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O livro não é 
 

É costumaz que as discussões literárias em âmbito nacional se iniciem 
com a afirmação de que o Brasil é um país de poucos leitores. A terceira 
edição da pesquisa Retratos da leitura no Brasil afirma que somos, no total, 
88.200.000 leitores, apontando que houve um decréscimo de 7.000.000 desde 
a segunda edição, realizada em 2007. Para o cômputo, considera-se leitor 
aquele que leu, integralmente, ao menos um livro nos últimos três meses e 
desconsidera quem não o tenha feito, ainda que tenha lido nos últimos doze 
meses. Realizada pelo Ibope Inteligência a pedido do Instituto Pró-livro, a 
pesquisa baseia-se em 5.012 questionários e menciona ainda que o percentual 
de livros per capita no país caiu, entre 2007 e 2011, de 6,9 para em média 5,4 

RESUMO: O aparecimento da internet como meio de 
comunicação é relativamente recente se comparado aos 
meios anteriormente existentes. Não obstante, a internet 
foi a responsável pela mais significativa mudança na 
maneira com que as pessoas se comunicam e interagem. 
Nesse panorama, o aparecimento das redes sociais, 
ainda de maneira tímida nos anos 1990 e mais 
significativamente a partir dos anos 2000, foi a 
responsável por re-significar uma série de atividades 
humanas. A leitura, a divulgação e a repercussão dos 
textos literários estão entre o escopo de atividades que 
passaram por essa re-significação. Por algum tempo 
vista como atividade solitária, a leitura passou a ser um 
fenômeno em certa medida coletivo, apresentando 
diferentes facetas. Para além dos best-sellers, autores 
como Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu passaram 
a fazer parte desse fenômeno, em geral através de 
citações, que visam atestar desde a leitura do momento 
até o estado de espírito do leitor. É a partir da coleta de 
dados, principalmente nas redes de relacionamento 
Facebook e Twitter, atuais no momento, que esse 
trabalho busca investigar os principais aspectos dessa 
leitura fragmentada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: leitura; redes sociais; Caio 
Fernando Abreu. 
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livros por ano, já considerando e-books. Corroborando o problema, diversas 
fontes convergem ao informar que a tiragem média de um livro no país é 3.000 
exemplares, podendo chegar a 5.000 ou 10.000 a depender da editora ou da 
obra, cuja acessibilidade é prejudicada por problemas de distribuição, poucas 
livrarias e elevados preços.  
 Na contramão desse fenômeno, contudo, encontra-se o incremento do 
acesso à internet, com o uso maciço de redes sociais e tecnologias diversas, 
que a pesquisa acima mencionada cita como outras atividades para o tempo 
livre. Se até pouco tempo o uso das novas tecnologias de informação requeria 
uma série de cursos preparatórios e um esquema completo de adequação à 
então recente tecnologia, as novas gerações têm acesso às linguagens 
utilizadas em informática desde muito cedo, no ambiente escolar, inclusive. 
Uma gama de novos aparelhos, notebooks, netbooks, ultrabooks, tablets e 
smathphones com infinitos recursos ganha atualizações em pouco espaço de 
tempo, assim como a conexão à rede mundial de computadores, que ganha 
mais velocidade e estabilidade.  
 Neste ambiente, sites de relacionamento se destacam. Redes sociais 
como Facebook e Twitter têm, a cada dia, se solidificado enquanto meios de 
comunicação e de repercussão de opiniões pessoais. Ali, a escrita e o uso de 
imagens compõe o grosso das comunicações. Embora haja mais de cem 
diferentes redes sociais disponíveis, estima-se, por exemplo, que uma a cada 
sete pessoas no mundo utilize o site de relacionamentos Facebook. Uma a 
cada duas, cerca de três bilhões de pessoas, mantém perfil em alguma rede 
social.  
 A investigação aqui proposta, portanto, é centrada no uso que se faz da 
literatura nos ambientes virtuais Twitter e Facebook. Ainda que o aparecimento 
de novas ferramentas estabeleça um modo próprio de produção e veiculação 
de textos, supondo práticas distintas das tradicionais, a (antiga) literatura 
impressa também ganha espaço, sendo para lá transplantada através de uma 
gama de citações de diversos autores e obras.  
 
 
Assimilação pelos meios virtuais 
 

Seguindo esse princípio investigativo é que se tomará como exemplo 
específico o escritor Caio Fernando Abreu, autor que, embora recente em 
nossa história literária, faleceu antes do boom tecnológico a que pudemos 
presenciar. O autor parece ter sido escolhido como uma das vozes literárias 
preponderantes no meio virtual e a escolha não é casual. O gaúcho, conhecido 
por uma linguagem jovial, despojada e pelo trato de assuntos caros à transição 
da adolescência para a vida adulta, fala tão próximo dos jovens que se tornou 
fenômeno nas redes sociais. Conforme se verá adiante, o público afeito a 
páginas do leitor tem idade oscilando entre 18 e 24 anos.  

Ao passo que se multiplicam, à velocidade diária, citações do autor, é 
que se busca relacionar as influências da esfera virtual para as práticas 
tradicionais de leitura, assim como as novas significações agregadas ao texto, 
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através de sua apropriação por esses leitores em específico. Ao lado de Clarice 
Lispector, dona de um discurso tido como profundo e introspectivo, compõe um 
painel literário efêmero, ao qual se agrega ainda a figura da jovem escritora 
Tati Bernardi. É ainda mais interessante perceber que a repercussão que se 
produz em torno deles é realizada pelos leitores-fãs, que dedicam seu tempo à 
manutenção de perfis e aplicativos que difundem suas obras e somente sobre 
o espólio. É preciso considerar, ainda, que ocorrem múltiplos fenômenos 
quando da transposição da obra de ambos para as redes sociais.  
 
 
Todo poder aos leitores 
 
 Se o modus tradicional de produção literária foi definido por Antonio 
Candido como uma tríade abarcando o autor, o leitor e a obra, atuando 
paralelamente e com forças iguais (2006) e se Michèle Petit (1999) 
desenvolveu argumentos sobre a influência do editor nas obras escritas, na 
internet quem ganha força é o leitor, seja porque difunde o trabalho do autor, 
seja porque recorta, a seu bel prazer, os trechos que lhe apetecem para 
divulgá-los como e quando convém, fragmentando o texto à revelia de seu 
autor, como bem observa Edward Said ao mencionar que tal processo é uma 
sorte de degradação a que o discurso está sujeito. O fenômeno é abordado 
com propriedade pelo intelectual, que trata do tema em “O papel público dos 
escritores e intelectuais” (2007, p. 147-174). Acerca da repercussão e da 
fragmentação que podem atingir determinado discurso, Said pontua que: 

 
As ideias atuais de arquivo e discurso devem ser radicalmente 
modificadas e já não podem ser definidas como Foucault a 
duras penas tentou descrevê-las apenas há duas décadas. 
Mesmo que alguém escreva para um jornal ou revista, as 
chances de uma reprodução multiplicada e, ao menos 
idealmente, um tempo ilimitado de preservação provocaram um 
estrago até na ideia de um público real em oposição ao virtual. 
(2007, p. 159). 

 
A possibilidade da utilização de hiperlinks, do acesso rápido a obras 

literárias e da realização de pesquisas cruzadas com o auxílio da rede mundial 
de computadores ganham espaço nas discussões sobre discurso e literatura, 
uma vez que indicam novas possibilidades de leitura em que o conceito de 
texto é variável de acordo com o leitor, que passa a exercer, em certa medida, 
o papel de construtor do mesmo. 
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As limitações do Twitter 
 
No que toca especificamente ao Twitter, site que permite um limite 

máximo de 140 caracteres por postagem, Se considerarmos apenas os cinco 
maiores perfis dedicados a Caio Fernando Abreu, temos que: 

 
Tabela 1: Caio Fernando Abreu no Twitter 

Perfil: Biografia: Seguidore
s: 

Postagen
s: 

1. 
@CaioFAbreuCitou 

Maior acervo de frases do escritor 
gaúcho Caio Fernando Abreu 

411.281 50.360 

2. 
@CaioAbreuFrases 

Meu nome é Caio Fernando Abreu. 
Moro no segundo andar, mas 
nunca encontrei você na escada 

117.493 1.211 

3. @CaioFACitando Melhor acervo de frases do escritor 
gaúcho Caio Fernando Abreu 

75.916 397 

4. 
@CaioAbreuFrase 

Meu nome é Caio Fernando 
Abreu. Moro no segundo andar, 
mas nunca encontrei você na 
escada. 

60.678 654 

5. @cfernandoabreu Meu nome é Caio F. Moro no 
segundo andar, mas nunca 
encontrei você na escada. 

53.291 2.922 

 
Embora a rede social não seja uma base confiável de dados, já que é 

possível aumentar automaticamente o número de seguidores, constata-se a 
presença de mais de 140 páginas dedicadas ao autor. Apenas a primeira delas, 
acima, apresentou uma variação com o acréscimo de mais de 15.000 
seguidores no período de um mês (25 de maio a 21 de junho/2012). Somados, 
os perfis da Tabela 1 representam um total de mais de 715.000 leitores/fãs. 
Percebe-se ainda que o perfil de maior atividade possui o maior número de 
seguidores.  

 
 

Estatísticas do Facebook 
 
Se o cenário encontrado no Twitter é incerto, o site Facebook, por seu 

turno, que permite períodos maiores por postagem, oferece maior segurança 
quanto ao número de usuários, já que não é possível o uso de ferramentas 
para agregar amigos ou curtir as páginas. Embora variem, os termos ‘seguir’ e 
‘curtir’ possuem finalidades correlatas: ‘seguindo’ um perfil no Twitter ou 
‘curtindo’ uma página no Facebook, o que se permite é receber atualizações de 
tal perfil ou página. O Facebook não oferece o número de postagens de cada 
página, mas precisa outras estatísticas. Assim, temos que: 
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Tabela 2: Caio Fernando Abreu no Facebook 
Perfil Criação Biografia Curtir 

1. Caio F. 
Abreu 

12/01/1
2 

“[...] dedicada em (sic) divulgar frases do 
escritor Gaúcho Caio Fernando Abreu.” 

774.66
4 

2. Caio F. 
Abreu 

29/05/1
1 

CFA – IN MEMORIAN 338.55
3 

3. Caio F. 
Abreu 

? não há (remete para página do 
Wikipédia) 

238.59
7 

4. Caio F. 
Abreu 

12/06/1
0 

“O amor não resiste a tudo, não. O amor 
é jardim. Amor enche de erva daninha. 
Amizade também, todas as formas de 
amor.”  

172.98
0 

5. Caio F. 
Abreu 

12/10/1
2 

“Página criada em 12/10/2012” 85.240 

  
 Para todas as páginas, há ainda a indicação de São Paulo como cidade 
mais popular e de 18-24 anos como faixa-etária mais presente, o que faz 
pressupor uma renovação do público leitor de Caio Fernando Abreu. Somando 
apenas as cinco páginas mais populares, o total ultrapassa um milhão e meio 
de leitores/fãs.  

 

 
Imagem 1: Estatísticas de uma das páginas dedicadas ao autor no Facebook 

(16/09/2013). 
 
As observações de Said, por certo, baseiam-se no poder multiplicador 

provocado pelo uso da Internet, onde o texto produzido para um meio físico, 
jornal ou revista ou para um virtual pode ser rapidamente retransmitido, 
ganhando novos significados e atingindo públicos inesperados. A internet 
subverte o limite de indivíduos que têm acesso a incutir opiniões em 
determinados discursos, principalmente nas redes sociais. 

O termo ‘fenômeno’ está sendo usado aqui em referência direta aos 
escritores Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector e Tati Bernardi. 
Provavelmente por aspectos relativos a suas obras, os autores alcançaram, 
nos meios virtuais, uma difusão em muito superior a escritores clássicos da 
literatura nacional e mesmo mundial.  
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Ao mesmo tempo que as estatísticas fazem pressupor uma renovação 
do público leitor de Caio Fernando Abreu, demonstram a pouca penetração que 
a recente literatura nacional, sobretudo a que traz discussões de gênero, tem 
no restante do território, o que pode ligar-se às indicações sobre a aceitação da 
homossexualidade – para tanto, os estudos de Richard Parker e James Green 
são elucidativos- e seguindo, mesmo, as estatísticas quanto ao baixo número 
de livrarias no interior do país, conforme indica a pesquisa Retratos da Leitura 
no Brasil. 
 
 
Aspectos textuais e de leitura nas redes sociais 
 
 a) Fragmentação 
 
 Ainda que os autores alcancem difusão impar nas redes sociais 
pesquisadas, alguns aspectos, intimamente ligados por relação de 
consequência, devem ser mencionados quanto ao modo de circulação dos 
textos. O primeiro deles é a fragmentação. Os leitores trabalham com recortes 
da obra dos autores referenciados, sem o apoio do todo narrativo, tanto porque 
a leitura é rápida e residual quanto porque algumas redes sociais, caso das 
pesquisadas, limitam o espaço de postagens, aspecto comum à quase todas, à 
exceção de blogs, onde alguns dos textos são disponibilizados integralmente.  

É Roger Chartier quem questiona e responde a repercussão desse fenômeno: 
 

O que produz de fato a revolução do texto eletrônico, senão um 
passo suplementar no processo de desmaterialização, de 
descomporalização da obra, que se torna muito difícil de 
estancar? Todos os processos modernos sobre a propriedade 
literária, em particular, em torno da noção de imitação, plágio, 
de empréstimo, já estão ligados a essa dupla questão: a dos 
critérios que caracterizam a obra independentemente de suas 
diferentes materializações e a de sua identidade específica. 
(1999, p. 67). 

 
 b) Dúvidas quanto à autoria 

 
Um segundo aspecto que deve ser mencionado é a dúvida quanto à 

legitimidade das frases difundidas, suscitadas principalmente por leitores 
habituais de literatura ou conhecedores das obras do autor, isso porque as 
referências são preteridas ao aproveitamento do espaço. A esse propósito, 
existem inclusive perfis, caso do perfil jocoso de Twitter “@caiofudeuabreu” que 
se presta, declaradamente, a postar frases – muitas vezes chavões da 
publicidade, atribuindo autoria para Caio Fernando Abreu. O mesmo se passa 
com Clarice Lispector, vale mencionar. Ainda que na grande maioria das vezes 
as frases sejam legítimas, com aspecto da construção literária dos autores 
investigados, a recontextualização acaba por atribuir novos significados aos 
períodos difundidos. Tais confusões são comuns, como menciona Henry 



 

 

 

271 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

271 

Jenkins: “Contradições, confusões e múltiplos pontos de vista são esperados 
num momento de transição, em que um paradigma midiático está morrendo e 
outro está nascendo.” (2011, p. 236).  

 
c) Apagamento e deslocamento 
 
O papel que o editor exerce em relação ao texto escrito é fundamental. 

Espeficicamente sobre a obra de Caio Fernando Abreu, os editores possuem 
papel primordial na internacionalização da obra do autor, que passou a ser 
inserido em coletâneas ainda na década de 1970, quando é inserido em Now 
the Volcano – An anthology of Latin American gay literature (Gay Sunshine 
Press, 1979), com seleção de Winston Leyland. Os contos que foram 
traduzidos e inseridos na coletânea são “Réquiem por um fugitivo”, “Visita” e 
“Retratos”, de O ovo apunhalado e “Uma história de borboletas”, de Pedras de 
Calcutá. Em seguinda, My deep dark pain is love - A collection of Latin 
American gay fiction (Gay Sunshine Press, 1983), onde constam traduções de 
“Sargento Garcia” e “Aqueles dois”, ambos de Morangos mofados e, na década 
de 1990, The Penguin book of gay short stories, com obras selecionadas por 
Marc Mitchell (Penguin Group USA, 1994), e de The Penguin book of 
international gay writing (Penguin Group USA, 1995), com seleção do mesmo, 
recolhas que trazem tradução de “Linda, uma história horrível”, originalmente 
publicado em Os dragões não conhecem o paraíso. Em 2003 foi publicada a 
versão aumentada de The Penguin book of gay short stories, com a adição de 
15 novas histórias, além das que já constavam na primeira edição.  

Essas obras, deslocadas de seu meio original, sofrem influência direta 
do editor em sua nova configuração. Ali publicadas, estão alinhadas a um 
pretenso cânone internacional de literatura queer. Esse fenômeno é abordado 
por Emanuel Fraisse (1997), que menciona que a coletânea: 

 
Elle peut chercher à maintenir la tradition d´un canon littéraire 
en s´exposant souvent de ce fait à le fonder, alors qu´elle croit 
seulement le préserver, comme à proclamer l´existence d´une 
littérature autre, que celle-ci prenne la forme de la littérature 
étrangère, ou d´une conception différente de la littérature. 
(1997, p. 8, grifo nosso). [Ela pode buscar manter a tradição de 
um cânone literário se expondo sempre ao risco de destruí-lo, 
mesmo que acredite somente o preservar, como a proclamar 
uma literatura outra, que toma a forma de literatura estrangeira, 
ou de uma concepção diferente de literatura. Traduzo] 

 
No meio virtual, o papel do editor é delegado a um leitor, que recorta a 

obra a seu bel prazer. Com isso, desloca também o contexto original do texto e 
atribui a frase, a despeito de seus significados originais, diretamente ao autor, 
passando a ter valor de aforismo. Essa rarefação dos sujeitos discursivos já 
estava prevista em Foucault, quando o francês alertava que: 

 



 

 

 

272 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

272 

...trata-se de determinar as condições de seu funcionamento 
[do discurso], de impor aos indivíduos que se pronunciam certo 
número de regras e assim de não permitir que todo mundo 
tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos sujeitos que 
falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer 
a certas exigências ou se não for, de início, qualificado para 
fazê-lo. (2006, p. 36-7, grifos meus). 

 
Essa desconstrução do mercado editorial pelo internauta justifica-se, 

principalmente, pelo momento em que nos encontramos. Se Foucault 
mencionava que apenas algumas pessoas satisfaziam determinada ordem 
discursiva, que pressupunha um sistema em que o poder de dizer era delegado 
a poucos, atualmente encontramos uma ordem diversa do discurso, em que as 
ferramentas de comunicação, ainda que pertencentes em geral a grandes 
conglomerados de mídia – dado que satisfaz as observações de Foucault -, 
são alimentadas periodicamente com as informações geradas pelo usuário, 
anteriormente leitor passivo do sistema.  

 
 

Movimento contrário 
 
 A tensão exercida pelos meios virtuais no âmbito das publicações 
tradicionais pode ser sentido pelo lançamento de #Caio Fernando Abreu de A a 
Z. A obra é construída no sentido de contrabalancear o movimento exercido 
principalmente pelo Facebook nas obras de Caio Fernando Abreu e busca 
atender às expectativas daquele leitor. É importante ressaltar, a princípio, que 
não existe nenhuma pretensão acadêmica por parte do volume: as informações 
paratextuais são destinadas a satisfazer um leitor interessado somente na obra 
do autor. 
 No tomo, a crescente importância de Abreu como escritor é reconhecido 
por Maria Adelaide Amaral, que menciona: 
 

Nunca durante sua existência Caio F. foi tão lido, tão visto, tão 
comentado, tão reverenciado. Se por um lado isso pode soar 
tristemente irônico, por outro é motivo de celebração. Sua obra 
afinal permanece e sobrevive a ele, atemporal e universal. 
(2013, 4ª capa). 

 
A obra, cujo design remete ao das páginas do Facebook, a começar pela 

capa toda azul e pelo uso de hastags (#) tanto no título quanto nos tópicos 
apresenta as frases em boxes visualmente semelhantes àqueles encontrados 
na rede social, imitando sua timeline, propõe-se a fornecer garantias de autoria 
ao leitor virtual, propondo-se a manter a ordem anteriormente estabelecida no 
sistema literário e reconhecendo a incerteza da autoria no meio virtual:  

 
O curioso é que muitas das citações atribuídas ao autor na 
internet na realidade não são dele. Caio de A a Z dá a você, 
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leitor, uma boa seleção de trechos efetivamente do autor, 
separados pelos assuntos mais recorrentes na sua obra, e que 
aparecem relacionados aqui em ordem alfabética. Uma citação, 
ou um livro cheio delas, é como um delicioso aperitivo antes da 
refeição. Aqui você terá aperitivos de quase todos os livros de 
Caio Fernando Abreu, desde o célebre Morangos Mofados e o 
infantil As frangas até peças de teatro, as cartas e as crônicas 
publicadas em jornal. (2013, da orelha) 

 
Assim, ao mesmo tempo em que assevera aspectos da 

fragmentariedade do discurso na internet, como um todo e nas redes sociais, 
em particular, o livro trata de confirmar a autoria das frases, mantendo sua 
descontextualização, e garantindo novamente ao editor um papel que lhe fora 
retirado pelos leitores, na busca aparente de estancar uma pretensa fuga de 
leitores para o meio virtual. 
 O aparecimento desse volume fornece, de certa forma – ainda que não 
conclua a discussão-, garantias de que os meios tradicionais de publicação não 
estão dispostos a submeter-se plenamente aos desígnios desses novos 
leitores, buscando retomar o papel de editores e a asseveração de autoria que 
lhes foram tirados pelos internautas ao mesmo tempo em que buscam inserir-
se nesse universo e apresentar uma nova faceta, menos intransigente, 
disposta a ouvir, do sistema literário. 
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