


Amáxima "menos é mais" nun
ca fez tanto sentido como 
no caso do microblog Twit-

ter, cuja premissa é dizer algo - não 
importa o quê - em 140 caracteres. 
Desde que o serviço foi criado, em 
2006, o número de usuários da fer
ramenta é cada vez maior, assim co
mo a diversidade de usos que se faz 
dela. Do estilo "querido diário" à l i 
teratura concisa, passando por afo
rismos, citações, jornalismo, fofoca, 
humor etc, tudo ganha o espaço de 
um tweet ["pio" em inglês] e enten
der seu sucesso pode indicar um ca
minho para o aprimoramento de um 
recurso vital à escrita: a concisão. 

Segundo a Sysomos, empresa es
pecializada no monitoramento de 
mídias sociais, o Brasil é, desde feve
reiro, o segundo país com maior nú
mero de tuiteiros, com 8,8% da po
pulação mundial de usuários (eram 
2% em junho). Fica bem atrás dos 
E U A , que detêm 50,88% desse uni
verso, mas à frente do Reino Unido, 
em terceiro com 7,2%. 

O português é a terceira língua 
mais tuitada. S ã o 4,5 milhões de 
mensagens no idioma, todo dia (ver 
tabela na próxima página). O Twit-
ter saltou de 7,8 milhões de visitan
tes brasileiros em dezembro para 9 
milhões em janeiro. 

Amadurecimento 
A crescente adesão brasileira 

não chega a ser surpresa. C o m uma 
inclusão digital em pleno vapor, o 
país atingiu 66,3 milhões de inter-
nautas em 2009, 16% a mais do que 
em 2008, segundo a Ibope Nielsen 
Online. Na rabeira dessa onda, fenô
menos de concisão on-line, como o 
Twitter, ficam mais evidentes. 

No começo, era comum que os 
usuários da ferramenta se limitassem 
a registros do cotidiano ou descrições 
de estados de espírito, como "estou in-

do pra escola" ou "acordei meio triste". 
Embora o estilo confessional persista, 
sobretudo entre os mais jovens, a di
versidade de vozes é hoje maior, favo
recendo a pluralidade de estilos. Con
tar com um público mais maduro pode 
ter ajudado a diversidade de textos do 
Twitter. Só 15% dos norte-americanos 
no Twitter têm menos de 25 anos, se
gundo o Morgan Stanley Research. 
No Brasil, 61% dos usuários são ho
mens na faixa de 21 a 30 anos. 

A ferramenta intensifica a tendên
cia à concisão verbal, uma das marcas 
da comunicação on-line. A economia 
de sinais gráficos deu força, por exem
plo, à chamada "tuiteratura", neolo

gismo para os enunciados telegráficos 
com criações originais, citações ou re
sumos de obras impressas. Até a Aca
demia Brasileira de Letras se rendeu ao 
"novo gênero", criando um concurso 
de microcontos inspirado no Twitter, 
cujas inscrições se encerram em 30 
de abril (saiba mais em www.twitter. 
com/abletras). 

Se a inventividade autoral ex
plora situações dramáticas em pílu
las (ver "Contraponto", página 47), 
a paródia ligeira já virou um genuí
no subgênero tuiterário. Lançado em 
novembro por Alexander A c i m a n e 
Emmett Rensin, da Universidade de 
Chicago, a antologia Twitterature: 
The Worlds Greatest Books Retold 
Through Twitter [Twitteratura: os 
melhores livros do mundo reconta
dos pelo Twitter], da Penguin Books, 
recolhe ou inventa versões "enxutas" 
de clássicos como Moby Dick, Me
deia e Madame Bovary. 

Haicais 
A adaptação ligeira de um Sher-

lock Holmes, por exemplo, usa a iro
nia para compensar a falta do desen
volvimento que se tem com o Conan 
Doyle original: "Fiz brilhantes de
duções baseado em apenas algumas 
cachimbadas e umas poucas provas. 
Reparei no depósito de sal no sapato 
daquele trabalhador". 

No Brasil, iniciativas de transpor a 
literatura para o formato têm tido re
percussão. O editor multimídia Car
los Seabra, da TV Cultura, considera 
que, embora haja lugar para todo tipo 
de gênero no Twitter, haicais, aforis
mos e microcontos se adequem melhor 
às limitações espaciais da ferramen
ta. Seabra vê na limitação de espaço 
um incentivo à criatividade, embora 
desaprove o uso de abreviações. Para 
ele, usar "vc" em vez de "você" pode ser 
válido no processo de comunicação, 
mas condenável na tuiteratura. 

http://www.twitter


- Teoricamente, um texto em 
nosso idioma tende a ser um pouco 
maior do que em inglês, o que torna 
mais difícil a comunicação sintética 
em português. Na prática, a diferen
ça é quase irrelevante - explica. 

Nos casos em que a obra original 
corre o risco de perda de qualidade 
estética com o excesso de concisão, 
tuiteiros como Seabra adotam a pra-
xe de publicar só o título, o nome do 
autor e o primeiro verso do poema ou 
frase-chave da obra em prosa, sem
pre seguidos de um l ink para outra 
página com o texto na íntegra. 

Remeter a informações hospeda
das em outros domínios é um recur

so habitual dos tuiteiros para superar 
„a limitação de caracteres. A carac
terística de "chamariz", sinalizando 
conteúdos que não caberiam no es
paço exíguo da ferramenta, tem si
do a arma de blogueiros, que com
binam o Twitter com blogs. 

Isca 
Para Wagner Martins, o Mr. Man-

son, criador do Cocadaboa (blog com 
6 mi l acessos diários), se os outros 
meios de comunicação não lidarem 
com a informação de forma ágil, "sem 
encher linguiça", terão dificuldade de 
reter a atenção dos internautas. 

- O Twitter é a porta para um 
conteúdo mais profundo. U m a isca 
ou manchete que chama a atenção -
explica Martins, sócio da agência Es
palhe Marketing de Guerrilha, para 
quem o poder de síntese é caracte
rística de pessoas criativas. 

Que o diga o publicitário Anto-



Antonio Pedro Tabet, do Kibe Loco: 
"a maior porta de banheiro do mundo" 

nio Pedro Tabet, dono de um peral 
com mais de 247 mi l seguidores e 
criador do Kibe Loco, blog de humor 
com 300 m i l acessos diários. Para 
ele, uma ferramenta complementou 
a outra. O Twitter leva pessoas até 
o blog e o blog referencia o Twitter. 

- Um amigo me disse que o Twit
ter é a maior porta de banheiro do 
mundo. C o m a agravante de que o 
papel acabou e sobrou só a primeira 
página de jornal - ironiza o publici
tário, que diz já ter deixado de escre
ver coisa melhor no Twitter por fal
tarem "dois malditos caracteres". 

Para Tabet, apesar de o humor na 
tuitosfera ser ágil, informal e propenso 
a experimentações, não significa que 
seja moderno. O Brasil já teria sua tra
dição de irreverência concisa. 

- Sérgio Porto já fazia isso há mui-



Impacto do microblog Twitter na relação com a escrita: contribuição ao desafio da síntese 

to tempo, e o Millôr Fernandes faz is
so até hoje - defende Tabet. 

Para Mart ins , do Cocadaboa, 
os brasileiros são mais preocupa
dos em procurar assunto com ou
tros usuários, daí serem mais pro
pensos à interação nas redes do que 
os norte-americanos, por exemplo, 
que costumam ser mais lacônicos, 
impessoais e informativos. 

- E um fenômeno parecido com 
a transformação do idioma no co
tidiano, com a abreviação de pala
vras, a ênfase nas onomatopéias e a 
exclusão de acentos. A língua fala
da é viva e em constante transfor

mação. E as redes sociais reprodu
zem isso - afirma Martins. 

Seja qual for a língua, no entanto, 
o impacto do Twitter em nossa relação 
com a escrita está por ser dimensiona
do. Críticos como George Packer, da 
revista The New Yorker, condenam o 
rio de informações que o microblog se 
tornou, alertando para o fato de que 
é preciso bom senso para beber dessa 
água, sob o risco de se afogar num mar 
de informações. Por isso, nos fazer sepa
rar o joio do trigo, ao testar os melhores 
recursos da síntese, pode ser a contri
buição do Twitter à comunicação des
ta primeira década do século. 

Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, são Paulo, ano 4, n. 50, p. 42-46, abr. 2010. 




