentimento de sobrevivência, e
também os pensamentos de alguém que é extremamente contra o sistema e
contra a desnecessária brutalidade que envolve a realidade. Com um
narrador imparcial, seria muito pouco provável que o livro transmitisse ao
leitor a sua intenção, a sua mensagem.
Gosto muito do símbolo do tordo. Ele é uma variante do Gaio Tagarela,
um bestante (animal artificial criado pela Capital, geralmente mortal)
utilizado nos tempos da rebelião para transmitir as vozes dos rebeldes e,
assim, a Capital ter acesso aos planos do adversário. Depois de sufocada a
rebelião, os Gaios foram soltos na natureza e, para sobreviverem, cruzaram
com outra espécie de pássaro, surgindo assim o tordo. Não possuindo mais
a habilidade de transmitir vozes, os tordos conseguem reproduzir os sons
de uma música/um assobio etc. Aqui na história ele transmite a mensagem
de boas notícias, de sobrevivência: além de ser fruto da sobrevivência dos
Gaios, ele também é utilizado pela Katniss para informar ao seu aliado que
ela estava viva. Também há a personagem Rue que transmitia aos seus
companheiros de trabalho o final do expediente (que consistia em horas e
horas debaixo de um sol escaldante num pomar - o distrito 11 é
especializado na agricultura).
Também acho válida a mensagem de superação. Somos acostumados a nos
subestimar sempre que estamos diante de algum desafio que apresente um
obstáculo maior. A Katniss enfrentava ali nos Jogos oponentes muito mais
fortes e bem treinados, o que sempre repercutiu de uma forma negativa em
seus pensamentos.
Já o romance não é tão desenvolvido nesse livro, pois a tática dentro dos
Jogos impediu isso num primeiro momento, que é esse primeiro livro.
Aqui desenvolve-se mais o romance entre Katniss e Gale (o melhor amigo
dela), que particularmente acho sem graça. Prefiro mais o romance que
depois será construído entre Katniss e Peeta (o outro tributo do distrito 12),
apesar de nesse primeiro livro ter alguns momentos bregas com estes dois
(e esse é o motivo de eu tirar 0,5 pontinho da nota do livro). Mas fora isso,
não tenho nenhuma ressalva para fazer contra a história.
Eu amei esse livro (apesar de Em Chamas, o segundo dessa trilogia, ser o
meu preferido), e é muito difícil escrever sobre um livro tão diferente e
bom.
Fiz um vídeo-resenha do livro onde talvez eu explique melhor a história e
os motivos de eu gostar dela :)
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Mell Ferraz procura ser mais detalhista entre as blogueiras que escolhemos
para este estudo. Enquanto a maioria se detém em detalhes da obra nos vídeos, Mell
utiliza a plataforma blog para oferecer diversas nuances textuais para os enredos em
destaque. Maingueneau diz que as obras literárias não surgem “na sociedade captada
como um todo, mas através das tensões do campo propriamente literário
(MAINGUENEAU, 2001, p.30). O que a blogueira faz nesta resenha é demonstrar
quais são as tensões presentes na obra que se fazem presente na sociedade atual e que
aparece na produção artística.
Outro fato que aparece com bastante constância nos blogs são os
“publieditoriais” (Fig. 78, 79, 80, 81, 82 e 83). Todos eles são assinalados com
destaque, para que os seguidores reconheçam que se trata de uma parceria paga ou
divulgação paga de uma obra, como podemos ver no exemplo a seguir:
57

Sentimentalismo burro, de Alexandre de Jesus (Publieditorial)

Um garotinho de nove anos, uma pessoa atrás das grades, um agressor de
setenta e oito anos, uma religiosa fervorosa, um aluno sem timidez, um
possível assassino... O que todos esses tipos possuem em comum? A
narrativa do amor.
São vinte e oito crônicas, vinte e oito casos nos quais o tema é o mesmo: o
sentimento amor. Mas em cada um há uma peculiaridade que demonstra
uma abrangência de situações. O mais interessante é notar a voz narrativa
que desabafa, conta, desenha, confessa, enfim, transmite ao interlocutor
uma carga sentimental transbordante. Todos os narradores precisam dizer
algo, seja para pedir desculpas, para brigar, para reclamar, para pedir, para
finalmente revelar seus sentimentos. A surpresa está exatamente em
notá-los, e dar atenção a eles.
Inclusive quando a identificação cedo ou tarde acontece, pois quem nunca
mandou um bilhetinho de amor?

http://www.literature-se.com/2016/01/sentimentalmente-burro-de-alexandre-de.html.
Último acesso em 19/5/2016.
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Figura 78 – A ambientação da obra para ilustrar a resenha do blog Literature-se.

Figura 79 – Mell Ferraz apresenta a obra de maneira que faça conexão entre a obra, a
leitura e o processo de escrita da resenha.
A diversidade de Sentimentalmente burro atinge a abordagem cronológica
também: somos apresentados tanto a casos contemporâneos, como também
a um rapaz do século XIX que escreve para a sua amada. Em ambas as
situações, há a correspondência inclusive do vocabulário, tornando a
verossimilhança uma das características do livro.
Apesar de serem crônicas que abarcam vários tipos de casos amorosos,
senti falta da homossexualidade em pelo menos uma delas, sobretudo
porque é um tema em evidência e muito importante atualmente.
Provavelmente, a identificação de um público geral seria mais completa
caso isso existisse no livro, mas isso já é uma perspectiva pessoal. Um
outro aspecto negativo são alguns poucos erros de digitação fáceis de
serem excluídos do livro, pois não se trata de erros gramaticais e algo que
incomode o leitor; sou muito exigente quanto a isso, mas não cheguei a me
incomodar.
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Figuras 80, 81, 82, 83 – A blogueira Mell Ferraz destaca a obra em diversos ângulos
para ressaltar que ler por meio de um e-reader também pode ser agradável.
Quem gosta de relatos curtos e interessantes e da temática amorosa
provavelmente irá se cativar bastante por estes casos tão diferentes. Para
comprar e ler o e-book, basta clicar aqui. Conheça também o
site de Sentimentalmente burro.

É possível perceber que a blogueira faz uma análise mais técnica neste
publieditorial. Preocupa-se com o enredo, com a construção textual, gramática, gênero
literário, existência de erros, assim como a apresentação do livro no formato
eletrônico (e-book). Cria todo um cenário e ambientação particular para descrever a
obra e as imagens demonstram um universo bastante singular da blogueira em relação
ao livro. É interessante observar que se trata de um ato promocional que não foi
enviado pela editora, como ocorre em alguns blogs. A blogueira busca personalizar
suas resenhas, fotografando as obras de uma maneira que os seguidores identifiquem
de antemão que se trata de uma opinião bastante personalizada.
Mell Ferraz também é um exemplo representativo da intersecção entre blog,
canal do YouTube e o que é destaque na mídia no momento. À época de publicação
de resenhas de livros do escritor Milton Hatoum, a blogueira foi convidada pela TV
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Globo para falar sobre a obra Dois Irmãos, que foi veiculada pela emissora em
formato de minissérie de dez episódios de 9 a 20 de janeiro de 2017 na televisão
aberta. A emissora usou o mote “Assista o livro” na veiculação da série por meio da
plataforma Globo Play e anunciou um projeto de promoção de autores brasileiros. O
canal televisivo firmou parcerias com editoras e com a varejista virtual Amazon, para
58

permitir a interação entre série de TV e leitura de e-books . A minissérie Dois Irmãos
foi um dos projetos com essa temática encabeçada pelo diretor artístico Luiz Fernando
Carvalho, que já tinha dirigido Capitu, inspirada na obra de Dom Casmurro, de
Machado de Assis. Era de interesse da emissora fazer grande alarde para o projeto e
arregimentou algumas blogueiras para falar sobre Dois Irmãos e outras obras de
Milton Hatoum. Veja o exemplo a seguir, o destaque dado para o livro Cinzas do
norte (Fig. 84, 85, 86, 87), de Milton Hatoum:
59

Cinzas do norte, de Milton Hatoum

Figura 84 – A capa do livro Cinzas do Norte, ilustrada na resenha do blog
Literature-se.

Editora: Companhia das Letras
Páginas: 231
58

“Assista a Esse Livro: Globo lança projeto para assistir a cenas famosas da TV durante a leitura
de eBooks” – TV Globo – Responsabilidade Social – Disponível em:
https://redeglobo.globo.com/globoeducacao/noticia/assista-a-esse-livro-globo-lanca-projeto-pa
ra-assistir-a-cenas-famosas-da-tv-durante-a-leitura-de-ebooks.ghtml - Último acesso: 3/1/2018.
59
http://www.literature-se.com/2016/01/cinzas-do-norte-de-milton-hatoum.html. Último
acesso em 19/5/2016.
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ISBN: 9788535917222
Livro cedido pela editora em parceria com o blog.

Cinzas do Norte, terceiro romance de Milton Hatoum, é o relato de uma
longa revolta e do esforço de compreendê-la. Na Manaus dos anos 1950 e
1960, dois meninos travam uma amizade que atravessará toda a vida. De
um lado, Olavo, de apelido Lavo, o narrador, menino órfão, criado por
dois tios mal-e-mal remediados, que cresce à sombra da família Mattoso;
de outro, Raimundo Mattoso, ou Mundo, filho de Alícia, mãe jovem e
mercurial, e do aristocrático Trajano.
No centro das ambições de Trajano está a Vila Amazônia, palacete junto a
Parintins, sede de uma plantação de juta e pesadelo máximo de Mundo. A
fim de realizar suas inclinações artísticas, ou quem sabe para investigar
suas angústias mais profundas, o jovem engalfinha-se numa luta contra o
pai, a província, a moral dominante e, para culminar, os militares que
tomam o poder em 1964 e dão início à vertiginosa destruição de Manaus.
Nessa luta que se transforma em fuga rebelde, o rapaz amplia o universo
romanesco, que alcança a Berlim e a Londres irrequietas da década de
1970, de onde manda sinais de vida para o amigo Lavo, agora advogado,
mas ainda preso à cidade natal. Outros fios completam o tecido ficcional
de Cinzas do Norte: uma carta que o tio Ranulfo envia a Mundo, uma
outra que este deixa como legado para o amigo de infância. São versões e
revelações que se cruzam ou desencontram, sem jamais chegar a esgotar o
enigma de uma vida singular ou a diminuir a dor da derrota final, às mãos
da doença, da solidão e da violência. Neste livro, Hatoum escreve uma
"história moral" de sua geração.
SOBRE O QUE SE TRATA
Cinzas do Norte possui acontecimentos presenciados por Olavo (Lavo),
sobretudo nas décadas de 50 e 60, um órfão manauara de família humilde
que possui um amigo, o Raimundo (Mundo), que tanto o intriga. Não
apenas por ter personalidade forte, ser de família rica e conturbada, como
também porque as famílias de ambos estão ligadas por Alícia, mãe de
Mundo, que foi grande amiga da mãe de Lavo e sempre apaixonada por
Ranulfo, o seu tio.
O narrador conhece Mundo no colégio, onde percebeu que o amigo tem
problemas em seguir a educação formal; Raimundo é, na verdade, um
grande fã de arte, e entrou em conflito com os superiores ao retratá-los de
forma irônica. Todo o jeito de ser do menino desagrada profundamente o
pai, Jano, um empreendedor influente de Manaus, que faz de tudo para que
o filho seja o seu grande herdeiro e se interesse por seus negócios. Mas o
desprezo do filho por tudo o que o pai faz gera uma relação extremamente
conflituosa, e disso surgem cenas domésticas dramáticas e extremas.
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Figuras 85, 86 e 87 – Destaque para a edição do livro resenhado por Mell Ferraz,
oferecendo o contexto de leitura.
Lavo é um personagem importante enquanto narrador porque é próximo
do protagonista de duas formas: é seu amigo e possuem pessoas em
comum intimamente ligadas, sobretudo o triângulo amoroso formado por
Alícia - Ranulfo - Jano. Ele é um observador atento e curioso da vida do
amigo, e transmite para o leitor os momentos e fatos mais importantes
dela, como quando Mundo foi estudar no colégio militar em plena
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ditadura, quando conheceu e desenvolveu uma amizade com o artista
Arana e a sua passagem pela Europa. A história culmina no mistério que
Lavo cria desde o início da narrativa, o qual alimenta aos poucos,
construindo-o tão bem que a leitura cativa e a surpresa se dá apenas na
última página.

Após explicar o enredo do livro, Mell Ferraz começa a explicar suas
sensações com a leitura e ilustra de maneira rica, com diversas imagens, a experiência
de leitura (Fig. 88, 89, 90 e 91).
MINHAS IMPRESSÕES
Fazia um certo tempo que eu não lia um dramalhão familiar, e eis
que Hatoum escreve com maestria sentimentos fortes e tocantes. Como
disse Tolstói em Anna Kariênina, "todas as famílias felizes se parecem,
casa família infeliz é infeliz à sua maneira", e ambas as famílias
envolvidas nesta obra possuem infelicidades peculiares, pois são
desestruturadas e caóticas num nível surpreendente. Apesar disso, não tem
como não reconhecer traços existentes em quase todas as famílias; são
crises conhecidas, mas que o autor soube transpor para o palco como cenas
principais de um enredo envolvente. E o que envolve o leitor são os laços
artificiais - e sobretudo os reais - que são narrados e aos poucos revelados
ao leitor. Sabemos que há muitas coisas a serem explicadas quanto ao
núcleo de personagens e ao passado deles, e queremos descobrir isso.
A narrativa de Lavo demorou para me cativar por completo. Desde o
começo, ela capturou minha curiosidade, pois o enredo misterioso
realmente envolve o leitor. Mas, depois de me acostumar com esta
primeira leitura de uma obra de Hatoum, e com o ritmo narrativo do livro,
não consegui parar de pensar na história de Mundo. A narrativa de Lavo,
que se concentra sobretudo no presente, é entrecortada por capítulos nos
quais o narrador é diferente; são como cartas de Ranulfo a Raimundo, e
sempre muito surpreendentes, sinceras e contendo flashbacks. E, apesar do
narrador estar contando uma história que aconteceu há vinte anos, ele não
a entrega ao leitor tão facilmente; ele o faz lenta e gradualmente, da forma
como ele mesmo presenciou e descobriu tudo. Portanto, uma confusão
inicial é compreensível.
O trajeto demorava horas, mas ela se recusava a ir de canoa: não sabia
nadar, tinha medo de morrer afogada no igarapé dos Cornos. Reclamava
também do isolamento, da falta de luz elétrica, dos bichos que rondavam a
casa, dos ouriços que caíam das castanheiras e quebravam com estalos
assustadores as telhas de barro. Minha tia queria derrubar as árvores, o
irmão não deixava: davam sombra e frutos e atraíam os animais que ele
caçava. Ranulfo armava uma rede nos troncos, pendurava uma lamparina
num galho e ficava lendo durante a noite; quando não chovia, amanhecia
ali mesmo, ao relento, o livro aberto no peito nu, as folhas secas cobrindo
parte do corpo. Os livros de tio Ran! Vinham de muito longe, do Sul, e
ficavam empilhados no quartinho dele, lá nos fundos da chácara, nossa
morada. (...) Lembro que, em plena tarde de um dia de semana, Ramira o
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encontrou lendo e fazendo anotações a lápis numa tira de papel de seda
branco. Perguntou por que ele lia e escrevia em vez de ir atrás de trabalho.
"Estou trabalhando, mana", disse tio Ran. "Trabalho com a imaginação dos
outros e com a minha." Ela estranhou a frase, que algum tempo depois eu
entenderia como uma das definições de literatura. (p. 17-18)
Uma das características mais bacanas do livro, sobretudo para quem não
conhece a região Norte (como é o meu caso), é que Hatoum faz um retrato
tão bacana e satisfatório de Manaus e dos manauaras que este é um livro
excelente para quem só pode (ou simplesmente quer) viajar para a capital
do Amazonas através das letras. A cidade é o foco da história, poderíamos
dizer, e isso se evidencia quando notamos que, apesar de tratar sobre
momentos na Europa e também no Rio de Janeiro, o retrato de tais lugares
não são tão fortes (ou não existem, praticamente) quanto o do Norte. Além
de se referir à região geográfica tão central no enredo, o título do romance
é bastante metafórico e liga-se ao destino de diversos personagens com
fins trágicos e incompletos, e também ao próprio processo de construção e
desconstrução da cidade. Com a leitura, portanto, ficamos sabendo de
costumes, da cultura, do ambiente... E isso é muito rico para a literatura
nacional!
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Figuras 88, 89, 90 e 91 – A obra dividida em diversos detalhes da edição de bolso
produzida pela Companhia das Letras.
Um outro aspecto importante da obra é a construção dos personagens.
Além de Mundo, que é o foco das narrativas de Lavo, o tio Ran é um tipo
marcante na leitura; malandro, não gosta de trabalhar, vive às custas da
irmã e do sobrinho, ele possui uma personalidade forte, apesar de seus
defeitos. É difícil não gostar dele, ainda mais porque sua odisseia amorosa
nos é transmitida de forma bem tocante. O leitor possui acesso a seus
sentimentos e, de certa forma, identifica-se com ele. Lavo já é diferente;
apesar de ser o narrador, ou justamente por isso e por ser um personagem
nada egocêntrico, ele se tornou alguém um pouco apagado da história para
mim. Talvez por ser intencional, já que seu objetivo é contar a história do
seu amigo, ser a testemunha dela. Ele é apenas o canal de comunicação
utilizado para transmitir os fatos e informações. Mas como é uma pessoa e
possui vida própria, temos acesso às suas impressões e aos seus
sentimentos, sendo o contexto geral limitado por eles. Um narrador em
primeiro pessoa sempre merece maior atenção quando analisado, e Lavo
nos mostra que, apesar de não querer ser o foco, ele é muito parcial, sim.
Uma narrativa forte, instigante e que, apesar de inicialmente confusa, nos
faz querer saber mais; mais sobre os personagens, sobre o drama e os
mistérios e mais sobre Manaus e seus costumes. Uma obra rica em
diversos aspectos, que nos transporta para sua história por inteiro. Depois,
ela continua ecoando em nossas memórias.
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A longa resenha produzida por Mell Ferraz ajuda a posicionar o leitor entre
as diversas camadas do romance: a sociedade manauara, o período histórico retratado,
os deslocamentos dos personagens. A blogueira ainda faz referência à Anna Kariênina
de Leon Tolstói, em um processo de intertextualidade entre as obras. Mell é a
blogueira que produz um texto mais próximo do discurso jornalístico, por identificar a
necessidade de fornecer mais informações a respeito da obra aos seguidores e nos
remete ao que Maingueneau (2013) chama de discurso “antecipadamente legitimado”,
pois é o próprio leitor que o compra, sem a necessidade de estratégias textuais de
sedução. Mell Ferraz, na tentativa de demonstrar transparência e credibilidade,
também informa desde o início que o livro foi cedido pela editora parceira do blog.
Outro livro que foi tema de resenha é Os Miseráveis, de Victor Hugo (Fig. 92
e 93), por também estar em destaque na cena midiática e fazer parte dos chamados
projetos conjuntos de leitura em que a blogueira convida os seguidores a ler uma obra
por trechos. Essa é uma prática comum em todos os blogs analisados. Cada semana, o
blog e canal do YouTube destaca os detalhes mais relevantes da parte lida e a
blogueira faz um bate-papo a respeito dos capítulos lidos, como mostra o exemplo a
seguir:
60

Diários de Leitura #3 - Lendo Os Miseráveis

"Ninguém poderá impedir o pensamento de voltar a uma ideia, como não
podemos impedir o mar de voltar sempre a uma praia. Para o marinheiro
isso se chama maré; para o culpado isso se chama remorso. Deus agita a
alma como agita o oceano." (p.340)
Até que enfim terminei a primeira "grande meta" da leitura de Os
Miseráveis: concluir a primeira parte, intitulada "Fantine", na qual
obviamente a protagonista é esta mulher de origem incerta que cai na
conversa de um galanteador e se torna mãe solteira muito nova, com
apenas 22 anos. Como já contei na segunda postagem da leitura conjunta,
ela passa por provações para conseguir, sozinha, sustentar sua filha,
Cosette, personagem que dá nome à próxima parte do livro. Já poderíamos
chamá-la de miserável antes mesmo de deixar sua filha com os Thénardier,
pessoas oportunistas e cruéis que fingem cuidar de Cosette para receberem
uma quantia de dinheiro por mês (que só aumenta conforme o tempo
passa), mas depois da conclusão da narrativa de sua história, percebemos
http://www.literature-se.com/2016/01/diario-de-leitura-3-lendo-os-miseraveis.html. Último
acesso em 19/5/2016.
60
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que ela chegou no ápice (ou poderíamos mencionar uma antítese aqui, no
abismo?) da miséria. E o que antes eu pensei que fosse ser uma grande
alegria, mostrou-se capaz de me fazer sentir piedade e compaixão – a
história de Fantine massacrou o meu coração. É triste. Dói. E fere sem ter
dó do leitor.

Figura 92 – Detalhe do livro Os miseráveis de Victor Hugo.
Livro Sexto - Javert
Enquanto o sr. Madeleine está tentando entrar em cont,ato com os
Thénardier para conseguir que devolvam Cosette para a mãe (e, claro,
depois de quitar toda a dívida de Fantine para com eles), que está à beira
da morte sendo cuidada por ele e pelas irmãs Perpétue e Simplice, Javert
vai até o seu escritório para fazer uma denúncia:
"– Um oficial inferior faltou ao respeito a um magistrado de maneira mais
grave. Venho, como é o meu dever, trazer o caso ao seu
conhecimento." (p.312)
Acontece que o "magistrado" é o sr. Madeleine, o maire da cidade
(prefeito), e o "oficial inferior" é ele próprio, Javert. O cara é tão pedante
(e mala, vamos dizer a verdade com todas as palavras) que entrega a si
próprio porque é o seu dever ebláblá. Mas aconteceu uma incrível
reviravolta para que ele abaixe a cabeça e para que peça que Madeleine o
demita: ele desconfiava da identidade de Madeleine, denunciou-o como
um ex grilheta, o reincidente Jean Valjean, às autoridades, mas
disseram-lhe que ele havia cometido um dos maiores erros de sua vida:
Jean Valjean havia sido preso fazia alguns meses ao tentar roubar frutas de
uma propriedade, e alguns grilhetas que haviam servido ao lado dele o
reconheceram. Javert explica tudo isso ao sr. Madeleine, e pede para que
seja demitido. O prefeito, abalado por dentro, mas agindo de maneira fria
por fora, descarta a possibilidade de mexer na posição do "oficial inferior"
e o manda embora.
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Livro Sétimo - O caso de Champmathieu
Nesta passagem do livro, o narrador nos entrega a verdade da qual já
desconfiamos: o sr. Madeleine é, sim, Jean Valjean, que conseguira, com
diversos golpes de sorte, construir uma vida digna, mas sem revelar que já
estivera das galés - fato que o recobriria de preconceitos por parte da
sociedade, por mais que sua história fosse de redenção e bondade.
Dessa forma, ele se vê num impasse: revelar sua identidade e salvar um
inocente, um miserável chamado Champmathieu, que seria destinado ao
serviço forçado para sempre, ou se manter, agora ainda mais, sob o nome
de Madeleine e enterrar o seu passado – na cova de outro? Nesta parte do
livro, entramos em contato com a construção sensacional que Victor Hugo
fez de uma consciência em crise. Jean Valjean não sabe o que fazer, pois
de qualquer forma não poderá fazer o bem ao próximo. Se ele se entregar,
Fantine, Cosette e uma grande parcela da população da cidade onde possui
suas fábricas ficariam na miséria; se não se entregar, Champmathieu seria
condenado ao trabalho perpétuo (quiçá à morte), por crimes que não
cometeu, e a consciência pesaria sobre "Madeleine" eternamente.
Está para acontecer o julgamento de Champmathieu numa cidade a mais
ou menos seis horas de distância da residência de Jean Valjean, e ele faz
de tudo para chegar a tempo: há um acidente, sua condução quebra, seu
cavalo se cansa, é preciso fazer um desvio num trecho da estrada que está
interditado... Mas ele finalmente chega e consegue participar da audiência.
E, ali, revela sua verdadeira identidade, deixando todos surpresos e
espantados! O sétimo livro acaba com Jean Valjean se retirando da sala de
audiência, dizendo que estaria à disposição das autoridades em
Montreuil-sur-Mer, sua cidade, caso eles tomem alguma decisão, já que
todos ficaram praticamente imóveis de tanta surpresa.
Oitavo Livro - Contragolpe
No último livro da primeira parte de Os Miseráveis, Jean Valjean volta
para tentar definir o caso de Fantine, mas já sem saber o que fazer direito
com a situação, pois sabe que está prestes a ser preso. Quando se
reencontra com a miserável, que pensa que ele viajou para buscar sua
filha, e não para se entregar, tentam de tudo para que ela se acalme e
acredite que trouxeram sua filha, sim, mas que ela só veria Cosette quando
se recuperasse. Quando ela está prestes a acreditar completamente na
conversa de todos, Javert aparece em seu quarto para prender Jean
Valjean, e entrega toda a história à infeliz que, diante do choque –
Madeleine não sendo mais o prefeito e, sim, um ex grilheta, e Cosette não
estando ali por perto – e da grosseria do inspetor de polícia, morre. Mas
esta primeira parte do livro termina com a fuga de Jean Valjean, fato que
cria diversos questionamentos na cabeça do leitor: o que acontecerá daqui
por diante?
RESUMO
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Páginas lidas: da 306 até a 441.
Índice - Lido até o momento: Livro sexto (Javert), Livro sétimo (O caso
Champmathieu) e livro oitavo (Contragolpe) - fim da parte "Fantine".
Personagens importantes apresentados: Champmathieu e as irmãs Perpétue
e Simplice.
Impressões gerais: sem muitas digressões e descrições; narrativa repleta do
enredo; diálogos e cenas incríveis, como a parte do conflito interno de Jean
Valjean; uma análise da consciência humana; muita miséria e desfecho
desumano para Fantine.

Figura 93 – A blogueira Mell Ferraz evidencia as marcações realizadas no
livro para chamar atenção para os tópicos. No canto direito, a marca
d´água na foto para chamar a atenção para a autoria da imagem.
CITAÇÕES
9 passagens marcadas, dentre frases interessantes e descrições que quero
relembrar.
Que coisa mais sombria é esse infinito que todo homem leva em si mesmo,
pelo qual desesperadamente mede os desejos do seu cérebro e as ações da
sua vida! (p. 332)
Quando nossa alma está agitada, tudo dentro de nós fala, menos nossos
lábios. As realidades da alma, por não serem visíveis e palpáveis, não
deixam de ser realidades. (p. 340)
Os ramos, quando alguém se aproxima para roubar-lhes a flor,
estremecem, parecendo querer ao mesmo tempo oferecer-se e fugir. Os
corpos humanos também têm alguma coisa desse estremecimento quando
chega o instante em que os dedos misteriosos da morte estão prestes a se
apoderar de uma alma (p. 417).
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Neste texto, Mell Ferraz destaca toda a trajetória de leitura, como registra os
detalhes que chamam a atenção, aspectos de personagens, cenários construídos por
Victor Hugo e, por estar envolvida com a leitura, acaba por relacioná-la com outras
obras objeto de resenha. Fotos e textos se complementam dando certa materialidade
ao processo de leitura, de forma que os seguidores possam ver onde foram feitas as
marcações de páginas, por meio dos post-its. Os post-its em si são destacados como
objetos de consumo por todas as blogueiras analisadas e há até vídeos para falar
exclusivamente desses materiais que ajudam no processo de leitura. Maingueneau
(2015) explica que todos os suportes utilizados para a demarcação dos discursos são
relevantes: obras complementares, prefácios, entrevistas, a encenação e uma série de
invólucros sucessivos (MAINGUENEAU, 2015, p. 77).
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Livros & Fuxicos – Paolla Aleksandra

Figuras 94 e 95 – Paolla Aleksandra apresenta os livros recebidos pelas editoras e
uma bolsa de livros que faz referência ao romance Orgulho e Preconceito de Jane
Austen, com referência ao personagem Mark Darcy.

O blog Livros & Fuxicos teve início em 2011, quando Paolla Aleksandra Fig.
94), se viu às voltas da necessidade de um refúgio seguro, em meio à turbulências
pessoais, conforme relata. Formada em Administração de Empresas, Paolla tem 27
anos e diz que a atividade oferece esperança, emoção e alegria. De lá para cá, já
ultrapassou a marca de 30 mil seguidores no Instagram (Fig. 95) e 90 mil inscritos no
canal de mesmo nome no YouTube. O público é focado na chamada literatura voltada
para jovens adultos e livros chick-lit – os direcionados para o público feminino.
Uma das principais características desse blog e canal no YouTube é a criação
de temáticas novas para livros, bem longe de rótulos tradicionais: romance, policial,
ficção científica. Paolla os descreve como “romance medieval” – para os que têm
histórias ambientadas neste período; “chorei demais”, para os enredos considerados

195

tristes; “clichê do amor”, para as histórias com os elementos românticos mais
tradicionais, assim como a categoria “romances fofos”.
Há também os livros que a blogueira diz ser transformadores. Veja o caso da
resenha de “Os 13 porquês” (Fig. 96).

Figura 96 – Paolla Aleksandra, do blog e canal Livros & Fuxicos destaca o livro os 13
porquês.
O livro trata de uma situação extrema de sofrimento da adolescente Hannah
Baker, vítima de bullying que culminou no fato de a garota tirar a própria vida. A obra
teve grande repercussão à época do lançamento e também foi transformada em uma
série veiculada pela plataforma de streaming Netflix.
Há livros que simplesmente não podem ser descritos. E eu sei que essa é
uma maneira estranha de começar uma resenha mas, sinceramente, o que
dizer quando um livro te faz mudar profundamente o modo como você
enxerga a vida e as pessoas? Como falar para alguém sobre um livro que te
faz perceber quão frágeis nós realmente somos? Que me fez perceber que,
na maior parte do tempo, não temos a menor ideia do impacto que nossas
palavras e ações têm na vida das pessoas? Ver o vídeo da Pah falando
sobre Os 13 Porquês, o modo como ela se emocionou ao falar do livro, só
me fez reviver todos aqueles milhares de sentimentos inexplicáveis que
compartilhei com Hannah enquanto ouvia todos os lados de sua história.
Fez-me ver o quanto estou em dívida com vocês aqui no L&F por ainda
não ter falado do meu livro eternamente favorito, então preparem os
corações! – Risos
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A blogueira se coloca aqui no lugar da personagem Hannah Baker. Inicia o
relato de maneira emocionada, buscando transmitir para os seguidores as sensações
durante a leitura, como podemos ver nos trechos destacados. Como explica
Maingueneau (2001), o orador mostra-se através de sua maneira de se exprimir:
Eu conheci Hannah – e digo “conheci” porque não consigo dizer que só li
sobre ela – e me conectei com essa jovem de uma maneira que até hoje
não fiz com nenhum outro personagem. Vivi seus medos e inseguranças e
em questão de poucas páginas senti que me uni ao que ela estava vivendo,
que me aproximei dela verdadeiramente; como quando você encontra
alguém e, depois de trocar apenas algumas palavras, sente que realmente
conhece aquela pessoa ou que são próximas de uma maneira
surpreendentemente rápida, mas verdadeira. Através de seus 13 motivos,
todos gravados em fitas cassetes e distribuídos para as pessoas
responsáveis por cada um dos seus “porquês”, e sob a perspectiva de Clay
Jensen – umas das minhas mais sinceras paixonites ♥ – temos o coração
partido milhares de vezes ao partilhar momentos da vida de Hannah que,
em um efeito dominó, culminaram em sua decisão de não quer mais viver.

Uma das características do textos dos blogs é o uso não apenas da linguagem
pessoal, mas caracteres, cores, grifos e emoticons (desenhos) para reforçar
pensamentos e transmitir de forma mais enfática as ideias. No trecho acima, vemos
que a autora reforçou com um emoticon em formato de coração a ideia de ter se
apaixonado pela obra. Esses desenhos funcionam como uma espécie de metáfora e,
como diz Maingueneau, identifica a autoria do texto. O modo de configurar um texto,
seja em partes, capítulos, estrofes, demonstra a totalidade material do texto, segundo o
autor. A blogueira utiliza como uma espécie de estrofe do texto a frase “Eu conheci
Hannah Baker” e repete algumas vezes essa ideia na resenha:
Existem milhares de Hannah’s. Provavelmente, como eu, você já viu no
noticiário a história de algumas delas por aí. Ou, mais comumente, vemos
casos nos EUA sobre bullying e sobre pessoas tirando suas vidas por não
suportarem mais serem hostilizadas e humilhadas dia após dia, por
chegarem ao ponto de decidirem que suas vidas não valem mais a pena.
Porém, tenho que dizer que Os 13 Porquês mudou completamente meu
ponto de vista. Temos que admitir que, muitas vezes, ouvimos tais notícias
mas elas não nos alcançam verdadeiramente, como quando sabemos de
estatísticas de acidentes ou mortes, mas realmente não pensamos no
impacto que tais acontecimentos tiveram na vida das pessoas envolvidas.
Eu conheci Hannah Baker. Ela era inteligente, engraçada, gentil e eu
adoraria tê-la tido como amiga... e, mesmo que faça quase um ano que li
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esse livro, ainda tenho em mim a inquietante impotência de não tê-la
salvado. E não, ela não é só uma personagem de uma história e não, eu não
levei a história a sério demais – Isso é real, mais real do que quase tudo
que li antes e depois desse livro. E eu não vou me esquecer dessa história.
Estou sendo sincera ao dizer que Hannah foi minha melhor amiga nessas
páginas, compartilhando seus pensamentos mais secretos e até mais
assustadores, da mesma maneira que ela seria a sua caso você se
permitisse viver sua história e entender seus motivos.
Mas, antes, prepare-se pra mergulhar fundo e sem volta em uma das
histórias mais incríveis, tocantes e reais que irá ler. Prepare-se para, a
partir da última página, sentir uma falta inexplicável de alguém que você
não teve tempo, mas que adoraria ter conhecido e ter salvado:
61
a encantadora, Hannah Baker.

Maingueneau explica que no ato de enunciação há uma construção textual e
de mundo e uma administração das relações entre essas dimensões. A resenha do blog
Livros & Fuxicos apresenta um mundo em que a blogueira Paola se depara – os dos
que sofrem com o bullying. O trabalho da blogueira é um emaranhado de conexões
que acontecem no canal, no blog, no Instagram e nos clubes de leitura virtuais dos
quais participa (Fig. 97).
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YouTube – Os 13 porquês.
https://www.youtube.com/watch?v=uQz6pxh8S6o&list=PLhgvVH2txzxxDjsF7rdd--IzH8WPueF
7-&index=4
Blog: http://www.livrosefuxicos.com/2014/07/resenha-os-13-porques-jay-asher.html
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Figura 97 – Paolla Aleksandra do blog Livros & Fuxicos convida os seguidores para
uma live no YouTube por meio de post no Instagram.
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Resenhando sonhos – Livros, filmes e devaneios - Tamirez Souza

Figuras 98 e 99, a blogueira e youtuber Tamirez Souza do blog Resenhando Sonhos.

A blogueira Tamirez Santos (Fig. 98 e 99) é gaúcha, publicitária e mantém
blog e canal no YouTube de mesmo nome – Resenhando Sonhos: Livros, filmes e
devaneios. Como o próprio nome do blog e canal sugerem, Tamirez diversifica a
temática de postagens.
A blogueira está presente em boa parte das plataformas de redes sociais e
uma das características do blog é estar sempre conectados com o que está acontecendo
na rede de booktubers. Tamirez sempre desafia outras parceiras a realizar postagens
com os temas que sugere e forma uma rede de discursos que se entrelaçam e se
complementam entre os blogs. Um exemplo é o desafio de maratona de livros, em que
a blogueira passa por pelo menos 24 horas ou um final de semana lendo diversas
obras e postando vídeos, vlogs, stories e fotos no Instagram conforme a maratona vai
se desenvolvendo. O processo de realização das resenhas se divide em dois: a
primeira parte tem a sinopse do livro, sem oferecer muitos detalhes. Na segunda parte,
a blogueira indica suas impressões e destaques da obra objeto da análise. Veja no
exemplo abaixo do livro Joyland, do escritor Stephen King (Fig. 100):
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Figura 100 – Tamirez Santos destaca o livro Joyland do escritor norte-americano
Stephen King.
Sobre o livro
O cenário é a Carolina do Norte no ano de 1973. O jovem Devin
Jones está em suas férias de verão e procura um emprego para tentar
superar os problemas durante o período de break da faculdade. Sua
namorada e grande amor se afastou e lhe abandonou, destruindo alguns de
seus sonhos e o deixando de coração partido. É ai que ele bate à porta de
Joyland, um parque local que sempre contrata novos funcionários durante
o verão, pois é quando tem seu maior número de visitas e funciona com
força total.
No seu caminho para esse parque ele sempre cruza por duas figuras: uma
mulher na casa dos 30 lendo e um garotinho em uma cadeira de rodas, com
um cachorro aos pés. Eles moram em uma casa grande e parecem se
manter afastados de todos. Devin, que é um jovem simpático, acena para
eles e sempre recebe de volta o olá do menino.
Porém, há uma sombria lenda cercando Joyland. Alguns contam que viram
o espírito de Linda Gray no túnel do terror, uma jovem que foi assassinada
há anos atrás enquanto fazia o passeio com um suposto namorado. O
assassino nunca foi capturado e várias pessoas afirmam ter visto a jovem
rondando enquanto faziam seu passeio ou limpavam o túnel. Intrigado com
tudo isso e com a magia do lugar, Devin quer encontrar nas distrações do
parque uma forma de superar o amor perdido e, quem sabe, desvendar esse
mistério que ronda Joyland.

Na primeira parte acima, a blogueira situa o seguidor com a obra. É possível
perceber que há um aproveitamento de material fornecido pela editora parceira,
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normalmente, press releases, produzidos pelos selos editoriais especialmente para
facilitar o trabalho das blogueiras, com informações mais precisas sobre autor e livro.
Minha opinião
Uma das minhas metas literárias para 2016 foi conhecer os livros do
Stephen King. Comecei o ano com Sobre a Escrita, seu livro não ficcional
sobre suas técnicas e sua jornada enquanto escritor, porém faltava o
contato com as obras de ficção. Acabei escolhendo Joyland pois ganhei ele
de um inscrito lá do canal e gostei bastante da proposta do livro.
Com apenas 250 páginas, King toma seu tempo ambientando o leitor. São
praticamente 200 somente criando o clima da trama, o que, para leitores
mais ágeis como eu, pode ser um pouco maçante. Conforme questionei
isso, recebi como resposta dos leitores do autor que essa é também uma
marca da sua escrita, portanto já tenho que ir me preparando para me
deparar com isso nas próximas leituras.
Porém, mesmo sabendo da prolixidade da escrita, é impossível não apontar
que esse pode ser sim um problema, independente de ser ou não uma
característica do autor. Algo super interessante que adorei ter encontrado
nesse livro foi a semelhança de escrita em alguns aspectos com a do Carlos
Ruiz Zafón, um dos meus autores preferidos.
Toda a construção sombria, a inserção do elemento fantástico sem soar
falso e a beleza da escrita são pontos que posso dizer ter visto em Joyland
e que me lembraram as construções do outro autor. A diferença fica
realmente na aceleração da história. Enquanto Zafón já começa com
acelerando a história, King toma eu tempo para criar o clima do livro.

É interessante observar neste trecho os elementos de intertextualidade,
conceito explicitado anteriormente nesta pesquisa, entre a obra do escritor
norte-americano Stephen King e Carlos Ruíz Zafón, autor espanhol, considerado o
favorito da blogueira. Tamirez refere-se a elementos dos gêneros literários dos
autores, no caso, características do romance fantástico (Fig. 101 e 102). Maingueneau
(2001) diz que o gênero da obra pode ser atribuído tanto por autores quanto por
analistas críticos de literatura.
Em seguida, a blogueira descreve os personagens na obra:
Devin é um personagem encantador. Ele é jovem, inocente em vários
fatos, porém não é bobo e sabe se virar nas situações. Por mais que tenha
tido o coração partido, o livro não fica no mimimi ou nos sentimentos
pelos quais ele está passando. Isso se mostra na postura dele em alguns
momentos da trama, sem que o assunto precise vir a tona de forma
explícita. Todos os personagens são bem construídos e pra isso, com toda
a certeza, vale o tempo de construção que King toma. Não há vazio ou
desvio de personalidade. Os personagens são todos sólidos, quase ao
alcance dos dedos do leitor.
A aura do livro também é super bacana, no parque de diversões tudo
parece mágico, porém há também o elemento sombrio, que seria esse
espírito que poderia estar entre eles e que algumas pessoas já avistaram.
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Porém, Linda Gray não tem o foco do livro, ela serve para dar o tom,
enquanto Devin tem toda a atenção do leitor e é pelo olhar dele que vamos
acompanhar a história.

A blogueira se detém neste momento à descrição da atmosfera da obra. O
principal foco narrativo do autor e os secundários. E demonstra para os seguidores
quais os aspectos que merecem atenção no enredo.
No fim não temos um final feliz ou satisfatório para todos. Esse é um livro
com um fim que vai partir alguns corações e certamente deixar a todos
tristes com o desfecho. Também acabaremos desvendando o mistério de
Gray e seu possível assassino, atando todas as possíveis pontas soltas. Não
vi as respostas vindo na minha direção, o que é sempre bacana, pois
proporciona ao leitor o choque e toda a verdadeira experiência com um
livro que tem como propósito nos deixar tensos e curiosos.
A capa tem muito significado na história, pois apresenta uma das
chamadas “Garotas Hollywood”. Jovens bonitas contratadas para andarem
pelo parque com uma máquina fotográfica, fotografando aqueles que
brincavam ou passeavam por Joyland, para depois oferecer a venda da
foto. O nome se refere portanto a beleza que todas elas tinham.
Eu gostei bastante do livro, mas não foi aqui ainda que meu amor pelo
King se formou. Acredito que minha próxima leitura do autor seja O
Cemitério e já estou mais preparada para o tipo de escrita que posso
encontrar. Se você é fã do King e já está acostumado com a prolixidade,
62
com toda certeza a aura mágica e sombria de Joyland vai te conquistar!

A blogueira encerra a resenha demonstrando que, apesar de alguns elementos
do enredo não terem agradado, está disposta a ler outros romances de Stephen King e
convida os seguidores a fazerem o mesmo. Fica evidente aqui que a blogueira faz um
jogo constante de sentidos sociais da obra, por meio da linguagem utilizada:
“mimimi”, “bacana” e uso de metáforas “personagens quase ao alcance dos dedos do
leitor”. É uma linguagem coloquial que não se prende a afetações, entretanto, fica
implícito que a blogueira busca dar certa aura erudição ao texto, por meio de
conceitos de análise literária, mesmo que utilizados de forma superficial.

Resenhando Sonhos – Blog: http://resenhandosonhos.com/joyland-stephen-king/
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-R7mcG88tO4
62
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Figuras 101 e 102 – Tamirez Santos do blog Resenhando Sonhos cria posts e cenários
específicos para as obras no Instagram, assim como chamadas de desafios para outros
blogs.
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Livro & Café – Francine Ramos

&
Figuras 103 e 104 – O universo do blog e canal Livro & Café criado por Francine
Ramos.

A blogueira Francine Ramos (Fig. 103 e 104) diz manter o blog para
incentivar as pessoas a lerem mais. É pós-graduada em Literatura Inglesa e
pesquisadora da obra da escritora Virginia Woolf (Fig. 105). O blog tem 23 textos a
63

respeito da escritora britânica . Veja o exemplo abaixo:
Vladimir Nabokov acredita que “um bom leitor, um leitor importante, um
leitor ativo e criativo é um releitor” . Impossível não concordar com isso,
uma vez que a releitura de alguns livros pode realmente ser um novo tipo
de prazer, diferente daquela primeira leitura feita, quando o leitor era
apenas um leitor comum. A segunda leitura permite um avanço mais
significativo, pelo simples fato de já conhecer a obra e ficar à vontade para
buscar outros detalhes que passaram despercebidos na primeira leitura.
A primeira leitura pode ser chamada de leitura linear, é o que afirma
Vincent Jouve no livro “A leitura”. Segundo ele, o “texto é primeiramente
concebido para ser lido na sua progressão temporal (basta pensar nos
efeitos de ‘suspense’ do romance policial)”. Porém, se o leitor deseja saber
como o texto funciona (o romance, o conto, a poesia, etc), é importante a
Livro & Café – Virginia Woolf – YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=IWc-zui3d9w
Blog: http://livroecafe.com/2017/04/05/onde-esta-o-prazer-da-releitura/
63
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releitura, que se torna, então, um tipo de prazer diferente da primeira
leitura que funciona como um agrado, uma admiração seguida daquela
satisfação por conhecer um bom livro. A releitura é importante porque
esse “jogo” entre leitor e texto, apesar de charmoso respeitável e
irresistível não permite usufruir de todas as camadas de uma história
minimamente bem construída.
O prazer da releitura pode estar exatamente no fato de já conhecer a obra,
o que torna a história “sem um antes e depois”. É o que afirma Roland
Barthes, que também explica sobre o quanto um único texto pode ser
plural. Essa pluralidade só conseguimos achar na releitura.
É claro que não são todos os livros que precisaríamos reler, apenas aquele
que consideramos especial (o que é algo muito particular de cada um).
Eu fiz a releitura de Mrs. Dalloway (Virginia Woolf) três vezes e acredito
que apenas na terceira vez consegui compreender o romance de um jeito
mais satisfatório para mim. A primeira leitura ocasionou aquela satisfação
por ter lido uma prosa tão poética. A segunda leitura me fez perceber que
naquele texto havia diversas camadas a serem exploradas. Eu já conhecia o
começo, o meio e o fim, mas a primeira leitura não me permitiu enxergar
os personagens com detalhes. Era como se a primeira leitura fosse uma
imagem fora de foco. Na segunda leitura consegui ajustar esse foco e a
terceira leitura, até hoje quando penso no livro, me traz a sensação de que
consegui atingir toda a pluralidade do texto, as linhas, as entrelinhas e tudo
mais.
Uma outra releitura que quero fazer é do romance Ao Farol, também de
Virginia Woolf. A obra, que li apenas uma vez, me forneceu um dos
momentos mais lindos da minha vida como leitora. A tragédia que se
anuncia na história, até hoje, me causa uma comoção sem tamanho.
Acredito que a segunda leitura, além de compreender melhor os diálogos e
as ações – que já conheço, dos personagens tão maravilhosos, vou
conseguir penetrar em mais uma camada desse romance que é um dos
meus preferidos da vida. Será um imenso prazer sim.
E você, leitor? Qual obra gostaria de reler?
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Figura 105 – A blogueira Francine é pesquisadora da obra da escritora Virginia
Woolf.
Além da predileção pelos clássicos e livros considerados mais densos (Fig.
106 e 107) no meio literário, Francine tem um texto um pouco mais especializado e
experiente, se comparado aos outros blogs exemplificados neste estudo. Evoca nesta
resenha a ideia de que cada leitor faz o “próprio percurso”. O processo de releitura de
romances, ao qual a blogueira se refere, se conecta com um modo de consumir
literatura diretamente vinculado às práticas sociais de uma determinada época, para
que o texto da escritora britânica ganhe novos sentidos. A blogueira sabe que o
sentido inicial de uma obra com a densidade dos romances de Virginia Woolf deve ser
assimilado com calma e merecem uma leitura mais lenta. Maingueneau (2006) diz
que os “meios literários são na verdade fronteiras”, já que faz parte de uma rede de
lugares e permite diversos mecanismos de pertencimento; está entre o lugar e o
não-lugar, portanto, permite que a blogueira o localize ou o desconstrua, de modo a
possibilitar que seja adequado à audiência do blog.
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Figuras 106 e 107 – Por meio do perfil no Instagram, a blogueira Francine Ramos
convida os leitores para um encontro no Sesc Sorocaba, em um clube de leitura
voltado ao escritor Charles Bukowski. Em outra postagem, coloca à venda os livros
do acervo pessoal.
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Segredos entre Amigas – Barbara Sá

Barbara Sá (Fig. 108), do blog Segredo entre Amigas (Fig. 109), escreve
sobre livros, música, séries e estilo de vida. Formada em Letras, mantém o blog desde
2012. Divide o blog com outros dois colaboradores: Leonardo Amarante e Wellyson
Gomes, mas com postagens esporádicas. O protagonismo do blog, canal, perfil no
Instagram, Tumblr e Skoob fica por conta de Barbara, que posta continuamente nas
redes sociais. A blogueira costuma criar cenários diferentes para as postagens e
compartilha locais de viagens e passeios em livrarias. As cenas de consumo são
constantes e se alternam entre o literário e aspectos da rotina de Barbara.

Figuras 108 e 109, os cenários de leitura e consumo de Barbara Sá do blog e canal
Segredo entre amigas.
Na postagem abaixo, podemos explorar o que Maingueneau (2008) chama de
“cenas de enunciação”, ou seja, a “representação de sua própria situação de
enunciação” (MAINGUENEAU, 2008, p. 53), onde há, por exemplo, o investimento
cenográfico no discurso, seja ele em termos de linguagem, ou quando o imaginário
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faz a inter-relação com um corpo, espaço e cenografias condizentes com o código
linguageiro, segundo o autor. No exemplo, Barbara faz um convite para uma
maratona literária (Fig. 110, 111 e 112):
05 MOTIVOS PARA PARTICIPAR DE MARATONA
64

POSTADO POR BARBARA SÁ EM 20 DE AGOSTO DE 2017
Heeey, gente. Tudo bem??

Estamos no ar com a #MLVOLTAÀSAULAS, que foi estendida por uma
semana, e se você não ficou sabendo, essa é uma maratona literária criada
para aquela galera que não conseguiu ler muito durante as férias, ou até
que conseguiu, mas queria ler mais um pouquinho.

Figura 110 – Barbara Sá do blog Segredos entre Amigas convida os
seguidores do blog para uma maratona de leitura.
Como já estamos no final da maratona, hoje eu não venho convidar vocês
para participar dela, mas sim indicar alguns motivos para você participar
de maratonas em geral.
01 - Você sai da sua zona de conforto
Normalmente as maratonas te induzem a realizar desafios e muitas vezes
eles estão relacionados à nossa zona de conforto. Eu adoro ser desafiada
dessa forma, pois muitas vezes tenho interesse em livros de gênero que
geralmente não leio, mas o medo acaba me inibindo de pegar o livro,
sabem? Nessa maratona em específico eu escolhi uma fantasia a qual
fiquei completamente apaixonada. Com certeza seria um livro que ficaria
64

Segredos entre Amigas – Blog:
http://www.segredosentreamigas.com.br/2017/08/05-motivos-para-participar-de-maratona.ht
ml#more
YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=oFjLj-wQS4U
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um bom tempo parado na estante, mas graças a isso saiu logo. E isso me
leva ao segundo ponto.
02 - Você desatola livros da estante
Se assim como eu você costuma se encher de livros de deseja ler, mas que
nunca tem tempo, a maratona super ajuda com isso. Preencher os
requisitos dos desafios muitas vezes envolve tirar a poeira de alguns livros
que estão na estante há tempos. Confesso que não desencavei nenhum
livro milenar, mas salvei alguns da fossa. É pra glorificar de pé, igreja!
03 - Você faz novos amigos
Normalmente as maratonas vêm acompanhadas de grupos no facebook,
tags no twitter e grupos de leitura. É ótimo para se enturmar com uma
galera nova e conhecer outras pessoas, além de ser apresentado à
diferentes estilos de leitura de acordo com a sua cadeia de amigos. Eu
conheci muita gente nova durante essa maratona e fiquei muito feliz com
as amizades conquistadas. Me conta aí, você tem algum amigo de
maratona?
04 - Você abre os horizontes quanto ao seu tempo de leitura
A ideia de desafiar a ler mais é interessante, pois abre a nossa mente para a
quantidade de livros que podemos ler sem que isso atrapalhe o nosso
dia-a-dia. Alegamos a falta de tempo para não concluir muitas leituras,
mas durante as maratonas, na maioria das vezes, conseguimos cumprir as
metas propostas. Isso mostra que muitas vezes estamos dando vazão a
outras coisas e só fingindo que não temos tempo para ler. Levanta a mão
quem é culpada \o/

Figura 111 – Barbara Sá faz cenários para as postagens para transmitir
como funcionam os momentos em que se dedica às leituras.
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05 - Você conhece novos livros
Eu adoro ficar de olho na TBR dos amigos, seja em maratonas ou em
leituras do mês, não tem coisa mais prazerosa. As maratonas literárias
abrem espaço para isso. As discussões sobre quais livros se encaixam em
quais desafios abrem um leque de novos livros e autores imenso. Dá para
conhecer o mundo! Depois da #MLVoltaÀsAulas eu confesso que anotei
vários novatos no meu caderninho, e vocês?
***
Prontinho! Dei cinco motivos bem legais para vocês participarem de
maratonas e quero saber de vocês, tem algum motivo extra? Já quero ver
todo mundo na nossa próxima maratona, hein?! Fiquem atentos.
Ah, e uma diquinha: Quer comprar livros com um desconto especial? O
site http://www.cupomvalido.com.br/ tem parceria com Submarino, Extra,
Americanas e outras, dá para garantir um desconto bem legal por lá. #ad

É preciso chamar a atenção para vários fatores nesta postagem. A blogueira
cria um universo que convoca ao exercício literalmente físico de ler, como se fosse
uma atividade de esforço corporal, entretanto, desafiar-se em uma maratona literária
pode render cinco prêmios: fazer amigos, ampliar horizontes, sair da zona de
conforto, redução do número de livros na estante e conhecer novas obras. Aqui temos
o que Orlandi (2004) chama de não-ditos: não se fala em uma corrida propriamente
dita, porém, sabemos que correr uma maratona pressupõe também o autodesafio, a
perda de peso (uma relação com a redução de livros na estante) e um esforço que, ao
final, dá a sensação de vitória.
Apenas ao final do texto, a hashtag #ad (advertise – anúncio) informa ao
leitor que se trata de uma parceria da blogueira com o site Cupom Válido. A postagem
é um exemplo da rede intertextual realizada por blogs. Várias categorias textuais
comumente encontradas nas postagens aparecem: maratona literária, TBR (To be
read), hashtags, além da relação do texto com as imagens em que a blogueira propõe
um momento de relaxamento e descontração em casa ao realizar um desafio de
literatura. Os cenários postados no perfil do Instagram complementam as ideias
propostas pela blogueira.
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Figura 112 – Postagem no Instagram mostra a área de livros da blogueira Barbara Sá,
em um cenário composto para a foto. Blogueira quis destacar a maneira como a luz do
sol aparece próxima à estante de livros.
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Minha vida literária – Aione Simões

Figura 113 – Um dos aspectos de boa parte dos blogs é o aconselhamento. A
blogueira Aione Simões indica livros para a formação de um leitor.

Figura 114 - Os VEDAs – Videos Everyday in April – contemplam um livro por dia
em todo o mês de abril.

A blogueira Aione Simões (Fig. 113 e 114) é uma das mais ecléticas em
termos de gêneros literários aos quais se dedica. Lê clássicos, thrillers, bestsellers
juvenis e adultos. Prefere o chamado gênero chick-lit ou literatura para mulheres. É
um estilo que aborda o dia a dia e os desafios das mulheres contemporâneas. Além
das resenhas literárias, o blog acompanha as adaptações para cinema e televisão e
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costuma dar destaque para os livros mais pedidos entre os seguidores, como o do
exemplo abaixo do livro Americanah, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie (Fig.
115, 116, 117:
Lagos, anos 1990. Enquanto Ifemelu e Obinze vivem o idílio do primeiro
amor, a Nigéria enfrenta tempos sombrios sob um governo militar. Em
busca de alternativas às universidades nacionais, paralisadas por
sucessivas greves, a jovem Ifemelu muda-se para os Estados Unidos. Ao
mesmo tempo que se destaca no meio acadêmico, ela se depara pela
primeira vez com a questão racial e com as agruras da vida de imigrante,
mulher e negra. Quinze anos mais tarde, Ifemelu é uma blogueira
aclamada nos Estados Unidos, mas o tempo e o sucesso não atenuaram o
apego à sua terra natal, tampouco anularam sua ligação com Obinze.
Quando ela volta para a Nigéria, terá de encontrar seu lugar num país
muito diferente do que deixou e na vida de seu companheiro de
adolescência. Chimamanda Ngozi Adichie parte de uma história de amor
para debater questões prementes e universais como imigração, preconceito
racial e desigualdade de gênero.

Figura 115 – Detalhe da capa do livro “Americanah” ilustra resenha no
blog.
Americanah é o mais recente romance da autora nigeriana Chimamanda
Ngozi Adichie. Nele, a autora, que é uma das mais reconhecidas e
destacadas da cena internacional, debate em meio a uma história de amor
temas importantes e essenciais de serem problematizados, como a
imigração, o preconceito racial e a desigualdade de gênero.
A narrativa em terceira pessoa gira em torno de Ifemulu e Obinze que
durante a adolescência cultivaram um grande amor um pelo outro. No
entanto, depois de adultos, suas vidas tomam caminhos diferentes e os dois
passam por muitos desafios e dificuldades durante os novos percursos.
Enquanto Ifemulu entra nos EUA como uma imigrante quase ilegal,
Obinze passa por uma situação muito complicada ao tentar imigrar para a
Inglaterra. A narrativa mescla esses dois lados da história, além de levar
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em conta todo o passado do casal, trazendo à tona o modo como se
conheceram e se envolveram, como foi a infância de Ifemulu, o perfil da
sua família, do lugar onde moravam na Nigéria, entre outros aspectos.

Figura 116 - A blogueira chama a atenção para o histórico da escritora
Chimamanda Ngozie Adichie.
Toda a história é permeada por questões sociais de suma importância e
relevância. A autora conseguiu de forma espetacular depositar em cada
personagem a responsabilidade de representar experiências tão fortes e
reais e, ao mesmo tempo, cotidianas, que não há como não se envolver
com a trama.
Um dos pontos que considerei mais positivos da história é que, além de
possuir uma narrativa muito envolvente, discorre sobre os temas com
profundeza, entendimento, criticidade e coerência.
Apesar de haver um romance como plano de fundo, há uma gama de temas
abordados em meio à realidade vivenciada por Ifemulu, as dificuldades
encontradas nos EUA, os preconceitos, questões comportamentais e de
identidade, sem falar no fato de a própria Ifemulu estar a cada momento
lutando para dar conta do novo mundo à sua volta, novas pessoas, amores
e realidade, inclusive criando um blog para colocar suas inquietações e
questionamentos. Esse aspecto torna a narrativa ainda mais interessante,
incluindo alguns posts do blog e comentários dos seguidores.
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Figura 117 - Ao fundo da foto, a blogueira destaca o continente africano
no mapa-múndi para situar o leitor da resenha.
É um livro diferenciado em vários aspectos, toda a narrativa é muito bem
amarrada e por trás de cada detalhe cotidiano há um questionamento a ser
levantado e uma reflexão a ser realizada pelo leitor. Nenhum detalhe passa
despercebido pela autora no que concerne ao aproveitamento de cada
personagem, cada história e cada situação criada. É uma história intensa e
sabiamente delineada que cumpre o papel de tornar visível o que, por
65
vezes, é invisibilizado pela sociedade.

O livro Americanah da escritora Chimamanda Ngozi Adichie teve grande
destaque à época do lançamento. Foi vencedor do National Book Critics Circle Award
e foi eleita uma das dez melhores obras de 2013 pelo The New York Times Book
66

Review . Nesta resenha, há um intenso processo de intertextualidade. Uma blogueira
que conta a história da narrativa de outra blogueira, em um romance que está
conectado de forma expressiva com todos os conceitos da pós-modernidade que
elencamos nesta pesquisa – o esfacelamento social, a tentativa de criação de
identidades, os entrelugares, o pertencimento e as dificuldades em uma sociedade
altamente tecnológica, mas que, entretanto, tem dificuldades em aceitar o que é
65

Minha vida literária – Blog:
http://minhavidaliteraria.com.br/2014/10/09/resenha-americanah-chimamanda-ngozi-adichie
/
66
“Americanah é um alívio da ficção contra o racismo” – Guilherme Sobota – O Estado de S. Paulo
– 13/9/2014. Disponível em:
http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,americanah-e-um-alivio-da-ficcao-contra-o-rac
ismo,1559274 – Último acesso: 6/1/2018.
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diferente ou grupos sociais considerados minoritários, oprimidos e hostilizados. A
blogueira relaciona diversos contextos presentes na mídia – como racismo, imigração,
e entra no que Charaudeau (2007) chama de “instância de debate”, convidando os
leitores para a obra e para a reflexão sobre as temáticas abordadas.
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A incompletude dos textos

Os textos dos blogs aqui apresentados nesta análise demonstram o que Orlandi
(2003) chama de uma rede de interdiscursos (a rede de memória do que é dito). As
resenhas dos livros indicam forte correlação com diversas fontes as quais a blogueira
teve acesso. Os textos têm uma certa “incompletude”, pois, conforme Orlandi,
relacionam-se com outras narrativas possíveis e até imaginárias. Isso depende de suas
condições de produção (aqui expostas por meio dos exemplos). São discursos que se
complementam e ao mesmo tempo estão em conflito, pois abrangem campos
discursivos que estão sempre se “redimensionando e reconfigurando”, segundo
Gregolin (2003).
As resenhas procuram resgatar os referenciais sociais presentes no dia a dia da
blogueira, porém, se articulam com a memória social tanto da autora quanto de seus
seguidores. Os textos do blog têm uma busca incessante de seguidores e isso é
demonstrado pela maneira como as narrativas são construídas para serem “legíveis”
pelo maior número e diversidade possível de internautas.
Como explica Gregolin (2003), as redes de memória, sob diferentes regimes
de materialidade, possibilitam o retorno de temas e figuras do passado. Estão
inseridos em diálogos interdiscursivos. “Os enunciados não são transparentemente
legíveis, são atravessados por falas que vêm de seu exterior (...) há pegadas de outros
discursos” (GREGOLIN, 2003, p. 54).
Para a autora, os textos midiáticos não oferecem uma realidade e sim “uma
construção que permite o leitor produzir formas simbólicas de representação da sua
relação com a realidade concreta (...) e os efeitos identitários nascem dessa
movimentação de sentidos” (GREGOLIN, 2007, p. 16).
Nos “discursos de identidade, o outro tem lugar específico, imaginado, tanto
quanto o eu é imaginado. As noções de si mesmo são desenhadas nesses discursos,
assim como o outro em uma relação de alteridade” (MARTINO, 2010, p. 58).
Salles (1998) indica que estamos sempre diante de uma realidade em
mobilidade e, “ao emoldurar o transitório, o olhar tem de se adaptar às formas
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provisórias, aos enfrentamentos de erros, às correções e aos ajustes” em um constante
processo e os blogs, assim como as produções artísticas em que se apoiam estão
sempre imersos na continuidade, facilitados pela tecnologia e o trabalho em rede.
É importante ressaltar que é preciso identificar os textos que pautam
determinados contextos, daí a importância de observar a conexão entre as práticas de
grupos sociais e os textos que estão em circulação, além de caracterizar os “elementos
culturais ativos que estão tanto no campo da produção quanto no da recepção”
(ESCOSTEGUY, 2007, p. 121).
Os discursos são construídos com base no contexto social e históricos de seus
enunciadores, segundo Lonardoni (2006), por isso, “trazem toda a carga conceitual e
ideológica de quem os produz, pois, ao organizar, selecionar, descrever, traz muito da
própria visão de mundo” (LONARDONI, 2006, p. 127). A “escolha lexical, os
recursos de modalização e o emprego dos modos de organização discursiva”
(PAULIUKONIS, SANTOS, GAVAZZI, 1996, p. 85) constituem estratégias que são
predominantes para a análise das resenhas publicadas nos blogs, já que as próprias
autoras evidenciam a maneira que lêem os livros e o que preferem destacar.
Para Orlandi (2004), ao analisar os discursos não podemos dissociá-los do
processo de produção do sujeito e dos sentidos por ele formados. “O sujeito é um
lugar de significação historicamente constituído” (ORLANDI, 2004, p. 39). Isso
indica que, para que nossas palavras façam sentido, é preciso que já signifiquem,
tornando-se um referencial. São esses diversos referenciais que despontam nas
resenhas e vídeos das blogueiras.
Os discursos das blogueiras têm como marca a interatividade. Segundo
Maingueneau, não é necessário que os discursos tenham um destinatário específico. É
essencialmente interativo pois a enunciação é sempre dialógica, pois define contextos
aos quais o blog faz referência para capturar a atenção dos seguidores.
Essencialmente, os discursos estão sempre no interior de outros discursos – a
chamada interdiscursividade – porque para interpretar qualquer um dos enunciados, o
leitor

percebe a raiz de comentários,

paráfrases,

paródias,

citações

etc

(MAINGUENEAU, 2001). E, pelo simples fato de classificá-lo em um gênero –
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resenha de romances de fantasia, ficção científica, aventura ou direcionado para
determinada faixa etária – já o circunscreve em um determinado contexto social,
histórico e pessoal.
Patrick Charaudeau (2006) nos lembra que toda instância de produção do
discurso deve ser levada em consideração, já que as mídias não transmitem
efetivamente o que ocorre no espaço social, já que a linguagem constrói uma visão de
mundo. Para o autor, as mídias são espelhos deformantes e, se levarmos em conta o
fato de que a mesma informação é veiculada em diversas plataformas, o que temos é
um texto refletido em uma espécie de caleidoscópio de ideias e sentidos.
Para Baccega (2015), construir um texto, seja verbal, visual, verbo-visual,
implica em escolhas sendo feitas, em uma intrincada rede de intercâmbios de
significados. O discurso é o lugar de encontro entre o linguístico e as condições
sócio-históricas.
Na inter-relação comunicação e consumo, percebemos nos exemplos citados
que a forma do discurso determina como será feito o consumo da obra: feito primeiro
pela blogueira, para em seguida ser transmitido para seus seguidores. Por fim, pelo
lado das editoras, há uma busca constante de blogueiros que possam reproduzir um
discurso que determinam o sucesso ou não de uma obra. Há, de certa forma, um
discurso publicitário implícito, mesmo que não intencional. Apresenta-se aqui o que
Eni Orlandi (2000) destaca como os não-ditos. Fica evidente que a parceria entre
blogueiras e editoras é algo positivo para os dois lados, entretanto, em nenhum
momento, as resenhas são relacionadas a editoriais publicitários de forma
contundente. Há apenas breves sinais e avisos. Isso porque boa parte de booktubers e
blogueiras busca certa independência e prefere ter a liberdade de falar bem o mal das
obras citadas.
Carrascoza (2014) fala que os discursos das mídias hoje são permeados pelo
apaziguamento de fronteiras. Portanto, seja em blog, YouTube, Instagram, o que
podemos observar é que o livro, não importa a plataforma, é o grande narrador de
toda essa história.
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Microuniverso de pesquisa

67

O site Internet in Real Time (Fig. 118) conta, em milésimos de segundos, a
imensa quantidade de tuítes, postagens no Facebook, carregamentos de vídeos no
Youtube, textos em blogs, buscas no Google e ainda o montante de mensagens
eletrônicas escritas e aplicativos baixados pela internet. Ao entrarmos no portal,
podemos acompanhar os marcadores apontarem uma mudança frenética de números,
indicando a ação constante dos usuários na rede mundial de computadores, como é
possível ver na figura abaixo:

Figura 118 – Imagem do site Internet in Real Time.

Esse exemplo nos ajuda a delinear, de forma parcial, o emaranhado de
discursos midiáticos que nos atravessam no dia a dia. Isso contando apenas a interface
dos usuários com a internet e sem levar em consideração, por enquanto, as outras
diversas mídias que fazem parte da rotina dos sujeitos na sociedade e os carregam de
várias informações, tornando seus enunciados permeados de referências ideológicas
Para Charaudeau (2012), a mídia “apoia-se na hipótese de que os sujeitos
ficam naturalmente motivados quando supõem que as informações que lhe são
67

Internet in Real Time – How quickly data is generated ( Internet em tempo real – O quão rápido
os dados são gerados) - http://pennystocks.la/internet-in-real-time/ - Último acesso em
2/6/2016
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propostas será direta ou indiretamente útil. E se utiliza ainda do fator credibilidade,
partindo-se do princípio de que o consumidor midiático acredita que o veículo dispõe
de critérios de avaliação e análise que lhe permite julgar e separar o que é verdadeiro,
confiável e autêntico.
Essa teia de informações nos alcança pelas mais diversas fontes. Seria ilusão
imaginarmos que é possível fazer um mapeamento complexo da atividade das
blogueiras literárias e menos ainda dos booktubers. Esse trabalho se dedica a um
microuniverso de pesquisa, para depreendermos quais são os processos discursivos
que formam a identidade desse leitor-protagonista que estamos propondo nesta
pesquisa. No sentido epistemológico, houve uma tentativa de fazer apenas um recorte
de textos sociais, desconstruindo-os. E, nessa desconstrução, investigar e
compreender um mundo rico em possibilidades, que não se vincula a preconceitos de
que brasileiro não lê. Só depende do ângulo que estamos olhando.
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CONCLUSÃO
NOVO CONSUMO MIDIÁTICO
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O livro não acabou

Vimos nos últimos anos notícias constantes sobre o fim do livro: A leitura de
um exemplar impresso está com os dias contados. As telas eletrônicas estão prestes a
prevalecer sobre o papel e a tinta. Autores podem ser trocados por escritores
eletrônicos. A inteligência artificial já é capaz de reproduzir fórmulas de enredos e
compor romances. Para Umberto Eco e Jean-Claude Carrière (2010), isso não
aconteceu pelo fato de que “os usos e costumes coexistem e nada apetece mais do que
alargar o leque dos possíveis (p. 8). E há vários “possíveis” no percurso de nossa
pesquisa. O primeiro deles é a indagação que levantamos desde o início de nosso
estudo: a formação de um leitor-protagonista e como esses sujeitos se constroem na
atualidade. Chegamos a diversos caminhos para reflexão, mas o principal deles foi a
emergência de um novo tipo de consumo midiático e cultural produzidos por um
verdadeiro exército desses leitores que tivemos a intenção de delinear.
Como se constrói esse leitor-protagonista? Para responder essa proposta de
reflexão sobre o tema, foi preciso fazer uma trajetória capaz de caracterizar quais são
os principais aspectos que envolvem hoje os processos de leitura. A partir das lógicas
de produção literária no período que foi de 2014 a 2018, foram detectados novos
agentes capazes de transformar o cenário atual da literatura do País e no mundo.
Para isso, identificamos nos blogs literários e seus espelhos em canais do
YouTube e outras plataformas de redes sociais diversas possibilidades de descobertas.
Foi possível identificar como os discursos desses sujeitos são capazes de engendrar
estratégias de negociação com leitores, autores, mercado livreiro, mídia tradicional e
destacar grupos que antes estavam nas bordas do cultura mainstream.
Durante o processo de coleta, apuração, observação e escolha do corpus
dessa pesquisa, encontramos novas perguntas, entretanto, nos pareceu indelével o fato
de que há novas características nesse universo de consumo de literatura – um
consumo midiático-literário – por força da abrangência que obras clássicas e atuais

225

ganham hoje por meio desses leitores, que são protagonistas pois conectam os livros a
variados elementos que mudam a complexidade narrativa. O que vimos foram enredos
clássicos sendo narrados de acordo com as adaptações feitas para as telas de TV e
cinema; autores que buscam nuances diferentes para as obras nas novas edições dos
livros, conforme a recepção do enredo por parte de seguidores, fãs, blogueiros,
youtubers, booktubers. Nesse novo contexto, foi possível perceber o apagamento de
fronteiras e, por conseqüência, não seria arriscado dizer que a sobreposição de
plataformas midiáticas faz com que uma se torne dependente da outra e, portanto,
com o livro não foi diferente. Ao contrário da ideia de obsolescência do texto
impresso em papel e na plataforma livro, o que vimos foi o exemplar físico ganhar
destaque no cenário midiático, por meio dos exemplos de 12 blogs sobre literatura que
apresentamos

ao

longo

dessa

pesquisa.

O

estudo

indicou

ainda

que

independentemente de a obra estar em papel, e-book, na tela do computador, do tablet,
e de as vendas apresentarem retração, o que vimos foi o surgimento de uma maneira
diferente de consumir literatura. Vale retomar aqui o pensamento de García-Canclini
(2014) que, já no início nos ajudou a indagar se o que importa hoje é o “quanto se lê”
ou o “como se lê”.
Partindo da ideia da importância do “como se lê”, foi possível diagnosticar
aspectos inerentes aos nossos estudos de comunicação e consumo que ganharam
destaque na nossa pesquisa e que valem à pena enumerar:
1) A emergência de novos produtores de conteúdo, que se tornaram figuras
importantes para a divulgação das próprias ideias, alcançando públicos que se
identificam por faixa etária, gostos, estilo de vida e grupos sociais preocupados com a
inserção e/ou promoção de segmentos da população excluídos da mídia tradicional.
2) A identificação por parte de autores, livreiros, editoras, livrarias de novos agentes
de promoção de conteúdo artístico, de um novo tipo de publicidade, resultado de
relatos pessoais e experiências com a leitura. Como consequência disso, blogs e
editoras descobriram uma maneira de conquistar públicos que antes não tinham
acesso ao livro e que, mesmo que não compre o livro em si, pode consumir um
derivado dele e, portanto, manter sempre ativo o interesse: histórias em quadrinhos,
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adaptações para TV, cinema, brinquedos, bonecos, internet e streaming. O processo
de consumo parece se concluir de diversas formas.
3) Mesmo em um cenário de baixo índice de leitura por habitante, como apresentamos
neste trabalho, cresce o volume de publicação de títulos feitos por autopublicação no
68

Brasil e no mundo , indicando novos cenários de produção de conteúdo
independente. Começou com os blogs, seguiu para o YouTube e o efeito começa a ser
sentido no mercado livreiro. Ao longo do nosso estudo, apresentamos as estratégias
das editoras para alcançar esse novo tipo de leitor que surge a partir das plataformas
das redes sociais. Editoras pequenas e grandes se valem do sucesso desses blogueiros
para alavancar as vendas.
4) Surge no cenário um sujeito capaz de formar um campo de atuação que, se antes
era considerado polêmico, nosso estudo mostra que os blogueiros sobre literatura e
booktubers hoje são convocados a fazer parte do que Bourdieu chama de “revolução
simbólica” de artistas e a construção de novas posições sociais, que não ocorre apenas
na arte pela arte. Como não faziam parte do campo artístico, midiático ou literário,
esses novos atores não precisaram fazer uma ruptura com o vigente: passou a
construir a própria forma de atuação, indiferentes à questões políticas e hierárquicas
anteriormente validadas. Criaram uma própria lógica de funcionamento social. Não
estão localizados no universo da crítica literária, no jornalismo especializado em suas
vertentes de opinião ou artigo assinado.
5) Com essa nova configuração, é que percebemos o que chamamos no nosso estudo
de leitor-protagonista, por ser, de certa forma, coprodutor das narrativas as quais está
dando destaque: relaciona os livros com outras leituras do mesmo gênero, indica
textos de outros artistas, descreve pormenores das tramas, de modo a identificar
estilos e correlações com outras vertentes artísticas. Exemplo disso é a criação de
fóruns de discussão das sagas literárias adaptadas para a televisão ou franquias de
cinema. A partir do enredo dos livros, especula-se possíveis direcionamentos dos
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“Cresce o número de publicações independentes nos EUA e por aqui, os autopublicados querem
livros impressos”. Leonardo Neto e Talita Facchini – 25/10/2016 http://www.publishnews.com.br/materias/cresce-o-numero-de-publicacoes-independentes-nos
-eua-e-por-aqui-os-autopublicados-querem-livros-impressos. Último acesso: 2/2/2018.
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roteiros. Esse, por si só, é um campo riquíssimo de análise e chamamos a atenção para
isso na nossa pesquisa, por meio dos exemplos dos 12 blogs.
6) A pesquisa identificou que esse leitor múltiplo, referendando pelas teorias que dão
suporte aos aspectos da pós-modernidade elencados no nosso estudo, se vê imerso em
uma rede onde se entrelaçam tempos convergentes, divergentes, em aspectos de
multiplicidade, dialogismos, polifonias. Há uma explosão de imagens, circulação
ultrarrápida, em decorrência de mecanismos econômicos próprios do capitalismo, que
buscam viabilizar o tráfego de mercadorias em espaços e tempos cada vez mais
reduzidos. O que está distante passa a ser próximo desse leitor-blogueiro, que o
aproxima ainda mais dos seguidores.
7) Aspectos temporais também mudam, a partir do momento em que esses novos
sujeitos criam e recriam uma configuração própria da memória dos acontecimentos.
Conectam suas falas à referências literárias, que perdem a datação cronológica
habitual. A partir do momento que um clássico da literatura ganha novas
performances, esses blogueiros tecem uma nova narrativa no entorno da obra,
ressignificando-a. O fato de fazer parte, por exemplo, da lista de livros para o
vestibular faz com que o blog recrie temporalidades e contextos para o título em
discussão. Uma novidade literária, conectada a um blockbuster ou quando se torna
bestseller, rapidamente entra em cabedal discursivo e se conecta a uma memória
coletiva. A obra Andróides sonham com ovelhas elétricas? (1968), de Philip K. Dick,
é conectada ao filme Caçador de Andróides (1982), do diretor Ridley Scott e todo o
contexto dos anos 80, para em seguida ser ressignificado em 2017, a partir do
lançamento do filme Blade Runner 2049, do diretor Denis Villeneuve, culminando no
relançamento do livro, que ganha vídeos no YouTube e resenhas em blogs. A obra
ganha então uma memória discursiva que está ligada a representações históricas,
imagens prontas, em uma espécie de galeria subterrânea de pensamento, de modo a
reconstruir partes do nosso passado. O blogueiro reconstrói, por meio dos discursos,
uma sucessão de eventos, muito conectados com o desenrolar de fatos midiáticos.
8) A convergência cultural e de múltiplas plataformas de mídia faz mais do que o
acúmulo ou sobreposição de dispositivos tecnológicos – consumidores e sujeitos são
incentivados a buscar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos
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dispersos. O blogueiros sobre literatura fazem esse caminho ao ancorar os discursos
em diversas redes sociais, tornando o consumo um processo coletivo, como explica
Jenkins (2008). Há uma convergência cultural que passa pela desterritorialização,
afirma García-Canclini (2012), pois faz a desconexão de velhas e novas produções
simbólicas.
9) Elementos de formação identitária se fizeram presentes em nosso estudo, pois
novas formas de organização social estão sendo difundidas, sobretudo, em razão das
possibilidades tecnológicas. Para Hall (2014), os sistemas de significação cultural são
confrontados, modificados e estão em diálogo contínuo, com identidades localizadas
em um espaço-tempo simbólico. A formação da identidade desse leitor-protagonista
passa pelo fato de que esses blogueiros se articulam com as demandas sociais dos
grupos aos quais estão inseridos. Ora falam a respeito de gêneros literários que estão
nas bordas do mainstream ora a respeito das condições sociais, coproduzindo textos
que falam sobre o papel e necessidades dos jovens, das mulheres, dos moradores da
periferia das grandes cidades, de fãs, seguidores etc. São negociações constantes no
momento de codificação de textos midiáticos, de modo a obter uma linguagem capaz
de facilitar sua reprodução em diferentes contextos e gerar novos significados.
10) Consumir literatura, a luz do nosso ponto de vista de análise, e, por meio do
estudo desses blogueiros de literatura, reconhecer os códigos de consumo culturais e
possibilitar a reprodução e demonstrar como funciona a participação em determinadas
ordens sociais, segundo Slater (2002). Com isso, é possível dizer que nosso estudo é
passível de ser reproduzido nos termos analíticos e metodológicos em outros tipos de
produção de conteúdo para a internet: blogs e canais de humor, autoajuda, finanças
pessoais, tutoriais de maquiagem, crítica de cinema, como tentamos demonstrar nas
nossas análises, com 12 representantes de variados tipos de blogs que, além de falar
de livros, demonstram aspectos sobre estilo de vida.
11) Os modos de consumir hoje demonstram bastante afinidade do consumidor com o
processo de produção, que sente-se convidado a “desenhar produtos”, como nos diz
Fontenelle (2017). Esses blogueiros, youtubers e booktubers não se autointitulam
críticos literários. Mas demonstram as habilidades necessárias para atuar em novos
processos, vinculados a condições sociais. O estilo de vida é um fator que magnetiza
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os seguidores, um componente de distinção social (BOURDIEU, 2007), destacando
esse leitor-protagonista dos demais. O habitus social desses blogueiros acaba por ser
um marcador social que os distingue da crítica literária, mas também de outros
leitores.
12) Por fim, são discursos que conversam entre si. As resenhas são articuladas de tal
forma a se adequar a diversos públicos, temporalidades, promoção social, formações
identitárias, por estarem ancoradas as mais diversas plataformas tecnológicas. Cada
mídia faz com que o discurso se realize e se relacione de forma a gerar textos, ditos,
não-ditos e intertextualidades. Esses movimentos encontram o apoio dos seguidores e
cada mensagem se torna adequada ao meio, se complementa e cria um discurso que se
completa no imaginário dos seguidores.
As subjetividades entram em ação na medida em que a mídia se insere na
sociedade como uma força que reitera os elementos de ressignificação. Novas
representações e sensibilidades estão a disposição e são afetadas. São textos verbais e
não-verbais, imagens, memórias em que esses leitores-protagonistas das histórias que
leem e narram para os seguidores vão tomando a forma de resistência. São elementos
de libertação, com um novo “agenciamento de enunciados” (GREGOLIN, 2007) feito
a partir de um constante movimento de identificação e “desidentificação”. É um
trabalho coletivo em que quanto mais são feitos diálogos, trocas e interações, surge a
indeterminação (SALLES, 2017) e, como conseqüência, novos textos e significados.
A escolha dos 12 blogs foi com o objetivo de delinear as “cenas de
enunciação” (MAINGUENEAU, 2008), que culminam em cenas de consumo
determinadas pelas maneiras em que as blogueiras e booktubers apresentam as obras.
Apesar de os discursos aparecerem de forma fragmentada, demonstram que a maneira
como os textos se instituem também podem determinar os sentidos aos quais podemos
atribuir, segundo Maingueneau. As blogueiras adaptam as linguagens e discursos
literários ao público seguidor, com enunciados que requerem uma memória discursiva
capaz de se conectar com os processos intertextuais subjacentes. Elas sabem disso e
procuram oferecer diversas informações sobre as obras ou atender as demandas dos
seguidores.
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São criados elementos visuais, textuais e uma memorabilia que não só
introduzem novos leitores aos aspectos da obra narrada como também são utilizados
como estratégias de persuasão: uma foto do livro em um cenário composto por
elementos que remetem ao bem-estar e ao prazer da leitura; uma xícara de chá ou
chocolate quente, velas, luzes mornas e reconfortantes para transmitir a ideia de
relaxamento – os não-ditos aparecem nesses elementos. O cenário discursivo remete
ao consumo literário, mas não é apenas o livro que está sendo vendido - canecas,
marcadores de páginas, objetos eletrônicos fazem parte desse processo de consumir
por meio da percepção de um estilo de vida e de afirmação de ideias. Esses elementos
são responsáveis por uma nova agenda de divulgação de livros e produtos que
circundam o universo literário e abrem a possibilidade para novos campos de
consumo, como o da produção de livros escritos por elas ou ainda a promoção de
autores que não teriam espaço diante dos trâmites convencionais de publicação.
As blogueiras fazem o que Maingueneau chama de diversas ações de
representação, utilizando-se de fundo e forma, texto e contexto, produção e recepção.
As postagens estão dentro de um processo que advém do que a blogueira propõe, das
reações dos seguidores e das novas demandas geradas pelo público. Cada um dos
blogs escolhidos para análise nos forneceu elementos de como funciona esse novo
tipo de consumo midiático e cultural. As blogueiras fazem o papel de protagonista das
narrativas que lêem, debatem, recriam e chamam para a reflexão os fatos e os
acontecimentos sociais advindos das obras, relacionando-os ao momento social em
que estamos vivendo. Com isso, oferecem novas instâncias de debates, possibilitando
o retorno de figuras do passado e evocando tendências. Criam um mundo próprio,
novos universos para os seguidores e até personagens. São leitoras-protagonistas.
FIM
Pouco interessaria ao leitor, talvez, saber como senti pena de deixar a caneta de lado
ao encerrar uma tarefa imaginativa (...) Ou como um autor se sente ao lançar parte
de si mesmo no mundo de sombras quando uma multidão de criaturas de sua cabeça
sai dele para sempre. No entanto, eu nada mais tinha a dizer; a menos, de fato, que
fosse confessar (o que pode ser ainda menos importante) que ninguém jamais poderá
acreditar nesta narrativa, ao lê-la, mais do que eu acreditei ao escrevê-la.
Charles Dickens
69
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Trecho do prefácio da obra David Copperfield, de Charles Dickens.
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Glossário

Book Haul – Apresentação por parte dos blogueiros e booktubers dos livros do mês.
Lançamentos comprados ou enviados por editoras parceiras ou ampliação do acervo.
É também um espaço de divulgação de novos autores, que enviam livros para os
blogueiros apresentarem as novas obras.
Bookreview – São as resenhas dos livros propriamente ditas tanto nos blogs quanto
nos canais do YouTube
Booktuber – O termo foi cunhado para designar ou youtubers que falam sobre livros.
Cibercultura – O termo costuma ser relacionado com as manifestações que têm lugar
no mundo virtual, entretanto, precisa ser articulado com as conexões com os blocos
econômicos, os movimentos políticos e as formas de vida cotidianas mais amplas. Os
fenômenos coletivos se projetam no ciberespaço e mediatizam os cenários offline
(RUDIGER, 2009, p. 54-55).
Chick-lit – Termo cunhado nos Estados Unidos para designar obras literárias
direcionados ao público feminino jovem adulto. As histórias se passam em grandes
cidades e as protagonistas são mulheres na casa de 20 a 35 anos que são desafiadas
pelos problemas que afetam as mulheres na atualidade: a busca de relacionamentos
duradouros e estáveis, emprego, dinheiro, a decisão da maternidade, o desejo de
consumir produtos caros, a busca da independência financeira, os cuidados com
bebês, separação e rompimentos amorosos, amizades e viagens.
Clube do livro – São leituras realizadas em conjunto com os leitores. As blogueiras e
booktubers lêem os livros em pequenas partes e os comentam semanalmente.
Também são chamados de “projetos de leitura”. Normalmente, são lidos livros
clássicos ou sagas muito longas.
Cyberpunk - O cyberpunk é um termo cunhado por William Gibson em meados dos
anos 80, com a publicação do livro “Neuromancer” (publicado em 1984 nos Estados
Unidos), primeiro da Trilogia do Sprawl, composta ainda por “Count Zero” e
“Monalisa Overdrive”. Refere-se a um universo em que um futuro próximo é
dominado pelos computadores (unindo a cibernética das trocas de informações entre
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homem e máquina, incluindo extensões corporais), com a atitude punk (rebelde) e do
faça você mesmo contra o sistema de monopólio das megacorporações em um cenário
distópico. É uma estética, tendência/movimento de ficção científica (AMARAL,
2006).
Digital influencers ou influenciadores digitais – São os youtubers, blogueiros e
instagrammers com maior número de seguidores. São capazes de atrair novos
consumidores para marcas e empresas de diversos segmentos. A opinião é tão
relevante que são contratados para divulgar lançamentos e produtos variados em suas
plataformas nas redes sociais.
Fan-fiction ou fan-fic – Obra de ficção que recria o universo de uma obra consagrada
com os mesmos personagens ou novos. O enredo é reescrito por fãs e pode fazer tanto
na internet que pode ser publicado em editoras convencionais. O exemplo mais
conhecido é “Cinquenta Tons de Cinza”, de E.L. James. A obra teve início como uma
fan-fiction da Saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer, e o sucesso na web motivou o
lançamento do livro físico, que já ultrapassou a marca de vendas de 100 milhões de
cópias em todo o mundo.
Gamers – Jogadores de videogames e quem faz parte dessa cultura de jogos de
console.
Goodreads – Rede social norte-americana sobre lançamentos de livros e possibilita o
compartilhamento de livros lidos e impressões sobre as leituras em andamento por
parte dos usuários.
Instagram – Rede social de fotos, cuja plataforma principal está nos celulares. São
70

700 milhões de usuários em todo o mundo e pertence ao Facebook.
Instagrammer – Usuário do Instagram que ganha destaque na plataforma e a torna
um meio profissional.
Instabook – São os pequenos blogs no Instagram que falam sobre livros, com
resenhas sucintas e fotos da capa da publicação.
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Instagram alcança a marca de 700 milhões de usuários pelo mundo.
http://idgnow.com.br/internet/2017/04/26/instagram-alcanca-a-marca-de-700-milhoes-de-us
uarios-pelo-mundo/. Último acesso: 17/10/2017.
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Instagram Stories – Vídeos postados pelos usuários do Instagram pré-gravados ou ao
vivo. Muitos blogueiros que não possuem canais no YouTube optam por falar com os
leitores por meio dessa plataforma tecnológica. As imagens, entretanto, expiram em
24 horas.
Mainstream – “Dominante no meio cultural” (MARTEL, 2013).
Mês do horror – É o mês de outubro, quando boa parte dos booktubers e blogueiros
falam sobre os livros do gênero terror e horror, acompanhando o calendário do mês
das bruxas.
Metas literárias – Todos os meses, as blogueiras e booktubers apresentam os livros
que pretendem ler no período.
Skoob – Rede social brasileira de compartilhamento de experiências de leitura, troca
de livros e lançamentos de novidades por parte das editoras. Funciona como uma
estante virtual e os usuários podem participar de sorteios ou ganhar cortesias das
editoras.
Snapchat – Rede social de vídeos em que os usuários podem postar o que estão
fazendo no momento e as imagens expiram em um prazo máximo de 24 horas.
Spin-off – São os “filhotes” de histórias consagradas. Sagas de sucesso utilizam
personagens secundários dos enredos principais para gerar novos enredos. É bastante
comum nas séries americanas. Um exemplo é a animação “O Gato de Botas” (2011),
personagem da franquia Shrek (2001), produzida pela DreamWorks. Após o sucesso
nos filmes, o “matador de aluguel” ganhou um longa solo.
Spoiler – A palavra vem do inglês e significa espoliador ou privar alguém de algo. Na
mídia, ganhou o sentido de tirar o prazer ou estragar a surpresa de algo, no caso, finais
de livros, séries ou filmes, ou detalhes determinantes da história.
TAG – TAG, em português “etiqueta”, refere-se à uma palavra-chave para indicar
informações associadas a um determinado assunto a ser destacado. No caso dos blogs,
além de as “tags” indicarem os gêneros narrativos, nomes dos livros ou autores, é uma
ferramenta de criação de conteúdo. É por meio dessas tags que os blogueiros e
youtubers criam listas temáticas para interagir com os seguidores, como tags de livros
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de horror, clássicos, de época, perguntas e respostas sobre o estilo de vida do youtuber
etc. Normalmente, as tags são indicações feitas entre amigos na forma de desafio. Um
exemplo disso é a tag “50 livros em 5 minutos”, “50 fatos sobre mim” e assim por
diante.
TBR - To be read – A sigla é uma espécie de estante virtual de livros marcados para
“serem lidos”, tradução literal do inglês. Normalmente, os leitores/seguidores
sugerem ao blogueiro/booktuber os livros a serem acrescentados na TBR. O termo é
sempre falado na forma da sigla em inglês, incluindo a pronúncia do fonema das
letras.
Tour pela estante – São vídeos muito comuns feitos pelos booktubers, que
simplesmente fazem um passeio com a câmera pela estante de livros, mostrando o
acervo e novas aquisições. É um vídeo muito pedido pelos seguidores.
VEDA – Video Every Day in April – Os “vedas” são bastante comuns no universo
dos youtubers, entretanto, não se limitam a acontecer “todos os dias de abril, como
indica a sigla, e podem ocorrer em outros meses do ano. O que permanece é que são
vídeos postados todos os dias de um mês escolhido. Normalmente, são videos mais
curtos com temas variados: atualização de status de leitura, lançamentos, livros que
chegam à casa do blogueiro/booktuber, tags, vlogs, entrevistas etc.
Wattpad – Rede social de histórias compartilhadas. O escritor inicia a produção de
um romance ou o coloca na íntegra na rede e pode divulgar para os amigos ou quem
quiser acompanhar o enredo. A plataforma é canadense e tem 45 milhões de usuários
no mundo.
Websérie – Enredos seriados produzidos especialmente para o YouTube, Vimeo,
Facebook ou plataformas que suportam vídeos. A vantagem do YouTube ou Vímeo é
a possibilidade de filmes mais longos, sem um limite mínimo ou máximo de minutos.
Entretanto, as webséries facilitam a produção de alguns temas amplos de forma mais
sucinta, já que, apesar da não restrição de tamanho, é prática comum que os vídeos
sejam mais curtos para conquistar a audiência.
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YA ou young adult – A expressão designa o público jovem adulto no mercado
literário norte-americano. Esse público ganhou importância pós-lançamento da Saga
Crepúsculo e se tornou um segmento de grande expressão para o setor, que ganhou
reforço justamente com os booktubers.
Youtuber – É o produtor de conteúdo para o YouTube.
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