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RESUMO 

 

Este estudo tem por finalidade analisar as diferentes formas de consagração da identidade do 

escritor no Brasil contemporâneo, considerando que a identidade não é intrínseca aos sujeitos, 

mas sim uma noção que se cria e se impõe na dinâmica das relações sociais, que são, inclusive, 

relações de poder. Pretende-se observar a gênese do campo literário como campo autônomo 

com regras específicas de funcionamento, que incluem uma limitação do acesso ao título de 

escritor mediada por instâncias de consagração da identidade. Entende-se que o campo é um 

espaço de luta pelo monopólio do poder de dizer o que é “arte” e quem, entre os criadores, são 

“artistas”, ou, mais especificamente no campo literário, quem são os “escritores”. Busca-se 

compreender como se configuram os mundos da arte na modernidade, tendo o século XIX como 

grande marco desse curso histórico, e as características singulares da identidade no sujeito 

moderno, visto como alguém que passou por vários processos de “descentramento” do eu. 

 

Palavras-chave: Escritor. Campo Literário. Identidade. Mundos da Arte. Modernidade. 

  



 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the different forms of consecration of the writer's identity in 

contemporary Brazil, considering that identity is not intrinsic to the subjects, but rather a notion 

that is created and imposed in the dynamics of social relations, which are even relations of 

power. It is intended to observe the genesis of the literary field as autonomous field with specific 

rules of functioning, which include a limitation of access to the status of writer mediated by 

instances of consecration. It is understood that the field is a space of dispute for monopoly of 

the power to say what is “art” and who, among the creators, are “artists”, or more specifically 

in the literary field, who are the “writers”. It seeks to understand how the art worlds are 

configured in modernity, with the nineteenth century as a major landmark of this historical 

course, and the singular characteristics of identity regarding the modern subject, seen as 

someone who has undergone several processes of “decentering”. 

 

Keywords: Writer. Literary Field. Identity. Art Worlds. Modernity.  
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Introdução 

 

 

 A sociologia da literatura, tradicionalmente, tem se interessado mais pelas obras do que 

por seus criadores. Se Lukács, Gramsci, Sílvio Romero e outros sociólogos que investigaram a 

literatura no século XIX e grande parte do XX se debruçaram sobre a figura do escritor, foi 

majoritariamente para buscar uma espécie de causalidade que explicaria a obra, seu significado 

e seu valor estético, tendo o contexto da criação como um elemento constitutivo da obra 

(SOUZA, 2007). 

Esses tipos de trabalho se classificariam no que Antonio Candido apresenta como uma 

modalidade específica de estudo sociológico em literatura que examina “a posição e a função 

social do escritor, procurando relacionar a sua posição com a natureza da sua produção e ambas 

com a organização da sociedade” (CANDIDO, 2006, p. 20). O sociólogo e crítico literário 

brasileiro indica como autores relevantes nessa modalidade Theodor Geiger, Karl Mannheim, 

Henri Brunschvicg e Alexandre Beljame. No entanto, esses pesquisadores teriam seguido a 

tendência de, ao deslocar o interesse da obra para os autores em seu contexto de criação, fazer 

isso em função da obra, tendo-a ainda como o objeto principal que motiva a investigação 

sociológica. Além disso, o que muitas vezes ocorreu nesse tipo de análise foi ou uma 

individualização infecunda para a sociologia, focando em escritores específicos que não podem 

representar, sozinhos, um grupo social; ou uma coletivização demasiada, não considerando os 

escritores como grupo específico dentro de uma sociedade. 

Aqui, a busca é outra: proponho, primeiro, uma inversão. Com base nas ideias 

metodológicas de Pierre Bourdieu e Howard Becker, a partir dos anos 1980, o plano é direcionar 

o olhar ao escritor como sujeito que não apenas cria literatura, mas enxerga a si mesmo como 

criador de literatura, e tratar a obra como um dos elementos — e não necessariamente o 

principal — que constituem esse sujeito criador. Em segundo lugar, trata-se aqui os escritores 

como componentes não apenas de uma “sociedade” genérica, integral, e às vezes nem mesmo 

como componentes do grupo ainda amplo demais dos “artistas”. A delimitação é no campo 

literário, como colocado por Bourdieu (1996), isto é, um espaço social específico, com uma 

estrutura própria e regras próprias de funcionamento, que serão explicitadas no primeiro 

capítulo deste trabalho. 
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 Outra distinção é que este trabalho fala dos escritores contemporâneos, enquanto a 

sociologia da literatura tem uma tradição historicista, focando em escritores de períodos 

anteriores ao do pesquisador. Sendo assim, tenho como objeto de estudo os escritores brasileiros 

que estão criando literatura hoje em dia. Daí o tema: processos de criação de identidade do 

escritor brasileiro contemporâneo no campo literário. 

Porém, é preciso estabelecer que a ideia inicial deste trabalho não era tratar dos 

processos de criação de identidade dos escritores. O que se queria investigar, a princípio, era 

como alguém se torna escritor no sentido da formação técnica, intelectual, profissional etc., 

levantando questões como: escritores são pessoas que leram muito quando crianças e sempre 

tiveram estímulos intelectuais e capital cultural? Pessoas de baixa renda têm menos chance de 

se tornarem escritoras? Qual é o perfil racial e de gênero dos escritores brasileiros 

contemporâneos e o que isso tem a ver com sua formação? Tais perguntas são cabíveis e boas, 

mas trabalhar com elas se mostrou complicado por conta de sua amplitude vaga. Amplitude 

porque, para responder a isso, é preciso antes pensar menor, perguntar menor. Vaga pelo mesmo 

motivo: essas perguntas amplas não são concretas o suficiente. Falta alguma coisa. Falta 

conceituar a palavra que está no centro dos holofotes. Falta saber o que significa “escritor”. 

 Bourdieu, em As regras da arte (1996), aponta uma considerável limitação nos trabalhos 

de teóricos das ciências sociais e da literatura que se aventuraram a analisar o campo literário a 

partir de princípios de classificação pré-concebidos. O problema é que as categorias que 

organizam um campo são, elas mesmas, construídas no campo e variáveis segundo épocas e 

lugares. Diz o sociólogo: 

a maior parte dos analistas aplica a populações pré-construídas — tanto quanto a maior 

parte dos corpus sobre os quais trabalham os hermeneutas estruturalistas — princípios 

de classificação eles próprios pré-construídos. No mais das vezes, fazem economia da 

análise do processo de constituição das listas, que são de fato quadros de honra, sobre 

as quais trabalham, isto é, da história do processo de canonização e de hierarquização 

que leva à delimitação da população dos autores canônicos. Dispensam-se também de 

reconstruir a gênese dos sistemas de classificação, nomes de grupos, de escolas, de 

gêneros, de movimentos etc., que são instrumentos e apostas da luta das classificações 

e contribuem por isso para constituir os grupos. Na falta de proceder a tal crítica 

histórica dos instrumentos da análise histórica, corre-se o risco de decidir 

categoricamente sem mesmo saber o que está em questão e em jogo na realidade mesma, 

por exemplo, a definição da população dos escritores, ou seja, daqueles e apenas 

daqueles que, entre os ‘escrevedores’, têm o direito de dizer-se escritores (BOURDIEU, 

1996, p. 213, grifos do autor). 

 

  Assim, como se poderia falar na formação dos escritores brasileiros contemporâneos 

sem saber quem são tais escritores? Em outras palavras, como estudar o escritor brasileiro 
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contemporâneo sem estudar quais são os brasileiros contemporâneos que têm o direito de serem 

considerados escritores? O que Bourdieu diz é que a pesquisa precisa mostrar as bases sociais 

do reconhecimento e as instâncias de consagração da identidade, para assim determinar os 

fatores que condicionam o acesso às diferentes formas de ser escritor. Dessa resolução destaca-

se, inclusive, a noção de que não existe uma forma única de ser escritor. 

Por conta desse problema, entendi que era importante mudar o foco inicial da pesquisa. 

A dinâmica ocorrida entre a ideia inicial, que pressupunha uma definição de escritor arbitrária, 

e a ideia final, que foi pensada justamente para suprir um buraco na própria pesquisa inicial, 

revela a importância deste trabalho para os estudos literários a se desenvolverem no Brasil. 

Desse modo, por meio de questionários e entrevistas, buscou-se saber dos próprios criadores de 

literatura o porquê de eles se considerarem ou não se considerarem escritores. 

Os métodos utilizados para coleta de dados foram um questionário lançado por meio da 

ferramenta online Google Forms, que obteve 663 respostas, e quatro entrevistas qualitativas 

semiestruturadas realizadas com pessoas de Niterói e do Rio de Janeiro que se auto afirmam 

escritores1. O objetivo do questionário foi saber dos respondentes dados socioeconômicos e 

informações sobre sua relação com a escrita e com a identidade de escritor para se criar uma 

base estatística. Já as entrevistas aspiraram um aprofundamento nessas questões, com intenção 

ilustrativa. Os resultados gerais foram expostos e analisados no capítulo 2. 

Já o capítulo 1 irá discutir as bases teóricas deste trabalho, abordando o conceito de 

identidade a ser utilizado, ancorado sobretudo em Howard Becker e Stuart Hall; o conceito de 

campo em Bourdieu e, mais especificamente, de campo literário, incluindo sua formação 

histórica e dialogando com o conceito de mundos da arte em Becker; e as especificidades da 

criação literária e da identidade na modernidade. 

Constata-se que a definição de “escritor”, assim como de “artista” e “arte”, não é fixa 

nem pode ser tratada como se fosse. Ao contrário, precisa ser estudada levando-se em conta seu 

caráter dinâmico e contestável. Assim, não se quer descobrir uma definição de escritor que 

abarque todo o Brasil contemporâneo. Não existe tal coisa. Os escritores criam sua identidade 

e a justificam de diversas formas, tendo, sim, muitas características comuns, mas nenhuma 

universal. Então, mesmo que existam justificativas e estratégias identitárias repetidas por um 

grande número de escritores, não se pode chegar a uma conclusão que afirme, por exemplo, que 

                                                           
1 A escolha de Rio de Janeiro e Niterói se deveu, principalmente, por serem locais de fácil acesso para mim. Os 

detalhes dessa escolha serão abordados no capítulo 2, na seção de análise das entrevistas. 
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o que define alguém como escritor no Brasil contemporâneo é a paixão pela escrita. Entretanto, 

no campo das possibilidades está, por exemplo, a afirmação de que a visão do escritor como 

alguém que realiza a atividade da escrita predomina sobre sua concepção como um profissional 

da escrita. Outras constatações possíveis serão feitas mais adiante e as impossíveis terão sua 

impossibilidade explicada mais profundamente. 

se o campo literário (etc.) é universalmente o lugar de uma luta pela definição 

do escritor, não existe definição universal do escritor e a análise nunca encontra 

mais que definições correspondentes a um estado da luta pela imposição da 

definição legítima do escritor (BOURDIEU, 1996, p. 254). 

 

O interesse nesta pesquisa vai além do científico, já que me enquadro pessoalmente no 

tema. Sou escritora — sob vários aspectos de consagração da identidade, muitos em comum 

com os respondentes da pesquisa — e, em agosto de 2014, criei o canal Ficçomos2 para 

compartilhar informações sobre escrita criativa por meio da plataforma online YouTube. 

Atualmente o Ficçomos recebe, por mês, mais de 100 mil visualizações e 1.700 

assinaturas. Eu faço todo o processo de produção e divulgação dos vídeos, que têm em média 

8 minutos, e me oriento por uma frequência de postagem de um vídeo por semana. A maioria 

dos espectadores do canal está na faixa de 18 a 34 anos e o perfil de gênero sempre se manteve 

no eixo 50% entre homens e mulheres. Embora a imensa maioria dos espectadores resida no 

Brasil, nunca tendo esse percentual ido abaixo de 90%, Portugal e Angola aparecem com uma 

quantidade razoável de pessoas. Hoje em dia o Ficçomos é referência em conteúdo para 

escritores, sendo o maior canal de YouTube do Brasil com foco nesse público. 

O canal, como será explanado mais detalhadamente no capítulo 2, serviu como base de 

divulgação para o questionário aplicado. Também por meio dele espero promover os resultados, 

que considero relevantes para o público, assim como para a comunidade de literatos e 

pesquisadores da literatura, em geral.  

  

                                                           
2 Ver <youtube.com/ficcomos>. Acesso em: 27 nov. 2018. 



10 
 

1. Ser escritor na teoria 

 

 

1.1. Título de escritor e luta por reconhecimento 

 

 

Uma definição simples de campo literário na teoria de Bourdieu poderia dizer que este 

se refere a um “espaço social que reúne diferentes grupos de literatos, romancistas e poetas, que 

mantêm relações determinadas entre si e também com o campo do poder” (MARTINS, 2004, 

p. 1). Esse espaço estaria sempre pautado por uma estrutura de forças em colisão a formar uma 

rede de relações que afeta cada sujeito num campo. Assim, todo sujeito age e ocupa posições 

em função de muitos outros, considerados não individualmente, mas como grupo social. Isso 

desmitifica o primeiro senso comum sobre artistas em geral: a visão de sua condição como 

resultado de um gênio criador ou de uma inspiração individual. Trabalharei com a ideia de que 

todo sujeito está subordinado a condições sociais que produzem nele certas disposições, mesmo 

que inconscientes (BOURDIEU, 1974). Desse modo, o fato de os agentes criadores se 

concederem ou não o título de escritor3 só pode ser entendido levando-se em conta a 

configuração do campo literário em que eles estão inscritos e a configurações dos próprios 

sujeitos em questão. 

 Porém, não se procura uma desmistificação da autoria, como foi pretendido por 

Foucault, Barthes, Gombrowicz e outros teóricos da “morte do autor” — basicamente, a ideia 

de que o próprio processo de escrita cancelaria uma intencionalidade do escritor, porque a obra 

só passaria a existir e a ter um motivo enquanto é feita, e não antes; e cancelaria um autor único, 

já que o escritor realizaria apenas uma organização de ideias e símbolos já existentes e, portanto, 

não criados, apenas apreendidos do mundo exterior (ALMEIDA, 2006). Neste trabalho, não se 

quer discutir se é possível dizer que uma obra literária tem um autor ou escritor por trás, com 

base na estrutura da obra, do texto, da língua. A análise não está na linguística nem na teoria da 

literatura, e sim na sociologia. A discussão é sobre o que faz um escritor se ver como escritor, 

questão que ultrapassa até mesmo as obras, visto que a maioria dos escritores respondentes não 

                                                           
3 Passa-se a utilizar a expressão “título de escritor” conforme a tradução da obra estudada. 
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tem nenhuma obra publicada e alguns nem mesmo têm obras finalizadas, como será visto mais 

adiante. 

 Entende-se que a autoria existe e que pode ser atribuída a uma pessoa, um artista, visto 

como possuidor de habilidades ou dons exclusivos, mesmo que estes sejam, de certa forma, 

condicionados pela posição social dessa pessoa. Tal crença faz parte da organização dos campos 

artísticos, ou mundos da arte, embora não signifique que o artista trabalhe sozinho na realização 

das obras de que é autor. Segundo Becker (2010), a obra de arte é sempre fruto do trabalho 

conjugado de um grande número de pessoas. Esses trabalhos dão origem a “padrões de 

atividade coletiva” que o sociólogo americano chama de mundos da arte. Nessas atividades se 

inclui a fabricação e distribuição dos materiais necessários, a formação para se realizar um 

concerto musical ou imprimir um livro, a distribuição da própria obra, atividades de “apoio” 

como varrer o palco onde se realizará uma peça ou trazer café para um escritor, revisar um 

texto, etc. Também está aí incluída a atividade de fruição da obra exercida pelo público receptor, 

ou seja, é necessária a existência de um público que reaja e aprecie. Até mesmo a ordem social 

que coloca certas regras no jogo está incluída nessas atividades coletivas, por exemplo, o Estado 

que garante a propriedade privada, na qual se baseiam os sistemas de apoio e reprodução4. 

Sendo assim, é preciso analisar a categoria “artista”, e, mais especificamente, “escritor”, noções 

que unem em um sujeito o trabalho de vários. 

 Becker separa as ocupações do artista e as do pessoal de apoio nominando-as como 

“atividade nuclear” e “atividades de apoio”, respectivamente. Assim, diz que a ideologia em 

vigor, típica das sociedades ocidentais e daquelas que sofreram sua influência desde o 

Renascimento, cria tal relação: “Se se tem essa atividade [nuclear], então é-se forçosamente um 

artista. E reciprocamente, sendo um artista, aquilo que se faz é forçosamente arte” (BECKER, 

2010, p. 41). 

 A influência do Renascimento nos mundos da arte e, principalmente, na identidade de 

escritor é abordada com mais detalhes pelo psicólogo Marcos Bueno, relevante pesquisador do 

trabalho dos escritores: 

O valor e reconhecimento do trabalho artístico passaram a ter mais evidência, 

em especial, a partir do movimento renascentista, quando o nome do artista 

passou a ser integrado à sua criação, ao seu produto artístico. Até então, a 

produção do artista tendia a ficar no anonimato. O reconhecimento do trabalho 

artístico, a partir de então, estendeu-se às diversas manifestações de arte, entre 

                                                           
4 Mas nada disso significa dizer que a obra não pode existir sem alguma dessas etapas. Por exemplo, um livro 

que não é lido continua existindo. Só não existe do mesmo modo. Essas carências criarão resultados diferentes; 

por exemplo, um escritor sem editora pode se autopublicar. 
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as quais a criação literária. O reconhecimento social do trabalho de criação 

literária tornou-se um fator relevante para a constituição da identidade do 

escritor. A identidade diretamente envolvida na expressão da palavra e que 

pode ser entendida como uma identidade narrativa (BUENO, 2012, p. 96). 

 

 Essa espécie de convenção sobre o que é um artista, um escritor, o pessoal de apoio etc. 

é necessária para o funcionamento pleno do meio artístico, pois é a maneira como seus 

componentes se reconhecem e, assim, baseiam suas relações. Contudo, assim como Bourdieu, 

Becker chama atenção para a inconstância nas definições de “arte” e “artista”. Elas não são 

fixas; em sociedades diferentes, podem ser diferentes e, inclusive, impostas por instituições 

diferentes. E sobre essa imposição e seus agentes, Becker é categórico: 

Um sociólogo não tem de decidir quem é que está habilitado a conferir a 

etiqueta de arte [...]. Só precisa de observar a quem é que os membros de um 

mundo da arte conferem essa prerrogativa, no sentido em que, a partir do 

momento em que as pessoas em questão decidem que uma coisa é arte, os 

outros comportam-se consequentemente (BECKER, 2010, p. 142). 

 

 É raro que todos os participantes de um mundo da arte estejam de acordo sobre quem 

tem essa autoridade. Às vezes há a institucionalização da autoridade, mas isso não basta, 

segundo Becker, porque alguns participantes podem não concordar com as pessoas que lideram 

essas instituições, acusando muitas vezes de serem preconceituosas e representantes de uma 

estética específica (BECKER, 2010). Um caso ilustrativo ocorreu com a memória de Carolina 

Maria de Jesus. 

 No dia 17 de abril de 2017, a Academia Carioca de Letras realizou um encontro em 

homenagem a Carolina Maria de Jesus, autora negra e periférica que se tornou conhecida pelo 

Brasil e pelo mundo por Quarto de despejo, publicado em 1960. Na ocasião, o professor de 

literatura Ivan Cavalcanti Proença teria dito, segundo Elisa Lucinda, reconhecida escritora, 

jornalista e atriz, que presenciou o momento: 

“Isso pode ser um diário e há inclusive o gênero, mas, definitivamente, isso 

não é literatura”, continuou. “Cheia de períodos curtos e pobres, Carolina, sem 

ser imagética, semianalfabeta, não era capaz de fazer orações subordinadas, 

por isso esses períodos curtos”. E seguiu destituindo sem o menor 

constrangimento a internacional obra da homenageada (LUCINDA, 2017). 

 

 De acordo com o professor, faltaria a Carolina as habilidades necessárias a uma 

escritora. A palavra “capaz” está presente em muitos discursos acerca da legitimação ou não do 

título de “arte” a alguma obra ou de “escritor” a algum sujeito, mostrando uma visão que 

corresponde tais títulos a capacidades específicas. Elisa Lucinda respondeu à crítica de Ivan 



13 
 

Proença citando trechos de Quarto de despejo que incluem metáforas e musicalidade, como: 

“Fiz o café e fui carregar água, olhei o céu a Estrela Dalva já estava. Como é horrível pisar na 

lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários” (JESUS5, 2014 

apud LUCINDA, 2017). Lucinda também citou a repercussão da obra de Carolina Maria de 

Jesus em espaços como o Fórum das Letras de Ouro Preto. Ao responder de tal maneira, ela 

recorria a um consenso prévio sobre os critérios de definição da arte que, segundo Becker, 

existem em qualquer mundo da arte e se modificam constantemente nos diálogos entre os 

participantes desses mundos. 

Podemos observar que as autoridades do mundo da arte têm o poder de 

homologar a qualidade artística de uma obra, mas que esse poder é muitas 

vezes contestado. Donde a impossibilidade de satisfazer os estetas [aqueles que 

estudam e elaboram critérios para se definir as coisas como “artístico”, “belo”, 

etc.], que desejariam pode distinguir aquilo que é arte daquilo que não é, 

segundo critérios decisivos em consonância com a ação das autoridades 

artísticas. Isto tem algum interesse, pois os estetas não são os únicos a nutrir 

tal desejo. A bem dizer, os sociólogos insistem frequentemente que campos 

como a sociologia da arte ou a religião ou a ciência são determinados por 

alguns critérios definitivos. Se procurarem que o critério em questão entre em 

sintonia com as concepções popular ou oficial da arte, será impossível 

satisfazer tanto os sociólogos quanto os estetas (BECKER, 2010, p. 151). 

 

O caráter mutável dos critérios vistos como designatórios de “arte” e “artista”, assim 

como a dinâmica dos próprios mundos da arte, também são abordados por Bourdieu em sua 

tese sobre o campo literário. De acordo com o autor francês, os indivíduos dentro de um campo 

recorrem a “marcas distintivas”, isto é, palavras e nomes que os assemelham a uns e os diferem 

de outros, funcionando como instrumentos práticos de classificação. Essas marcas seriam 

produzidas na luta pelo reconhecimento que ocorre dentro de um campo, reconhecimento este 

que possibilita a própria existência do indivíduo no campo. No entanto, as marcas não podem 

ser fixas se os próprios campos nunca são fixos, já que seus membros e as relações entre eles 

estão em constante alteração (BOUDIEU, 1996). 

A luta por reconhecimento tem caráter hierárquico. Bourdieu alega que o campo de 

produção cria sistemas de gostos (manifestados em escolhas de consumo) nivelados de acordo 

com seu grau de legitimidade, uma vez que os autores consagrados (a princípio pelo capital 

simbólico) vão aos poucos se impondo no mercado, “tornando-se cada vez mais legíveis e 

aceitáveis à medida que se banalizam através de um processo mais ou menos longo de 

familiarização associado ou não a um aprendizado específico.” (BOURDIEU, 1996, p. 184). 

                                                           
5 JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo. 1. ed. São Paulo: Ática, 2014. 
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Quando a estrutura do campo literário é mudada (pelo avanço da tecnologia, por revoluções 

estilísticas etc.) alteram-se também esses sistemas de gostos, pois mudam as posições existentes 

no espaço do campo e os sistemas de distinção simbólica dos grupos. A hierarquização dos 

gostos pode dificultar que autores de determinados gêneros pouco reconhecidos se identifiquem 

com a marca “escritor”. 

Essa estrutura que se apresenta em todos os gêneros artísticos, e há muito 

tempo, tende hoje a funcionar como uma estrutura mental, organizando a 

produção e a percepção dos produtos: a oposição entre a arte e o dinheiro (o 

‘comercial’) é o princípio gerador da maior parte dos julgamentos que, em 

matéria de teatro, de cinema, de pintura, de literatura, pretendem estabelecer a 

fronteira entre o que é arte e o que não é, entre a arte ‘burguesa’ e a arte 

‘intelectual’, entre a arte ‘tradicional’ e a arte de ‘vanguarda’ (BOURDIEU, 

1996, p. 187). 

 

Os lugares (galerias, teatros, editoras) que marcam posições no campo também criam 

uma orientação social para os produtos e para os artistas a eles vinculados. Um dos motivos é 

que eles contam com um determinado tipo de público que consome os produtos e os qualifica 

segundo suas disposições, contribuindo para que cada produto, artista e lugar de publicação 

ocupe uma posição vista como natural no campo de produção. Assim, o que não estiver em seu 

devido lugar acaba mais ou menos condenado ao fracasso (BOURDIEU, 1996). 

Vê-se, portanto, a relevância da consagração no campo literário e a luta permanente pelo 

monopólio da legitimidade de consagração, isto é, “o monopólio do poder de dizer com 

autoridade quem está autorizado a dizer-se escritor (etc.) ou mesmo a dizer quem é escritor e 

quem tem autoridade para dizer quem é escritor” (BOURDIEU, 1996, p. 253). O artista é uma 

figura feita por aqueles que têm o poder de o “descobrirem” e o consagrarem como artista 

reconhecido. Este papel caberia a críticos literários, editores, prefaciadores, marchands 

(negociantes de obras de arte), entre outros. Isso não apenas porque o reconhecimento por parte 

de outros integrantes do campo além do artista é o que possibilita a própria existência do artista 

enquanto tal, mas também porque os editores, críticos etc. têm, eles mesmos, seu 

reconhecimento dentro do campo enquanto sujeitos — ou mesmo instituições — com uma 

função específica. 

A representação carismática dos ‘grandes’ marchands ou dos grandes editores 

como descobridores inspirados que, guiados por sua paixão desinteressada e 

impensada por uma obra, ‘fizeram’ o pintor ou o escritor ou permitiram-lhe 

que se fizesse apoiando-o nas horas difíceis pela fé que haviam depositado nele 

e desembaraçando-o das preocupações materiais, transfigura funções reais: só 

o editor ou o marchand podem organizar e racionalizar a difusão da obra 

(BOURDIEU, 1996, pp. 193-194). 
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Bourdieu também coloca a questão: de onde vem o poder de reconhecimento ou de 

consagração do comerciante de arte, do editor, do crítico; enfim, o poder que faz com que o 

“descobridor” do “criador” seja um “criador do criador”? E responde que o próprio campo 

confere esse poder: 

o princípio da eficácia dos atos de consagração reside no próprio campo e nada 

seria mais vão que buscar a origem do poder [...] em outra parte que não nesse 

espaço de jogo que progressivamente se instituiu, isto é, no sistema das 

relações objetivas que o constituem, nas lutas das quais ele é o lugar e na forma 

específica de crença que aí se engendra (BOURDIEU, 1996, p. 195). 

 

 Sendo assim, o próximo passo é sintetizar a gênese do campo literário, proposta por 

Bourdieu, e consequentemente analisar as mudanças que a modernidade causou nos sujeitos da 

literatura. 

 

 

1.2. Autonomização do campo literário e identidade na modernidade 

 

 

 É importante ressaltar que o campo literário é um fenômeno da modernidade. Conforme 

Bourdieu (1996), o campo literário só teria surgido como campo autônomo a partir do final do 

século XIX e em primeiro lugar na França, pelas mãos de escritores como Gustave Flaubert, 

Charles Baudelaire e os parnasianos, defensores da “arte pela arte” (Leconte de Lisle, Théophile 

Gautier, Théodore de Banville, etc.). Antes disso, a literatura funcionava da mesma forma que 

as outras artes e o mercado literário seguia as regras dos mercados capitalistas em geral. 

Na segunda metade do século XIX, escritores e artistas impactados pela Revolução 

Industrial e pela Revolução Francesa se viram imersos em novas formas de dominação, devido 

à emergência da burguesia como classe social rica, politicamente poderosa e “com uma visão 

de mundo hostil às coisas intelectuais” (BOURDIEU, 1996, p. 64). Isso teria causado uma 

subordinação estrutural da classe artística no tocante à burguesia, relação que se dava de forma 

diferente dependendo da posição que o artista ocupava no campo. Era uma relação sem 

precedente entre os produtores culturais e a classe dominante, esta última controlando os meios 

de produção e divulgação da arte e constituindo o próprio público das obras. Além disso, as 



16 
 

instâncias políticas e a família imperial tinham influência direta sobre o campo literário por 

sanções a publicações e distribuição de pensões, acesso à possibilidade de uma obra ser 

encenada nos teatros ou exposta nos Salões, etc. E esses poderosos tinham seu gosto literário. 

Escritores que não se enquadravam no padrão imposto pela burguesia eram socialmente 

excluídos no campo literário. 

É assim que os salões, que se distinguem mais pelo que excluem que pelo que 

aglutinam, contribuem para estruturar o campo literário (como o farão, em 

outros estados do campo, as revistas ou os editores) em torno das grandes 

oposições fundamentais: de um lado os literatos ecléticos e mundanos reunidos 

nos salões da corte, do outro os grandes escritores elitistas, agrupados em torno 

da princesa Mathilde e nos jantares Magny [...] e, enfim, os cenáculos da 

boemia (BOURDIEU, 1996, p. 69). 

 

Entre os novos artistas de estilo de vida boêmio, Bourdieu destaca uma interessante 

estratégia de construção de identidade: o uso, por esses escritores, das obras literárias e dos 

personagens para a elaboração e o reconhecimento de seus valores e normas, inclusive da 

própria concepção de boemia. Citando o Tratado da vida elegante, ensaio de Balzac em que 

ele fala sobre a peculiaridade do trabalho do escritor, o sociólogo diz que esse tipo de trabalho, 

que aparentava ser descrição quando, no fundo, era criação, tinha o objetivo de “fazer ver o 

mundo social de acordo com as crenças de um grupo social que tem a particularidade de possuir 

quase um monopólio da produção de discurso sobre o mundo social” (BOURDIEU, 1996, p. 

73). 

No processo de institucionalização do campo literário no Brasil, os escritores também 

usaram suas obras como ferramentas para a construção de identidade. No século XIX, o Brasil 

se tornou independente de Portugal e a literatura procurou afirmar essa independência, indo 

além do aspecto territorial e buscando uma cultura que fosse própria do brasileiro independente 

e, mais ainda, do escritor brasileiro independente. Segundo Bueno (2012), essa foi a época em 

que a literatura de fato teve início no país, com a fundação da Academia Brasileira de Letras, 

que teria sido inspirada na Academia Francesa de Letras. De acordo com Candido (2006), o 

século XIX foi a época em que se definiu, no Brasil, a posição social do escritor e de seu 

público, processo ligado fortemente ao nacionalismo. 

Decorre que os escritores, conscientes pela primeira vez da sua realidade como 

grupo graças ao papel desempenhado no processo da Independência e ao 

reconhecimento da sua liderança no setor espiritual, vão procurar, como tarefa 

patriótica, definir conscientemente uma literatura mais ajustada às aspirações 

da jovem pátria, favorecendo entre criador e público relações vivas e 

adequadas à nova fase.  
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A posição do escritor e a receptividade do público serão decisivamente 

influenciadas pelo fato da literatura brasileira ser então encarada como algo a 

criar-se voluntariamente para exprimir a sensibilidade nacional, manifestando-

se como ato de brasilidade. Os jovens românticos da Niterói são em primeiro 

lugar patriotas que desejam complementar a Independência no plano estético; 

e como os moldes românticos previam tanto o sentimento de segregação 

quanto o de missão — que o compensa — o escritor pôde apresentar-se ao 

leitor como militante inspirado da ideia nacional.  

Vemos, então, que nativismo e civismo foram grandes pretextos, funcionando 

como justificativa da atividade criadora; como critério de dignidade do 

escritor; como recurso para atrair o leitor e, finalmente, como valores a 

transmitir. Se as edições dos livros eram parcas, e lentamente esgotadas, a 

revista, o jornal, a tribuna, o recitativo, a cópia volante, conduziam as suas 

ideias ao público de homens livres, dispostos a vibrar na grande emoção do 

tempo. 

[...] Esta tendência recebeu incremento do nacionalismo, propenso a assumir o 

tom verbal e mesmo verboso, que desperta a emoção. Formado sob a sua égide, 

o escritor brasileiro guardou sempre algo daquela vocação patriótico-

sentimental, com que justificou a princípio a sua posição na sociedade do país 

autonomista, e logo depois independente; o público, do seu lado, sempre 

tendeu a exigi-la como critério de aceitação e reconhecimento do escritor. 

Ainda hoje, a cor local, a exibição afetiva, o pitoresco descritivo e a eloquência 

são requisitos mais ou menos prementes, mostrando que o homem de letras foi 

aceito como cidadão, disposto a falar aos grupos; e como amante da terra, 

pronto a celebrá-la com arroubo, para edificação de quantos, mesmo sem o ler, 

estavam dispostos a ouvi-lo. (CANDIDO, 2006, pp. 90-91, grifos do autor). 

 

As condições disponíveis para a produção literária foram aos poucos definindo a relação 

entre os autores e o público e influenciando a estrutura das obras. A grande quantidade de 

analfabetos no país restringia, entre as grandes massas, o número de leitores e, portanto, de 

compradores. Isso criava uma dependência financeira dos escritores em relação a uma pequena 

elite, que no caso era elite não por ter um gosto refinado, mas apenas por se interessar pela 

leitura. Por isso, os textos criados não tinham muita complexidade, na maioria das vezes. O que 

também contribuía para que a literatura brasileira desse período fosse “fácil” era a 

conformidade com os valores correntes: o patriotismo, a reprodução da realidade e a expressão 

de desejos comuns nortearam as obras, enquanto o papel de instrutor e pessoa que contribui 

para a coletividade norteou a identidade dos escritores (CANDIDO, 2006). 

Já a partir do século XX, com a ampliação dos públicos e o desenvolvimento dos meios 

de publicação e distribuição, a relação do escritor com as elites se modificou. A Semana de Arte 

Moderna de 1922, que consolidou o Modernismo no Brasil, teve grande papel nessa mudança 

de paradigma, com seu esforço de propor novidades não só em relação à estética vigente como 

também ao papel social do escritor brasileiro. Agora que era possível se comunicar com um 

público popular maior, os modernistas passaram a criticar o academicismo e defender a 

liberdade em relação às “regras” estilísticas herdadas do Parnasianismo, ao mesmo tempo em 



18 
 

que se libertavam da subordinação aos interesses das elites. (CANDIDO, 2006; VILLANOVA, 

2017) 

Bueno, em seu breve apanhado sobre a história da literatura brasileira no artigo O 

trabalho do escritor literário que cria, transforma, lê, escreve (2010), permite a constatação de 

diferenças grandes em relação à literatura na Europa, sobretudo na França estudada por 

Bourdieu (1996). Nota-se especialmente que a configuração do campo literário no Brasil tem 

suas próprias questões, influências e problemas. Além do fato de o Brasil ser historicamente 

um país com alto grau de analfabetismo e pouco acesso à educação de qualidade, a política 

colonial imposta por Portugal limitou a circulação de livros no Brasil por muito tempo e os 

governos autoritários pelos quais o país passou afetaram o mercado editorial por meio de 

censuras. Outro problema apontado pelo autor é a alta necessidade de investimento empresarial 

para ramos como o teatro, o que pode gerar um embate de interesses entre os artistas e seus 

patrocinadores e, com isso, limitar a expressão artística ou o acesso às obras por certos 

segmentos da sociedade. 

Apesar dessas diferenças, a análise da gênese do campo literário, na França, é 

fundamental para o entendimento da gênese do campo literário no Brasil e dos processos de 

criação de identidade dos escritores em geral. Portanto, voltemos ao século XIX francês e às 

obras como a de Balzac, que serviam como estratégia identitária. Tal criação de identidade, 

além da mercantilização da arte entre os próprios artistas, permitiu que aos poucos essas pessoas 

criassem autonomia: o campo literário surgia, então, como campo autônomo desligado da — e 

até oposto à — burguesia. Desse modo, a ruptura com a classe dominante se instituiu como o 

princípio da existência do artista enquanto artista (BOURDIEU, 1996). 

em um campo levado a um alto grau de autonomia e de consciência de si, são 

os próprios mecanismos da concorrência que autorizam e favorecem a 

produção ordinária de atos extra-ordinários, baseados na recusa das satisfações 

temporais, das gratificações mundanas e dos objetivos da ação ordinária. As 

chamadas a ordem, e as sanções, entre as quais a mais terrível é o descrédito, 

equivalente específico de uma excomunhão ou de uma falência, são o produto 

automático da concorrência que opõe especialmente os autores consagrados, 

os mais expostos a sedução dos comprometimentos mundanos e das honras 

temporais, sempre suspeitos de ser a contrapartida de renúncias ou de 

renegações, e os recém-chegados, menos sujeitos, por posição, às solicitações 

externas, e predispostos a contestar as autoridades estabelecidas em nome dos 

valores (de desinteresse, de pureza etc.) de que elas se valem, ou de que se 

valeram para impor-se. A repressão simbólica exerce-se com um rigor especial 

sobre aqueles que pretendem armar-se de autoridades ou de poderes externos, 

portanto, ‘tirânicos’, no sentido de Pascal, para triunfar no campo 

(BOURDIEU, 1996, p. 86). 
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Com isso, observa-se que a identidade funciona de forma coletiva dentro do campo. 

Para se inscrever numa certa identidade, o sujeito precisa seguir, em grau suficiente, a ordem 

que o campo estabelece para essa identidade. Sem isso, está fadado às sanções, sobretudo ao 

descrédito, à negação dessa identidade. No campo literário em construção, as posições dos 

autores específicos funcionavam como especificações das posições genéricas dos escritores no 

campo. Por exemplo, os parnasianos com sua defesa da arte pela arte não tinham uma posição 

já construída que lhes bastasse ocupar; tiveram eles que criar essa posição, revolucionando o 

mundo da arte para a construção de um campo em que fosse possível existir tal posição e 

criando, também, a definição dessa posição. Daí a criação de uma identidade do escritor 

moderno como 

profissional em tempo integral, consagrado ao seu trabalho de maneira total e 

exclusiva, indiferente às exigências da política e às injunções da moral e não 

reconhecendo nenhuma outra jurisdição que não a norma especifica de sua arte 

(BOURDIEU, 1996, p. 95). 

 

O problema era que, nessa revolução de anular o burguês para seguir as demandas 

apenas de sua própria arte, os artistas anulavam seus próprios compradores em potencial. A 

partir disso se desenvolveu, então, a ideia de que a boa obra de arte não tinha preço e a arte feita 

para ganhar dinheiro era menor. Bourdieu chama tal fenômeno de “mundo econômico às 

avessas”: “o artista só pode triunfar no terreno simbólico perdendo no terreno econômico (pelo 

menos a curto prazo), e inversamente (pelo menos a longo prazo)” (BOURDIEU, 1996, p. 102). 

Desse modo, formaram-se dois modelos hierárquicos de observação do campo literário no fim 

do século XIX: um segundo o lucro comercial, que colocava o teatro acima do romance e este 

acima da poesia — sendo esses três os grandes gêneros que começaram a se distinguir no 

interior do campo literário na época —, e uma segundo o prestígio, que fazia o inverso, tendo 

acima a poesia, no meio o romance e embaixo o teatro6. 

Considerando essa relação entre o terreno simbólico, onde opera o capital cultural, e o 

terreno econômico, tem-se que a quantidade de capital econômico e cultural cria para o escritor 

                                                           
6 Uma reflexão sobre as tensões entre escritor e mercado no Brasil contemporâneo pode ser encontrada em um 

texto da escritora e ilustradora paulista Aline Valek, que enxerga em sua experiência essa tradicional oposição 

entre campo literário e campo econômico: “Fazer coisas por dinheiro nos rebaixa (...) Escrever então? Não pode. 

Tem que ser por amor. Pela arte. Até porque a própria dinâmica do mercado dificulta um pouco, para a maioria 

dos que seguem o ofício, que isso seja um trabalho. Do tipo remunerado. Que permite pagar as contas. Que 

preenche o vazio da conta corrente” (VALEK, Aline. Problemas de concordância: escrever e ganhar dinheiro. 

Aline Valek – Blog da escritora, maio de 2018. n.p. Disponível em: 

<http://www.alinevalek.com.br/blog/2018/05/problemas-de-concordancia-escrever-e-ganhar-dinheiro/>. Acesso 

em: 31 jul. 18.). 
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uma certa trajetória no campo parecida com a dos outros escritores que tiveram a mesma 

origem, pois eles tendem a operar escolhas parecidas no espaço de tomadas de posição 

artísticas. Nota-se que esse espaço de tomadas de posição não é sempre consciente, ou seja, as 

escolhas dos artistas não são necessariamente estratégias conscientes de distinção 

(BOURDIEU, 1996). 

Aos poucos o campo literário foi tomando forma, com essas e outras regras de 

funcionamento específicas. Uma classificação essencial — que inclusive se vê até no meio 

literário brasileiro hoje em dia — se deu na divisão entre produção pura (da arte pela arte, ou 

da arte “de verdade” de acordo com os próprios membros de tal vertente) e grande produção 

(subordinada às expectativas do grande público). Também passou a existir um tipo de oposição 

secundária dentro do subcampo da produção pura: entre vanguarda e vanguarda consagrada 

(por exemplo, a oposição entre os parnasianos e os “decadentes”). 

Outra norma importante é a que Bourdieu chama de “lógica da revolução permanente”, 

isto é, essa faísca eterna que chama os escritores a revoluções estilísticas ou ideológicas dentro 

do campo literário, inclusive dando base para a ideia de se condenar uma corrente literária 

apenas sob o ponto de vista de que está “ultrapassada”. 

Alguns, tomando nota da 1ógica da revolução permanente que se tornou a lei 

do funcionamento do campo para justificar sua impaciência de chegar a 

sucessão, não hesitam em dizer que 25 anos é uma duração de sobrevivência 

demasiado longa para uma geração literária. [...] Muito raros são os 

movimentos que chegam a impor-se, e a maior parte dos chefes de escola, aliás 

quase todos caídos no esquecimento, permanece sem discípulos. Por toda 

parte, a ruptura inaugural engendra sua repetição em uma nova ruptura 

(BOURDIEU, 1996, p. 145). 

 

Se consolida também nesse período a figura do intelectual, com Émile Zola, que 

recorreu a essa identidade para manter seu crédito como escritor mesmo tendo um alto número 

de vendas, algo que, pela lei que se construía no campo, teria o deslegitimado. O intelectual não 

é um político de carreira, mas intervém no campo político, com armas que não são da política, 

“em nome da autonomia e dos valores específicos de um campo de produção cultural que 

chegou a um alto grau de independência em relação aos poderes” (BOURDIEU, 1996, p. 150, 

grifos do autor). 

Essa revolução que garantiu a própria emergência do campo literário também aconteceu 

no campo da pintura, e esses processos acabaram ajudando um ao outro. Os pintores foram 

abandonando elementos literários (contar, dizer por meio de quadros) para focar em elementos 
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especificamente pictóricos, criando quadros que deveriam obedecer às suas próprias leis 

independentes do objeto representado. Mais tarde, no início do século XX, os escritores se 

afastaram do pictórico e do pitoresco para se aproximar de elementos especificamente literários, 

privilegiando a musicalidade do texto em prol do sentido e da mensagem; o romance “puro” de 

James Joyce, William Faulkner e Virginia Woolf. 

Significa dizer que, de depuração em depuração, as lutas que ocorrem nos 

diferentes campos levam a isolar pouco a pouco o princípio essencial do que 

define propriamente cada arte e cada gênero, a “literariedade”, como dizem os 

formalistas russos, ou a “teatralidade”, com Copeau, Meyerhold ou Artaud 

(BOURDIEU, 1996, p. 160). 

 

Por causa desse fenômeno, Bourdieu defende que estudar a história da autonomização 

de um campo é a única forma legítima de se analisar a essência do campo em questão, dos 

agentes que dele fazem parte e dos produtos que são criados nele. Essa ideia da gênese do 

campo literário se reflete em outros estudiosos da área artística, mesmo que com outros 

conceitos. Por exemplo, na tese Escrita e Leitura: a produção de subjetividade na experiência 

literária, o psicólogo Leonardo Pinto de Almeida expõe que a modernidade trouxe a gênese 

não de um campo literário, mas da própria literatura. Trabalha, então, com “a concepção de que 

o ser da literatura é um efeito da entrada na modernidade, ou, em outras palavras, da morte de 

Deus. Morte que impulsiona a emergência de um novo modo de experienciar a vida e, 

consequentemente, a escrita” (ALMEIDA, 2006, p. 16). 

Almeida diz que a sociedade moderna reagiu de algumas maneiras diferentes ao 

fenômeno da “morte de Deus” (fim da crença em uma Verdade absoluta e consequente 

proliferação de verdades relativas), e uma delas seria uma espécie de niilismo, que ele chama 

de “niilismo passivo”, “que postula novos valores a tomar o lugar do Deus morto, tais como: o 

progresso, a evolução, a felicidade para todos, o avanço científico, o alcance do bem-estar 

próprio e da comunidade, e assim por diante” (ALMEIDA, 2006, p. 17). Essa espécie de 

abandono seria a liberdade do sujeito moderno de criar seu próprio caminho, apesar de sua 

dificuldade em lidar com a própria finitude e de existir sem algo superior a guiar seus passos. 

A escrita e a autoria seriam, então, substitutos de Deus. 

Sendo a experiência moderna atravessada pela força deste acontecimento 

[morte de Deus], a relação com a morte e com a linguagem não poderia 

continuar a mesma. A mudança se evidencia e é através deste fato que Foucault 

constrói seu conceito de literatura. Segundo ele, a entrada na modernidade 

possibilitou uma nova forma de experiência no campo da escrita: a literatura 

(ALMEIDA, 2006, p. 25). 
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Visto isso, seria possível dizer que o que Bourdieu chama de campo literário, Michel 

Foucault7 (1964 apud ALMEIDA, 2006) chama simplesmente de literatura? Mais ou menos. 

Foucault coloca o início da literatura num momento um pouco anterior a Flaubert, Baudelaire 

e o Parnasianismo. Contudo, é possível pensar no período analisado por Foucault como um 

começo da literatura moderna, enquanto o período analisado por Bourdieu seria uma 

consolidação da mesma. Como colocado pelo crítico literário James Wood (2012), Flaubert não 

inventou as técnicas do romance moderno, mas foi o primeiro a reuni-las todas em uma obra. 

O próprio Foucault fala da diferença entre a transgressão no campo da escrita no período 

setecentista e no oitocentista, sendo os primeiros conformistas e os segundos, estes sim, 

revolucionários. 

Ele [Foucault] salienta que, até o século XVIII aproximadamente, a escrita era 

condicionada pela repetição de uma fala precedente. Logo, poderíamos frisar 

que, nas obras de linguagem, o motor ou a fonte do discurso seria a Verdade 

Revelada contida nas palavras divina ou da Tradição. A obra de linguagem 

teria um fim: o de colocar a revelação em jogo (ALMEIDA, 2006, p. 33). 

 

Os estudos da dramaturga Renata Pallottini (1989) sobre a concepção de personagem ao 

longo da história ocidental também podem servir de parâmetro para mostrar a diferença da 

ficção pré-moderna (ou obras de linguagem, para Foucault) e da literatura moderna. O 

personagem da Antiguidade e o da Idade Média eram personagem-objeto, meras representações 

de forças morais. Passaram a ser personagem-sujeito, agindo pela vontade livre — como postula 

Hegel8 (1964 apud PALLOTTINI, 1989) em sua teoria sobre a estética —, quando o próprio 

sujeito humano passou a ser livre: com a morte de Deus e a virada para a modernidade. Ora, se 

a forma de se fazer obras escritas mudou, foi porque a forma de ser sujeito humano mudou. 

Mais do que tudo, a forma de ser escritor mudou. Neste trabalho, o escritor do qual se trata é 

um sujeito posterior a essa virada moderna que foi, sobretudo, reformulação de identidades. 

De acordo com o sociólogo jamaicano Stuart Hall (2005), a “crise de identidade” 

moderna é um processo amplo de transformação das velhas identidades, que viam o indivíduo 

como unificado, para a fragmentação do indivíduo moderno. As sociedades modernas, pós-

globalização, ao contrário das sociedades tradicionais, têm a característica da mudança 

constante. A vida toma uma forma reflexiva em que os ensinamentos não vêm mais da tradição, 

e sim das práticas sociais correntes. Isso porque as próprias sociedades modernas não são 

                                                           
7 FOUCAULT, Michel. Littérature et langage. [s.l.]: [s.n.], 1964. pp. 86-104. 
8 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estética. Poesia. Tradução: Álvaro Ribeiro. Lisboa: Guimarães, 1964. 
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centralizadas, e sim constituídas pela diferença; “a identidade muda de acordo com a forma 

como o sujeito é interpelado ou representado” (HALL, 2005, p. 21). 

Sob a prerrogativa que que não existe, nas ciências sociais, uma formulação absoluta 

para o conceito de “identidade”, Hall apresenta três noções de identidade inscritas na história 

da humanidade, sobretudo do ocidente: 1) Sujeito do iluminismo: nasce com um “centro”, que 

é sua essência dotada de razão e consciência. É uma concepção individualista. 2) Sujeito 

sociológico: desponta com a complexidade do mundo moderno. O centro do sujeito não é 

autossuficiente, e sim dependente das relações interpessoais, que mediam valores, sentidos e 

símbolos; em outras palavras, cultura. O sujeito ainda tem uma essência, o “eu real”, mas que 

interage com a estrutura do mundo exterior, e essa interação do eu com a sociedade forma a 

identidade. É uma visão consolidada pelo interacionismo simbólico. 3) Sujeito pós-moderno: a 

identidade não é mais essencial, nem mesmo fixa. É “formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados ou interpretados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam” (HALL, 2005, p. 13). Possuímos identidades contraditórias e às vezes 

temporárias dentro de nós, não mais unificadas num “eu”. 

 Antes do Renascimento, o indivíduo era visto como uma parte da ordem secular e divina 

das coisas, portanto sua individualidade era vivida e conceituada de um modo diferente. “O 

nascimento do ‘indivíduo soberano’, entre o Humanismo Renascentista do século XVI e o 

Iluminismo do século XVIII, representou uma ruptura importante com o passado.” (HALL, 

2005, p. 25). No século XVII, René Descartes com sua filosofia do “cogito, ergo sum” — penso, 

logo sou — contribuiu para a concepção do sujeito racional, pensante, por isso mesmo 

conhecido também como “sujeito cartesiano”. O filósofo inglês John Locke, um dos principais 

expoentes do liberalismo, também foi um dos teóricos desse tipo de sujeito. 

 A industrialização, os conglomerados empresariais, a formação de classes e a burocracia 

que vieram com os Estados modernos a partir do século XX tornaram defasadas as teorias 

individualistas do liberalismo e até mesmo da economia marxista, que lhe fazia frente. Assim 

emergiu uma teoria mais social do sujeito, definido no interior dessas grandes estruturas 

modernas; essa teoria apareceu no seio das ciências sociais que, nessa época, se desenvolviam 

inclusive como disciplinas específicas, deixando o indivíduo soberano para a psicologia e 

alguns ramos da economia e o indivíduo que se forma em relação com a sociedade para a 

sociologia (HALL, 2005). 
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Nesta linha de raciocínio, Hall propõe que as ciências sociais do século XX trouxeram 

“descentramentos” importantes para a transição da ideia de sujeito cartesiano para a ideia de 

sujeito social. O primeiro teria vindo com o filósofo francês Louis Althusser e seu pensamento 

contrário à ideia de essência universal do Homem, que trouxe uma contribuição importante para 

a concepção do sujeito social. 

Em segundo lugar, a teoria freudiana do inconsciente, já que o inconsciente teria um 

funcionamento diferente da Razão e, portanto, não se contemplaria mais por um “penso, logo 

sou”. Na psicanálise freudiana lida por Lacan, “a identidade é realmente algo formado, ao longo 

do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento” (HALL, 2005, p. 38). 

O terceiro descentramento estaria na linguística de Saussure, que diz que quando os 

sujeitos usam a língua, não são por isso seus autores, já que os sistemas linguísticos preexistem 

aos indivíduos, sendo sistemas sociais, e não individuais. Além disso, a língua tem significado 

pelas relações de similaridade e diferença (a noite é noite porque não é dia), assim como a 

identidade (eu sou eu porque não sou o outro). 

O quarto descentramento teria sido produzido por Foucault em sua teoria do poder 

disciplinar, espécie de poder surgido no século XIX por meio do que o autor francês chama de 

“instituições de sequestro” (prisões, escolas, hospitais, etc.). Nesse ponto de vista, “quanto mais 

coletiva e organizada a natureza das instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a 

vigilância e a individualização do sujeito individual” (HALL, 2005, p. 43). 

O feminismo e outros movimentos sociais e de contracultura que emergiram nos anos 

1960 (o grande marco da modernidade tardia, segundo Hall) teriam trazido o quinto 

descentramento do sujeito. Eram contra a burocracia, contra o liberalismo e o estalinismo, 

contra a classe política, carregavam em si uma cultura e assim apelavam para sua identidade 

social (como mulheres, como gays e lésbicas, como negros, etc.). O feminismo, em especial, 

questionava mais a concepção do sujeito cartesiano, por meio de um questionamento das 

barreiras entre público e privado (levando para a política questões de “dentro de casa”) e de um 

questionamento à formação das identidades de gênero. 

Falando sobre identidade cultural nacional, Hall diz que essas identidades são forjadas, 

e não inatas, e que o inglês sabe que é inglês 

devido ao modo como a ‘inglesidade’ (Englishness) veio a ser representada — 

como um conjunto de significados — pela cultura nacional inglesa [...] As 
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pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da 

ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional (HALL, 2005, p. 

49, grifos do autor). 

 

Isso pode ser aplicado ao escritor que sabe que é escritor por causa do conjunto de 

significados representados pela categoria “escritor”. Só que “escritor” não traz significados tão 

concretos quanto “inglês” ou qualquer outra categoria de identidade nacional traz ou pelo 

menos aparenta trazer. Isso pode explicar um fenômeno constatado nesta pesquisa: pessoas que 

exercem o mesmo ofício (escrita ou criação de histórias) tendo ideias diferentes quanto ao seu 

pertencimento à categoria “escritor”9. 

Além disso, Hall (2005) aponta a identidade como uma estrutura de poder cultural. Por 

exemplo, a identidade da nação britânica não seria resultado de uma cultura unânime, mas da 

hegemonia de uma cultura inglesa sulista fortemente masculina se representando como a cultura 

britânica essencial. No campo artístico, essa visão se relaciona com a questão colocada tanto 

por Becker quanto por Bourdieu da luta pela legitimidade dos conceitos, títulos, categorias ou 

como se queira chamar. “Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos 

e em algumas circunstâncias, impô-las” (BECKER, 2008, n.p.)10, mas a imposição está sempre 

entrelaçada em uma disputa pelo poder de impor. As relações de poder também estão por trás 

das formas de tratamento dos componentes do mundo da arte sobre aqueles que não seguem 

essas “regras” (podendo as regras serem chamadas de “valores”): os chamados desviantes ou 

outsiders. Assim, a questão da identidade e do desvio é também uma questão política. Os 

outsiders existem em qualquer grupo social que carregue uma identidade como grupo: os 

escritores, os artistas em geral, os ingleses, os brasileiros, até mesmo os seres humanos 

saudáveis, por exemplo. 

quer uma regra tenha força de lei ou de tradição, quer seja simplesmente 

resultado de consenso, a tarefa de impingi-la pode ser o encargo de algum 

corpo especializado, como a polícia ou o comitê de ética de uma associação 

profissional; a imposição, por outro lado, pode ser uma tarefa de todos, ou pelo 

menos a tarefa de todos no grupo a que a regra se aplica (BECKER, 2008, n.p.). 

 

 Estudar o desvio compete a esta pesquisa porque tão importante quanto saber o que 

fundamenta o título de escritor é saber o que respalda o não-título de escritor, ou o título de 

não-escritor. Em outras palavras, a busca não é só pelos motivos daqueles que se consideram 

escritores, mas também pelos motivos daqueles que não se consideram enquanto tal e pelos 

                                                           
9 Esses aspectos serão devidamente tratados no capítulo 2. 
10 OBS: paginação irregular. 
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discursos dos escritores autodeclarados sobre o que é ser escritor — que abarca, 

consequentemente, o que não é ser escritor na visão dessas pessoas. 

 Um exemplo desse tipo de discurso enunciado por alguém que se considera escritor está 

na citação que faz Bueno (2010) do romancista e ensaísta argentino Ernesto Sabato11 (2003, 

n.p. apud BUENO, 2010, p. 334): “O verdadeiro escritor, ao escrever, vai além do passatempo 

e da diversão: precisa alimentar o fanatismo da escrita. Ao investigar a impureza da vida, o 

artista oferece um testemunho do mundo e do homem de seu tempo”. Tal citação, assim como 

o próprio artigo de Bueno — em que ele define o que é um escritor para, então, falar sobre a 

atividade dessas pessoas — é um exemplo de narrativa feita sobre a identidade. O adjetivo 

“verdadeiro” e o verbo no infinitivo “precisa”, no texto de Sabato, são grandes indicativos de 

um discurso que pretende definir uma categoria identitária, pela descrição das características 

dos indivíduos que merecem o título de escritores; por consequência, o discurso cria também 

os outsiders, aqueles que, mesmo se considerando escritores, não se encaixam nessa definição. 

Para Sabato, seriam falsos escritores, por exemplo, aqueles que realizassem seu ofício apenas 

por diversão. 

 Visto tudo isso, verifiquemos de uma vez os dados quantitativos e qualitativos coletados 

para se explorar as versões da identidade de escritor que irrompem entre os “escrevedores” — 

para usar um termo de Bourdieu — brasileiros contemporâneos contemplados por amostragem 

nesta pesquisa.  

                                                           
11 SABATO, Ernesto. O escritor e seus fantasmas. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. Página não citada. 
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2. Mais de seiscentos jeitos de ser escritor 

 

 

 Entre os dias 7 e 14 de novembro de 2017, lancei um questionário por meio da 

ferramenta online Google Forms com 17 variáveis — 16 obrigatórias e 1 com a obrigatoriedade 

condicionada pela variável anterior — com o objetivo de coletar dos respondentes dados 

socioeconômicos e informações sobre sua relação com a escrita. O questionário, intitulado 

“Como alguém se torna escritor?”, obteve 663 respostas. 

A triagem dos respondentes teve como objetivo formar uma amostra de pessoas 

interessadas pela criação literária. O questionário foi divulgado no dia 7 de novembro por meio 

de um vídeo no meu canal do YouTube Ficçomos, que na época tinha aproximadamente 29.800 

inscritos e tem como público-alvo pessoas que desejam melhorar suas habilidades na produção 

de textos diversos. No dia 8 de novembro, divulguei o questionário pelo mesmo vídeo, dessa 

vez postado na minha página no Facebook, que na época tinha em torno de 6.945 seguidores e 

tem como público-alvo as pessoas inscritas no canal Ficçomos. Soube de duas pessoas que 

divulgaram esse questionário por conta própria durante o tempo em que ele ficou aberto (talvez 

outras tenham divulgado sem meu conhecimento). Além disso, qualquer pessoa que entrasse 

no link do questionário poderia respondê-lo, e apenas quem teve acesso à internet durante o 

tempo em que o questionário ficou no ar pôde respondê-lo. Constatei que quatro respostas 

foram computadas duas vezes, de forma idêntica, mas isso não altera significativamente o 

resultado. 

Vistas essas condições, reproduz-se a seguir o resumo das respostas. Nas variáveis 

“Qual é o seu sexo?”, “Que tipo de texto você costuma escrever?” e “Você tem algum livro 

publicado?”, os respondentes tiveram a opção de adicionar categorias de resposta; nestas duas 

últimas, agrupei as categorias criadas por respondentes e criei tabelas resumidas, como ficará 

explicado a seguir, na apresentação e análise dos dados. Para a variável “Por que você se 

considera ou não se considera escritor?”, que exigia resposta aberta, categorizei e agrupei as 

respostas por conta própria, visto que a plataforma Google Forms fornece apenas os resultados 

brutos desse tipo de questão. 

Ressalta-se que, na ocasião da aplicação do questionário, a ideia com a pesquisa era 

entender em que condições os escritores brasileiros contemporâneos se iniciam nessa atividade; 
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só depois mudei o foco da pesquisa, querendo entender o que faz os escritores se identificarem 

como pertencentes a essa categoria. Essa mudança fez com que a última variável do 

questionário, “Por que você escreve?”, perdesse parte de sua relevância, se considerada 

particularmente. Por isso, optou-se por não categorizar as respostas dessa variável e, assim, não 

incluir tais respostas neste texto. Porém, em alguns casos, as respostas da variável “Por que 

você escreve?” foram usadas como auxílio para interpretar e categorizar as respostas da variável 

“Por que você se considera ou não se considera escritor?”. 

 

 

2.1. Resultados do questionário 

 

 

 Nesta seção, serão apresentadas e analisadas as respostas ao questionário na seguinte 

ordem: em primeiro lugar, os dados socioeconômicos da amostra, de modo que se tenha um 

perfil dos respondentes no que concerne a: idade, sexo, raça, religião, escolaridade, renda 

familiar e estado onde mora. O perfil geral será comparado ao específico dos respondentes que 

se consideram escritores, conforme afirmaram na variável “Você se considera escritor?”. Estes 

somam 368 sujeitos, representando 55,5% do total. Desta forma busca-se obter, por 

amostragem, o perfil dos escritores brasileiros contemporâneos. Em segundo lugar, as respostas 

às variáveis que abordam o interesse pela escrita, a identificação dos respondentes com a 

categoria “escritor” e a relação deles com suas obras. 

 

 

2.1.1. Dados socioeconômicos 

  

 

Tabela 1 – Quantos anos você tem? 

Faixa etária % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 
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De 18 até 24 40,6% 44,6% 

De 12 até 17 37,9% 37% 

De 25 até 34 14,6% 12,2% 

De 35 até 54 6% 5,7% 

De 0 até 11 0,8% 0,5% 

55 ou mais 0,2% - 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

No tocante à idade, observa-se um protagonismo de jovens. Entre todos os respondentes, 

apenas 6,2% dos ultrapassam os 35 anos. Não se esperava que a quantidade de adultos acima 

de 55 anos fosse tão baixa (0,2%, isto é, 1 pessoa), já que, no período em que o questionário foi 

divulgado, essa faixa etária representava 2,1% do público do Ficçomos. Do mesmo modo, 

surpreendeu a quantidade de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos (38,7%) em relação à de 

adultos entre 18 e 54 anos (61,2%), já que, no período, o público do Ficçomos tinha 84,6% de 

adultos nessa faixa etária e 13,1% de adolescentes entre 13 e 17 anos, não sendo disponibilizada 

pelo YouTube a quantidade de crianças abaixo de 13 anos. 

Entre os que se consideram escritores, o perfil é semelhante, sendo a maior diferença 

percentual entre as pessoas de 18 até 24 anos: um aumento de 4% em relação ao total. Além 

disso, entre os escritores, não há nenhum sujeito com 55 anos ou mais. 

 

Tabela 2 – Qual é a sua escolaridade? 

Grau de escolaridade % geral 
% dos que se 

consideram escritores 

Ensino médio incompleto ou cursando 29,6% 27,2% 

Ensino superior incompleto ou cursando 27,6% 29,1% 

Ensino médio completo 16,1% 16,8% 

Ensino fundamental incompleto ou cursando 11,6% 12,2% 

Ensino superior completo 6,8% 6,3% 

Pós-graduação completa 4,1% 3,5% 

Ensino fundamental completo 2,6% 3,3% 

Pós-graduação incompleta ou cursando 1,7% 1,1% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 
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Na variável sobre o grau de escolaridade, 39,9% dos respondentes têm ensino básico 

(fundamental e médio) incompleto ou cursando. Esse dado dialoga com a variável sobre faixa-

etária na medida em que 38,7% dos respondentes apresentam idade compatível com o período 

escolar, ou seja, entre 0 e 17 anos. A quantidade de pessoas que já ingressou ou está cursando 

ensino superior aparece em segundo lugar na amostra geral, representando 27,6% dos sujeitos, 

mas quando são observados apenas os que se consideram escritores, tem-se que as pessoas com 

ensino superior completo ou cursando passam a ser maioria (29,1%). 

 

Tabela 3 – Qual é o seu sexo? 

Gênero % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 

Feminino 56,4% 56,8% 

Masculino 43,4% 43,2% 

Gênero fluido 0,2% - 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Do ponto de vista da composição de gênero, a maioria das respostas veio de mulheres, 

representando 56,4%, enquanto 43,4% dos respondentes são homens e 0,2%, isto é, 1 

respondente, é gênero fluido, categoria inscrita pela pessoa. Entre os escritores, o percentual é 

quase idêntico, com variação de 0,2% em cada categoria. 

É interessante atentar para o fato de que categoria “gênero fluido” parte da noção de 

gênero não como característica exclusivamente biológica, mas subjetiva e construída nas 

relações sociais, o que diferenciaria “gênero” de “sexo”, sendo o gênero um artifício flutuante 

e independente do corpo do sujeito (BUTLER, 2003). Portanto, o gênero não seria fixo, 

podendo variar inclusive em um mesmo sujeito segundo sua própria noção do eu. Tal concepção 

cabe na ideia de Hall (2005) sobre a identidade descentrada dos sujeitos modernos. No rastro 

do pensamento desse autor, seria possível considerar que as identidades são fluidas à medida 

em que os indivíduos modernos, com uma crescente autonomia em função do manejo das 

tecnologias de comunicação e informação, não se sentem mais fadados a uma inserção fixa nas 

identidades tradicionais. 
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Tabela 4 – Qual é a sua raça/etnia? 

Raça/etnia % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 

Branco 51,7% 54,3% 

Pardo 34,5% 32,6% 

Preto 9,7% 8,7% 

Amarelo 3,1% 3,3% 

Índio 0,9% 1,1% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

O perfil racial mostra uma maioria de brancos, que representam 51,7% do total de 

respondentes, aumentando em 2,6% quando contados apenas os que se consideram escritores. 

Tanto o percentual de amarelos quanto de índios também sobe entre os escritores, ambos com 

acréscimo de 0,2%. Já a quantidade de pretos diminui 1% e a de pardos diminui 1,9% entre os 

escritores. 

No perfil da população brasileira em geral, há uma diferença de proporção significativa 

em relação a este trabalho no que se refere a brancos e negros12. De acordo com o PNAD 2015, 

45,2% dos brasileiros se autodeclaram brancos, 45,1% pardos e 8,9% pretos, somando 54% de 

negros. Porém, entre os respondentes da presente pesquisa que se consideram escritores, 

somam-se 41,3% de negros, sendo 8,7% pretos e 32,6% pardos, enquanto os escritores brancos 

representam 54,3%. 

Uma hipótese para se explicar essa contradição é que a falta de escritores negros 

consagrados em posições de prestígio no campo literário diminui a perspectiva de 

representatividade dos jovens negros nesse campo — ressaltando que a maior parte da amostra 

é de jovens em formação no ensino básico —, diminuindo seu interesse pelas atividades 

literárias. 

Como se verá adiante nas tabelas referentes à faixa de renda (Tabela 6) e local de 

moradia (Tabela 7), tudo indica que grande parte desses jovens vive nas periferias de estados 

da Região Sudeste, precisamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Provavelmente o 

público que mais acessa o Ficçomos e outros canais a ele associados se identifica com a vida 

                                                           
12 Entende-se por negros a somatória de pretos e pardos. 
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literária que flui mais amplamente no país e com os espaços em que ela se dá, isto é, livrarias, 

eventos literários, clubes de leitura, etc. 

Acontece que nas livrarias os autores negros são minoria extrema, já que, pelo modelo 

de negócio praticado, os livros mais proeminentes são aqueles publicados por grandes editoras 

que têm dinheiro para custear esse destaque. Pois bem: dos romances publicados pelas maiores 

editoras do Brasil entre 1990 e 2004, 93,9% são de autores brancos (DALCASTAGNÈ, 2011, 

p. 31). Também vale lembrar a polêmica criada em torno da Flip — Festa Literária Internacional 

de Paraty, um dos maiores eventos literários do Brasil — por escritores negros que denunciaram 

a ausência sistemática de seus representantes em todas as edições.  A resistência negra impeliu 

os organizadores da Flip a homenagearem o escritor negro Lima Barreto em 2017 e a incluírem 

na programação oficial da edição de 2018 diversos eventos com a escritora Conceição Evaristo, 

primeira mulher negra a concorrer a uma vaga na Academia Brasileira de Letras — vaga que 

perdeu para um homem branco, inclusive13. 

Portanto, a desvalorização da produção intelectual negra e o racismo institucional 

responderiam pelo fechamento dos espaços convencionais à literatura negra. Tendo em vista 

que o racismo na sociedade brasileira é estrutural e estruturante, entre outras razões porque 

naturaliza as desigualdades sociorraciais (ALMEIDA, 2018), pode ser este também o motivo 

silencioso a explicar a baixa incidência de sujeitos negros no estudo aqui relatado. 

 

Tabela 5 – Qual é a sua religião? 

Religião % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 

Não sigo nenhuma religião 54,3% 51,6% 

Cristã catolicismo 18,1% 16,3% 

Cristã protestantismo 15,8% 17,7% 

Kardecismo 4,1% 4,9% 

Testemunha de Jeová 2,0% 2,4% 

Cristã adventismo 1,8% 2,4% 

Neopaganismo 1,4% 1,9% 

Budismo 1,2% 1,6% 

Cultos afro-brasileiros 0,6% 0,5% 

                                                           
13 Ver < https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/30/cultura/1535658767_015684.html>. 



33 
 

Cristã mormonismo 0,3% 0,3% 

Judaísmo 0,3% - 

Islamismo 0,2% 0,3% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Percebe-se que, do total de respondentes, mais da metade (54,3%) não segue nenhuma 

religião, o que enquadra tal categoria em primeiro lugar para a variável em questão. O 

catolicismo aparece em segundo lugar, com 18,1% de representantes, e em terceiro lugar o 

protestantismo, com 15,8%. Já entre os escritores, a quantidade de pessoas sem religião cai, 

mas continua superior à metade, chegando a 51,6%. Os católicos representam 16,3% dos 

escritores e os protestantes, 17,7%. 

É notável que os números divergem bastante do perfil religioso da população brasileira 

levantado pelo último censo do IBGE (2010), que aponta 65% dos brasileiros como católicos, 

cerca de 20% como protestantes14 e 8% sem religião. Entre os escritores levantados neste 

estudo, a porcentagem de católicos é muito menor do que a do censo, sendo mais baixa do que 

a de protestantes, e a porcentagem de pessoas sem religião é quase 7 vezes maior. 

Isso é ainda mais interessante se for levada em conta a pesquisa do Instituto Pró-Livro 

com execução do IBOPE Retratos da Leitura no Brasil (2016), que teve sua última edição 

realizada em 2015 e publicada em 2016. Essa pesquisa indica que os gêneros literários mais 

consumidos pelos leitores brasileiros, representados por uma amostra de 2.798 pessoas, são a 

Bíblia (citado por 42% dos respondentes) e livros religiosos (citado por 22% dos respondentes). 

Uma hipótese para tal diferença de perfil religioso entre escritores e leitores é que os 

consumidores de arte não são necessariamente artistas; no caso, leitores não são 

necessariamente escritores. Indo mais afundo, entra-se novamente na questão da morte de Deus 

relacionada à escrita (ALMEIDA, 2006). Conforme o autor, a escrita literária seria uma 

atividade que, para muitos de seus realizadores, substitui Deus e as tradições na transmissão de 

ensinamentos reguladores da vida. Isso se aplicaria aos escritores em geral pela característica 

de sua atividade, mas a leitura não teria essas mesmas características. A escrita constituiria na 

supressão do autor em nome da força maior que é sua obra, e assim ele alcançaria a experiência 

total do escrever, mas a experiência da leitura não seguiria os mesmos preceitos. “O leitor é 

                                                           
14 O IBGE coloca a religião cristã adventista junto de outras religiões protestantes, por isso não foi possível 

reunir a porcentagem exata, mas a margem de erro é de 2%. 
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solicitado pelo texto a exercer sua liberdade na produção de sentido” (ALMEIDA, 2006, p. 

126). Assim, o leitor não busca o vazio, o abismo, a falta, como o escritor; ao contrário, busca 

uma presença. Portanto, faz sentido que os leitores busquem experiências religiosas, enquanto 

os escritores se desligam da religião. 

Talvez o grande número, constatado por esta pesquisa, de pessoas sem religião que 

realizam a atividade da escrita e se identificam como escritores possa ser entendido pela ideia 

de que a experiência da escrita tem a capacidade de satisfazer necessidades que a religião 

satisfaria. 

 

Tabela 6 – Qual é a sua renda familiar? 

Faixa de renda15 % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 

De R$1.874,00 a R$3.748,00 23,2% 25,0% 

De R$937,00 a R$1.874,00 22,3% 22,6% 

De R$3.748,00 a R$5.622,00 9,4% 9,0% 

De R$469,00 a R$937,00 8,4% 8,4% 

De R$5.622,00 a R$9.370,00 6,9% 6,0% 

De R$9.370,00 a R$14.055,00 4,5% 4,3% 

Menos de R$469,00 1,2% 1,9% 

Mais de R$18.740,00 0,6% 1,1% 

De R$14.055,00 a R$18.740,00 0,2% 0,3% 

Não sei/ Prefiro não dizer 23,2% 21,5% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

A maior concentração dos respondentes está na faixa da renda familiar de 2 a 4 salários 

mínimos, correspondendo a 23,2% da amostra. Em seguida, aparece um grande percentual de 

sujeitos na faixa de 1 a 2 salários mínimos (22,3% do total). Portanto, a maior incidência é de 

pessoas com renda familiar entre 1 e 4 salários mínimos. Essas também são as faixas de renda 

preponderantes entre os respondentes que se consideram escritores. 

Dados assim não eram esperados em uma pesquisa sobre literatura e escrita, já que 

geralmente as classes mais baixas têm menos acesso à leitura e à educação de qualidade no 

                                                           
15 Faixas baseadas no salário mínimo de 2017: R$ 937,00. 
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Brasil (MEC/SASE). Além disso, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016), 

60% dos brasileiros com renda familiar até 4 salários mínimos (em uma amostra de 5.012) não 

são leitores, isto é, declararam não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses. Esta nova 

divergência entre o perfil dos escritores e o dos leitores pode ser apenas resultado dos limites 

inerentes às pesquisas por amostragem, mas também pode indicar que os escritores brasileiros 

não são necessariamente leitores. 

Pode-se pensar que a maioria dos escritores tenha baixa renda pela carência de retorno 

financeiro dessa atividade, mas não creio que seja a questão, já que a maioria dos respondentes 

desta pesquisa não tem a escrita como meio de subsistência no presente. 

 

Tabela 7 – Onde você mora? 

Local16 % geral 
% entre os que se 

consideram escritores 

São Paulo 28,5% 30,2% 

Rio de Janeiro 15,7% 15,8% 

Minas Gerais 8,7% 8,2% 

Rio Grande do Sul 5,4% 6,3% 

Bahia 5,0% 6,0% 

Paraná 4,2% 4,9% 

Ceará 3,8% 2,7% 

Pernambuco 3,3% 3,0% 

Santa Catarina 3,2% 3,0% 

Distrito Federal 2,7% 1,9% 

Espírito Santo 2,4% 2,7% 

Maranhão 1,8% 1,4% 

Pará 1,7% 1,4% 

Goiás 1,5% 0,8% 

Paraíba 1,4% 1,9% 

Rio Grande do Norte 1,4% 1,4% 

Alagoas 0,9% 1,1% 

Amazonas 0,9% 1,1% 

                                                           
16 Para esta variável, a unidade de referência considerada foram os estados brasileiros. 
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Rondônia 0,6% 0,3% 

Acre 0,5% 0,8% 

Amapá 0,5% 0,3% 

Sergipe 0,5% 0,5% 

Mato Grosso 0,3% 0,5% 

Mato Grosso do Sul 0,3% - 

Piauí 0,3% 0,5% 

Roraima 0,2% 0,3% 

Tocantins 0,2% 0,3% 

Fora do Brasil 2,0% 2,2% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

  

 Há um protagonismo claro da região Sudeste. Seus estados — São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Espírito Santo — abrigam 55,3% dos respondentes. Entre os escritores, o 

percentual sobe para 56,9%. Além de ser a região mais populosa do Brasil, concentrando 42% 

da população nacional (IBGE, 2018), o PNAD 2015 aponta o Sudeste como a região onde mais 

brasileiros têm acesso à internet: 65,1% dos moradores dessa região com idade acima de 10 

anos utilizam a internet. Posto que o instrumento de pesquisa utilizado dependeu do acesso dos 

respondentes à internet, esse dado pode ajudar a entender o volume de moradores do Sudeste 

representados na pesquisa. 

A região Centro-Oeste também se destaca, mas por ser aquela onde há a mais 

significativa diminuição do percentual de escritores em relação à amostra geral. 4,8% dos 

respondentes moram nessa região, mas entre os que se consideram escritores, os moradores do 

Centro-Oeste caem para 3,2%. A diferença percentual também chama atenção no estado do 

Ceará, sendo os moradores desse local 3,8% do total de respondentes, mas apenas 2,7% dos 

que se consideram escritores. 

Acrescenta-se que 2% dos respondentes moram fora do Brasil, sendo esse percentual 

maior entre os escritores: 2,2%. Dadas as particularidades do instrumento de pesquisa, não é 

possível saber se tais pessoas são brasileiras residentes no exterior ou se são naturais de outros 

países. Não pensei nessa possibilidade antes de aplicar o questionário. 
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2.1.2. Dados relativos ao interesse pela escrita 

  

 

Tabela 8 – Você gosta de escrever? 

Resposta % 

Sim 98,6% 

Não 1,4% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

O gosto pela escrita é dominante na amostra. Cruzando-se estas informações com as 

resultantes da variável “Por que você se considera ou não se considera escritor?” tem-se que 

100% das pessoas que se consideram escritoras gostam de escrever. Entre os 9 respondentes do 

questionário que não gostam de escrever (1,4% do total), nenhum se considera escritor, embora 

7 afirmem realizarem ou já terem realizado a atividade da escrita. Portanto, a falta de gosto pela 

escrita não impede as pessoas de realizarem essa atividade, mas as impede de se considerarem 

escritoras, ao mesmo tempo em que o maior motivo para as pessoas se considerarem escritoras, 

como será visto mais adiante (Tabela 11), é o gosto pela escrita. 

 

Tabela 9 – Caso tenha respondido “sim” na questão anterior: com que idade, mais ou menos, você começou a 

gostar de escrever? 

Faixa etária % 

De 12 até 17 52,8% 

De 0 até 11 39,9% 

De 18 até 24 5,4% 

De 25 até 34 1,1% 

De 35 até 54 0,8% 

55 ou mais 0,2% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 
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Gráfico 1 – Caso tenha respondido “sim” na questão anterior: com que idade, mais ou menos, você começou a 

gostar de escrever? 

 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

A adolescência, isto é, a faixa de 12 a 17 anos, aparece como fase em que mais pessoas 

tomaram gosto pela escrita. 52,8% dos respondentes afirmam terem começado a gostar de 

escrever nessa idade. A faixa infantil, de 0 a 11 anos, ocupa o segundo lugar, correspondendo 

a 39,9% dos respondentes. É considerável o fato de que estas são fases escolares, mas também 

deve ser levada em conta a faixa etária dos respondentes, conforme a Tabela 1: o segundo maior 

percentual (37,9%) ainda tem de 12 a 17 anos, o que significa que tais pessoas não poderiam 

ter começado a gostar de escrever com uma idade superior a essa. 

 

Tabela 10 – Você se considera escritor? 

Resposta % 

Sim 55,5% 

Não sei 25,5% 

Não 19,0% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Como já foi registrado, o total de respondentes ao instrumento de pesquisa aplicado foi 

de 663. Destes, 368 (55,5%), se consideram escritores. Os que não sabem se se consideram 

escritores (25,5%) são 169. Já os que não se consideram escritores somam 126, representando 

19% do total. 
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Comparando-se o percentual dos que gostam de escrever (98,6%) e dos que se 

consideram escritores (55,5%), percebe-se que o gosto pela escrita não poderia ser tomado 

como único parâmetro de legitimação para a identidade de escritor, já que 46,7% dos sujeitos 

que gostam de escrever não se consideram ou não sabem se se consideram escritores17. 

A próxima variável inquiria “Por que você se considera ou não se considera escritor?” 

Para as respostas, serão apresentadas apenas as tabelas resumidas (Tabelas 11, 12, 13 e 14), 

pois a tabela original é grande demais, visto que era uma questão aberta e obteve 663 respostas. 

A categorização para criação das tabelas resumidas buscou identificar, nas respostas, 

informações que se repetissem em sua essência, sendo possível que um mesmo sujeito 

informasse mais de um motivo para se considerar ou não escritor. Assim, por exemplo, 

enquadrou-se em ambas as categorias “Gosto/paixão pela escrita ou criação de histórias” e 

“Visão da escrita ou criação de histórias como atividade que ocupará o futuro” a resposta 

“Porque, por mais que seja por um hobby, que faço mais para divertimento, ainda levo isso a 

sério, e um dia quero publicar um livro. Amo escrever e me empenho bastante para melhorar. 

Almejo, um dia, tornar-me um grande escritor.” 

A Tabela 11 se refere às pessoas que responderam “sim” à variável “Você se considera 

escritor”?, apresentando os motivos de tal identificação. Seguem essa lógica as tabelas 

seguintes, mostrando os motivos pelos quais os respondentes não se consideram escritores, na 

Tabela 12, e não sabem se se consideram escritores, na Tabela 13. A Tabela 14 agrupa as 

categorias que se repetem nas Tabelas 12 e 13, já que as pessoas que não sabem se se 

consideram escritoras revelaram — assim como as que não se consideram — motivos que 

caracterizam uma possível visão daquilo que eles não portam e que um escritor deveria portar. 

Primeiro as quatro tabelas serão apresentadas, depois serão feitos comentários sobre elas 

conjuntamente. 

Tabela 11 – Dos que se consideram escritores (SIM; total de 368) 

Motivo Qnt. % 

Gosto/paixão pela escrita ou criação de histórias 106 28,8% 

Simplesmente realiza a atividade da escrita 47 12,8% 

Expressão das próprias ideias / mensagens / sentimentos / imaginação através 

da escrita 

41 11,1% 

                                                           
17 Do total de 663 respondentes, 654 (98,6%) gostam de escrever. Entre estes, 286 (46,7%) não se consideram ou 

não sabem se se consideram escritores. 
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Dedicação de tempo / esforço extraordinário à escrita ou criação de histórias 41 11,1% 

Já publicou obras (em formato físico ou virtual) 37 10,1% 

Visão da escrita ou criação de histórias como atividade que ocupará o futuro 28 7,6% 

Detenção da capacidade ou técnica necessária à escrita ou criação de histórias 26 7,1% 

Já terminou um número suficiente de obras 24 6,5% 

O retorno dos leitores ou da comunidade qualifica como escritor 16 4,3% 

Possui uma obra ou mais em desenvolvimento, no presente 12 3,3% 

Escreve ou está imerso no mundo da literatura há muito tempo / há tempo 

suficiente 

11 3,0% 

Sentimento de que não conseguiria viver sem escrever / não se imagina sem 

escrever 

9 2,4% 

Estuda para aprimorar a escrita (não necessariamente por instâncias de 

educação formal) 

7 1,9% 

Prática da escrita como profissão / fonte de renda 7 1,9% 

Possui educação formal na área (em faculdade, cursos livres, oficinas, etc.) 3 0,8% 

Decisão de se afirmar como escritor 2 0,5% 

Participação em associações e silogeus das letras 1 0,3% 

"Porque a escrita me permite ter novas experiências e sensações" 1 0,3% 

"Porque eu gero vida em cada palavra" 1 0,3% 

"Porque me permiti ser um veículo para a arte ser expressada" 1 0,3% 

Inválido, pois não responde à questão 11 3,0% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Tabela 12 – Dos que não se consideram escritores (NÃO; total de 126) 

Motivo Qnt. % 

Insuficiência na dedicação de tempo ou esforço à atividade da escrita ou 

escreve só como hobby 

36 28,6% 

Nunca publicou nenhuma obra / não publicou uma quantidade suficiente 26 20,6% 

Apesar de escrever, não se considera bom o suficiente nessa atividade 21 16,7% 

Nunca terminou nenhuma obra / não terminou uma quantidade suficiente 15 11,9% 

Falta de aprendizado / amadurecimento / experiência para chegar ao nível de 

escritor 

14 11,1% 

O tipo de texto que escreve não valida como escritor 9 7,1% 

Insuficiência de leitores ou desinteresse em expor as obras 7 5,6% 
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Não vive da escrita (financeiramente) ou não pratica essa atividade como 

profissão 

6 4,8% 

Apesar do interesse pela escrita, nunca escreveu uma obra ou se afastou da 

prática 

4 3,2% 

Falta de coragem / autoestima / vontade de se definir como escritor 3 2,4% 

Falta de gosto / paixão pela escrita 2 1,6% 

Define-se como apenas uma pessoa que gosta de escrever / que escreve 2 1,6% 

Falta de educação formal na área 1 0,8% 

Inexistência de obra formalmente registrada 1 0,8% 

Inválido, pois não responde à questão 6 4,8% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Tabela 13 – Dos que não sabem se se consideram escritores (NÃO SEI; total de 169) 

Motivo Qnt. % 

Insuficiência na dedicação de tempo ou esforço à atividade da escrita ou 

escreve só como hobby 

38 22,5% 

Nunca publicou nenhuma obra / não publicou uma quantidade suficiente 25 14,8% 

Apesar de escrever, não se considera bom o suficiente nessa atividade 17 10,1% 

Nunca terminou nenhuma obra / não terminou uma quantidade suficiente 21 12,4% 

Falta de aprendizado / amadurecimento / experiência para chegar ao nível de 

escritor 

25 14,8% 

O tipo de texto que escreve não valida como escritor 16 9,5% 

Insuficiência de leitores ou desinteresse em expor as obras 12 7,1% 

Não vive da escrita (financeiramente) ou não pratica essa atividade como 

profissão 

10 5,9% 

Nunca escreveu uma obra de sucesso 1 0,6% 

Falta de coragem / autoestima / vontade de se definir como escritor 6 3,6% 

Falta de gosto / paixão pela escrita 2 1,2% 

Define-se como apenas uma pessoa que gosta de escrever / que escreve 4 2,4% 

Falta da consagração social necessária para se qualificar como escritor 1 0,6% 

Inválido, pois não responde à questão 7 4,1% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 
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Tabela 14 – NÃO + NÃO SEI (total de 295) 

Motivo Qnt. % 

Insuficiência na dedicação de tempo ou esforço à atividade da escrita ou 

escreve só como hobby 74 25,1% 

Nunca publicou nenhuma obra / não publicou uma quantidade suficiente 51 17,3% 

Falta de aprendizado / amadurecimento / experiência para chegar ao nível de 

escritor 39 13,2% 

Apesar de escrever, não se considera bom o suficiente nessa atividade 38 12,9% 

Nunca terminou nenhuma obra / não terminou uma quantidade suficiente 36 12,2% 

O tipo de texto que escreve não valida como escritor 25 8,5% 

Insuficiência de leitores ou desinteresse em expor as obras 19 6,4% 

Não vive da escrita (financeiramente) ou não pratica essa atividade como 

profissão 16 5,4% 

Falta de coragem / autoestima / vontade de se definir como escritor 9 3,1% 

Nunca escreveu uma obra de sucesso 5 1,7% 

Falta de gosto / paixão pela escrita 4 1,4% 

Inválido, pois não responde à questão 13 4,4% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Nas Tabelas 11 e 14, se forem somados os números de respondentes que citaram 

categorias referentes às mesmas instâncias de consagração da identidade, chega-se à conclusão 

de que essas principais instâncias são: 

a) a dedicação extraordinária de tempo e esforço à escrita, citada por 115 sujeitos (17,3% 

do total de respondentes); 

b) o gosto pela escrita, citado por 110 (16,5% do total); 

c) a publicação de obras, citada por 88 (13,2% do total); 

d) a detenção de capacidade ou aprendizado técnico necessário ao escritor, citada por 

65 (0,9% do total); 

e) a simples realização da atividade da escrita, citada por 47 (0,7% do total); 

f) a expressão das próprias subjetividades através da escrita, citada por 41 (0,6% do 

total); 

g) a qualidade do texto produzido, citada por 38 (0,5% do total); 
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h) uma produção suficiente de obras completas, citada por 36 (0,5% do total). 

O gosto pela escrita ou criação de histórias aparece como principal motivo para alguém 

se afirmar escritor, citado por 28,8% dos respondentes desse grupo. A falta de gosto pela escrita 

como motivo para o criador não se considerar escritor ou ter dúvida quanto à sua inserção nessa 

categoria aparece pouquíssimo (1,4%) porque é baixa a frequência de respondentes que 

escrevem apenas por necessidade, sem gostar da atividade. Entre os 4 respondentes nessa 

condição, 3 escrevem textos não-literários, por motivo de trabalho, e 1 escreve tanto textos não-

literários quanto literários, por exigência da escola. Acrescentando-se o fato de apenas 12,8% 

se considerarem escritores apenas por realizarem a atividade da escrita, evidencia-se que a 

realização dessa atividade não está automaticamente ligada ao título de escritor. A consagração 

da identidade, na maioria das vezes, necessita de mais do que isso. 

A problemática da dedicação de tempo ou esforço à escrita ou criação de histórias 

aparece em quarto lugar para que os sujeitos se declarem escritores — isto é, 11,1% dos 

respondentes nesse grupo mencionam tal motivo — e em primeiro lugar para que não se 

declarem ou tenham dúvidas sobre essa identificação, citada por 25,1% dos respondentes nesses 

grupos. 

Chamaram atenção algumas características ou informações que se repetiram em 

diversas respostas à variável, ocorrendo tanto em respondentes que se consideram escritores 

quanto nos que não se consideram e nos que não sabem se se consideram. 

Do total de respondentes, 7 deles, correspondendo a 1% da amostra, fizeram distinções 

entre “escritor” e “autor”. Entre estes, 2 não deixaram clara a diferença entre essas categorias; 

2 atribuíram a diferença à questão financeira: o escritor como produtor de obras escritas e o 

autor como um escritor que consegue sustento financeiro a partir de suas obras. 1 disse que o 

escritor é quem escreve e o autor é quem busca publicações. 1 disse que o escritor é quem 

escreve e o autor é quem já possui obras publicadas. 1 afirmou ter lido “num livro bem poético” 

(do qual não citou o nome) que o escritor é quem escreve por diversão e o autor é quem escreve 

com objetivo de se inserir no mercado. 

 Decerto há teorias envolvendo uma diferenciação entre tais categorias. Uma delas é 

expressa por Marcos Bueno remetendo-se a Foucault: 

Para Foucault, há três papéis determinantes na literatura: o escritor, que cria; o 

autor, que publica; e o leitor, que lê e se torna a voz do escritor. O escritor, ao 

produzir sua obra de arte e publicá-la, torna-se um autor e, ao mostrar para o 

público seu carisma, sua intimidade, ele torna visível sua subjetividade pela 
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sua identidade. O autor constrói, ao longo de sua história de vida, sua 

identidade, espelhando-se na relação com o outro. (BUENO, 2012, p. 95) 

 

Entre os 12,8% que se consideram escritores pelo simples fato de realizarem a atividade 

da escrita, que totalizam 47 escritores, 2 (4,2%) deram a entender que, para eles, essa forma de 

legitimação é óbvia. Isso é visto pelo teor das respostas: “Porque eu escrevo, ora bolas!” e 

“Porque eu escrevo livros (?)”. Entretanto, 87,2% do total dos respondentes não pensa que o 

simples fato de escrever os qualifica como escritores. 

Entre as pessoas que se consideram escritoras, 20 delas (5,4%) mencionam que não é 

necessário ter livros publicados para ser escritor, como se considerassem que a legitimação do 

escritor por meio da publicação é uma noção geral. Um respondente chega a dizer: “Muitos 

acham que pra se considerar escritor, temos que escrever livros e publicá-los, mas eu realmente 

não acho que é assim”. Outro faz uma afirmação semelhante: “para a maioria escritor é aquele 

profissional, com livro publicado”. 

Com efeito, a falta ou insuficiência de publicações foi citada por 13,7% dos 

respondentes que não se consideram ou não sabem se se consideram escritores como um motivo 

para isso. Entre os que se consideram escritores, 10,1% citam como motivo o fato de já terem 

publicado alguma obra em meio físico ou virtual. Porém, esses percentuais não são suficientes 

para configurar uma noção geral, uma instituição concreta. Trata-se do pensamento de muitas 

pessoas, mas não de uma maioria. Pelo menos nesta pesquisa, a maioria não concebe a 

publicação como condicionante para a identidade de escritor. 

É interessante notar que, em alguns casos, os respondentes que se consideram escritores 

se importaram em imprimir certa estética nas respostas — inclusive, às vezes isso pareceu mais 

importante do que objetivar as informações exprimidas. Essa característica está visível em 

respostas como “Eu me considero escritor, pois sinto a necessidade de transformar das nuances 

mais breves de minha alma aos ventos transgressores de minha mente em palavras, universos, 

personagens que se materializam na dança das letras”, “Porque escrever é uma paixão. Se eu 

não passar pro papel o que penso, desnaturo, enlouqueço” ou “Nasci feita por letras, vejo meu 

mundo em poemas e sou apaixonada pela arte de se expressar em escrituras”. 

Possivelmente, esses discursos fazem parte de estratégias dos escritores para serem 

reconhecidos por características geralmente atribuídas a essa categoria; ou seja, nesse caso, as 

palavras que os sujeitos usam para justificarem sua inserção na categoria “escritor” são, elas 

mesmas, parte da justificativa. Se para eles foi importante ir além da transmissão de uma 
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mensagem objetiva para buscarem esse tipo de reconhecimento pela estética do discurso, 

entende-se que consideram a pesquisa a qual estavam respondendo como uma possível instância 

de consagração da identidade. Isso revelou a mim mesma a posição que eu, enquanto 

pesquisadora e dona do principal meio de divulgação da pesquisa (o canal Ficçomos) estava 

ocupando, no momento, em relação a esses sujeitos. 

 

 Tabela 15 – Que tipo de texto você costuma escrever? (Tabela resumida) 

Categorias Frequência % 

Ficção longa (romances) 487 73,5% 

Ficção curta (contos, novelas, noveletas, etc.) 429 64,7% 

Poemas 254 38,3% 

Crônicas 142 21,4% 

Textos biográficos ou autobiográficos (incluindo diários 

pessoais) 

115 17,3% 

Ensaios, artigos ou textos didáticos 110 16,6% 

Roteiros para cinema, televisão ou videogame 81 12,2% 

Histórias em quadrinho 76 11,5% 

Peças de teatro 50 7,5% 

Fanfiction (ficção de fãs) 20 3,0% 

Fantasia 8 1,2% 

Textos publicitários, jornalísticos, jurídicos ou documentos 

técnicos relacionados à profissão 

7 1,1% 

Textos reflexivos 5 0,8% 

Religião, misticismo e autoajuda 3 0,5% 

Blogs e sites 2 0,3% 

Letras de música 2 0,3% 

Críticas e resenhas 2 0,3% 

Não escrevo, mas busco informação sobre escrita 1 0,2% 

Humor 1 0,2% 

Nenhuma das alternativas anteriores 8 1,2% 

Inválido, pois não responde à questão 9 1,4% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 
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 As categorias “fanfiction”, “fantasia”, “blogs e sites”, “letra de música”, “críticas e 

resenhas”, “humor”, “textos reflexivos”, “religião, misticismo e autoajuda”, “textos 

publicitários, jornalísticos, jurídicos ou documentos técnicos relacionados à profissão” e “não 

escrevo, mas busco informação sobre escrita” foram desenvolvidas a partir de categorias 

inscritas pelos respondentes, de modo a resumi-las. As demais categorias foram pré-

estabelecidas no questionário. A Tabela 15 seguiu uma lógica de criação semelhante à das 

Tabelas 11, 12 e 13, e a Tabela 16, como se verá a seguir, foi construída da mesma forma que 

a 15. É importante ressaltar que tanto na variável “Que tipo de texto você costuma escrever?” 

quanto na variável “Você tem algum livro publicado?”, cada respondente pôde optar por mais 

de uma alternativa de resposta. 

 O gênero literário dominante é a ficção longa: 73,5% dos respondentes escrevem esse 

tipo de texto. A ficção curta aparece logo em seguida, sendo praticada por 64,7% dos 

respondentes, e então o poema, que representa 38,3% da produção literária da amostra. Nota-

se que uma quantidade considerável de respondentes propôs as categorias “fanfiction” (20 

pessoas, 3% do total) e “fantasia” (8 pessoas, 1,2% do total), apesar de esses gêneros poderem 

ser inclusos em categorias que já existiam, como ficção curta e ficção longa. 

 

Tabela 16 – Você tem algum livro publicado? (Tabela resumida) 

Categorias Frequência % 

Não 462 70,0% 

Sim, em plataformas de autopublicação online (só livros 

completos) 

165 24,9% 

Sim, por editoras prestadoras de serviço 18 2,7% 

Sim, em formato físico de forma independente 15 2,3% 

Sim, por editoras tradicionais 15 2,3% 

Sim, através de concursos literários 14 2,1% 

Texto em antologia desvinculada de concurso literário 6 0,9% 

Artigo em revista acadêmica 3 0,5% 

Inválido, pois não responde à questão 10 1,5% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

As categorias “texto em antologia desvinculada de concurso literário” e “artigo em 

revista acadêmica” foram desenvolvidas a partir de categorias inscritas pelos respondentes. 
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Observa-se que, embora a maioria dos respondentes se considerem escritores (55,5%), 70% 

nunca publicaram nenhum livro. Entre os que se consideram escritores, 57,6% nunca 

publicaram. Isso reforça que a publicação não poderia ser tomada como única, nem mesmo 

como principal, instância de consagração da identidade de escritor. 

 A principal forma de publicação entre os respondentes é via internet e 

independentemente da agência de editoras. 24,9% afirmam já ter exercido essa forma de 

publicação. Isso evidencia o papel crescente da internet na democratização do acesso à 

publicação, o que demonstra uma configuração do campo literário que Bourdieu, mesmo tendo 

falecido já no início do século XXI, em 2002, não poderia prever. Alguns respondentes citaram 

sites como Amazon, Wattpad e Spirit18, que permitem a autopublicação em formato digital de 

maneira fácil e rápida. O Wattpad e o Spirit são conhecidos pela abundância de usuários 

adolescentes, faixa etária na qual o acesso a editoras costuma ser difícil. 

 

Tabela 17 – Caso tenha publicado livros, quantos foram? (208 respostas) 

Quantidade de livros % 

1 48,6% 

2 24,5% 

3 10,6% 

4 3,8% 

6 3,8% 

5 2,4% 

Mais de 10 2,4% 

7 1,9% 

8 1,0% 

9 0,5% 

10 0,5% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Ver <www.kdp.amazon.com>, <www.wattpad.com> e <www.spiritfanfiction.com>. Acesso em: 30 nov. 

2018. 
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Gráfico 2 – Caso tenha publicado livros, quantos foram? (208 respostas) 

 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

A variável “Caso tenha publicado livros, quantos foram?” foi respondida por 208 

pessoas. Entre elas, 48,6% publicaram apenas um livro, 24,5% publicaram dois livros e 10,6% 

publicaram três livros. A porção de respondentes a assinalarem de quatro livros em diante 

equivale a 16,3% do total. 

 

Tabela 18 – Você gosta que outras pessoas leiam seus textos?19 

Escala Frequência % 

1 39 5,9% 

2 44 6,6% 

3 127 19,2% 

4 124 18,7% 

5 329 49,6% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Na escala que varia de 1 a 5, 1 corresponde a “não, prefiro guardar só para mim” e 5 corresponde a “quanto 

mais leitores, melhor”. 
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Gráfico 3 – Você gosta que outras pessoas leiam seus textos? 

 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Tabela 19 – Você considera seus textos bons?20 

Escala Quantidade Porcentagem 

1 23 3,5% 

2 55 8,3% 

3 245 37,0% 

4 237 35,7% 

5 103 15,5% 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Gráfico 4 – Você considera seus textos bons? 

 

Fonte: KEINDÉ, 2018 

 

Na variável “Você gosta que outras pessoas leiam seus textos?”, 49,6% dos 

respondentes acham que quanto mais leitores tiverem acesso aos seus textos, melhor. A vontade 

de ser lido aparece com um destaque significativamente maior do que a vontade de não ser lido. 

                                                           
20 Na escala que varia de 1 a 5, 1 corresponde a “não” e 5 corresponde a “sim”. 
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Na variável “Você considera seus textos bons?”, a maioria dos respondentes marcou 

opções médias para representarem, na escala, a satisfação sobre suas próprias obras: 37% 

marcaram a média absoluta e 35,7% marcaram uma média pendendo para a positividade. 

Observa-se que a maioria dos respondentes que gostam muito que outras pessoas leiam 

seus textos não considera seus textos muito bons. Esse dado mostra que a vontade de ser lido 

não está diretamente relacionada à qualidade que o escritor atribui a seu texto. Ter leitores se 

mostra mais importante do que ter textos de máxima qualidade. Cecilia Almeida Salles em 

Gesto inacabado: processo de criação artística (1998) — pesquisa que se enquadra na crítica 

genética, um tipo de investigação sobre os processos criativos das obras de arte a partir de 

documentos como diários dos artistas, anotações, rascunhos, etc. — nota que a visão da criação 

artística como ato social, como forma de comunicação, é frequente entre os artistas. 

O processo de criação mostra-se, também, como uma tendência para o outro. 

Está em sua própria essência a necessidade de seu produto ser compartilhado 

(CARLOS FUENTES, 1989). A voz do poeta é sempre social (OCTAVIO 

PAZ, 1982). É necessário entrar na complexidade da constatação de que a 

criação é um ato comunicativo (SALLES, 1998, pp. 41-42). 

 

Nas Tabelas 11, 12, 13 e 14, relativas à variável “Por que você se considera ou não se 

considera escritor?”, a função comunicativa da escrita se apresenta na concepção dos escritores 

a respeito dessa atividade. A expressão de ideias, mensagens, sentimentos ou imaginação, a 

publicação, o retorno dos leitores ou da comunidade e o sucesso aparecendo como instâncias 

de consagração indicam essa tendência para o outro como, além de essência da criação, essência 

da identidade de escritor. 

Está inserido em todo processo criativo o desejo de ser lido, escutado, visto ou 

assistido. Essa relação é descrita de diferentes maneiras: complementação, 

cumplicidade, jogo, alvo de intenções, associação, soberania do receptor e 

possível mercado. 

É importante ressaltar que o próprio processo, por vezes carrega marcas da 

futura presença do receptor, como, por exemplo, escolhas que sejam 

convincentes (a alguém), preocupação com clareza e desejo de sedução 

(SALLES, 1998, p. 48). 

 

 Essas e outras visões sobre a natureza do processo criativo surgiram não só nas respostas 

às variáveis abertas do questionário, como também — e mais eloquentemente — nas 

entrevistas, que serão analisadas na seção seguinte. 
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2.2. Análise das entrevistas 

 

 

As entrevistas que compõem este trabalho foram realizadas entre o final de outubro e 

início de novembro de 2018, presencialmente e com auxílio de gravador21. Três dos 

entrevistados foram selecionados por meio da rede social Facebook, no grupo “Escritores 

ajudando outros escritores”, que conta com mais de 24 mil membros e tem como público-alvo 

escritores iniciantes ou experientes ou pessoas interessadas nos processos de criação literária. 

Em 21 de outubro, publiquei no grupo a seguinte frase: “algum escritor do RJ por aqui?”. Obtive 

33 comentários e falei no chat privado com algumas pessoas, levando em conta minhas 

possibilidades de acesso à cidade onde elas diziam morar e o fato de eu conhecer ou não a 

pessoa em questão — evitei pessoas conhecidas, buscando controlar o viés na pesquisa. As 

entrevistas que consegui marcar foram com Cosme Aristides, Leo Vieira e Letícia Mariana. 

Leo Vieira se ofereceu para indicar outros dois escritores residentes no eixo Rio-Niterói, e 

consegui marcar uma entrevista com um deles, Lucinei Campos, completando assim minha 

amostra. 

O instrumento de pesquisa aplicado foi elaborado em modelo semiestruturado. As 

questões presentes no roteiro foram planejadas em diálogo com a pesquisa dos psicólogos Pedro 

F. Bendassolli e Jairo Eduardo Borges-Andrade Representações e estratégias identitárias na 

experiência do artista (2012), em que os autores realizaram surveys e entrevistas com 92 artistas 

das áreas de artes plásticas e cênicas e literatura, localizados no estado de São Paulo, para 

entender seus modos de formulação de identidade como artistas. Embora o estudo seja na área 

da psicologia e tenha selecionado os respondentes privilegiando um conceito pré-estabelecido 

da categoria “artista”, seus resultados, no aspecto metodológico, são relevantes para minha 

pesquisa, já que capturam modos como os artistas em questão percebem e representam a si 

mesmos como tal. 

Tanto para a fase de entrevistas quanto para o survey, os participantes foram 

escolhidos conforme os critérios propostos por Throsby (2001a), que versam 

sobre quem pode ser considerado artista, pois esta é uma categoria ocupacional 

de difícil delimitação. Entre os critérios incluem-se o tempo dedicado à 

atividade artística, a inserção no mercado, observada na existência de obras ou 

                                                           
21 As transcrições completas se encontram nos apêndices. 
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atividades desenvolvidas na área de atuação, e a formação específica 

(BENDASSOLLI, BORGES-ANDRADE; 2012 p. 610. Grifo dos autores). 

 

Esses autores concluíram que as representações associadas à identidade artística foram: 

a) Artista como alguém com a capacidade de converter processos subjetivos, como 

inspiração e criatividade, em obras de valor cultural (citado por 21,2% dos respondentes); 

b) Artista como alguém que se compromete afetivamente com a arte, movido pela 

paixão ou pelo prazer (citado por 19,6% dos respondentes); 

c) Artista como alguém diferenciado, com dons especiais, capaz de criar obras 

singulares, como que predestinado a ser artista (citado por 19,6% dos respondentes); 

d) Artista como alguém que, por meio de suas obras, mobiliza e transforma o outro 

(citado por 9% dos respondentes); 

e) Artista como um profissional com habilidades técnicas, rotina de trabalho e padrões 

de qualidade (citado por 9% dos respondentes); 

f) Artista como alguém livre para decidir seus próprios termos de trabalho (citado por 

4,5% dos respondentes); 

g) Artista brasileiro como alguém que sofre por causa das dificuldades que a 

configuração dos mercados no país impõe (citado por 3% dos respondentes). Ao meu ver, 

apesar de analiticamente interessante e útil, essa representação não funciona a nível de 

identidade, pois se refere a uma consciência da posição ocupada pelo sujeito, e não a uma 

concepção do eu22; 

h) Outros (citado por 13,6% dos respondentes). 

Como se vê, as representações coletadas pelos psicólogos têm semelhanças com aquelas 

coletadas por mim no questionário (ver Tabelas 11, 12, 13 e 14). Isso mostra certa recorrência 

a respeito de determinadas visões sobre o trabalho de um artista e até mesmo, em alguns casos, 

sobre o que é ou o que deveria ser a arte. Portanto, além dos resultados do questionário que 

apliquei, também me guiei pelo artigo de Bendassolli e Borges-Andrade para chegar às 

perguntas que compuseram o roteiro das entrevistas: “O que significa ser escritor para você?”, 

“Qual é sua formação?”, “Como é sua dedicação à escrita?”, “Você já publicou alguma obra?” 

                                                           
22 Essa ideia será retomada posteriormente nesta seção. 
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e “Como foi seu processo de se tornar escritor?”. Especificamente na primeira entrevista, com 

Cosme Aristides, a última pergunta não foi realizada, tendo sido adicionada a partir da segunda 

entrevista, inclusive com o estímulo do próprio Cosme. Também foram adicionadas questões 

objetivas a respeito da idade, raça e religião dos entrevistados, com vista em traçar seus perfis23. 

 O primeiro entrevistado, então, foi Cosme Aristides, um homem de 55 anos, indígena, 

morador de São Francisco, bairro nobre de Niterói. Encontramo-nos na entrada do Plaza 

Shopping, no centro dessa cidade, às 10h do dia 26 de outubro de 2018 e nos dirigimos a o pátio 

central, onde pudemos nos sentar para a conversa. Antes de começar a entrevista, descobrimos 

que temos um amigo em comum, o quadrinista carioca Rapha Pinheiro, e que Cosme já tinha 

assistido a um vídeo do Ficçomos em parceria com Rapha sobre escrita de quadrinhos24. 

Portanto, ele já conhecia um pouco do meu trabalho e tinha em comum comigo uma relação 

com alguém que faz parte do mesmo campo de produção em que estamos inseridos — Cosme 

em maior nível do que eu se for considerada a produção específica de histórias em quadrinho. 

 Para Cosme, ser escritor é, em primeiro lugar, 

colocar suas ideias no papel. Isso que significa pra mim. Porque é uma forma 

de liberdade, é um talento que eu acho que poucas pessoas têm de conseguir 

traduzir pensamentos em palavras escritas. Eu acho que isso é importante. E 

isso te traz uma liberdade muito grande, você ter essa capacidade de fazer isso. 

É você tentar o máximo possível colocar as suas ideias, suas visões, num 

mínimo de confusão para as outras pessoas, é que eu acho importante. Então, 

para mim, ser escritor é isso. Essa capacidade de transformar o seu pensamento 

em palavras (ARISTIDES, 2018, informação verbal25). 

 

 No discurso aparecem noções sobre a identidade de escritor relacionadas à liberdade, a 

capacidades específicas vistas como necessárias ao escritor e à expressão das próprias ideias ou 

imaginação do sujeito. Também é possível observar a associação da escrita a uma forma de 

comunicação com o outro e a um processo de transformação de subjetividades em obra 

concreta. 

 Essas noções, que se repetiram nas falas de Cosme ao longo da entrevista, refletem a 

ideia do artista livre relatada por Bendassolli e Borges-Andrade (2012) como tendo sido 

mencionada por 4,5% de seus respondentes, e duas concepções apresentadas na Tabela 11: 

                                                           
23 As questões sobre idade, raça e religião não estão em todas as transcrições porque, em alguns casos, foram 

realizadas sem a presença do gravador. 
24 Ver <https://youtu.be/UYRSWwYoMk8>. Acesso em: 27 nov. 2018. 
25 ARISTIDES, Cosme. Cosme Aristides: entrevista [out. 2018]. Entrevistadora: Wlange Keindé. Niterói, 2018. 

A entrevista na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice A desta monografia. 
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sobre o escritor como alguém que expressa as próprias ideias, mensagens, sentimentos ou 

imaginação através da escrita (que funciona como consagração da identidade para 11,1% dos 

respondentes desta pesquisa) e sobre o escritor como detentor da capacidade ou técnica 

necessária à escrita ou criação de histórias (citada por 7,1% dos respondentes). As visões sobre 

a escrita contidas no discurso de Cosme também se conectam com as perspectivas recorrentes 

sobre o processo de criação artística analisadas por Cecilia Salles (1998), a saber: a criação 

como ação transformadora, em que a mente transforma as coisas do mundo em ideias e obras, 

e o artista como comunicador, que cria a obra pensando em satisfazer, pelo menos em parte, as 

expectativas de um público consumidor. 

A entrevista com Leo foi a segunda que realizei, mas vale dizer que foi nela que percebi 

com mais intensidade as posições que eu e o entrevistado estávamos desempenhando. Leo 

Vieira é um homem de 36 anos, evangélico, teólogo, branco, morador de Niterói. No dia 11 de 

novembro de 2018, por volta das 17h, nos encontramos no centro de Niterói e nos sentamos na 

lanchonete Rei do Mate na Praça Arariboia. Antes de começarmos a entrevista, Leo me ofereceu 

um café e, ao final, quando nos despedimos, me deu uma caixa de biscoitos de chocolate. Outra 

ação de Leo que me chamou atenção, antes da entrevista, foi tirar um caderno de dentro da 

mochila e o abrir sobre a mesa. Havia algumas anotações no caderno, que ele deixou aberto 

durante toda a entrevista como que para se guiar, assim como eu estava com meu caderno aberto 

para fazer anotações sobre minhas percepções. Por seu comportamento e modo de falar, Leo 

pareceu interessado em criar para si a imagem de um escritor inteligente, experiente, cortês e 

solícito, disponível para ajudar quem quiser seguir pelo mesmo caminho que ele; basicamente, 

me pareceu vestir a camisa de um “escritor profissional”. Associo esse esforço ao fato de ele 

considerar a entrevista como um momento importante para seu reconhecimento como escritor, 

tal como ele explicitou ao fim da entrevista, enquanto nos despedíamos: 

Fico grato, e no que precisar pode contar comigo e, se quiser se tornar uma 

escritora, eu passo o caminho das pedras para você, para as suas amigas 

também, porque é um caminho ingrato, nem sempre você vai ter um 

reconhecimento, mas quando a gente tem aquela maturidade de saber que é um 

passo de cada vez, a gente tem reconhecimento sim. Como esse, né [referindo-

se à entrevista]. É uma oportunidade a que eu também sou muito grato 

(VIEIRA, 2018, informação verbal26). 

 

 O momento foi, portanto, percebido por Leo como substancial na criação de sua 

identidade como escritor, por isso ele teria usado estratégias comunicativas — presumindo a 

                                                           
26 VIEIRA, Leo. Leo Vieira: entrevista [nov. 2018]. Entrevistadora: Wlange Keindé. Niterói, 2018. A entrevista 

na íntegra encontra-se transcrita no Apêndice B desta monografia. 
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comunicação como algo que inclui o discurso verbal, mas vai além dele — com a intenção de 

passar para mim a imagem de escritor que ele queria que eu reconhecesse nele. Meu papel na 

relação era o de instância de consagração da identidade. Percebi a estrutura dessa relação se 

repetindo em todas as entrevistas, sendo visíveis as estratégias dos entrevistados — estas com 

semelhanças e diferenças entre os quatro. 

Quando perguntei o que é ser escritor na visão de Leo, ele vinculou tal identidade a uma 

frequência na atividade de criação (nota-se que ele usa diversas vezes a palavra “sempre”): 

Ser escritor é uma atividade constante. Um escritor, ele está sempre criando, 

um escritor não precisa estar publicando livros. Eu também cheguei a publicar, 

mas hoje eu estou sempre criando, estou sempre com um caderninho, estou 

sempre com um bloco de notas, eu estou sempre com ideias. Ser escritor é você 

construir uma realidade e viver nessa realidade. Eu considero assim (VIEIRA, 

2018, informação verbal). 

 

 Também é interessante a menção à publicação, principalmente porque, logo depois 

dessa fala, perguntei há quanto tempo ele se considerava escritor e ele respondeu: “Eu publiquei 

profissionalmente em 2011”. Então, quando questionei se havia sido sua primeira publicação, 

ele disse: “É, mas eu sempre, desde criança, sempre criava, sempre escrevia. Já escrevi poema, 

letra de música, mas profissionalmente, o único livro foi em 2011”. Assim, percebi uma 

diferenciação entre a noção de escritor e a noção de escritor profissional. O fato de Leo escrever 

sempre desde criança já o legitimaria como escritor segundo a concepção proposta por ele a 

princípio, e é importante ressaltar que ele não chegou a dizer que se considerava escritor só 

desde 2011, isto é, desde a primeira publicação. O impasse está no termo “profissionalmente”. 

As duas únicas vezes em que ele usou esse termo na entrevista foram acompanhadas da 

alusão à publicação — depois, suas falas em relação à identidade de escritor reforçaram a ideia 

inicial do escritor como alguém que cria constantemente e que recebe um reconhecimento a 

partir de suas obras. Isso pode indicar que, na visão Leo, para alguém ser escritor basta criar 

constantemente, mas para ser um escritor profissional é preciso publicar obras. Talvez a 

associação seja que, publicando suas obras, o escritor tem chance de receber o reconhecimento 

por parte dos leitores, e esse reconhecimento concederia o status de escritor profissional. 

No mesmo dia da entrevista com Leo, assim que nos despedimos, peguei a barca para o 

centro do Rio de Janeiro e o metrô para Coelho Neto, na Zona Norte, para me encontrar com 

Lucinei Campos às 19:30h na lanchonete Subway. Lucinei é um homem branco de 35 anos, 
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tem graduação em História, Sociologia, Teologia e Psicologia, é professor da rede estadual e 

morador do bairro de Rocha Miranda, próximo a Coelho Neto. 

Em resposta à primeira questão, “O que significa ser escritor para você?”, Lucinei 

articulou uma ideia que se ajusta na percepção do escritor brasileiro como um sofredor, 

conforme Bendassolli e Borges-Andrade (2012). 

Depende, porque ser escritor no Brasil, trabalhar com cultura literária no 

Brasil, é complicado. Significa hoje, no Brasil pelo menos, significa não 

trabalhar. Sobre ser escritor, tem gente que fala: “você não trabalha”. Mas 

entrando mesmo no assunto, acho que é criar. Criar mundos, criar refúgios, 

criar personagens. É controlar a história. Na minha opinião é isso (CAMPOS, 

2018, informação verbal27). 

 

 Constata-se um enunciado proferido em duas partes: antes e depois de “entrar no 

assunto”. Cabe ressaltar que Lucinei, assim como os demais entrevistados, sabiam previamente 

que o objetivo da minha pesquisa era entender processos de criação de identidade. Sendo assim, 

acredito que apenas a segunda parte da fala tenha sido de fato uma resposta expressa sob a ótica 

da identidade. Na primeira parte, em que Lucinei pondera a respeito das condições 

desfavoráveis que o escritor brasileiro precisa enfrentar, mostrou apenas sua percepção sobre a 

posição do escritor brasileiro no campo econômico. Se algo na primeira frase informa sobre a 

identidade de escritor, é o fato de Lucinei associar essa categoria ao trabalho com “cultura 

literária”. O raciocínio, portanto, seria que um escritor é um criador de histórias, mundos, 

refúgios e personagens, que o resultado disso pode ser chamado de cultura literária e que 

trabalhar com cultura literária no Brasil é complicado, portanto ser escritor é complicado. 

 Por isso, voltando à nota que fiz sobre a representação do escritor brasileiro como 

sofredor em Bendassolli e Borges-Andrade (2012), acredito que essa representação fica 

deslocada. Não é por enfrentarem essas dificuldades que os escritores se entendem enquanto 

escritores. Porém, podem compreender o fato de passarem por tais dificuldades como condição 

resultante de sua posição no campo. 

 Após essa resposta de Lucinei, na tentativa de explorar melhor as ideias dele, perguntei: 

“Então ser escritor tem a ver com a história, né?”. 

Sim. Algumas vezes, na maioria das vezes. Pelo menos no meu caso. A não 

ser se a pessoa escreve poema... Mas também no poema ela traça um pouco da 

                                                           
27 CAMPOS, Lucinei. Lucinei Campos: entrevista [nov. 2018]. Entrevistadora: Wlange Keindé. Rio de Janeiro, 

2018 
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história dela ou tem uma experiência, então... sim. Dependendo da escrita, sim. 

Porque, assim, se você for escrever só biografia ou artigos, mesmo assim, você 

não está contando uma história sua, [mas] você está contando uma história que 

existiu, que existe. Está trabalhando com fatos. Então não deixa de ser uma 

contação. (CAMPOS, 2018, informação verbal). 

 

 Eu concluí: “Então, mesmo assim, [quem escreve biografias ou artigos] é escritor, né?” 

E ele confirmou. 

O termo “contação”, associado a “contação de histórias”, é um neologismo derivado da 

tradução livre de “storytelling”, termo em inglês que significa o ato de contar uma narrativa. A 

narrativa é uma forma específica de se organizar fatos relatados, seguindo uma ordem de 

encadeamento: tem-se um início que leva a um meio que leva a um fim, respeitando-se a 

coerência entre as partes. A narrativa apresenta cinco elementos básicos: enredo, personagens, 

narrador, tempo e espaço (GANCHO, 2002). Vale lembrar que as narrativas não precisam, 

necessariamente, ser de ficção. 

Analisando a fala de Lucinei, é possível notar uma preocupação em encontrar 

características de narrativa em certos tipos de texto para poder classificar os autores desses 

textos como escritores. Portanto, surge um complemento à noção de escritor proposta por ele: 

o escritor é um criador de textos narrativos. Com efeito, logo depois de Lucinei dizer que ser 

escritor é “criar”, ele já começou a qualificar o tipo de criação citando elementos básicos dos 

textos narrativos: personagens e mundos (entende-se, no geral, espaços). “Controlar a história” 

também pode ser entendido como uma referência ao enredo, outro elemento tipicamente 

narrativo. 

 A entrevista com Lucinei terminou por volta das 20h, e de lá embarquei no metrô para 

Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Lá, eu e Letícia Mariana nos encontramos no café 

Biscui, perto da estação de metrô Siqueira Campos. Letícia, uma mulher branca de 18 anos, é 

a mais nova entre os entrevistados. É umbandista, estudante do ensino médio e publicou seu 

primeiro livro em agosto de 2018. 

 Quando perguntei “O que significa ser escritor para você?”, Letícia relacionou a 

identidade a capacidades necessárias ao sujeito, tal qual a ousadia, e mencionou a participação 

dos leitores no processo criativo, aludindo a uma concepção já abordada neste trabalho da 

criação artística como ato social. Também ressaltou a dificuldade que acompanha o trabalho 

dos artistas brasileiros, deixando claro que essa é uma posição disponível num mundo 

específico, e não uma característica identitária. 
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Ser escritora pra mim, primeiro, é ter a ousadia. A ousadia de entrar num 

mundo que, mesmo sendo tão difícil pra algumas pessoas, é inspirador pra 

outras. Não basta você ter talento e escrever bem. Você tem que se garantir e 

ter a convicção de que o que você é, o que você passa para os leitores, é uma 

coisa boa e significativa. Que mesmo que julguem ou critiquem seu trabalho 

de forma injusta, você está no caminho certo e pode vir a ter um sucesso 

grandioso, por mais difícil que seja. Então é ter ousadia acima de tudo 

(MARIANA, 2018, informação verbal28). 

 

 Com intenção exploratória, já que ela havia mencionado a questão dos leitores, 

indaguei: “Você comentou de leitores. Você acha que leitor é uma coisa, assim, que precisa ter 

pra pessoa ser escritora?”. Letícia indicou que ter leitores não é condicionante para alguém ser 

escritor, já que muitos realizam essa atividade de forma isolada, mas que é “saudável” e 

“gratificante”, inclusive porque os leitores podem conceder ao escritor “a coragem que é preciso 

para se ingressar nesse meio”. 

 Percebe-se que, para Letícia, o escritor não necessariamente precisa estar no “meio” ou 

no “mundo” dos escritores para se enquadrar em tal categoria. Um criador de literatura que 

realiza sua atividade sem contato com o público estaria fora do “meio”, mas não deixaria de ser 

escritor. Portanto, trata-se de uma ideia de “meio” ou de “mundo” dos escritores como um 

mundo de interações diretas, do qual os indivíduos escritores podem ou não fazer parte 

dependendo da sua interação com os leitores — que, deduz-se, também fariam parte desse 

mundo. Tal concepção diverge da teoria de Becker (2010) sobre os mundos da arte, já que, para 

o autor americano, é impossível que um produtor de arte crie de forma isolada, porque sempre 

dependeria das atividades de apoio (em que se inclui, por exemplo, o trabalho de quem fez o 

computador usado para escrever), e uma vez inserido nessa relação de dependência, esse 

produtor já faria parte do mundo da arte. A visão de Letícia também difere da noção de Bourdieu 

(1974) sobre campo literário, visto que o campo não é feito apenas de relações diretas entre os 

literatos, como também de relações de poder nas quais os sujeitos não dependem de interações 

pessoais para estarem inseridos. 

 Outro tema interessante que apareceu na conversa com Letícia foi o fato de ela 

relacionar uma característica pessoal dela, que não se relaciona diretamente com o processo de 

criação, à identidade de “artista”: 

Não é segredo pra ninguém que os grandes artistas têm esses certos problemas. 

Às vezes emocionais, psíquicos. O importante é se tratar e não ter vergonha. 

Eu estou melhorando bastante. [...] As pessoas acabam julgando mal: “ah, 

                                                           
28 MARIANA, Letícia. Letícia Mariana: entrevista [nov. 2018]. Entrevistadora: Wlange Keindé. Rio de Janeiro, 

2018 
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parou de estudar porque é burra”. Não, pelo contrário. Eu sempre amei estudar. 

Eu não parei de estudar. Assim, por mais que eu não frequentasse, eu continuei 

estudando, lendo. Mas você sabe como sempre foi assim: os colégios sempre 

cobraram muito dos alunos. Por mais que seja um pouco da minha 

personalidade também, eu sou perfeccionista e como eu já tenho um lado 

psíquico isso acaba me atrapalhando de certa forma, eu sei que os colégios 

fazem essa cobrança nos alunos e, assim, muitos artistas passaram por isso. 

Então eu não tenho vergonha hoje de assumir que tive esse problema 

(MARIANA, 2018, informação verbal). 

 

 Essa fala mostra como Letícia recorreu à identidade de artista para superar um dilema 

pessoal, isto é, a vergonha que possivelmente sentiu por ter parado de frequentar a escola 

durante certo período devido a uma condição psicológica negativa. Evidencia-se a importância 

que a identidade de artista ou escritor pode ter para os sujeitos. 

 Todos os entrevistados alegaram não terem educação formal na área da escrita. Cosme 

fez curso de Letras durante um tempo, mas não concluiu e seguiu por outra área, e nenhum dos 

outros possui formação em áreas diretamente ligadas à escrita ou criação de histórias. Cosme 

associou sua capacitação técnica a um autodidatismo, citando a internet e a leitura como meios 

de conhecimento. Leo também citou a internet em sua qualificação, assim como a interação 

com outros autores. Lucinei contou que não fez nada que viesse a especializá-lo como escritor, 

mas deu a entender que o próprio processo de criação foi e é responsável por seu 

aperfeiçoamento enquanto criador. Letícia disse que nunca fez cursos nem oficinas de escrita e 

que, apesar de ouvir muito que para ser escritor as pessoas precisam cursar Letras, ela não 

pretende seguir nessa área, alegando, inclusive, que esse curso pode atrapalhar a criatividade 

dos escritores por focar demais a mente deles nas regras gramaticais. Letícia colocou a escola 

como influência para que começasse a escrever, citando seu processo de alfabetização e as aulas 

de poesia das quais dispunha quando criança. Além disso, ela associou a influência da mãe, que 

também é escritora, a um auxílio na obtenção de qualidades que contribuíram para sua 

capacitação, tais quais a habilidade de se expressar bem e de lidar com o público. Porém, ela 

ressaltou: 

Muitas dicas vieram dela [da mãe], mas eu já tinha isso por mim, entende? Eu 

não sei se nasceu comigo. Tem uns que acreditam, tem uns que não acreditam 

no destino, mas isso não entra em pauta agora. O que acontece é que eu nasci 

com isso. Eu fui treinando, mas eu já nasci com essa vontade de escrever 

(MARIANA, 2018, informação verbal). 

 

Voltando à Tabela 11, nota-se que a educação formal na área só foi citada como 

instância de consagração da identidade por 3 (0,8%) dos respondentes que se consideram 
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escritores e por 1 (0,8%) dos que não se consideram escritores. No trabalho de Bendassolli e 

Borges-Andrade (2012), também se vê que esse item não tem muita relevância entre os artistas 

no que concerne à consagração da identidade. No entanto, o anseio por aprimorar as habilidades 

na escrita é citado por 1,9% dos respondentes da minha pesquisa que se consideram escritores. 

A habilidade técnica como característica do artista também aparece em Bendassolli e Borges-

Andrade (2012) para 9% de seus respondentes e em Salles (1998), na interpretação de 

documentos ligados aos processos de criação de vários artistas. 

Não se pode esquecer da relação desses procedimentos com o conhecimento 

das técnicas daquele meio de expressão. [...] Os processos mostram, muitas 

vezes, a prática dessas técnicas. Na música, teatro e dança, a necessidade de 

exercitar técnicas tem seu momento específico no itinerário criador. As 

diferentes linguagens mostram essa questão da prática de modos diversos: 

assim como um bailarino “faz aulas”, escritores contam dos filmes que 

assistiram ou dos livros que leram tentando “desmontar ou descosturar os fios 

narrativos e compreender os modos de narrar” (SALLES, 1998, pp. 107-108). 

 

 Outro ponto é que nenhum dos entrevistados se dedica exclusivamente à escrita. Cosme 

é quem parece ter mais tempo disponível para a realização dessa atividade, e é interessante a 

forma como ele associa a dedicação de tempo à condição de hobby versus atividade 

profissional, comparando inclusive a escrita com uma profissão paralela que ele costumava 

exercer: 

Então, a princípio eu mantinha muito na parte do hobby, porque eu tinha o meu 

trabalho. É claro que no meu trabalho eu também exercitava a escrita, mas a 

parte de escrever roteiros para quadrinhos e romances era a parte fora do 

trabalho. Atualmente eu tô tendo mais trabalho nessa área porque eu tenho a 

revista29. Então eu escrevo já mais profissionalmente (ARISTIDES, 2018, 

informação verbal). 

 

Enquanto isso, Leo, que possui um emprego no centro do Rio de Janeiro e faz faculdade 

de pedagogia, conta as maneiras como concilia a escrita com a rotina corrida de um trabalhador 

metropolitano, respondendo à minha indagação sobre a possibilidade de ele considerar a escrita 

como um trabalho paralelo: 

Não, é constante. O escritor mesmo, que gosta da atividade, ele não pode ficar 

naquela coisa: “ah, vou tirar só uma hora pra isso”. Não! A escrita é constante. 

Eu estou no intervalo da barca, eu pego o papel e vou anotando, eu pego o 

bloco também e tô desenhando. Também faço quadrinhos. E em casa tendo 

ideia também. Às vezes você tem ideia de uma música, aí você leva, grava no 

celular, grava num gravadorzinho portátil. Então, assim, é sempre constante. 

E, em casa, você passa a limpo (VIEIRA, 2018, informação verbal). 

                                                           
29 Ver <http://geeky-id.com.br/>. Acesso em: 30 nov. 2018. 
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É interessante que Leo, Lucinei e Letícia falam da dedicação à escrita como algo que 

ultrapassa o ato de escrever. Letícia, assim como Leo, revela fazer anotações em momentos nos 

quais não pode escrever devidamente. Ela também chama atenção para a importância do tempo 

dedicado à divulgação de seu livro. 

Olha, atualmente eu faço um curso de inglês. Eu estudo inglês, faço terapia, 

fora outras atividades do dia-a-dia, visitar minha mãe e tudo mais. Mas eu 

sempre quero escrever um pouquinho. Eu paro um pouco, às vezes faço uma 

anotação, depois eu passo pro Word. Eu escrevo todo dia um pouco, mas agora 

também tenho que dividir meu tempo em divulgar meu livro, meu primeiro 

livro que foi lançado há 3 meses somente. E aí eu tenho que divulgar meu livro 

pra crescer, né? No meu espaço como autora. Então eu divido desse jeito. Eu 

escrevo um pouquinho a cada dia, não importa quanto. Depende muito do meu 

humor, do meu estado emocional e da minha inspiração também. Mas todo dia 

um pouquinho (MARIANA, 2018, informação verbal). 

 

Lucinei, que além de trabalhar como professor tem que se dedicar a seu filho criança, 

menciona os momentos em que sai para correr como parte do processo de escrita. 

Agora, com um filho de 5 anos e os gêmeos que estão chegando, acredito que 

meu tempo vai ser bem menor, mas eu fico trabalhando as ideias. Eu só não 

gravo em áudio porque eu não suporto ouvir a minha voz. Mas eu fico 

trabalhando as ideias, eu gosto muito de quando eu vou caminhar ou correr. 

Correr pra mim é uma fuga. Fico pensando e tentado resolver questões. O 

capítulo travou: por que travou? Eu fico tentando matutar. Esse é o meu 

momento. Quando vou sentar no computador, eu sento mais ou menos umas 

23:30h da noite, 23:00h, e vou a base de... Eu não sou aquele tipo de escritor 

que bebe café. Eu nunca bebi café na vida. Mas aí eu vou bebendo suco 

(CAMPOS, 2018, informação verbal). 

 

A criação é descrita por muitos artistas como algo que ultrapassa o momento 

considerado de feitura da obra, envolvendo a percepção do mundo ao seu redor e consequente 

transformação das informações recebidas em ideias criativas, anotações, rascunhos, numa série 

de experimentações e métodos, até se chegar a um resultado que não necessariamente é 

acabado, já que pode, de diversas maneiras, dar origem a outras obras (SALLES, 1998). Por 

isso, a criação artística pode ser vista como “um percurso direcionado por um projeto, inserido 

na continuidade do processo” (SALLES, 1998, p. 63). 

A inserção mercadológica também é vista pelos entrevistados como um processo, um 

desenvolvimento gradativo. Um exemplo que evidencia isso é a resposta de Cosme quando lhe 

perguntei se tinha alguma obra publicada: 

Bom, eu não tenho... Publicado na internet eu tenho alguns livros, mas eu não 

tenho ainda nenhum livro publicado em papel. Eu tô com previsão de publicar 
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até o final do ano um texto meu, um livro meu. Mas ainda o que eu tenho, 

mesmo, publicado é a questão da revista, que vai sair, e com isso eu pretendo 

ter um caminho liberado pra publicar meus textos. Principalmente, eu quero 

entrar na área de roteiro de quadrinhos. Inclusive esse trabalho, que eu pretendo 

publicar até o final do ano, vai ter ilustração. Não vai ser um quadrinho, mas 

vai ter muitas ilustrações (ARISTIDES, 2018, informação verbal). 

 

Leo também sugere essa ideia de continuidade ao falar que a publicação por editoras 

prestadoras de serviço (editoras por demanda) é o caminho recomendado para “quem está 

iniciando”. Letícia diz que, quando começou a escrever com intenção de publicar, 

não tinha a ilusão que muitos têm de que logo uma editora grande vai te 

procurar. Não, eu pesquisava muito sobre esse meio, eu sabia que não era bem 

assim. Em sua maioria, editoras grandes não procuram novos autores. Mas não 

quer dizer que um dia eu não vá parar em uma editora grande (MARIANA, 

2018, informação verbal). 

 

Para todos os entrevistados, o processo de se tornar escritor começou na infância30. Leo 

e Letícia iniciaram essa narrativa “biográfica” falando da idade em que foram alfabetizados. 

Tanto para Cosme quanto para Leo, a leitura de quadrinhos durante a infância foi essencial para 

despertar o interesse deles na criação de histórias, e Leo também ressalta a importância do 

consumo de desenhos animados. Lucinei também tem os quadrinhos no princípio de sua vida 

literária, revelando que escrevia HQs antes dos 14 anos, e que a partir dos 14 passou a escrever 

prosa. 

Então, nas entrevistas, surgiram concepções a respeito do conceito de escritor que já 

haviam sido mencionadas na etapa quantitativa da pesquisa e algumas que encontram voz 

também em outros trabalhos, como os de Bendassolli e Borges Andrade (2012) e o de Cecilia 

Salles (1998). Todos os pontos de vista revelados pela pesquisa, como um todo, mostram acima 

de tudo o caráter subjetivo da identidade de escritor.  

 

  

                                                           
30 Cosme falou mais sobre isso quando o gravador já estava desligado. 
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3. Conclusão 

 

 

 A identidade de escritor não é intrínseca aos sujeitos nem é conferida a todos os 

produtores no campo literário. Dois sujeitos A e B que realizem igualmente a atividade da 

escrita de ficção longa, por exemplo, podem um se considerar escritor e o outro não, ou A 

considerar B escritor e B não replicar essa concepção sobre A. Pode A se considerar escritor 

em um momento da vida e não em outro. Pode B se considerar escritor, mas não “escritor 

profissional”. Os cenários possíveis são vastos. 

 Isso tudo porque, primeiro, a identidade na modernidade não se apresenta de forma nem 

fixa nem essencial. O “eu” não é uno, o sujeito não nasce com um “centro”, as identidades 

podem ser temporárias e contraditórias (HALL, 2005). Segundo, porque as categorias “artista” 

e “escritor” representam ideias subjetivas, cabendo a quem toma para si essas identidades 

buscar para elas instâncias de consagração. O campo literário é, por definição, o espaço onde 

ocorre essa busca pela consagração da identidade de escritor. No entanto, essa busca envolve 

conflitos, pois os componentes do campo vivem em uma eterna luta pela legitimidade do poder 

de consagrar, de dizer quem entre os produtores de literatura pode ser considerado escritor 

(BOURDIEU, 1974). 

 A pesquisa tentou mostrar onde reside o poder de consagração da identidade de escritor 

no Brasil contemporâneo. Na etapa quantitativa, os resultados foram diversos, apresentando 

mais de 20 alternativas. Dessas, as únicas citadas por mais de 10% dos respondentes foram a 

dedicação extraordinária de tempo e esforço à escrita, o gosto pela escrita e a publicação de 

obras — em ordem conforme a frequência em que apareceram. 

 Entretanto, o fato de terem surgido tantas respostas diferentes, aliado ao grande número 

de sujeitos que não sabem se se consideram escritores, ou seja, têm dúvidas sobre quais seriam 

as instâncias de consagração da identidade legítimas no campo do qual fazem parte, mostra que 

o conceito de “escritor” não transmite uma ideia central no Brasil contemporâneo. Basta voltar 

às tabelas relativas aos motivos pelos quais os sujeitos se consideram ou não escritores e ver 

que as respostas mais citadas não chegam nem a 30% do percentual referido. 

 A internet pode ser uma das responsáveis por essa dispersão de significados, já que tal 

ferramenta tem afetado profundamente o campo literário com as possibilidades de produção, 
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publicação e acesso a espaços literários que ela permite. Nesse panorama, o perfil de quem 

escreve e publica é certamente diferente do que o que operava há 100 ou 50 anos, e os novos 

formatos de literatura que vêm se desenvolvendo talvez precisem, eles mesmos, de uma 

consagração. 

 Outras informações relevantes exprimidas na etapa quantitativa da pesquisa estão no 

perfil socioeconômico dos escritores. A maioria é de jovens de 12 a 24 anos, estudantes do 

ensino básico, mulheres, pessoas brancas, pessoas que não seguem nenhuma religião, pessoas 

com renda familiar de 1 a 4 salários mínimos e moradores da região Sudeste, com ênfase no 

estado de São Paulo. 

 A etapa qualitativa da pesquisa, que consistiu nas entrevistas, se aprofundou em algumas 

noções que já haviam sido levantadas antes, por exemplo a visão do escritor como alguém que 

se dedica constantemente à escrita e se preocupa em atender, em nível maior ou menor, as 

expectativas do público. Além disso, apresentou alguns panoramas novos, como a importância 

da identidade de escritor para a autoimagem do sujeito em outras dinâmicas da vida social: no 

caso exemplar de Letícia Mariana, a identidade de escritora contribuiu para a superação da 

vergonha por ter se afastado da escola em decorrência de questões psicológicas. Como ela disse, 

muitos grandes artistas passaram por situações equivalentes, então ela, como artista, não deveria 

ver sua situação com olhos negativistas. 

Um lapso nesta pesquisa foi a carência de variáveis sobre leitura. Fiz apenas inferências 

vagas comparando minha pesquisa com a Retratos da Leitura no Brasil (2016), mas sem 

possibilidade de confirmar se os escritores brasileiros contemporâneos são, realmente, leitores; 

e se o são, em que nível. Outro, já apontado no capítulo 2, foi não ter previsto a possibilidade 

de respondentes estrangeiros preencherem o questionário. A própria ferramenta utilizada para 

a realização do questionário, o Google Forms, tem suas imperfeições, mas foi a melhor 

alternativa para a captação de uma amostra tão grande com os recursos que eu tinha disponíveis. 

Por fim, saliento que esta é uma pesquisa exploratória. Espero que os resultados possam 

auxiliar os pesquisadores que pretenderem, no futuro, investigar os temas aqui abordados. 

Ainda tenho muito material que poderia ser analisado e muitas análises que gostariam de sair 

da minha mente, mas não tiveram o tempo necessário. Decerto uma continuidade para este 

estudo seria bem-vinda. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM COSME ARISTIDES 

 

Nome: Cosme Aristides 

Sexo: Masculino 

Idade: 55 anos 

Raça/etnia: Indígena 

Religião: Não segue nenhuma 

Local onde mora: São Francisco, Niterói 

Local da entrevista: Pátio central do Plazza Shopping, em Niterói 

Data da entrevista: 26/10/2018, por volta das 10h 

Legenda: E = entrevistado(a); W = Wlange 

 

W = O que significa ser escritor pra você?  

E = Bom, a primeira coisa é colocar suas ideias no papel. Isso que significa pra mim, né. Porque 

é uma forma de liberdade, é um talento que eu acho que poucas pessoas têm de conseguir 

traduzir pensamentos em palavras escritas. Eu acho que isso é importante. E isso te traz uma 

liberdade muito grande, você ter essa capacidade de fazer isso, tá? É você tentar o máximo 

possível colocar as suas ideias, suas visões, num mínimo de confusão para as outras pessoas, 

né, é que eu acho importante. Então, para mim, ser escritor é isso. Essa capacidade de 

transformar o seu pensamento em palavras. 

W = Com clareza né? Pensando no leitor. 

E = É, com clareza. Pensando no leitor. Claro também, eu não tenho a intenção de ser totalmente 

imune a interpretações, é claro que vou deixar algumas interpretações pro leitor também. Então 

também tem esse lance: você querer ser preciso e também, ao mesmo tempo, deixar com que o 

leitor tenha a sua margem de interpretação. Isso vai depender muito do que ele tá escrevendo, 

né. Tem coisas que você realmente vai precisar de uma preocupação maior com a precisão e 

outras que você vai deixar mais em aberto. Então eu trabalho com essas duas linhas. Porque 

como eu escrevo texto científico também, porque eu tenho formação em física, eu aprendi a ser 
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preciso. E como eu também tenho esse lado literário, eu também quero, em alguns momentos, 

deixar a coisa mais em aberto, mais pra interpretação. Não fechar o pensamento numa ideia 

fixa, restrita. 

W = E você se considera escritor pelos textos literários, ou por exemplo, se você escrevesse só 

textos acadêmicos na sua área você não se consideraria escritor? 

E = Eu acho que também escritor, por que eu acho que passa pelo mesmo processo, pelo mesmo 

método. Só que o objetivo é diferente, entendeu? Então eu acho que você lendo o paper... O 

cientista também precisa desse talento de escritor pra escrever um bom paper. Porque você 

pode colocar lá todas as informações técnicas e não transmitir nada, então também é necessário 

ter um pouco dessa... E eu acho que também é até bom pro paper, por que o paper passa a ser 

mais digerível se ele tiver a capacidade de escrever bem, claramente e de forma que agrade ao 

leitor também. Então eu acho que é só o objetivo que é diferente, mas ele, o cientista, o técnico 

ainda precisa ser um pouquinho escritor também. 

W = A sua formação, você falou, é física, né? 

E = É física, pois é. Por incrível que pareça, minha formação balança um pouco, ela é muito 

diversificada. Então, eu fiz um curso técnico em eletrônica no CEFET, mas eu fiz vestibular 

pra Letras. Então eu fiz Letras, por incrível que pareça: Letras-Hebraico. Foi o Português-

Hebraico. E aí depois eu passei pra Astronomia e depois pra Física. Então eu fiz curso de 

astronomia também, na UFRJ. Não sei se você sabe, é a única graduação em Astronomia no 

Brasil, na UFRJ. Que é no observatório do Valongo. Tem um Valonguinho aqui, mas não tem 

nada a ver com o Valongo, o Valongo observatório lá do centro do Rio. E depois eu fiz Física 

aqui na UFF. E depois, como profissão, eu me especializei em analista de sistemas. 

W = Você tem algum curso livre, tipo oficina, alguma coisa assim? 

E = Eu nunca... Eu já fiz vários cursos, mas assim, como autodidata, em internet. Como escritor 

mesmo, o que eu tenho de bagagem, de técnica, de escrita, é o que eu tive na minha faculdade 

de Letras, então foi isso que eu tive e mais a prática em si. E também muita leitura, também. 

W = Como é a sua dedicação à escrita, em questão de tempo, em questão de prioridade? 

E = Então, a princípio eu mantinha muito na parte do hobby, porque eu tinha o meu trabalho. É 

claro que no meu trabalho eu também exercitava a escrita, mas a parte de escrever roteiros para 

quadrinhos e romances era a parte fora do trabalho. Atualmente eu tô tendo mais trabalho nessa 

área porque eu tenho a revista [Geeky-iD]. Então eu escrevo já mais profissionalmente. 



69 
 

W = O que você tem de obras publicadas? 

E = Bom, eu não tenho... Publicado na internet eu tenho alguns livros, mas eu não tenho ainda 

nenhum livro publicado em papel. Eu tô com previsão de publicar até o final do ano um texto 

meu, um livro meu. Mas ainda o que eu tenho, mesmo, publicado é a questão da revista, que 

vai sair, e com isso eu pretendo ter um caminho liberado pra publicar meus textos. 

Principalmente, eu quero entrar na área de roteiro de quadrinhos. Inclusive esse trabalho, que 

eu pretendo publicar até o final do ano, vai ter ilustração. Não vai ser um quadrinho, mas vai 

ter muitas ilustrações. Vai ter ilustração do Sam Hart, não sei se você conhece. Ele fez o 

quadrinho que deu origem ao filme Atômica. Não sei se você viu o filme Atômica, com a 

Charlize Theron, do ano passado. Então, ele com o outro roteirista, um roteirista inglês, eles 

fizeram um quadrinho que se chama A Cidade Mais Fria, e esse quadrinho foi a base do roteiro 

do filme. E o Sam Hart é brasileiro, por incrível que pareça com esse nome. Claro, ele nasceu 

na Inglaterra, mas veio cedo pra cá. 

W = Essa publicação, então, já vai ser meio que uma porta de entrada pra sua carreira como 

escritor de quadrinhos? 

E = É, porque eu estava muito dedicado antes à minha carreira profissional, aí sobrava pouco 

tempo e é difícil você entrar no mercado. Você tem até as publicações que você pode conseguir 

de maneira gratuita, como na Amazon, até tentei isso também, mas tudo de maneira online. Não 

tem nada em papel ainda. 

 

Com o gravador já desligado, perguntei se ele se considerava um escritor ou um quadrinista, 

pelo fato de escrever roteiro de quadrinhos. Cosme respondeu que se considera escritor, porque 

ele precisa do trabalho do desenhista para complementar o seu. Para ele, roteiro é literatura, 

assim como algumas modalidades orais podem ser consideradas “literatura oral”. Disse também 

que acha que os jornalistas e os publicitários provavelmente se consideram escritores. Ressaltou 

o caráter subjetivo e individual da categoria “escritor”. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM LEO VIEIRA 

 

Nome: Leo Vieira 

Sexo: Masculino 

Idade: 36 anos 

Raça/etnia: Caucasiano/branco 

Religião: Cristão evangélico 

Local onde mora: Niterói 

Local da entrevista: Lanchonete Rei do Mate ao lado da CCR Barcas, em Niterói 

Data da entrevista: 01/11/2018, por volta das 17h 

Legenda: E = entrevistado(a); W = Wlange 

 

W = Com qual raça ou etnia você se identifica? 

E = Sou caucasiano, mas eu tenho descendência também. Eu tenho uma linhagem que vem do 

Sul. A parte de pai vem do Sul e a parte de mãe vem lá do Nordeste. Então tem negros, tem... 

Eu sou mestiço também. 

W = Então eu boto mestiço ou branco? 

E = Sou branco. 

W = Você tem alguma religião? 

E = Eu sou cristão evangélico, sou teólogo também, mas eu sempre comungo com todas as 

religiões. Tenho total respeito. 

W = O que significa ser escritor pra você? 

E = Ser escritor é uma atividade constante. Um escritor, ele está sempre criando, um escritor 

não precisa estar publicando livros. Eu também cheguei a publicar, mas hoje eu estou sempre 

criando, estou sempre com um caderninho, estou sempre com um bloco de notas, eu estou 
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sempre com ideias. Ser escritor é você construir uma realidade e viver nessa realidade. Eu 

considero assim. 

W = Há quanto tempo você se considera escritor? 

E = Eu publiquei profissionalmente em 2011. 

W = Foi sua primeira publicação? 

E = É, mas eu sempre, desde criança, sempre criava, sempre escrevia. Já escrevi poema, letra 

de música, mas profissionalmente, o único livro foi em 2011. Final de 2011. 

W = E a sua formação? 

E = Eu sou teólogo, formado em teologia. Agora eu estudo pedagogia. É a minha segunda 

graduação Lato sensu. Mas eu estou sempre estudando de tudo, porque sempre tudo me faz 

ficar fazendo pesquisas paralelas. Sobre tudo. 

W = E curso de escrita, você já fez algum? Mesmo curso online, alguma coisa assim? 

E = Não. Tudo foi através de pesquisa virtual, contato. Eu sou filiado em algumas Academias 

de Letras, então eu sempre tive muita interação com outros escritores: muitos que publicavam 

e muitos que não, que tinham lá uma certa aposentadoria na escrita, mas que não praticam 

muito. Porque essa é a questão: o escritor tem que estar sempre praticando, sempre se 

reinventando. E o maior vilão do escritor é o ego. Ele não pode ter vaidade. Ele tem que ter 

sempre uma humildade pra estar sempre aprendendo. Ele pode aprender com qualquer pessoa 

e ensinar também. 

W = Com é a sua dedicação à escrita em questão de tempo, por exemplo, conciliando trabalho 

e escrita, ou se você encara a escrita como um trabalho paralelo... 

E = Não, é constante. O escritor mesmo, que gosta da atividade, ele não pode ficar naquela 

coisa: “ah, vou tirar só uma hora pra isso”. Não! A escrita é constante. Eu estou no intervalo da 

barca, eu pego o papel e vou anotando, eu pego o bloco também e tô desenhando. Também faço 

quadrinhos. E em casa tendo ideia também. Às vezes você tem ideia de uma música, aí você 

leva, grava no celular, grava num gravadorzinho portátil. Então, assim, é sempre constante. E, 

em casa, você passa a limpo. 

W = Você escreve música também? 

E = Já compus também. 
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W = Obras publicadas, tem essa de 2011. Tem alguma outra que você tenha publicado? 

E = Eu publiquei online. Porque, assim, a primeira eu publiquei com editora por demanda. Que 

é o recomendado hoje. Pra quem está iniciando, ele não vai... Dois erros graves do escritor são: 

um, achar que vai ganhar muito dinheiro porque está fazendo um livro clichê; e o outro é achar 

que, porque escreveu uma coisa parecida com o que é popular hoje... Por exemplo, 50 tons de 

cinzas foi a obra do momento, destes últimos tempos, né. Então todo mundo acha que por 

escrever um livro com a mesma temática, de uma mulher submissa a um rico excêntrico e coisa 

assim do tipo, acha que por conta disso vai render igual. Não é assim. A gente tem que ter uma 

criatividade. Tem muitas obras boas que são desconhecidas. Mas acontece que o que faz a obra 

ter o reconhecimento é o escritor ser reconhecido. Esse é o problema dos escritores iniciantes 

de hoje, é o ego. Acha que por estar investindo numa propagação viral vai conseguir resultado. 

Não é assim. O escritor, ele é... Há uma frase que diz assim: “o artista é reconhecido pela sua 

obra”. Então, assim, quando você vê uma coisa que atrai você quer saber quem criou, assim 

como você vai provar uma iguaria e vai querer saber quem cozinhou. Então, dessa forma, a 

pessoa vai ler um artigo que clareou as ideias e vai querer conhecer as outras obras. É dessa 

forma que muitos escritores conseguem o reconhecimento. Aí... Tô quase me perdendo do 

assunto. Qual foi? A gente... Você perguntou sobre o que faz o... Qual foi a última pergunta?  

W = Eu perguntei sobre se você publicou alguma obra depois... 

E = Ah, tá. Isso, isso aí. Eu publiquei um livro, que foi em 2011 pela editora por demanda. Aí 

os outros, como tinha muita coisa a caminho e fica muito caro investir, porque o retorno é 

incerto, eu fiz por conta própria. Eu registrei na Biblioteca Nacional, fiz a capa e disponibilizei 

gratuitamente. [impossível ouvir a gravação pelos próximos 2 segundos] 

W = Você também fez o design? 

E = Tudo, fiz a capa, fiz tudo. Hoje eu tô... Os projetos que eu tenho de quadrinhos... Porque 

eu também publico uma tirinha autoral toda semana... Eu agora estou desenvolvendo desenho 

animado, aprendi também por conta própria através de programas mais simplificados, parecidos 

com Flash, para lançar também ano que vem um canal próprio. Eu também não tô... Pra não 

ficar atrelado as restrições de site e tudo da vida, eu tô criando um próprio portal onde vai reunir 

tudo. Os leitores vão conhecer todo o meu acervo bibliográfico e artístico e acompanhar de uma 

forma bem didática. É um portal próprio. 
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W = E como foi o processo pra você se tornar escritor? Por exemplo, foi com a influência da 

leitura, incentivos, alguma coisa assim? 

E = Eu sempre, desde pequeno, eu sempre, quando eu aprendi... Eu aprendi a ler exatamente 

foi aos 5 anos. A partir daí eu sempre fui lendo de tudo, assim, não de forma compulsiva. As 

crianças não são assim. Não adianta empurrar a leitura para a criança porque não é desse jeito. 

Eu fui muito influenciado pelos gibis: Maurício de Souza, Disney também. Disney eu 

acompanho até hoje, eu gosto muito. A diferença da... O que eu gosto muito dos quadrinhos 

Disney, que agora vão voltar a ser publicados pela Panini, é que têm uma aparência infantil, 

mas têm uma linguagem adulta. Enquanto você vai lendo, depois de adulto, você percebe que 

tem uma inteligência nos personagens. Eu gosto muito por isso. Eu recomento aos adultos, 

quem se torna adulto, continuar lendo. Você só vê uma didática mais pra criança mesmo, não 

dá pra acompanhar os adultos. Mas é bom, eu recomendo por isso também. É um prazer isso, 

que precisa ser reformado. É um exemplo de vida, um homem que realmente venceu na vida, 

lutando muito. Por todos esses desafios aí de fora. Aí eu fui muito influenciado também pela 

leitura, gibi e livro. Um professor que me marcou bastante também. Mas os gibis me abriram 

muito as portas pro aprendizado e também pra didática. Isso foi me influenciando pra saber que, 

assim: os quadrinhos... um lado muito positivo dos quadrinhos é porque ele é um exercício 

perfeito para o escritor. Porque ele ensina o escritor a contar uma história de forma sucinta e 

aproveitando o mínimo possível de recurso. Ele tem que usar a linguagem visual, criativa e 

fazer com que o leitor capte a ideia em poucas páginas. Muitas vezes a gente lê um livro 

enfadonho que não tem essa dinâmica. Os quadrinhos, eles são úteis por isso. Então assim, os 

quadrinhos me edificaram bastante, até hoje aprecio muito a nona arte. Mas o que eu 

recomendo... A pergunta foi o quê? Que eu penso em tanta coisa que acabo lembrando de 

coisa... É... Você tem que me disciplinar pra eu não fugir do assunto. A pergunta foi de? 

W = Foi do seu processo de se tronar escritor. 

E = Olha... Os quadrinhos, posso dizer que são os quadrinhos. Se for escolher uma coisa eu 

digo os quadrinhos. E também os desenhos animados. Desenhos animados da minha infância, 

que é da época de 1980, década de 80, eles tinham uma linguagem muito... não sei se digo 

pedagógica... É uma pedagogia com conscientização. Porque existia um moralismo nas 

histórias. Tinha lição. O vilão era punido, o herói sabia que era... [interrompido por um 

vendedor ambulante que ofereceu seus produtos]. Então o desenho, ele tem esse aspecto. Os 

desenhos, eles tinham uma restrição muito maior, muito refinada, pra ter o espaço na televisão. 

Hoje não. Hoje se pode ir num canal no YouTube, criar um desenho animado, aí a Cartoon 
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Network contrata e lança o desenho todo memetizado [provavelmente em referência ao termo 

“meme”]. A diferença é que o desenho envelhece depois de um tempo, esses mais clássicos 

nem sempre. Esse ano, no dia 18, o Mickey vai completar 90 anos. Isso é um marco. É o 

personagem mais... Não é o personagem mais antigo, mas é o personagem mais popular do 

mundo. Ele é mais popular que o Papai Noel. A criança reconhece com mais facilidade o 

Mickey do que o Papai Noel, do que qualquer outro personagem. Eu acho que o desenho 

animado, hoje também, ele tem um elo muito forte, porque ele passa aquela emoção visual, 

textual e, também, sonora. Tem voz, tem música, tem de tudo. 

 

Encerrando a entrevista, agradeci. Leo disse: “Fico grato, e no que precisar pode contar comigo 

e, se quiser se tornar uma escritora, eu passo o caminho das pedras para você, para as suas 

amigas também, porque é um caminho ingrato, nem sempre você vai ter um reconhecimento, 

mas quando a gente tem aquela maturidade de saber que é um passo de cada vez, a gente tem 

reconhecimento sim. Como esse, né [referindo-se à entrevista]. É uma oportunidade a que eu 

também sou muito grato.” 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM LUCINEI CAMPOS 

 

Nome: Lucinei Campos 

Sexo: Masculino 

Idade: 35 anos 

Raça/etnia: Caucasiano/branco 

Religião: Não segue nenhuma 

Local onde mora: Rocha Miranda, Rio de Janeiro 

Local da entrevista: Lanchonete Subway próxima à estação de metrô Coelho Neto 

Data da entrevista: 01/11/2018, por volta das 19:30h 

Legenda: E = entrevistado(a); W = Wlange 

 

W = Você tem quantos anos? 

E = 35. 

W = Você tem religião? 

E = Não. 

W = Qual raça ou etnia você se considera? 

E = Não sei, por ser brasileiro, não sei. Eu não sou 100% branco, não sou negro. Pelo que a 

população pode chamar pela cor, então eu devo ser branco. 

W = O que significa ser escritor pra você? 

E = Depende, porque ser escritor no Brasil, trabalhar com cultura literária no Brasil, é 

complicado. Significa hoje, no Brasil pelo menos, significa não trabalhar. Sobre ser escritor, 

tem gente que fala: “você não trabalha”. Mas entrando mesmo no assunto, acho que é criar. 

Criar mundos, criar refúgios, criar personagens. É controlar a história. Na minha opinião é isso. 

W = Então ser escritor tem a ver com a história, né? 
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E = Sim. Algumas vezes, na maioria das vezes. Pelo menos no meu caso. A não ser se a pessoa 

escreve poema... Mas também no poema ela traça um pouco da história dela ou tem uma 

experiência, então... sim. Dependendo da escrita, sim. Porque, assim, se você for escrever só 

biografia ou artigos, mesmo assim, você não está contando uma história sua, [mas] você está 

contando uma história que existiu, que existe. Está trabalhando com fatos. Então não deixa de 

ser uma contação. 

W = Então, mesmo assim, é escritor, né? 

E = Sim. 

W = Qual a sua formação? 

E = Eu sou formado em História, Sociologia e minha especialização é Diáspora Africana no 

Brasil e minha outra especialização é sobre contos, mitologias, religiões mortas... E fiz Teologia 

também e Psicologia. Não tinha mais o que fazer, saí fazendo. Mas não concluí a Psicologia, 

não. 

W = Tudo graduação? 

E = Sim. É que eu era nerd, quando era menor, sabe. Hoje em dia não sou tão, não. Eu iniciei 

algumas coisas, mas ainda não concluí porque infelizmente educação não é muito bem 

remunerada nem vista. 

W = Você não tem curso de escrita, alguma coisa assim que você tenha feito? Nem online?  

E = Não. Não fiz nada que vinha me especializar pra ser escritor. Eu comecei a escrever com 

14 anos. E comecei... Na verdade antes dos 14 anos eu já contava historinha através dos 

quadrinhos. Eu fazia quadrinhos. E quando eu fiz 14 anos eu decidi criar, escrever. Eu não era 

muito bom, porque sou disléxico e daltônico, mas, mesmo assim, eu comecei a me aperfeiçoar. 

Escrevi meus três primeiros livros (que é uma trilogia). Não publiquei, deixei guardado até hoje. 

E fui me aperfeiçoando na minha própria história. Acredito eu que a gente está sempre 

crescendo. 

W = Hoje em dia você publicou o quê? 

E = Eu tenho publicado três livros. Um que é uma série, que é um infanto-juvenil, humor e 

aventura, chamado “Lavínia e a árvore dos tempos”. Aí tem o “Lavínia e a magia proibida” e 

tem um romance juvenil chamado “Violeta não sabe amar”. E esse é na plataforma digital. 
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W = Tem quanto tempo isso? A primeira publicação? 

E = A primeira publicação foi em junho de 2014, a segunda em 2015 e a terceira foi no final de 

2016, se não me engano. Em 2017 eu não publiquei nada. 

W = Como é a sua dedicação à escrita? Em relação ao tempo que você dedica, se você trabalha 

com outra coisa... Como é que faz pra dividir? 

E = É, eu leciono. Sou professor da rede estadual. Era professor da rede particular, de 

preparatório, mas agora eu só estou no estado. Assim, eu não tenho uma fórmula mágica, que 

nem eu invejo em alguns escritores amigos meus: Maurício Gomide... Se não me engano o 

Sidney também [inaudível]. Eles têm uma coisa de separar um dia, um momento. Eu não tenho 

como, por que eu tenho um filho de 5 anos. Então, quando eu paro no computador e ele vem 

pra cima de mim, eu tenho que parar o que estou fazendo. A única regra que eu tenho é: quando 

eu penso na história eu tento dividir a história toda em capítulos. Ou eu boto o capítulo e o 

resumo do que vai ter no capítulo. Quando eu acabar de fazer isso, aí sim eu começo a história. 

Não tenho como dedicar horas do meu dia. Porque às vezes eu posso dedicar uma hora: você 

senta no computador, fala com Deus e o mundo e no final você só vai começar a escrever 

quando faltar 5 min pra acabar aquela hora. Então está meio difícil na correria. 

W = Antes de ter seu filho você se dedicava mais? 

E = É, eu lia... Ler eu ainda leio, como eu sou disléxico eu consigo ler mais de um livro ao 

longo do tempo. Leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo, misturo acadêmico com ficção, mas sim. 

Agora, com um filho de 5 anos e os gêmeos que estão chegando, acredito que meu tempo vai 

ser bem menor, mas eu fico trabalhando as ideias. Eu só não gravo em áudio porque eu não 

suporto ouvir a minha voz. Mas eu fico trabalhando as ideias, eu gosto muito de quando eu vou 

caminhar ou correr. Correr pra mim é uma fuga. Fico pensando e tentado resolver questões. O 

capítulo travou: por que travou? Eu fico tentando matutar. Esse é o meu momento. Quando vou 

sentar no computador, eu sento mais ou menos umas 23:30h da noite, 23:00h, e vou a base de... 

Eu não sou aquele tipo de escritor que bebe café. Eu nunca bebi café na vida. Mas aí eu vou 

bebendo suco. 

W = Sério? Café é tão bom! 

E = Eu gosto do cheiro, eu mastigo o grão quando estou com dor de cabeça, mas beber, nunca 

bebi não. 
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W = Como é que foi o seu processo de se tornar escritor? Eu sei que desde criança criava e tal, 

mas quando você começou a pensar “eu acho que sou um escritor”? 

E = Olha, eu acho que não foi nem quando eu publiquei. Quando eu publiquei um livro eu 

lancei numa biblioteca municipal. Lá em Caxias que foi feito o lançamento. Eu não quis fazer 

em livraria, porque eu sempre achava que meu nome já era estranho, né, “Lucinei”. Ainda mais 

uma pessoa que ia olhar e falar: “nossa, quem é esse cara?”. Que tem preconceito... Brasileiro 

gosta de ouvir alguém que vem de fora. Não importa o que seja, ele compra, mesmo que não 

seja pra ler. Mas aí eu acho que quando eu percebi foi num evento no primeiro ano de 

lançamento. Eu fui num evento uns três meses depois [do lançamento] e palestrei para umas 2 

mil pessoas. Foi em São Gonçalo. Eu achei aquilo fantástico. Foi um evento que teve lá em 

2014 e eu palestrei pra umas 2 mil. Eles me falaram isso, que tinham 2 mil. Tinha muita gente 

que eu não conseguia ver. E quando eu saí e voltei pro estande, as pessoas começaram a fazer 

fila pra comprar o livro, pra ficar lá, pra pegar autógrafo. Aí eu pensei: “nossa, eu sou escritor”. 

E quando eu fui no Ceará no ano passado... Eu estava na Bienal do Ceará e fui reconhecido não 

sei por quem, nem como, no mercado municipal. Aí eu congestionei o mercado, os seguranças 

do mercado tiveram que me levar pra um lugar VIP lá do mercado pra poder tirar foto, e os 

outros fazerem uma fila pra poder tirar foto comigo, mas eu não sabia o que houve. Os livros 

já tinham esgotado na Bienal... Alguém falou que tinha visto uma foto minha numa divulgação, 

aí começou aquele burburinho. 

W = Numa divulgação do próprio evento? 

E = É, do próprio evento. 

W = Por que você decidiu escrever? 

E = Eu sempre gostei dessa parte de criar. Eu trabalhava no cinema, né. Agora eu não estou 

trabalhando mais, mas eu já dirigi um curta, já escrevi roteiro, trabalhei em novela. Então eu 

sempre gostei dessa coisa de criar. Eu não escrevo pra polemizar, pra fazer... Eu escrevo como 

um refúgio, sabe. A minha literatura pode ter até uma lição, algum romance, algum suspense, 

pode ter alguma lição? Pode. Mas a intenção não seria essa. Eu não acredito em finais felizes, 

eu acredito num ciclo. Então eu acho que a grande questão é essa. Eu gosto de controlar, sabe, 

de ver os personagens crescendo e se desenvolvendo. Essa é a minha... É o meu motivo, acredito 

eu. 
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Ao final da entrevista, Lucinei me presenteou com um exemplar de seu livro “Lavínia e a árvore 

dos tempos” mais um marcador de páginas referente a essa obra e uma caneta personalizada. 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM LETÍCIA MARIANA 

 

Nome: Letícia Mariana 

Sexo: Feminino 

Idade: 18 anos 

Raça/etnia: Caucasiano/branco 

Religião: Umbandista 

Local onde mora: Copacabana, Rio de Janeiro 

Local da entrevista: Café Biscui, próximo à estação de metrô Siqueira Campos, em Copacabana 

Data da entrevista: 01/11/2018, por volta das 21h 

Legenda: E = entrevistado(a); W = Wlange 

 

W = O que significa ser escritor para você? 

E = É uma pergunta muito profunda e que me emociona muito. Ser escritora pra mim, primeiro, 

é ter a ousadia. A ousadia de entrar num mundo que, mesmo sendo tão difícil pra algumas 

pessoas, é inspirador pra outras. Não basta você ter talento e escrever bem. Você tem que se 

garantir e ter a convicção de que o que você é, o que você passa para os leitores, é uma coisa 

boa e significativa. Que mesmo que julguem ou critiquem seu trabalho de forma injusta, você 

está no caminho certo e pode vir a ter um sucesso grandioso, por mais difícil que seja. Então é 

ter ousadia acima de tudo. 

W = Você comentou de leitores. Você acha que leitor é uma coisa, assim, que precisa ter pra 

pessoa ser escritora? 

E = Olha, não é que você precisa ter, porque muita gente escreve de forma isolada. Mas é muito 

importante você ter esse contato com os leitores. É saudável para o escritor e é muito 

gratificante. É maravilhoso quando você se depara com seu primeiro leitor. Nossa, é incrível. É 

uma coisa única. Então acho que mesmo que o escritor tenha um pouquinho mais de timidez, 

se ele encontrar o primeiro leitor, ele vai se encantar. Ele vai ter a coragem que é preciso para 

se ingressar nesse meio. 
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W = Qual a sua formação? 

E = Eu sou estudante. Na verdade, eu ainda não tenho formação nenhuma. 

W = Está no ensino médio? 

E = Sim, estou. Na verdade, eu acabei me atrasando por problemas emocionais e pessoais. Não 

é segredo pra ninguém que os grandes artistas têm esses certos problemas. Às vezes emocionais, 

psíquicos. O importante é se tratar e não ter vergonha. Eu estou melhorando bastante. 

Infelizmente me atrasei, até por que sempre fui muito perfeccionista e sempre me cobrei muito. 

Então eu sempre fui a melhor aluna e isso acabou me subindo a cabeça. E quando eu me vi 

nesse desespero, acabei me atrasando nos estudos e meu médico falou: “para um pouco, fica 

um ano parada”. E por receitas médicas eu tive que aceitar, porque eu ainda era menor de idade. 

Então eu foquei no meu livro, foquei no meu sonho. E serviu pra isso, pra pelo menos eu 

começar a fazer alguma coisa. Porque as pessoas acabam julgando mal: “ah, parou de estudar 

porque é burra”. Não, pelo contrário. Eu sempre amei estudar. Eu não parei de estudar. Assim, 

por mais que eu não frequentasse, eu continuei estudando, lendo. Mas você sabe como sempre 

foi assim: os colégios sempre cobraram muito dos alunos. Por mais que seja um pouco da minha 

personalidade também, eu sou perfeccionista e como eu já tenho um lado psíquico isso acaba 

me atrapalhando de certa forma, eu sei que os colégios fazem essa cobrança nos alunos e, assim, 

muitos artistas passaram por isso. Então eu não tenho vergonha hoje de assumir que tive esse 

problema. Então eu sou estudante, eu não vou parar de estudar. Eu tô me tratando. Vou fazer 

faculdade assim que terminar o ensino médio. Infelizmente, terei que fazer supletivo. Mas eu 

vou fazer faculdade, não sei exatamente qual. Porque dizem: “ah, escritor tem que fazer Letras”, 

mas eu não sei se eu concordo com isso. Não sei se você precisa ter faculdade de Letras para 

ser escritor. Às vezes eu acho que até atrapalha, que a mente fica até um pouco pequena, não 

fica aberta a tantas criatividades e fica focada só na gramática. Porque a gente já consegue muito 

bem lidar com livros e com a internet. Mas claro que Letras é uma profissão maravilhosa pra 

você ser professor, dar palestras. Inclusive, eu também sou palestrante. Mas eu não sei se pra 

ser escritor precisa ter Letras. Entende? Não sei até que ponto isso ajuda ou atrapalha a 

criatividade de um autor. 

W = Você faz palestras sobre o seu livro? 

E = Sim, sobre o meu livro. Geralmente em eventos de educação ou até em colégios. 

W = E você já fez algum curso de escrita, mesmo sendo online, ou alguma oficina? 
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E = Não. Nunca fiz. O que acontece, vou te contar. Eu aprendi a ler e escrever muito tarde. 

Muito tarde não, com 8 anos. E aí, assim que eu tive a primeira aula de poesia, eu já escrevi 

minha primeira poesia. A professora amou, mandou pro antigo jornal, O Globinho, e foi 

publicado. Depois eu mandei mais dois poemas meus, que foram publicados no jornal O 

Globinho e em vários sites. E desde criança eu tive esse sonho: ser escritora. E aí eu comecei a 

persistir. Eu treinava muito. Já com 9, 10 anos, eu pegava vários papéis e fazia textinhos, 

historinhas infantis, grampeava e vendia na rua por centavos achando, na inocência infantil, 

achando que aquilo era vender livros, ser escritora. 

W = De certa forma é, né? 

E = E é, de certa forma, é. Saí vendendo. Mas eu não imaginei que tivesse que passar por editora 

e tal. Quando eu fui crescendo que eu fui me encontrando. Minha mãe é escritora também. 

Escritora acadêmica, não de romance, como eu, e poesia. Porque eu sou romancista e poetisa. 

Mas ela é escritora de livro acadêmico. E quando eu tinha 11 anos ela lançou o primeiro livro 

dela, o que fez muita gente achar que era por causa dela esse meu sonho, mas não. Eu tinha esse 

sonho antes da minha mãe. Uma coisa que eu alimentei a vida toda. E acho que é até por isso 

que eu consegui cedo. 

W = Ela começou a ser escritora depois de ter você, não é? 

E = Isso, depois. Ela já era pedagoga, professora. Então eu sempre tive uma educação 

maravilhosa. E agora ela tem até uma empresa também, projetos pedagógicos dinâmicos. Ela é 

bem conhecida na área de educação, faz palestras também. O que me motivou a me expressar 

bem, a gostar de lidar com o público também. Muitas dicas vieram dela, mas eu já tinha isso 

por mim, entende? Eu não sei se nasceu comigo. Tem uns que acreditam, tem uns que não 

acreditam no destino, mas isso não entra em pauta agora. O que acontece é que eu nasci com 

isso. Eu fui treinando, mas eu já nasci com essa vontade de escrever. 

W = Você acha que é um dom ou alguma coisa assim? 

E = Olha, eu acho que parte é dom e parte não é. Não adianta você ter um dom e você não 

treinar, você não estudar, você não persistir. Deixar se levar pelo que os outros dizem, sabe? 

W = E como é que é a sua dedicação a escrita na questão de dividir seu tempo. Você faz outras 

atividades? 

E = Olha, atualmente eu faço um curso de inglês. Eu estudo inglês, faço terapia, fora outras 

atividades do dia-a-dia, visitar minha mãe e tudo mais. Mas eu sempre quero escrever um 
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pouquinho. Eu paro um pouco, às vezes faço uma anotação, depois eu passo pro Word. Eu 

escrevo todo dia um pouco, mas agora também tenho que dividir meu tempo em divulgar meu 

livro, meu primeiro livro que foi lançado há 3 meses somente. E aí eu tenho que divulgar meu 

livro pra crescer, né? No meu espaço como autora. Então eu divido desse jeito. Eu escrevo um 

pouquinho a cada dia, não importa quanto. Depende muito do meu humor, do meu estado 

emocional e da minha inspiração também. Mas todo dia um pouquinho. 

W = Você já falou um pouquinho, mas poderia detalhar mais um pouco como foi o processo de 

você querer ser escritora? Quando você vendia suas histórias na rua, por exemplo, você já se 

considerava escritora, ou você achava que isso era só uma coisa inicial e que ainda estava pra 

chegar o momento de você ser uma escritora?  

E = Olha, no meu olhar infantil, de certa forma, eu me sentia já uma escritora. Mas, ao mesmo 

tempo, o pessoal ficava falando: “o que você quer ser quando crescer?” Aí eu falava: 

“escritora”. Eu pensava: “bem, quando eu crescer eu serei escritora”. Então, no olhar infantil, 

isso fica meio que um paradoxo: eu sou, mas eu ainda não sou. Entende? Mas quando eu fiquei 

mais velha, assim, uns 14 para os 15 anos, foi quando eu pensei “agora eu vou escrever um 

livro de verdade, começar”. E tive várias críticas. Até pessoas que me ajudaram no processo do 

meu livro, que vieram a me ajudar, até essas pessoas duvidavam de mim. E só quem acreditava 

em mim realmente era a minha mãe. Minha mãe era a única pessoa que acreditava em mim. 

Então tinha vezes em que eu chorava muito porque as pessoas diziam que eu não ia conseguir, 

que era muito cedo. Enfim, eu chorava, mas eu escrevia. Eu demorei 2 anos. Eu escrevi dos 15 

aos 17 anos o meu romance. Na verdade, é um suspense; romance é o gênero literário. É um 

suspense meio psicológico. É um gênero diferente, mas eu também coloquei poemas. Eu fiz o 

enredo e os poemas se conectaram ao enredo. Também dá pra você ler solto. Tem vários 

poemas, mas eles se conectam de alguma forma com a história. E muita gente falava: “não vai 

dar certo, não vai dar certo”. Eu teimava: “vai dar certo”. Claro que eu não tinha a ilusão que 

muitos têm de que logo uma editora grande vai te procurar. Não, eu pesquisava muito sobre 

esse meio, eu sabia que não era bem assim. Em sua maioria, editoras grandes não procuram 

novos autores. Mas não quer dizer que um dia eu não vá parar em uma editora grande. Que 

comece em uma editora menor, e enfim. Isso pra mim não era barreira. Eu queria lançar, e numa 

editora, porque eu não tinha dinheiro nem gosto muito de [publicação] independente. Tem gente 

que prefere, eu não prefiro. Então eu queria uma editora, mesmo que pequena. 

W = Foi uma publicação tradicional? 
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E = Sim, sim. Acho que só gastei na revisão mesmo. Pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. Aí eu 

mandei... Fiquei desmotivada porque muitas cobravam um valor absurdo que eu não poderia 

pagar. Mas depois a Multifoco me respondeu. Uma editora que muita gente fala mal e muita 

gente fala bem, como todas as editoras. Eu li bastante sobre, eu me interessei pela maneira que 

eles têm de trabalhar e assinei o contrato. Realmente é bem barata, bem em conta mesmo. E a 

revisão eu fiz com meu professor de redação, que infelizmente nos afastamos porque ele ficou 

um pouco estranho quando eu lancei esse livro. Não sei se inveja, não sei o que é, mas nos 

afastamos. 

W = Como assim? Ele falou alguma coisa? 

E = Ele me mandou uma indireta, sabe? Uma indireta bem forte. Ele tocou no fundo. Porque 

eu sou tão jovem e ele ainda não conseguiu.  

W = Ele também é escritor?  

E = O sonho dele era ser escritor, mas ele simplesmente, não sei por que, ele não teve o que eu 

te falei, a ousadia de tentar.  

W = E essas outras pessoas que você falou que não te davam apoio, que diziam que você não 

iria conseguir. Depois que você publicou o comportamento delas mudou com relação a você? 

E = Uma das principais [mudou] bastante, sim. Bastante. Agora está super me motivando. Eu 

não posso dizer quem é porque é uma pessoa muito íntima minha, próxima, e que está me 

ajudando nesse momento. Então seria injusto eu citar quem é. 

W = Não tem problema, não.  

E = Mas outras eu não tenho mais contato porque eram de antigos colégios ou professores. 

Poucos, né. Porque eu fui sempre muito querida pelos professores. Mas alguns... E também 

colegas de turma que viam esse meu sonho e não entendiam muito bem. Porque eu estudava 

em um colégio em que as pessoas eram muito desmotivadas a estudar, a aprender e a seguir 

seus sonhos. Eles não tinham nem perspectiva de vida. Viviam presos em drogas, em bebidas, 

e muito jovens. Eu sofria muito bullying naquele lugar. Muito estranhamento alheio, sabe? 

Então era difícil pra mim. Me desmotivava bastante. Mas eu não tenho mais contato então não 

tenho mais como saber.  
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Encerrei a entrevista, eu e Letícia trocamos agradecimentos, mas depois ela continuou a 

conversa, perguntando sobre minha faculdade e minha pesquisa. Quando eu disse que quis fazer 

algo relacionado à literatura por ser uma área da qual gosto, ela perguntou se eu também queria 

ser escritora. Respondi que sou escritora e tenho um canal sobre escrita. Ela revelou que 

também tem um canal no YouTube, que fala sobre literatura além de outros temas, mas que não 

foca muito nele porque não tem os equipamentos técnicos necessários nem tempo disponível 

para isso. Dei a ela um marcador de páginas do meu canal e ela disse que achava já ter visto, 

pois achou o nome e o design familiares. Enquanto conversávamos sobre YouTube, lembrei 

que eu havia pulado uma pergunta que planejava fazer sobre eventuais publicações de Letícia 

além de seu livro pela Multifoco. 

 

W = Eu te perguntei sobre publicação? Porque você disse que esse livro que você publicou há 

três meses foi o primeiro livro que você publicou, mas antes você... [interrompida] 

E = Acho que já falei sobre isso. Você já perguntou. 

W = É porque eu acho que pulei a pergunta e depois fiquei pensando: “depois eu vou fazer”. 

E = Não sei. Não lembro. Acho que eu falei sobre publicação, sim. Acho que você perguntou 

se foi tradicional. Eu falei que foi. 

W = Foi sua primeira publicação, não é?  

E = Foi sim. 

W = E antes disso você já publicava na internet ou coisa assim? 

E = Não, porque eu não confio muito. Nada contra quem confia, mas eu não confio. Eu acho 

que é um trabalho muito árduo pra você desvalorizar, botar gratuitamente. Botar um textinho 

aqui, um textinho ali, tudo bem. Mas um livro de trezentas páginas é um pouco arriscado. E 

também é difícil escrever. Pra você botar aquilo gratuitamente... É meio que você estar dando 

um trabalho que é difícil de concretizar. Mas o meu livro fez só três meses, menina. 

 

Depois disso ela voltou a perguntar sobre minha pesquisa, querendo saber quantos e quais 

escritores eu havia entrevistado. Comentei que um deles, Lucinei, havia me dado um exemplar 

de um dos livros dele. Letícia disse que era uma pena ela não ter levado nenhum exemplar do 
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livro dela para me presentear, mas que nem sabia se poderia fazer isso, já que não controlava 

totalmente a distribuição do livro, seguindo um sistema de consignação com a editora. Assim, 

emendamos uma conversa sobre a distribuição de livros no mercado editorial. Letícia me contou 

algumas estratégias para colocar seu livro em livrarias, coisa que tinha que fazer por conta 

própria, tendo em vista os limites da editora nessa questão. Novamente, falou da ousadia como 

característica importante para o escritor iniciante. Também falou de sua inspiração em autores 

como Raphael Montes e Thalita Rebouças, que começaram pequeno e hoje são best-sellers da 

literatura nacional. Letícia disse que o fato de ela ter começado a publicar ainda bem jovem é 

positivo para que ela se torne grande no futuro. Comentou também que seu livro é denso e usa 

a linguagem de forma complexa, o que faz algumas pessoas se impressionarem com o fato de 

ela ter começado a escrevê-lo com 15 anos. Também contou sobre palestras e eventos dos quais 

ela participa, revelando a influência da mãe nessa parte de sua carreira. Depois deu detalhes 

sobre a publicação e o lançamento de seu livro, mas como já eram 22h e o lugar estava fechando, 

tivemos que encerrar de fato a conversa e, assim, nos despedimos. 


