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INTRODUÇÃO: 
Segundo pesquisa apresentada na FLIP de 2014, o consumo atual da literatura é 
mediado pelas redes sociais. Para Fábio Malini, coordenador do Laboratório de 
Pesquisa sobre Imagem e Cibercultura (Labic) da Universidade Federal do Espírito 
Santo e crítico do assunto, o público não só busca maior compreensão da obra de seus 
autores favoritos, como também gosta de observar sua visão de mundo e suas 
posições políticas, econômicas e socias. Isso justifica o crescimento continuo das 
páginas destinadas à literatura no Facebook.      
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
Por isso, essa pesquisa propõe uma discussão sobre as mais recentes manifestações da 
produção literária nas plataformas da web semântica, neste caso, o Facebook. Sob o 
viés de uma análise Netnográfica dos textos publicados na página Beco Sujo Crew. 
Além disso, esse trabalho prioriza a formação do leitor nas recentes formas de 
comunicação ubíqua, ou seja, como o ser humano inserido na rede é capaz de, a partir 
da sua identidade literária, produzir poesias, compartilhar e interagir com os demais 
usuários, no intuito de receber o retorno na forma de curtidas, comentários e 
compartilhamentos.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Essa pesquisa descreve essa revolução, no que diz respeito a disposição dos suportes 
de leitura,em duas palavras: universalidade e interatividade. Convém salientar que 
esta é uma pesquisa ainda em desenvolvimento e que as análises feitas a partir dos 
textos são superficiais, no entanto se reconhece o papel da rede social como 
formadora de identidade e cultura. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 
necessário. 
 

 


