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RESUMO: Neste trabalho, de caráter interdisciplinar, apresentamos resultados de nossa pesquisa1 que adotou a etnografia 

digital como orientação metodológica para investigar o ciberespaço. Especificamente, identificamos e coletamos diferentes 

tipos de textos que advêm do diálogo que leitores contemporâneos estabelecem com o poema Paradise Lost (“O Paraíso 

Perdido”), escrito por John Milton, no século dezessete. Em nossa análise, encontramos apoio em algumas das concepções 

bakhtinianas acerca da natureza dialógica da linguagem para apontar que os dados que selecionamos caracterizam réplicas 

ativas que os sujeitos-leitores dos dias atuais fazem ao poema inglês. Nossa investigação também esclarece que esses 

enunciadores, que se declaram afeitos ao texto de Milton, usam recursos tais quais a multimodalidade para criar e circular 

suas produções em redes sociais e comunidades de fãs em/por diferentes mídias digitais. Assim, as produções destacadas em 

nossa discussão evidenciam práticas letradas que, (re)configuradas em paisagem digital, corroboram nossa visão de que os 

leitores dos dias correntes, reunidos em ambientes digitais e imersos na cultura participativa, (re)escrevem e compartilham 

textos (de/por modos e meios diversos) que estreitam laços entre aquele ainda tradicionalmente prestigiado no âmbito do 

cânone literário e outros mais atuais, tipificados no contexto digital. 

PALAVRAS-CHAVE: Etnografia digital; Dialogismo; Mídias digitais; Letramentos; Escrita de fã. 

ABSTRACT: This paper presents the results of an interdisciplinary investigation we performed. We adopted Digital 

ethnography as a methodology to examine the cyberspace in search for a diversified assortment of texts that either imply or 

that stem from the dialogue established between contemporary readers and the English poem Paradise Lost , that was written 

by John Milton in the seventeenth century. Our analysis finds support in (some of the) key concepts suggested in Bakhtinian 

discussions about the dialogic nature of language. We propose that our data represent active replies uttered by current readers 

of Milton’s poem. Our inquire results also suggest that contemporary enunciators – who declare themselves as fans of 

Paradise Lost – resort to multimodality, amongst other resources, to create and share their own textual productions in social 

networks and/or fan communities in different digital media. Therefore, the data analysed in our study highlight literacy 

practices that are (re)configured in digital landscapes. It also supports our assumption that, in the current days, readers who 

gather in digital environments where they are immersed in participative culture engage in practices that imply (re)writing and 

sharing different types of texts, produced with and divulged by different means. Such practices straighten the bonds between 

the English poem, which is still highly prestigious in the literary canon, and other sorts of texts that are typified in digital 

contexts. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos contextos sociais e históricos marcados por mudanças tecnológicas que nos direcionam 

cotidianamente a ambientes digitais. Nesse quadro, as práticas sociais se transpõem e afetam as relações 

de produção e circulação de textos. Invariavelmente e como aponta Ribeiro (2018, p. 41), ao tentarmos 

conceituar o termo “letramento” nos remetemos à ideia de práticas sociais. Segundo a autora, essa é uma 

prática que trata  “[...]de um fazer ou de um participar da vida em sociedade, por meio da cultura escrita”. 

Contudo, como afirma Coscareli (2018, p.7), exatamente no prefácio ao livro de Ribeiro (2018), “[n]unca 

foi fácil definir texto, apresentar claramente seus componentes e explicar seu funcionamento”. Assim, 

neste trabalho, acatamos que as práticas de letramento são essencialmente sociais, envolvem a criação e 

a circulação de textos e que, nos dias atuais, dizem também respeito a processos que estão 

inexoravelmente permeados por tecnologias, tempos e espaços digitais. 

Muito se tem questionado acerca das relações entre as práticas letradas realizadas no âmbito 

digital e seus possíveis efeitos nos processos de leitura e de escrita, tipificados na cultura impressa. Nessa 

direção, Ribeiro (2018) discute interfaces entre cultura digital, cultura impressa e cultura escrita para 

falar sobre o que seria (ler e) “escrever, hoje”. No entanto, ao invés de tratar os três elementos de forma 

antagônica, Ribeiro os inter-relaciona, esclarecendo que “[a] cultura escrita vem se constituindo há 

milênios, com base na invenção da escrita e no desenvolvimento da leitura, e vem passando por 

mudanças menos ou mais notáveis durante esse tempo” (RIBEIRO, 2018, p. 11-12).  

Nesse cenário, este artigo apresenta nossa pesquisa que focalizou a busca, a seleção e a análise 

de produções textuais contemporâneas circuladas em ambientes digitais por apreciadores do poema 

Paradise Lost, de autoria do escritor inglês John Milton (1992). De tal forma, esperamos que, a partir 

dos resultados apresentados e qualitativamente interpretados sob viés dialógico, nosso estudo possa 

corroborar a ideia de que as culturas escrita, impressa e digital não precisam, e mesmo não deveriam, 

ser tratadas como pontos antagônicos, tipologias extremistas ou vertentes em oposição.  

Dentre nossos objetivos, destacamos a coleta de textos  que, circulados publicamente em tempos-

espaços digitais, marcam os meios e modos pelos quais os sujeitos-leitores reconfiguram práticas 

letradas, nos dias correntes. A investigação se enquadra no âmbito da pesquisa interdisciplinar e tem 

caráter quantitativo e qualitativo, de cunho interpretativista (DENZIN; LINCOLN, 2006).  Para o 

levantamento dos dados, buscamos apoio metodológico na Etnografia Digital (PINK et al, 2016). 

Através de mapeamentos realizados no ciberespaço, identificamos e selecionamos textos criados e 

compartilhados em/por diferente mídias digitais, especialmente aquelas  que aportam redes sociais e em 

que se reúnem comunidades de fãs. Especificamente, interessou-nos pesquisar textos que marcam o 

diálogo estabelecido entre leitores dos dias correntes e o poema escrito por Milton no século dezessete 

e que, conforme identificamos, demonstra ser ainda bastante apreciado. 

Adotando o dialogismo por perspectiva para entendimento da linguagem (BAKHTIN, 2016), 

observamos que experiências de leitura e escrita que tramitam entre as dimensões off-line e on-line 
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revelam práticas sociais em que há a participação e o engajamento discursivo de sujeitos que firmam 

diálogos entre textos dos universos analógico e digital.  

 

(Re)conquistando o Paraíso: da narrativa bíblica ao poema de Milton e os textos atuais 

 

John Milton, nascido em Londres em 1608, foi poeta e também um ávido panfletário, 

participante ativo em discussões de ordem política e religiosa. Contrário ao governo monárquico de 

Charles I e às opressões advindas da influente Church of England, Milton escrevia em favor de um 

Estado civil em que preponderassem a tolerância religiosa e a liberdade de consciência (LABRIOLA, 

2019). De sua produção em prosa, destacam-se ainda seus tratados em defesa da liberdade de imprensa 

e a favor do divórcio, escritos em pleno século dezessete. Provocador e portador de gênio ativista, 

questionou paradigmas sociais em seu tempo e é reconhecido como um dos grandes nomes da literatura 

em língua inglesa. Seu texto mais famoso e até hoje republicado é Paradise Lost, um poema com cerca 

de 11.000 versos – registrados ao longo de dez livros em sua primeira publicação, em 1667, e que ocupou 

doze volumes na segunda edição, revista e publicada em 1674. Segundo Labriola (2019, s/p), o poema 

de Milton apresenta convenções que caracterizam os épicos clássicos, como os escritos de Homero e 

Virgílio, com destaque para a temática em torno da guerra, do amor e do heroísmo.  

Curiosamente, a narrativa de Milton (1992) está centrada na figura de Lúcifer, cujo olhar é 

tomado como foco para (re)contar a história da criação do mundo terrestre, colocando esse personagem 

na posição de elemento-gatilho para o surgimento do pecado original (advento da narrativa bíblica) que, 

gerando a queda da criatura humana do paraíso, torná-lo-ia território perdido (aos olhos da tradição 

cristã). Dessa forma, Milton recorre ao discurso bíblico para problematizar saberes e reconsiderar os 

“inícios”, como sugere Sá (2016). Em Paradise Lost, “[há] uma relativa impossibilidade de restaurar 

origens utópicas, ou jardins perdidos [...]”.  

Assim, a leitura desses versos nos permite notar que Milton “[...] sugere no poema que inícios 

são para serem vistos retrospectivamente, que eles esperam pelo momento de serem recriados 

(reconstituídos) pela memória (repetição e rememoração) e pela imaginação [...]” (SÁ, 2016, p. 604). 

Milton toma a narrativa bíblica sobre Adão, Eva e a queda do paraíso como consequência dos 

atos encadeados por um “filho revoltado”,  que se julga vítima de um pai punitivo e autoritário.  O 

Paraíso Perdido de Milton apresenta Lúcifer como o arquiteto da queda do casal do Edem, personagens 

que teriam sido corrompidos para que fossem removidos da estadia paradisíaca. De acordo com Sá 

(2008, p. 80), “[...] radical, o poema de Milton imagina a vida humana como tendo um início e tal início 

nem está nela mesma: tal início se liga forçosamente a situações de conflito anteriores (uma 

desobediência angelical)”.  

Assim como sugere Sá (2008), entendemos que a perda do paraíso narrada sob a ótica de Milton 

já subverte a narrativa bíblica ao inverter cronologicamente a história: a queda do casal original deixa 
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de ser o “início”  de uma narrativa e passa a ser o final de outra.  No poema, a narrativa é iniciada pela 

trama arquitetada por um Lúcifer vingativo. Nesse sentido, acreditamos que o próprio poema de Milton 

possa ser visto, de fato, como uma (re)apropriação discursiva, para além da referência intertextual com 

a narrativa bíblica, já que re(a)presenta uma leitura apreciativa do texto bíblico, que resulta na escrita 

poética e criativa.  

Por conseguinte, a nosso ver, Paradise Lost poderia ser entendido como a réplica feita por Milton 

– um apreciador da narrativa religiosa e que também era escritor profissional –, e que, assim, cria um 

texto que se aproxima da ideia contemporânea da ficção de fã. De fato, este é um dos motivos pelos 

quais escolhemos o poema Paradise Lost como texto de partida para nossa investigação, que gira em 

torno da busca por textos outros que, com o suporte dos ambientes digitais, convergem olhares de 

apreciadores amadores contemporâneos engajados na criação de novos textos que, por sua volta, partem 

daquele escrito pelo poeta inglês. 

Com apoio em Abrahamson (2013) e Ahlin (2016), reconhecemos que há outros trabalhos 

assinados por nomes celebrados pelo cânone literário que podem ser igualmente vistos como ficção de 

fãs. Alias, esta proposição tem sido foco de discussões recentes. Ahlin (2016), por exemplo, lista onze 

“clássicos” da literatura que, segundo a escritora, seriam de fato (e “secretamente”) fanfics. Assim como 

Abrahamson (2013), acreditamos que  a ficção de fã é “[...] gênero que merece maior respeito e atenção 

do que tem recebido dentre a comunidade acadêmica e entre autores profissionais de ficção” 

(ABRHAMSON, 2013, p. 64, nossa tradução)2. 

 

Leitores-autores: dialogismo e(m) produções textuais  

No cerne das produções de fãs, identificamos um sujeito ativo e social, uma “[...]pessoa 

“concreta”, encarnada, que pensa e age no fluxo dos eventos singulares” (RENFREW, 2017, p.48). Esse 

sujeito, que é leitor-autor, interage discursivamente em mídias digitais, atua a todo momento, 

enunciando, ou seja, em “atos” (materializados em textos verbais, imagéticos ou multimodais), que 

efetivam suas interações.  Sob o viés dialógico, e colocando-o em contrapartida à ideia de “ação”, o “ato 

do sujeito” inclui, também, seus pensamentos e sentimentos (BAKHTIN, 2017, p. 9 -10). Visto a partir 

de sua natureza social e histórica, nosso leitor-autor é um sujeito que atua através de signos ideológicos.  

Conforme propõe Bakhtin (2016), o signo assume sentidos dialogicamente, nas/pelas práticas 

sociais/discursivas que circula. Cabe ressaltar que, nesta perspectiva, o conceito de signo diz respeito a 

diferentes materialidades, extrapolando o âmbito do signo linguístico verbal  (BAKHTIN, 2016).  

Por outro lado, conquanto transbordem a materialidade do signo, os sentidos a ele se incorporam, 

tornando-o elemento necessário à efetivação da comunicação discursiva, que é a instância em que os 

sentidos são negociados e, finalmente, estabelecidos. Nessa direção, Bakhtin (2016) aponta que os signos 

                                                      
2 “[…] the genre deserves more respect and attention than it has often had among the academic community and among 

professional fiction authors”.  
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– dentre eles, a palavra falada ou escrita –, podem desempenhar qualquer função ideológica como, por 

exemplo, a (re)construção do discurso religioso. Isto posto, entendemos que a ideologia, pertencente ao 

campo discursivo,  é marcada por posições axiológicas (relações valorativas) dos sujeitos 

(enunciadores). Portanto, na perspectiva bakhtiniana, a concretização de sentidos ocorre para além de 

uma relação intrínseca e monologicamente firmada nos signos, efetivando-se na relação dialógica do 

signo (quer seja palavra, imagem ou ambos), de forma dialógica. O dialogismo, portanto, é inerente à 

palavra, que é sempre signo ideológico invocado/incorporado em interações que são social e 

historicamente contextualizadas, como esclarece Bakhtin (2016). 

À vista do exposto, entendemos que ao criar e distribuir textos diversos, tais quais as narrativas 

de ficção (profissionais ou amadoras), seus criadores lançam mão à palavra-dialógica, apropriam-se 

discursivamente, materializam interdiscursos e, nesse processo, vertem-se de leitores a autores. Esse 

sujeito, enquanto autor-enunciador, deixa rastros em seus textos (marcas culturais, sociais) e, portanto, 

suas posturas e olhares ideológicos, os quais podem ser apreendidos em suas produções.  

Nessa direção, acreditamos que, nos textos coletados por nossa investigação no ciberespaço, seja 

possível identificar sujeitos ativos, responsivos e que atribuem juízo de valor a seus textos –  que são 

atos replicantes, respostas a enunciados outros.  

É também ao criar texto, ao engajar-se no processo interativo/dicursivo, que esses enunciadores 

tornam-se, no exato momento do “ato”: um “evento” que caracteriza o enunciador como respondente à 

textos/discursos outros e que, ao mesmo tempo, o torna responsável por aquilo que acabou de enunciar 

(BAKHTIN, 2017, p. 44-45). Por isso, compreedemos que tratar da “percepção estética” de textos, 

acatando-os como produções sociais e culturais, requer vislumbrar que os sentidos de determinados atos 

são constituídos e, portanto, observáveis, em sua realidade histórica, de modo que “[...] somente em sua 

totalidade tal ato é verdadeiramente real, participa do existir-evento, existe, vem a ser, se realiza” 

(BAKHTIN, 2017, p. 42, ênfase no original).  

Sob essa perspectiva, configuramos nosso interesse pelo levantamento e exame de “respostas 

ativas” ao texto poético de Milton que,  embora datado do século dezessete e, portanto, tanto tempo após 

sua primeira circulação, prova ainda engatilhar narrativas outras, situadas em contextos sociais, culturais 

e históricos tão distintos daquele em que foi construido. Ao dialogarem com o poema de Milton, os 

enunciadores dos dias de hoje reconstituem seus sentidos, fazendo aquela narrativa circular em 

condições de produção textual muito diferentes daquelas em que o poema foi escrito e, por isso, os novos 

textos passam a registrar atos únicos, eventos singulares, que (res)significam outros discursos/discursos 

de outrem. O “Paraíso Perdido” é, de tal forma, reconquistado. Por conseguinte, entendemos que os 

exemplares analisados em nossos dados são textos que resultam do encontro de “[...] dois mundos 

absolutamente incomunicáveis e impenetráveis: o mundo da cultura e o mundo da vida [...] – o mundo 

no qual se objetiva o ato da atividade de cada um e o mundo em que tal ato realmente, e irrepetivelmente, 

ocorre, tem lugar” (BAKHTIN, 2017, p. 43). 
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Por fim, cabe pontuar que, nesta vertente, todo enunciado é tido como parte de uma cadeia 

resultante do estabelecimento ativamente responsivo a enunciados passados, ou seja, “enunciados 

dados”, que se tornam precursores de enunciados em devir. Por conseguinte, um enunciado deve ser 

considerado sempre em seu contexto, de forma que seja possível acatar visões verbo-ideológicas da 

“totalidade do ato”, como esclarece Bakhtin (2017, p. 43). Inerente às comunicações discursivas, o 

dialogismo é, portanto, “[...] um fenômeno quase universal, permeando todo discurso humano e todas as 

relações e manifestações da vida humana, tudo o que tem sentido e significação”, como explica Bakhtin 

(2008, p. 40, apud RENFREW, 2017, p. 198). Isto nos permite afirmar que os textos produzidos por 

apreciadores de Paradise Lost, enquanto enunciados, são réplicas dialogicamente ativas ao enunciado 

dado (o poema inglês), que, por sua vista, já é réplica de John Milton ao texto bíblico e que, portanto, 

configuram, em seu todo, um conjunto de elos em cadeia enunciativa.  

 

Comunidades de fãs, réplicas ativas e os recursos dos ambientes digitais 

 

As histórias de fãs se desenvolvem entre participantes de comunidades organizadas por 

afinidade(s). Além de textos literários, essas narrativas podem tomar por “enunciado dado” histórias 

e/ou indivíduos (ficcionais e/ou reais), produções televisivas, cinematográficas e/ou circuladas em 

sistemas de streaming (online). Podem ainda ser atos responsivos a canções, seus autores e intérpretes 

e/ou videogames (BLACK, 2005). Grosso modo, pode-se afirmar que as fanfics surgem de sentimentos 

advindos tanto da apreciação quanto da ocasional frustração que os sujeitos podem sentir ao entrar em 

contato com outros textos. Materializadoras de réplicas ativas (BAKHTIN, 2017), tendem a circular em 

ambientes criados a partir das afinidades compartilhadas (JENKINS, 1992), gerenciadas por leitores-

autores. São comunidades nas quais a empatia estabelecida entre fã-texto promove não somente a 

(re)apropriação de discursos, mas, também, a efetivação do papel do enunciado na cadeia discursiva 

(BAKHTIN, 2016), o que nos permitem vislumbrar como a cultura de fã se manifesta em ambientes 

digitais.  

Para Jenkins (1992, p. 10), “[a] cultura de fã é um complexo e multidimensional fenômeno, que 

convida diferentes formas de participação e níveis de engajamento” (nossa tradução)3. Navegam desde 

a escrita de histórias, passando por comentários, o ato de seguir e favoritar histórias e/ou autores, até o 

processo de revisar (voluntariamente) os textos escritos por outras pessoas. Assim, a participação nessas 

comunidades é fomentada e sustentada pela chamada “cultura participativa” (JENKINS, 1992).  

As possibilidades de participação, colaboração e a mobilização de recursos como “seguir” e 

“favoritar” histórias e autores, além dos comentários, configuram-se como práticas da cultura 

participativa e registram o sentimento de afiliação, permitindo que os envolvidos “[...]sejam capazes de 

                                                      
3 “[…] fan culture is a complex, multidimensional phenomenon, inviting many different forms of participation and levels of 

engagement”. 
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forjar conexões com outros membros do site que compartilham seus interesses nestes elementos de 

cultura popular” (BLACK, 2005, p. 8, nossa tradução)4. De tal forma, encontramo-nos diante de um 

sujeito dialógico que se constitui socialmente em suas relações com o outro e através dos diálogos que 

estabelece nas comunidades em que participa. 

Em relação ao caráter estético das produções amadoras, três aspectos merecem destaque. 

Primeiramente, o conceito de design, como é informado por Black (2005, p. 10-11).  A autora usa o 

termo design para nomear o processo de recepção e transformação dos modos e usos híbridos envolvidos 

na construção multimodal de sentidos. Ou seja, em contextos digitais, o design abrange construções 

verbais, mas também incorpora outros modos de significar como o imagético (estático e em movimento) 

e o sonoro.  

Conforme destaca Viires (2005, p. 155), o “hipertexto” é outro recurso do âmbito digital 

comumente adotado na cultura participativa, contribuindo para a multiplicidade de formas de 

ressignificação.   

Finalmente, cabe destacar o “remix” que, de acordo com Knobel e Lankshear (2008, p. 22), é 

recurso muito recorrente em textos ancorados em mídias digitais (embora sua origem preceda esse tipo 

de tecnologia), e que permite combinar e manipular artefatos culturais diversos, a partir de misturas 

criativas. Para a execução de suas produções, é comum que os leitores-autores recorram a outros 

membros de sua comunidade também engajados na cultura participativa. Desejando outorgar caráter 

autoral e criativo a suas produções, a busca por auxilio entre os integrantes de uma comunidade pode ir 

desde a parceria para a revisão textual (aspectos gramaticais, temáticos, leitura de prova, etc.), até à 

criação de banners ilustrativos, vídeos e listas de músicas (que funcionam como se fora a trilha sonora 

das narrativas textualizadas).  

 

Metodologia, métodos e resultados de pesquisa 

 

Nossa investigação foi organizada em duas etapas: a primeira, amparada na Etnografia digital 

(PINK et al, 2016), resultou em um levantamento organizado quantitativamente (vide Figura 1). A 

metodologia adotada nesta pesquisa se justifica por nosso interesse em mapear produções textuais que 

nos permitam conhecer e analisar o que os indivíduos fazem, como atuam em sociedade, estudando suas 

práticas que circulam em mídias digitais.  

Nesse sentido, “[...] como novas tecnologias oferecem novos caminhos de engajamento com 

ambientes emergentes de pesquisa, nossas práticas atuais como etnográficas também mudam5” (PINK 

et. al, 2016, p. 27, nossa tradução).  De tal modo, a etnografia digital nos permite observar as relações 

                                                      
4 “[they] are able to forge connections with other members of the site who share their interest in these elements of popular 

culture”. 
5 “[…] As new technologies offer new ways of engaging with emergent research environments, our actual practices as 

ethnographers also shif”. 
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do sujeito em/por mídias, a fim de investigar percursos e produções  socioculturais. 

A coleta dos dados foi facilitada pelo uso de ferramentas digitais gratuitas, ou parcialmente 

gratuitas (dentro de um limite de uso e acesso), destinadas a buscas em ambientes digitais. Cabe também 

ressaltar que a pesquisa acessou e capturou dados circulados publicamente, sem restrições para seu 

acesso.  

Inicialmente, recorremos ao Google Search6 como ferramenta de busca para a identificação de 

plataformas que abrigavam produções de fãs (Goodreads7, Twitter8, Instagram9, Tumblr10, 

Fanfiction.Net e Archive11). Após a análise dos achados iniciais, foram selecionadas as plataformas 

<fanfiction.net>, Twitter, Instagram e Tumblr, com base no número de comunidades e/ou produções de 

fãs relacionadas a Paradise Lost e/ou a seu autor.  

A seguir, utilizamos a ferramenta Hashtagify12, aplicando como critério as palavras-chave “John 

Milton” e “Paradise Lost”. Todos os links encontrados nessas plataformas foram compilados em um 

espaço digital para curadoria de dados criado com Padlet13. Os dados desta etapa, organizados 

quantitativamente, apresentaram um total de 45 produções de fãs distribuídas entre as plataformas 

<fanfiction.net>, Tumblr, Twitter e Instagram (o quadro na figura 1 organiza os resultados encontrados.  

Uma tabela com os links para acesso a cada produção pode ser acessada em: 

https://drive.google.com/file/d/1K6g_dp6DigDg4ECJqkHnieiPhIJXtYG7/view?usp=sharing.).  

  PLATAFORMA TOTAL DE PRODUÇÕES IDENTIFICADAS 

1 Fanfiction.net 16 HISTÓRIAS 

2 Tumblr 9 POSTAGENS 

3 Twitter  TWITS 

4 Instagram 12 POSTAGENS 

Fonte: Preparado pelas autoras para este estudo.  

 

A tabela representada na Figura 1 compila os dados coletados entre 25 de outubro e 14 de 

dezembro de 2018, que foram organizados de acordo com a data de acesso aos hiperlinks.  Nesse período 

de busca, foram localizadas 18 histórias publicadas em <fanfiction.net>. Nossa busca se restringiu a 

textos escritos em língua inglesa, critério necessário já que a plataforma permite que se publique textos 

em múltiplas línguas, o que abriria sobremaneira o leque dos achados. Além dessas, foram encontradas 

                                                      
6 Disponível em: <https://www.google.com/>. Acesso em: 20 out. 2018 
7 Disponível em: <https://www.goodreads.com/>. Acesso em: 25 out. 2018 
8 Disponível em: <https://twitter.com/login?lang=pt>. Acesso em: 12 nov. 2018 
9 Disponível em: <https://www.instagram.com/>. Acesso em: 21 nov. 2018 
10 Disponível em: <https://www.tumblr.com/login?language=pt_BR>. Acesso em: 12 nov. 2018 
11 Disponível em: <https://archive.org/>. Acesso em: 28 nov. 2018 
12 Disponível em: <https://hashtagify.me/>. Acesso em: 12 nov. 2018 
13 Disponível em: <https://padlet.com/>. Acesso em: 25 out. 2018 

 

Figura 1 – Resultados coletados na etapa 1 da pesquisa 

 

https://drive.google.com/file/d/1K6g_dp6DigDg4ECJqkHnieiPhIJXtYG7/view?usp=sharing
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mais 27 produções nas buscas realizadas, sendo 6 na plataforma Tumblr, 9 na plataforma Twitter e 12 

na mídia digital Instagram.  

Como é possível notar, os resultados demonstram uma variedade significativa de produções 

textuais amadoras que dialogam com o poema de Milton. Tomado por discurso de partida, Paradise Lost 

protagoniza diversas narrativas em prosa (as fanfics), mas, também, outros textos que são multimodais. 

Assim, demos início à segunda etapa da pesquisa, de caráter qualitativo e interpretativo (DENZIN; 

LINCOLN, 2006). Para fins de discussão neste artigo, fazemos um recorte dos dados, o que é 

apresentado e analisado a seguir. 

 

O Paraíso (re)encontrado em ambientes digitais 

Na impossibilidade de analisarmos todos os achados de pesquisa no presente trabalho, 

destacamos seis criações que consideramos serem representativas das diferentes formas textuais 

contempladas em nossa pesquisa etnográfico-digital e que, a nosso ver, são relevantes e pertinentes a 

nossos objetivos de pesquisa. 

A Figura 2 destaca uma das dezoito fanfics encontradas na busca realizada na plataforma 

<fanfiction.net>. A  Figura 3 traz a captura de tela de um meme, enquanto a Figura 4 contempla a 

postagem de um instapoema (denominação contemporânea aplicada a poemas curtos, produzidos e 

circulados em plataformas e redes sociais, tais como o Instagram). O texto de Milton também aparece 

como citação direta em um tweet, aqui representado pela Figura 5. Nesta última produção textual, há um 

hiperlink que nos remete a uma foto-colagem, postada no Instagram  e que está apresentada na Figura 6, 

na qual se vê a capa de um livro impresso com o poema de Milton.  

Os dados demonstram que seus/suas autore(a)s fazem uso de mídias, ambientes e recursos 

digitais diversos para expressar sua afiliação e apreciação a Paradise Lost. Dessa forma, esses sujeitos 

transbordam seu papel de leitores, tornando-se autores de textos outros. Acreditamos, no entanto, que 

são as comunidades e(m) redes e mídias digitais, nas quais essas produções são construídas e/ou 

compartilhadas, que asseguram tanto o tempo-espaço quanto o envolvimento desses enunciadores que, 

igualmente movidos pela afinidade (BLACK, 2005), e imersos na cultura participativa (JENKINS, 

1992), estabelecem diálogo com o texto de Milton e com/entre essas (novas) produções.  

Primeiramente, trazemos uma captura de tela da página inicial da fanfic “Adam and Eve” (Fig. 

2), localizada em <fanfiction.net>. O/a autor(a) “sleep-deprivated” (o uso de pseudônimos é prática 

comum na escrita de fã), encontrou nessa plataforma interlocutores que comentaram, marcaram a sua 

história como “favorita” e colaboraram como leitores-revisores e/ou com suas opiniões acerca da 

narrativa. 
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Figura 2 – Captura de tela da página da WEB com o resumo da fanfiction “Adam and Eve”. 

 

 

 

Destacamos que, até a data da coleta dos dados, a história representada na Figura 2 contava com 

49 “reviews” (comentários enviados), 21 marcações como “favorita” e 25 seguidores (leitores que 

selecionaram a história para receber avisos da plataforma, geralmente por e-mail, a cada capítulo e/ou 

alteração publicados). A nosso ver, esses índices evidenciam a afiliação e a participação do fã, tais como 

descritas por Jenkins (1992) e Black (2005). A autora, “sleep-deprivated” registra seu “ato” (BAKHTIN, 

2017), ao criar réplica ativa  a dois textos do cânone: o poema de Milton, “Paradise Lost” e “Eve’s 

diary”, de Twain (veja Fig. 2), o que é uma prática conhecida por “crossover” no âmbito da escrita 

amadora de fãs, i.e.; um cruzamento e/ou junção de duas ou mais narrativas e/ou fandoms, como 

esclarece Black (2005). Assim como o poema de Milton, o conto “Eve’s diary” também poderia ser 

considerado ressignificação e/ou uma “fanfic canônica” escrita por Twain, posto que seus protagonistas 

sejam Adão e Eva.  Ao indexar a priori sua afiliação a esses textos, “sleep-deprivated” mobiliza os 

universos de fãs de Milton e Twain, aproximando-os de seu próprio texto e convocando-os à leitura de 

sua história. 

O crossover também caracteriza um “ato dialógico” (BAKHTIN, 2016), e traça a movimentação 

do sujeito entre mundos on-line e off-line.  As condições de produção dos textos que “inspiram” à escrita 

amadora (“inspired by”, como se lê na Figura 2), os localiza no universo off-line e, hibridizados com 

“Adam and Eve”, esses textos também passam a transitar no universo on-line.  

Ademais, ao declarar sua fonte de “inspiração”, “sleep-deprivated” indica que, em alguma 

medida, o discurso religioso-cristão é constituinte de seu próprio campo discursivo. Sua posição 

ideológico-discursiva (BAKHTIN, 2016; 2017) é indiciada no pequeno resumo que informa que sua 

história “[r]econta o encontro inicial de Adão e Eva, o nascimento do primeiro amor entre os dois e a 

eventual, inevitável Queda.”14 (Veja-se o texto retratado na Figura 2, tradução de nossa 

responsabilidade).  

Nesse texto de ficção amadora, aspectos da narrativa bíblica são romanceados com a 

caracterização de “primeiro encontro” entre o casal bíblico, ainda no paraíso, o que é tratado como o 

momento em que floresce seu “primeiro amor”. A seguir, a enunciadora reforça sua aderência ao 

discurso religioso ao destacar a “[e]ventual, inevitável Queda” (“Fall”). Assim, embora ofereça uma 

                                                      
14 “A retelling of Adam and Eve initial encounter, the blossom of their first love for each other, and the eventual, inevitable 

Fall”. 

Fonte: https://www.fanfiction.net/s/9289702/1/Adam-and-Eve. Acesso em:  09 mai. 2019. 

 

https://www.fanfiction.net/s/9289702/1/Adam-and-Eve
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visão romântica acerca do relacionamento de Adão e Eva,  “sleep-deprivated” acata a “inevitabilidade” 

da “Queda” (que é subjetivada com uso da letra maiúscula), como evento-único, destino/consequência 

do ato de desobediência humana diante de seu criador. 

Ao responder aos enunciados que fundamentam a “recontagem” (“retelling”) da narrativa 

paradisíaca (Fig. 2), o/a autor(a) também se responsabiliza pelo conteúdo semântico-objetal (BAKHTIN, 

2016; 2017), e faz uso de um instrumento autorregulamentador:  adverte a seus leitores ( “warning”) que 

a história é dirigida ao público “mature” (“adulto”). O termo “mature” indica que poderá haver uso de 

linguagem grosseira, cenas de sexo (mais ou menos explicitas), e/ou referência a temas que podem 

ofender a alguns leitores, o que é reforçado, neste caso, com a instrução: “[...]Não leia isto, caso você se 

ofenda facilmente” (Fig. 2, nossa tradução)15.  

Por conseguinte, a autoria discursiva é estabelecida via interação direta com os leitores. Deixando 

seus rastros no enunciado, esse sujeito se posiciona no campo ideológico-discursivo através dos 

interdiscursos acionados e, também, da palavra-ideológica que, neste caso, é marcada pelo “aviso” de 

classificação (“mature”), no uso de mecanismo de autocensura. Ou seja, como esclarece Bakhtin (2017), 

o sujeito se responsabiliza por recontar as narrativas em que se inspira, movendo o discurso de suas 

esferas de produção (religiosa e do cânone literário) para a cena da ficção amadora, de temática 

romântico-erótica – muito embora mantenha aderência a certos elementos do campo discursivo, 

notadamente pertencentes à esfera religiosa, da qual advêm os enunciados aos quais responde (como se 

nota em “Fall”). 

Ao dialogar com Adão e Eva a partir das “releituras” que fizeram Milton e Twain, “sleep-

deprivated” também torna dialógica sua relação com um princípio dicotômico: o maniqueísmo. Partindo 

de um “início outro”, sua história passa a abordar (como vimos nos capítulos acompanhados até a data 

da coleta dos dados), um relacionamento entre Eva e Lúcifer. (Re)velando posição axiológica, o enlace 

entre esses personagens remete à ideia de que o prazer residiria, inevitavelmente, nas fronteiras com o 

proibido – o que levaria à “inevitável Queda”. 

Avançando em nossa discussão, percebemos que as produções representadas pelas Figuras 3 a 6 

apresentam-se em/por mídias digitais mais recursivas do que a plataforma <fanfiction.net>. Valorizando 

o design (BLACK, 2005), tais produções recorrem à multimodalidade (verbo-imagética) e ao remix 

(KNOBEL; LANKSHEAR, 2008), o que fica claro no meme coletado do Tumblr (Figura 3). Nessa 

produção, a referência aos personagens Eva, Adão, Serpente, Deus e Charles I denota interdiscursividade 

que extrapola o texto do poema de Milton e/ou a narrativa bíblica.  

A inclusão de Charles I (Figura 3) remete o leitor/interlocutor desse enunciado a um contexto 

social e político que é factual e historicamente situado no universo off-line. Tal referência pode ser 

entendida tanto como menção às condições de produção do poema épico, quanto à própria biografia de 

Milton que, como citamos anteriormente, opôs-se de maneira ativa a Charles I, então regente inglês 

                                                      
15 “Do not read if easily offended”.  
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(LABRIOLA, 2019). De tal forma, a fim de compartilhar e construir sentidos (extrapostos ao signo, 

como esclarece Bakhtin, 2016), a interlocução com o meme (Figura 3) requer do leitor um repertório 

ampliado que inclua outros conhecimentos – além da já estabelecida interdiscursividade entre o poema 

inglês e a narrativa bíblica –, pertinentes à biografia do escritor John Milton.  

 

Fonte:  https://niceguythomaswyatt.tumblr.com/post/167309867308/who-was-to-blame-for-the-fall. Acesso em 09 mai de 

2019. 

 

O texto que trazemos na Figura 3 utiliza imagens que pretendem representar um tipo de 

“evolução” da mente humana (um conjunto de signos que, aliás, foi reutilizado múltiplas vezes em outros 

memes, com outras atribuições), emprestando juízo de valor às personagens às quais as imagens estão 

associadas. Pareando nomes a imagens, vê-se as representações da “mente” das personagens, com 

destaque para Eva, que é associada a uma imagem radiográfica, com mente fraca e vazia, ou seja, 

representando-a como um ser humano supostamente pouco evoluído e que teria um cérebro pequeno em 

relação ao tamanho de sua caixa craniana (Fig. 3).  

Multimodal, a produção recorre ao humor como estratégia discursiva, e o design (BLACK, 2005) 

assume caráter central. O estilo e a forma nesse enunciado (BAKHTIN, 2016) são mobilizados para 

causar efeito de sentido supostamente destinado ao riso – embora, ao contrário, possam causar 

indignação (a depender da perspectiva do/a leitor(a) acerca de discursos que reproduzem preconceito em 

relação às mulheres), já que sugere que a mente feminina, representada por Eva, seria muito pouco 

desenvolvida, até menos do que a mente de uma “serpente”  (o que é também referência à serpente 

bíblica, que teria conseguido “ludibriar” Eva, causando sua queda do paraíso).  

Na sequência, a posição axiológica  da/o enunciador(a) é marcada pela representação de Adão, 

cuja mente (masculina) seria bem mais expandida e mais semelhante à mente de “Deus”. Aqui, infere-

se também relação interdiscursiva com a narrativa bíblica que declara que “o homem” (Adão) fora feito 

Figura 3 - Captura de tela - Meme inspirado em Paradise Lost. Acesso em: 02 jul. 

2019 

 

https://niceguythomaswyatt.tumblr.com/post/167309867308/who-was-to-blame-for-the-fall
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à imagem e semelhança do criador, enquanto “a mulher” (Eva) teria surgido a partir de uma das costelas 

desse homem.  

Ainda acionando o dialogismo discursivo, o texto representado na Figura 3 reitera o uso da ironia 

e do sarcasmo na última associação verbo-imagética, que apresenta Charles I como um ser de mente 

superior e mais poderoso do que os demais. Neste caso, cabe retomar o registro biográfico de Milton. 

Labriola (2019) informa que, através do ativismo panfletário, Milton teria manifestado sua oposição a 

Charles I, entre outras razões, por contrapor-se ao papel extremamente influente que a igreja/o discurso 

religioso desempenhavam nas decisões de Estado, durante o reinado desse monarca. 

As Figuras 4, 5 e 6 marcam a trajetória dos enunciadores por outras duas diferentes plataformas 

que aportam redes sociais digitais: o Instagram e o Twitter. O texto representado pela Figura 04 é um 

instapoema, i.e.; um poema curto, que se vale da rapidez e da brevidade da plataforma em que circula. 

Até a data da coleta, a produção havia acarretado 30 “curtidas”. Note-se que a autora estabelece diálogo 

com Paradise Lost através de citação direta do poema de Milton, que é postado em forma de comentário 

(como se fora uma legenda), em que se vê também diversas hashtags (um recurso indexador destinado 

a garantir a afiliação de leitores seguidores/apreciadores (“#instapoetry; #johnmilton”) e o 

pertencimento a e/ou a identificação com comunidades (“#poetsofinstagram”; “#writersofinstagram”). 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/BrLiSsigdDE/ . Acesso em: 02 jul. 2019. 

 

Finalmente, nos textos apresentados nas Figuras 5 e 6, destaca-se a movimentação do enunciador 

que mobiliza duas plataformas.  Ao recorrer ao hiperlink como recurso estetizante (VIIRES, 2005), a 

autora do tweet traz citação direta do poema de Milton e usa o hipertexto para que seu leitor transite 

entre as mídias digitais, de modo a interagir também com outra de suas produções textuais. Circulado 

no Instagram (Fig. 6), o texto é multimodal e recorre ao remix (KNOBEL;  LANKSHEAR, 2008), para 

Figura 04 - Captura de tela - Instapoema inspirado em Paradise Lost. 

 

https://www.instagram.com/p/BrLiSsigdDE/
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constituir outra réplica ativa à leitura de Paradise Lost.  Inclui imagem que, por se tratar de captura da 

capa do livro impresso com o poema de Milton, reforça nossa visão acerca do dialogismo que esses 

sujeitos marcam ao transitar entre/por textos dos universos on-line e off-line, entre narrativas de ontem 

e de hoje. A Figura 6 também nos permite reafirmar nossa prerrogativa inicial, de que as culturas 

impressa e digital estão, de fato, mescladas, hibridizadas e dialogizadas nas práticas letradas 

contemporâneas. 

 

  

Fonte:https://twitter.com/mltishner/status/1071501309067620352 . Acesso em: 02 jul. 2019. 

 

 

 
 

 

 

Fonte: <https://www.instagram.com/p/BrI8O_zHl-E/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=1x7pc3s4xpqpg>. 

Acesso em: 02 jul. 2019 

 

 

 

Figura 5 - Captura de tela: citação direta de Paradise Lost e hiperlink redirecionando ao Instagram em 

publicação no Twitter com link.  

H 

Figura 6 - Captura de tela de postagem no Instagram redirecionada a partir do hiperlink 

colocado pela autora no Twitter.  

 

https://twitter.com/mltishner/status/1071501309067620352
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os dados levantados em nossa investigação nos permitem reafirmar que, mediante 

transformações nos modos e meios de se produzir e circular textos, as práticas sociais e as interações 

também se reconfiguram. As produções ilustradas nas Figuras de 1 a 6 são exemplares de réplicas ativas 

que sustentam nossa visão de que os atuais processos de leitura e escrita implicam um sujeito que se 

movimenta entre textos e recursos síncronos e assíncronos, mobiliza interdiscursos e hibridiza gêneros 

e recursos passados e presentes. 

Como destacamos na introdução deste artigo, os dados resultantes de nossa investigação no 

espaço digital retratam que a atual relação entre as culturas escrita, impressa e digital é de natureza 

dialógica e interativa. Nossos resultados demonstram que há muito leitores recorrem a narrativas 

previamente circuladas e, na atualidade, também às mídias digitais, para reconfigurarem-se como 

autores, estabelecendo diálogos contemporâneos entre textos dos universos on-line e off-line.  

Criando enunciados, os leitores-autores dos dias presentes marcam muitas vezes seu “ato” na 

materialização de produções textuais situadas no âmbito digital. Nesses processos, os sujeitos-

enunciadores registram suas posições axiológicas (apreciações valorativas) acerca de discursos que 

(trans)correm no âmbito off-line (como é o caso do poema épico de Milton), usando a palavra-imagem, 

signos dialógicos, que, nas novas criações textuais, também reconstituem sentidos outros.  

Nessa mesma direção, os resultados sugerem que, nos ambientes digitais síncronos, há tempos-

espaços privilegiados para a participação ativa e o envolvimento na cultura de fã. Ao integrar 

comunidades, a afiliação a textos/discursos (advindos ou não do universo off-line) motiva a produção e 

o diálogo com enunciados prévios, o que gera ressignificações.  

Ademais, como demonstramos nesta discussão, ao contrário do que advogam algumas visões 

mais pessimistas, ainda há um número expressivo de leitores contemporâneos que revelam seu apreço e 

adesão a textos do cânone literário que, embora sejam seculares, são (re)lidos e referenciados nos dias 

presentes.  

Finalmente, esperamos que nosso estudo possa contribuir para a discussão em torno do 

papel/lugar que textos produzidos no mundo analógico podem e/ou tendem a ocupar na sociedade atual, 

tão intensamente permeada por e imersa em paisagens digitais. Dessa forma, nossa pesquisa nos estimula 

a assumir postura positiva diante das práticas letradas dos dias vigentes, posto que, como argumentamos, 

o dialogismo sustenta interações nas quais os sujeitos podem recorrer a recursos disponíveis nos 

ambientes digitais para colaborar, (re)criar e circular textos, embora também possa fazê-lo, se assim o 

desejar, para confrontar, discutir e contestar discursos e representações sociais, temas para futuras 

investigações.  
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