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A revista Cibertextualidades, como uma publica-

seções: I – Do contexto ao texto em hipermídia,

ção voltada aos estudos da hipermídia e de suas

que discorre sobre os modos de ser e dizer

implicações nos mais diversos campos de pro-

da cibercultura, tendo em vista as diferentes

dução do espírito humano, tem oportunizado

configurações do texto em hipermídia, II – Das

aos pesquisadores, web-poetas e artistas con-

poéticas possíveis: e-poesia em perspectivas,

temporâneos, um espaço profícuo de discussão

que focaliza abordagens pontuais de criações

teórica e disseminação de relatos de pesquisa e

literárias pré-digitais e digitais, numa tentativa

experiências de criação estética. É nesse intuito

de interpretação do fenômeno literário na atua-

que abrimos aqui, com perspectivas sempre

lidade, e III – Novos campos tecnológicos para

novas, o número 6/2014, cuja temática consiste

criações tecno-artístico-poéticas, que inclui

na “Interacção de linguagens e convergência dos

mais experimentações que envolvem o texto

média nas poéticas contemporâneas”.

literário, as artes, o design e as tecnologias,
dentre os quais a nanotecnologia.

Com efeito, o cenário em que se configuram as
relações socioculturais da cibercultura tem favorecido a confluência de linguagens e a fusão de
mídias em performances estético-literárias cada

I. Do contexto ao
texto em hipermídia

vez mais híbridas. A superposição de discursos em que atuam as linguagens da música,

Para iniciar essa seção, na busca de situar o

do vídeo, da fotografia, do cinema, enfim, de

leitor no cenário contemporâneo, apresen-

imagens plásticas e cinéticas, tem demonstrado

tamos o ensaio Colecionando memórias, de

uma complexa formação de textos de natureza

Everton Vinicius de Santa, pelo qual o autor

verbi-voco-cine-visual, numa configuração rizo-

focaliza a noção de tempo [cada vez mais curto]

mática e interacional que aumenta seu grau de

na sociedade atual. Para ele, o tempo, embora

complexidade. Diante de produções tão pouco

continue sendo o mesmo, dilui a presença física

“normativas”, para não dizer “ex-cêntricas”,

das relações sociais e caminha para relações dis-

impõe-se à tarefa crítica um árduo trabalho de

tantes, mediadas pelas ferramentas eletrônicas,

enquadramento teórico, interpretação e/ou de-

conquanto haja uma ideia ainda fortemente

finição de novos parâmetros de compreensão

difundida pelas redes sociais: a de conectar e

do fenômeno literário na contemporaneidade.

aproximar pessoas. Nesse contexto de fluidez
do tempo e das relações pessoais, o autor nos

E é exatamente para suprir esse tipo de deman-

chama a atenção para um sintoma da literatura

da que lançamos este número da Cibertextua-

que está de acordo com esse cotidiano e, desta

lidades, cujo propósito é trazer ao debate as

forma, se questiona: Se a memória é o antídoto

diferentes configurações do texto em hipermé-

dessa falência do tempo, então, por que esse

dia. Pela natureza multifacetada de sua temáti-

recurso é tão empregado, hoje, nas produções

ca, este número se configura em três diferentes

literárias e nos discursos das redes sociais?

9

10

RUI TORRES

Seriam essas plataformas virtuais grandes

vergência desses campos, fazem refletir sobre o

coleções de memórias aliadas a esse recurso?

texto na cultura digital.

Não seriam eles grandes arquivos na “nuvem”?
São questões que se impõem à reflexão do
autor, que nos conduz a uma interpretação
do fenômeno da construção da memória em

II. Das poéticas possíveis:
e-poesia em perspectivas

tempos de cibercultura.
Podemos encontrar elementos textuais da
No mesmo ensejo de apreender as configu-

poesia moderna que apontam para o surgimen-

rações da cibercultura contemporânea, Ana

to de um entrecruzamento de linguagens que

Cláudia Munari Domingos, em Convergência

vai caracterizar as cibertextualidades. Aludindo

de campos: transdisciplinaridade ou luta?,

a um relevante estudo de natureza estético-lite-

adverte-nos de que o esfumaçamento das bor-

rária, E. M. de Melo e Castro focaliza, em Edgard

das dos fenômenos culturais frente ao advento

Braga e a antegrafia, a obra que o poeta Edgard

das novas mídias tem gerado questionamentos

Braga publica, em 1971, pelas Edições Invenção,

que fazem convergir os olhares das áreas de

em São Paulo. Trata-se de um pequeno livro,

Letras, Comunicação e Artes para um mesmo

intitulado ALGO, nome sintomático de um con-

objeto, ora chamado texto, ora hipertexto ou,

junto de imagens originais que claramente não

ainda, hipermídia. Para a autora, mesmo as

se poderiam enquadrar até nas mais avançadas

recentes tentativas dos Estudos Culturais de

categorias conhecidas de poesia visual, mas que

tomar os fenômenos como híbridos, a partir

eram obviamente alguma coisa que despertava

das instâncias de expressão ou consumo, não

o interesse do sentido da vista. Neste artigo,

são capazes de tecer limites para sua esfera de

Melo e Castro apresenta a ideia de antegrafia,

atuação. Desta forma, busca entender, mais que

segundo a teorização de Almada Negreiros,

propor respostas para limitar esse objeto, os

considerando-a como interpretante adequado

motivos da angústia entre os profissionais des-

das imagens pré-poéticas do livro objeto de seu

ses campos, na tentativa de fazer valer teorias

estudo neste ensaio.

que hoje são incapazes de, sozinhas, trazer luz
a esses fenômenos. Para tanto, compara alguns

O ensaio de Chris Funkhouser, intitulado

conceitos teóricos importantes, a exemplo

Representations in Digital Poetry, Beginning

de hipertexto e hipermídia, sob o prisma das

in Portugal, focaliza um dos aspectos mais

Ciências da Informação, da Comunicação e dos

relevantes da poesia eletrônica: a sua mate-

estudos da Linguística e da Literatura. A partir

rialidade. Em seu texto, Funkhouser observa

dessas pontuações, Munari Domingues afirma

que, nas últimas cinco décadas, desde que os

ser possível prever, se não alinhamentos mais

primeiros poemas digitais foram produzidos, o

nítidos, outras perguntas que, no eixo da con-

que poderia ser identificado como “materialidade” nunca se configurou nas mesmas condições
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por muito tempo, uma vez que, ao longo do

Com efeito, ao realizar experimentos poéticos a

curso histórico do aparecimento e consolidação

partir da visualização e espacialização de dados

da ciberpoesia em Portugal, uma vasta gama

técnicos de engenharia gerados por computa-

de abordagens tem surgido, inclusive as que

dor, nos anos de 1970, Erthos Albino alinha-se à

atualmente foram introduzidas. Assinala, ainda,

poética do aleatório, de Haroldo de Campos, e à

o autor que uma das prerrogativas que mais se

visualização de dados proposta por Lev Mano-

destaca na poesia digital e escrita eletrônica (ou

vich, fazendo de seus poemas uma importante,

multimídia) é como sua materialidade nunca é

porém ainda pouco divulgada, referência nas

uma entidade fixa ou estática. Pelo contrário,

pesquisas em torno das poéticas digitais.

constantemente se reconfigura em conteúdos e
formas emergentes, com inúmeras variações e

Em A obra galáctica: literatura e tecnologia,

efeitos. Tais configurações se realizam, no curso

Sônia Melchiori Galvão faz uma reflexão sobre

da história das poéticas digitais, através da agre-

as relações entre literatura e hipertexto, a fim de

gação de inúmeras possibilidades, para as mais

evidenciar uma estreita interface- conectivida-

consistentes e renováveis figuras de relação

de de ambos com a complexidade, rompendo

entre formas e materiais de criação.

com a concepção clássica de arte-texto. A
autora considera que a Literatura tem se depa-

Poesia digital e a nova linguagem, de Amador

rado com um sistema complexo desde Lícofron,

Ribeiro Neto, nos adverte de que a irrupção da

perpassando pelo Barroco e efetivando-se

cultura digital, fomentada pela popularização

no século XX. Tal fato não poderia deixar de

do computador, está provocando uma mudan-

ocorrer na contemporaneidade, em que meios

ça radical de comportamentos e linguagens

eletrônico-digitais têm uma inserção atuante

do homem contemporâneo. Em seu artigo,

na cultura. Sob o enfoque teórico da Semiótica,

o autor propõe que virtualidade, vida digital,

Sônia conclui que a era eletrônico-digital, muito

hipertexto, poesia digital, e-book, homem se-

longe do que se imaginava, não nega a Literatu-

miótico são realidades que mudam a língua, a

ra, mas se apropria dos mecanismos estruturais

linguagem, a literatura e o próprio livro, o que

das obras-limites.

demanda novas ferramentas de interpretação
desses fenômenos.
No artigo de Luís Cláudio Costa Fajardo, Erthos
Albino de Souza: uma introdução ao mapea-

III. Novos campos tecnológicos para criações tecno-artístico-poéticas

mento poético de dados computacionais, o
pesquisador discorre, de forma sintética, sobre

Nesta seção, em uma proposta que alia criação

a obra de Erthos Albino de Souza (1932-2000),

digital e formação do arte-educador, as pes-

poeta brasileiro considerado um dos precurso-

quisadoras Maria de Fátima França Rosa e Leda

res da experimentação poética em meio digital.

Maria de Barros Guimarães, em Processo de
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criação na gravura digital, relatam a expe-

lhos em Nanoarte, disponíveis na Rede, que

riência de construção de gravuras digitais com

apontam para textualidades criadas a partir de

estudantes do curso de Licenciatura em Artes

nano-partículas. O autor exemplifica seu estudo

Visuais, na modalidade EaD, da Faculdade de

com uma análise da obra de Anna Barros,

Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás

denominada de 200 Milhões de Anos: Durée, nas

(Brasil). Para as autoras, a proposta pedagógica

implicações interdisciplinares que as relações

de investir na gravura digital configurou-se

entre Arte, Ciência e Tecnologia produzem.

como meio relevante na articulação entre
as tecnologias computacionais, as mídias
contemporâneas e os processos tradicionais de

Teses

trabalhar a gravura. A orientação metodológica
foi embasada na Abordagem Triangular, de Ana

Redimensionando o debate sobre a natureza

Mae Barbosa, aliada às Tecnologias de Informa-

da criação literária no contexto da hipermídia,

ção e Comunicação, incentivando experimen-

apresentamos o capítulo da tese O hipertexto

tações e apropriações dos meios digitais no

na cultura contemporânea: do fim da linea-

processo de criação da gravura.

ridade à abertura conceptual, de Ana Teresa
Ascensão, orientada por Maria Augusta Babo e

Abordando a Nanotecnologia como espaço

Rui Torres. Partindo do enfoque semiótico, os

para a intervenção tecno-artística-poética, Luiz

autores discutem de que modo as novas formas

Antonio Garcia Diniz e Adilson J. A. de Oliveira,

de produção e difusão de conhecimento,

em Nanoarte e a fluidez da temporalidade

realizadas a partir da reconfiguração do espaço,

construída, considera que houve uma migração

influenciaram uma mudança de paradigma no

das textualidades tradicionais para o ciberes-

pensamento contemporâneo, apontando para

paço, o qual, além de abrigar tais textualidades,

uma nova realidade nos sistemas discursivos.

produz constantemente, pela sua própria

Nesse intuito, os autores problematizam as

dinâmica, novas arquiteturas textuais em

noções de intertextualidade, hipertextualidade e

permanente transformação. Em certa medida,

ciberespaço, bem como os conceitos de descen-

as diferentes vertentes das inovações tecnológi-

tramento, rizoma, derivação, não-linearidade

cas são responsáveis por essas transformações,

(Kristeva, Derrida, Landow, Deleuze e Guattari,

tendo em vista as novas linguagens que lhes

Nelson ou Genette), explicitando a relação

deram materialidade. A Nanoarte constitui–se

entre intertextualidade e hipertextualidade

uma vertente recente e, por conta das dificulda-

(e hipertexto electrónico), sobretudo no que

des de acesso aos microscópios que produzem

concerne às formulações de discurso na cultura

o material de base para a construção de signos

contemporânea.

que servirão ao processo de construção de
novas criações, não é, ainda, de fácil acesso aos
criadores. Entretanto, encontramos traba-

13
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ReCENSÕES

Constatamos também que o avanço tecnológico é decorrente de profundas transformações

Bruno Ministro apresenta uma recensão da obra

socioculturais, já que a própria complexidade

de Manuel Portela, Scripting Reading Motions:

da vida moderna impõe como desafio aos

The Codex and the Computer as Self-Reflexive

leitores um defrontar-se com inúmeros gêneros

Machines. Para Ministro, nesse livro, Portela

textuais, linguagens verbais e não verbais. E

faz um estudo atento e pormenorizado do uso

que, a rigor, os processos da leitura e da escrita,

expressivo do livro e dos media programáveis

em suas mais diversas materialidades, lançam

na construção dos atos semióticos e interpre-

como desafio um revisitar permanente da

tativos, a partir dos quais o(a) leitor(a) produz

relação leitor e texto, numa realidade que cada

sentido. O que Portela estuda, nesta obra, é

vez mais se desterritorializa e se torna fluida. E

também a leitura – uma leitura específica, num

é assim que a ciberliteratura emprega recursos

tempo específico, e a partir de materiais espe-

típicos do meio digital, como a convergência de

cíficos. Para isso, o autor recorre a um alargado

mídias, a fragmentação discursiva, as múltiplas

conjunto de trabalhos criativos, no ensejo de,

linguagens e a interatividade, para elaborar

através de abordagens close-reading, mostrar

textos de caráter lúdico e de natureza poética.

como algumas das características estruturantes
do meio digital estão presentes em eventos de

Nesse contexto, entendemos que é papel

simulação e emulação, em certos tipos de obras

fundamental do pesquisador da literatura, do

produzidas em suporte impresso.

crítico literário e do professor não somente
buscar compreender os aspectos envolvidos na

Desta forma, ao fechar o ciclo das reflexões

produção e na recepção da literatura contem-

propostas neste número da Cibertextualida-

porânea, como também promover experiências

des, é-nos possível inferir que, em meio às

de leitura que possibilitem novas vivências de

grandes transformações sociais e tecnológicas

apreensão do fenômeno literário no âmbito da

dos últimos anos, os percursos da criação e da

cibercultura.

fruição literária, entre as experiências de autoria, de leitura e de crítica, vêm se configurando
em vivências interativas que permitem aos
indivíduos se agregarem, a partir de interesses
diversos, e se expressarem simultaneamente,
de forma sincrônica e/ou diacrônica, na construção de novas modalidades de texto e de
experiências singulares de “escrileitura”, como
já antecipava Pedro Barbosa.

Os organizadores

01. Do contexto ao
texto em hipermédia
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Colecionando memórias1
Everton Vinicius de Santa2

RESUMO:

A noção de tempo cada vez mais curto, embora ele continue sendo o mesmo, dilui a presença

física das relações sociais e caminha para relações conectadas, mediadas pelas ferramentas eletrônicas,
distantes, embora haja uma ideia ainda fortemente difundida pelas redes sociais cuja filosofia é a de conectar e aproximar pessoas. Quero chamar a atenção para um sintoma da literatura que está de acordo
com o cotidiano nosso de cada dia e me pergunto: Se a memória é o antídoto dessa falência do tempo,
então, por que esse recurso é tão empregado, hoje, nas produções literárias e nos discursos das redes sociais? Seriam essas plataformas virtuais grandes coleções de memórias aliadas a esse recurso? Não seriam
eles grandes arquivos na “nuvem”?
PALAVRAS-CHAVE: Memória; Literatura contemporânea; Ciberespaço; Coleção; Redes sociais.

ABSTRACT: The

notion of time has becoming shorter, though it remains the same, the time dilutes the

physical presence of social relationships and heading towards to connect relationships mediated by electronic tools, distant, although there is still a strongly idea diffused through social networks whose philosophy is connecting and bringing people together. I want to draw attention to a symptom of the literature,
which is in agreement with our daily routine and I wonder if the memory is the antidote to this bankruptcy
of time, then, why this feature is so employed today in the literary productions and the discourse of social
networks? Are these virtual platforms large collections of memories combined with this feature? Would
they not be large files in the “cloud”?
KEYWORDS: Memory; Contemporary literature; Cyberspace; Collection; Social Networks.

1 O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil.
2 Doutorando no Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina; Bolsista do CNPq. Mestre
em Letras (Estudos Literários). Membro do Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística (NuPILL). Email: evertonvs9@gmail.com
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“A memória é recurso de contrafluxo frente ao

Para o bem ou para o mal, o fluxo tecnológico

desenfreado processo tecnológico, um antídoto

que está no cerne da sociedade do século XXI

para reduzir o ritmo”. (Andreas Huyssen, 1996)

traz em seu bojo o antídoto do qual Huyssen se
refere: a memória.

“Tempo tempo tempo tempo”, canta Caetano
Veloso em sua “Oração ao Tempo”, de 1979.

Em tempos de cibercultura, comportamentos,

O tempo nos consome, hoje, de uma forma

intercâmbios, conhecimentos, técnicas, valores,

como há muito não se percebia ou fomos nós

crenças, percepções têm sido sedimentadas a

que mudamos nossa percepção sobre ele?

frente do computador e do envolvimento dos

Não há mais tempo para nada. Presenciamos e

sujeitos no ciberespaço, complexo fenômeno

vivemos em um contexto do imediatismo, do

que vai além dos meios digitais e cuja influência

consumo rápido, de um desenfreado processo

remodela nosso modo de perceber o mundo e

de introspecção do eu. Ao mesmo tempo em

de nos relacionarmos com o outro. As pessoas

que se preza por um falso imediatismo das

nunca estiveram tão conectadas e registrando

relações interpessoais, privilegia-se a cultura da

a todo o momento aquilo que estão fazendo,

presença-ausente em todos nós, cultura eviden-

sobretudo agora, em que nossa capacidade de

ciada, sobretudo, pela tecnologia, como aponta

memória tem sido transferida para o além-cor-

Andreas Huyssen, na epígrafe.

po, para a prótese, para a rede, para a nuvem,
para os “discos duros” aliados (por enquanto)

Tenho notado que nossa percepção da pas-

dos arquivos de papel. Sim. Há aqueles que

sagem do tempo está cada vez mais rápida

ainda os organizam em pastas suspensas e em

quando, na realidade, o tempo continua sendo o

gavetas de metal. Em tempos nos quais, inge-

mesmo. Essa tendência ao imediatismo está pre-

nuamente, se profetiza o fim do papel diante da

sente nas discussões sobre a falta de qualidade

chegada da tela, nessa confrontação se esquece

literária de best-sellers, de leitura rápida, assim

de que o impresso já é digital e que o digital

como outras narrativas contemporâneas mar-

nada mais é do que uma extensão do impresso.

cadas pela fluidez. As redes sociais também representam bem esse fenômeno, onde podemos

Quero chegar a um ponto de convergência que

constatar discursos fragmentados e sintetizados,

alia memória, arquivo e contemporaneidade,

como os do Twitter e seus 140 caracteres.

essa dos anos 2000, e que tem suas influências
na literatura muito em função desse indissociá-

Essa brevidade do tempo dilui a presença física

vel plano do real com o virtual. Todo o sistema

das relações sociais e caminha para relações

literário está permeado por esses contágios

conectadas, mediadas pelas ferramentas eletrô-

externos, referência aos paratextos de Gérard

nicas, distantes, embora haja uma ideia ainda

Genette (1997). A construção do texto envolve

fortemente difundida pelas redes sociais cuja

muito mais do que uma combinação linguística

filosofia é a de conectar e aproximar pessoas.

e estilística, uma vez que outros recursos e ele-
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mentos estão presentes no todo da obra como

dele. Poderíamos dizer ainda que esse retorno

título, ilustrações e o nome do autor.

ao passado - afinal, memória é também isso,
relembrar, rememorar, desesquecer - seria uma

A literatura brasileira contemporânea está

forma de nós, sujeitos imersos num fluxo con-

tomada por essa noção de tempus fugit, cujos

tínuo de universos de outros “eus”, emergirmos

enredos se tecem por elementos que suprem

sob nossa própria singularidade, fazendo-nos

fluidez à narrativa, temas do cotidiano e

ser vistos no meio do todo. É como o narrador

construções pouco complexas (se comparar-

de “O homem na multidão” (1979), de Edgar

mos com romances, por exemplo, ao estilo

Allan Poe, sentado à “grande janela do Café D...

de Proust, Mann, Lispector, Joyce, etc.), com

em Londres”, que trazia o vigor de um estado de

personagens planos, poucos experimentalismos

felicidade, de estado de espírito e uma calma

com a linguagem (mas, talvez, isso seja um ideal

desconhecida que o levou a investir em um in-

da herança vanguardista que não cabe discutir

tenso interesse por tudo e todos que o rodeava,

aqui) e narrativas de consumo rápido. Quero

interessado na pressa da atividade (de novo, o

chamar a atenção para um sintoma da literatura

tempo) que se passava nas ruas, assim como

que está de acordo com o cotidiano nosso de

também nós nos interessamos pelo “outro” e

cada dia e me pergunto: se a memória é o an-

pelas suas particularidades, todas publicizadas

tídoto dessa falência do tempo, então, por que

em seus perfis sociais.

esse recurso (vamos entendê-lo assim) é tão
empregado, hoje, nas produções literárias como

Tenho a impressão de que o momento atual

acontece em obras como “Diário da queda”

nos tornou, de certa forma, invisíveis para nós

(2011), de Daniel Galera, “Cidade Livre” (2010),

mesmos, já que estamos sempre mediados por

de João Almino, “Dois rios” (2011), de Tatiana

alguma tecnologia que nos afasta do contato

Salem Levy, “O espírito da prosa: uma auto-

(físico) com o outro e, por isso, há esse interesse

biografia literária” (2012), de Cristovão Tezza,

em se fazer ver, em deixar de ser invisível. Não

entre outras narrativas? Por que este mesmo

estou recorrendo à ideia dos apocalípticos e

discurso está presente nas redes sociais? Seriam

integrados, de Umberto Eco (de 1987), sobre

essas plataformas virtuais grandes coleções de

a massificação das informações e, consequen-

memórias aliadas a esse recurso tecnológico?

temente, sobre sua banalização, ideia que vai

Elas não seriam grandes arquivos de memória

ao encontro de seu outro texto, “Da Internet a

na “nuvem”?

Gutenberg” (de 1996), como se toda tecnologia
viesse para colocar fim àquilo que veio antes.

Voltando ao que afirma Huyssen, para quem a

Pelo contrário, modernismo e vanguarda,

memória é um recurso de contrafluxo frente ao

embora distintos quanto aos seus valores para

desenfreado processo tecnológico, talvez esteja

a arte, representam fenômenos culturais já bem

aí uma das possíveis respostas ao nosso atual

delineados entre aquilo que é tradicionalmente

cenário literário ou, pelo menos, para uma parte
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burguês (vou chamar de “alta cultura”) e o que é

este depende da materialidade da obra, quando

popular, de massa (a cultura pop).

ela se esquiva do homem através da reprodução,
também o testemunho se perde. [...] O conceito

Ainda hoje há certa delimitação entre essas

de aura permite resumir essas características: o

duas instâncias, a alta cultura e a cultura pop

que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica

(Huyssen vai usar o termo “lixo cultural” ou

da obra de arte é a sua aura. Esse processo é

“kitsch”), contudo, é preciso considerar que as

sintomático, e sua significação vai muito além da

fronteiras foram borradas e não é mais possível

esfera da arte”. (Benjamin, 1994, p. 168)

discernir um do outro se pensarmos em todo
o sistema cultural. Essa desterritorialização de

O desterritório, o borrão no mapa, aliado

fronteiras (termo de Deleuze e Guattari ao tra-

ao fenômeno da reprodutibilidade (ou seria

tarem dos platôs rizomáticos ) é consequência

um “sintoma”, como trata Benjamin, de uma

dos processos tecnológicos que virtualizaram as

sociedade moderna?) invade outros segmen-

informações e afetaram o modo como a arte em

tos sociais, além da arte, e faz cair por terra o

geral é vista e produzida. A própria WWW é um

“endeusamento” do artista, do valor do objeto

exemplo desse sistema rizomático, sem corpo,

sagrado, da tradição colocada em xeque, uma

sem começo, meio ou fim.

vez que, agora, a desmistificação do processo

3

artístico já está consolidada. Embora ainda haja
Se a desterritorialização de fronteiras diluiu

a distinção entre alta cultura e cultura pop (ou

o que se define (ainda) entre alta cultura e

de massa), por exemplo, o foco não está no bojo

cultura pop, a WWW concretizou isso, de fato.

de sua produção ou produtor, mas no resultado

Essa desterritorialização da arte é a mesma da

e naqueles que são afetados por elas.

qual tratou Benjamin na primeira versão de seu
texto sobre a reprodutibilidade técnica da arte,

Essa discussão sobre a perda da aura do objeto

uma vez que a aura da arte se perde em função

artístico é antiga e, com ela, a discussão sobre a

desse sintoma da reprodução ou de diluição,

morte do autor, juntamente com esse “desen-

neste caso:

deusamento” de sua figura e da atribuição
de valor ao objeto mais do que ao indivíduo

“A autenticidade de uma coisa é a quintessência

que está por detrás dele. Isso favoreceu ou

de tudo que lhe foi transmitido pela tradição,

contribuiu para significativas mudanças no

a partir da sua origem, desde a sua duração

modo como a literatura passou a ser observada,

material até seu testemunho histórico. Como

produzida e recebida.
Hoje, e me refiro a uma perspectiva da literatura
brasileira, os escritores estão cada vez mais em

3 DELEUZE, G; GUATTARI, F. (1995). Mil Platôs – Capitalismo e
Esquizofrenia. v. 1. São Paulo, 34,.

evidência e acessíveis, sobretudo, se considerarmos a imersão de escritores e leitores nos
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ambientes virtuais, em redes sociais ou mesmo

meados do século passado. Estamos vivencian-

em eventos acadêmicos. Logo, o jogo aqui vai

do outros tempos, outros leitores, outras obras.

além do texto, além do escritor, além do próprio leitor, e consolida a (des)ideia mítica que

Rodrigo Gurgel, um dos jurados do mais famoso

pairava sobre o processo criativo literário ou

prêmio literário do país, o Jabuti6, que elenca uma

sobre a questão da autoria. A arte não perdeu

coletânea dos melhores livros publicados no ano,

seu estado metafísico, na medida em que ainda

reitera esse ponto com um tom de lamento:

provoca estranhamento . Ela está longe de um
4

plano demiúrgico já há algum tempo.

“Os nossos escritores não estão acostumados
a serem julgados. O nosso sistema literário está

O discurso que tenho lido e ouvido sobre as

doente. Por quê? Quem aliás falou um pouco

produções contemporâneas entre sujeitos

sobre isso há alguns meses foi a [editora e agente

críticos-escritores-professores, ativos e que

literária] Luciana Villas-Boas, numa entrevista: as

falam de um lugar comum para eles, é de que

editoras estão controladas pelos departamentos

a literatura brasileira atual tem poucos autores

de letras das universidades. Então o que acon-

dispostos a contar uma boa história e que

tece? Hoje, a hegemonia dos departamentos de

eles não se preocupam em produzir ou gerar

letras pertence a dois grupos: os estruturalistas e

experimentalismos e jogos de linguagem . Ora,

os desconstrucionistas”. (Gurgel, 2012)7

5

não se poderia esperar que a produção atual de
literatura ainda seguisse parâmetros (e está aí a

Se observarmos as atuais publicações de

noção de um não-lugar da literatura contempo-

literatura no país, considerando a evidente

rânea do século XXI) cujos temas, construções,

imersão de autores e leitores entre os meios

problematizações, tal qual observávamos até

virtuais e holofotes de eventos acadêmicos,
percebemos que os autores de hoje necessitam
cada vez mais de uma exposição midiática que
os aproxima de seus leitores (essenciais para a

4 Falei sobre isso em: SANTA, E. V. (2010). O hipertexto e o estranho. In: Anuário de Literatura, 15, 1, 110-122, Florianópolis.
[on line]. <http://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/viewFile/2175-7917.2010v15n1p110/13069> [Acessado
em 10/02/2014].
5 O blogue do Instituto Moreira Sales, a exemplo do Prosa
& Verso (Disponível em < http://oglobo.globo.com/blogs/
prosa/>), vem desenvolvendo debates nos quais se discute o
atual estado da arte no Brasil, sobretudo, na literatura e na música. “Desentendimentos”, nome dado à seção de debates, se
mostra como um espaço profícuo de discussões sobre aspectos contemporâneos entre teóricos, escritores, professores e
pesquisadores. Espaços como esses têm sido utilizados como
uma mesa de debates entre defensores da arte contemporânea, de um lado, e, do outro, dos que a consideram muito
“pouco elaborada” para se chamar de arte (esta é outra discussão). O blogue está disponível em: < http://www.blogdoims.
com.br/serrote/desentendimento/> [Acesso em 19/02/2014].

literatura). Gurgel tem sua razão ao falar sobre
as editoras, que exploram esse nicho mercado-

6 A lista dos ganhadores de 2013 está disponível em: <http://
www.premiojabuti.com.br/resultado-vencedores-2013>
[Acesso em 15/02/2014].
7 GURGEL, Rodrigo. (2012). “O sistema literário brasileiro está
doente”, afirma jurado “C” do Jabuti. [on line]. 02 de dezembro.
São Paulo: Jornal Folha de São Paulo. Entrevista concedida
a Paulo Werneck. Disponível em: <http://www1.folha.uol.
com.br/ilustrada/1194742-o-sistema-literario-brasileiro-esta-doente-afirma-jurado-c-do-jabuti.shtml> [Acessado em
10/02/2014].
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lógico de consumo de livros e lançam cada vez

preservação da memória, o que caracteriza um

mais coleções, assim como alguns autores. João

processo presente entre as práticas sociais cujo

Almino, por exemplo, é o autor da “Trilogia de

registro de fatos, impressões e representações

Brasília”, composta pelos romances “Ideias Para

de si e de seu meio possibilitam que os envol-

Onde Passar o Fim do Mundo” (1987), “Samba-

vidos, além de vivenciarem o presente, vejam

-enredo” (1994) e “As Cinco Estações do Amor”

nele seu processo de amadurecimento, tanto

(2001), embora as publicações já tenham se

por meio da literatura, de documentos, de

tornado um “Quinteto” com o lançamento de

imagens e de sons, quanto por meio dos atuais

“O Livro das Emoções” (2008) e “Cidade Livre”

bancos de dados, virtuais ou físicos, como é o

(2010), todos ambientados na capital federal.

caso dos arquivos.

Nesse sentido, haveria aí uma interferência

Redes sociais como o Facebook e o Twitter

editorial na sucessão de títulos ambientados

são grandes depositórios de memórias, como

em Brasília aliada à marca estilística de João

diários que vão sendo alimentados, dia a dia,

Almino em tratar de temas ligados à construção

uma prática antiga que mudou de suporte e

e imagem da capital ou seria apenas uma forma

consolida, hoje, a memória como uma instância

do autor registrar sua marca enquanto escritor

essencial para o sujeito que a preserva e para o

e crítico diante de tudo que aconteceu desde

sujeito que a acessa. E é esta a ideia que tenho

os anos 1950 até hoje, como uma forma de

discutido aqui.

documentação historiográfica de sua própria
vida e de Brasília?

Entre o preservar e o acessar, considerando
que todo conteúdo armazenado tem em si um

No atual momento de produção literária,

caráter simbolicamente histórico, é importante

sobretudo na literatura dos anos 2000, obser-

considerar esse armazenamento e preservação

vamos práticas de escrita sobre si envolvendo

da memória ao abordarmos os meios impresso

técnicas de criação narrativa focadas no “eu”,

e digital. Esse processo de armazenamento, de

na memória e na vida literária dos escritores, o

rememoração, é um dos aspectos evidenciados

que podemos entender como sendo uma ten-

pela literatura atual e que envolve esse ambien-

dência literária de criação que se fundamenta

te virtual e dinâmico, direta ou indiretamente,

na memória e no imediatismo, ao mesmo

já que se pensa em um público alvo específico,

tempo em que se preza por uma publicização

ciberleitores ativos na rede, e na autopromoção.

e exposição da figura de si.

Nesse sentido, considero que esses escritores
levam em consideração a exposição midiática

Essas escritas sobre si, assim como as práticas

a que estão submetidos para justificarem suas

que envolvem o “eu”, muito bem explora-

escolhas quando escrevem, mesmo nos casos

das em algumas redes sociais, por exemplo,

de obras por encomenda, nas quais pode

revelam uma construção de identidade e uma

pesar a interferência do processo editorial,
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como aconteceu com Adriana Lisboa ao ter

de sua própria existência seja uma forma de

“Rakushisha” (de 2007) “recusado” pela editora

apresentar-se ao “outro” como parte consti-

que a contratou:

tuinte e distinta entre o oceano informacional
no qual nos encontramos. Esta é a cultura do

“A Companhia das Letras não recusou o meu livro.

tecnoespetáculo mediado pela tecnologia e se

Quando entreguei os originais, o departamento

firmando cada vez mais nos meios acadêmicos

editorial me propôs uma série de mudanças

e na sociedade como um todo. Basta obser-

no enredo. Como preferi não mexer no meu

varmos a força das redes sociais no Brasil e no

trabalho, a Companhia me liberou do contrato

mundo, além do ávido interesse pela exibição

para a série Amores Expressos. O livro continua

do si mesmo e da contemplação do outro.

inédito porque preferi publicar antes o romance
Azul-corvo, no qual vinha trabalhando havia três

No que se refere ao expansivo acesso aos

anos e que acaba de ser lançado pela Rocco.

ambientes virtuais, que faz crescer cada vez

Agora, quanto à questão de quem decide o que

mais o número de pessoas sujeitas à imersão

vai ser publicado. Eu mesma sugiro vários autores

de seus “eus” no ciberespaço, os meios digitais e

nacionais e estrangeiros a editores no Brasil. Às

suas múltiplas ferramentas permitem visualizar

vezes as sugestões são aceitas, às vezes não. Existe

espaços de autorrepresentação e autoexposição

muita gente escrevendo hoje, o que é ótimo, mas

da figura de si e da preservação da memória,

imagino que para a triagem não deva ser fácil.

cujo resultado imediato é o direto acesso à pri-

Mas é um fato que há muitas editoras, e catálogos

vacidade do outro proporcionado pelo próprio

diversificados capazes de agradar a todo tipo de

escritor. Estes são espaços de representação, de

leitor”. (Lisboa, 2010)

identidades múltiplas e complexas, polimorfas, que delineiam e contagiam o processo de

Além dessa interferência do processo editorial

construção de identidades alimentado não

em obras cuja premissa seria, como sempre, a

apenas por uma espetacularização do eu, mas,

da fruição do trabalho de um escritor, volto a

também, pelo princípio da alteridade que tem

tratar da memória como peça-chave para mui-

no outro o fomento dessas manifestações de

tas narrativas e para todos os sujeitos envolvi-

caráter pessoal e pela necessidade em falar de

dos na constituição da obra literária.

si mesmo. Neste sentido é que aponto para a
necessidade que o autor contemporâneo tem

Nesse sentido, considero a memória como parte
constituinte do sujeito-eu que se manifesta como um reflexo autoafirmativo sobre si
mesmo. Ouso dizer ainda que a necessidade
dos indivíduos em preservar sua memória está
justamente ligada ao fato de que, em meio a
tantos registros, voltar-se para a singularidade

em se autopromover e em fundamentar-se na

24

Everton Vinicius de Santa

memória para expressar e exibir ao seu leitor, o

esteja acoplado à escuta. Ele escapa à atividade

outro, suas singularidades8.

do homem, à reconsideração e à correção de sua
obra. É o contrário do diálogo. Sempre que haja

A literatura, por sua vez, incorpora essas práticas

representação independente, o espetáculo se

relacionadas ao cotidiano das sociedades e o

reconstitui”. (Debord, 1997, p. 18, grifos do autor)

que o século XIX exaltava enquanto narrativa,
o século XXI exalta. O escritor tecnoespetacu-

Além do espetáculo, Huyssen também trata

larizado, envolvido pela mídia, pela tecnologia,

da questão da memória, que vem permeando

pela avidez do “se fazer ver”, pela necessidade

aspectos dessa sociedade espetacular, inclusive

em manter um contato direto com seu público

na literatura, e refere-se a um movimento de

leitor, pela preservação de sua imagem, pela

“ascensão da cultura de memória”:

visibilidade, pelos holofotes. Este é um sintoma
da atual comunidade literária: o espetáculo.

“A ascensão da “cultura da memória” desde os

Esta é uma referência à ideia de Guy Debord,

anos 1980 é sobre-determinada por uma multi-

em A sociedade do espetáculo, de 1967. Este

plicidade de fatores, incluindo eventos políticos

conceito, ainda atual, tem direta relação com

como o fim das ditaduras na América Latina, a

uma sociedade de consumo e de mídia, que se

queda do muro de Berlim, o colapso da União

organiza em função da produção e consumo de

Soviética e o fim do apartheid, bem como o

imagens, mercadorias e eventos culturais:

crescente foco cultural nas histórias de minorias e
políticas de identidade. A reciclagem e exploração

“O espetáculo, como tendência a fazer ver (por

pela indústria cultural de tópicos relacionados à

diferentes mediações especializadas) o mundo

memória contribuem para a expansão de preo-

que já não se pode tocar diretamente, serve-se

cupações relativas à memória na esfera pública”.

da visão como o sentido privilegiado da pessoa

(Huyssen, 2004, p. 102)

humana – o que em outras épocas fora tato; o
sentido mais abstrato, e mais sujeito à mistifica-

Essa “ascensão” se concretiza atualmente, sobre-

ção, corresponde à abstração generalizada da

tudo, por meio das práticas de escrita também

sociedade atual. Mas o espetáculo não pode ser

em meio digital; a diferença é que o que antes

identificado pelo simples olhar, mesmo que este

chamávamos de diário, cujo conteúdo se baseava nas experiências, por vezes, cotidianas de
seu escritor em uma sequência linear, hoje, esse
papel cabe às redes sociais.

8 Ao mesmo tempo em que essa espetacular vitrine virtual
propicia relativa singularidade dos sujeitos interessados no
outro e preocupados com sua autopromoção (no caso de
escritores que exploram as ferramentas virtuais), temos que
considerar ainda os movimentos sociais difundidos por meio
dessas mesmas redes e que afetam, de fato, os rumos de determinadas sociedades, como foi o caso da “Primavera Árabe”,
entre 2010 e 2012.

Voltando ao que Huyssen apontou, as tecnologias transformaram o cotidiano da sociedade
no século XX em todos os níveis de atividades.
“Enquanto vamos nos aproximando do fim do
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século XX, e com ele o fim do milênio, nosso

hoje temos os arquivos digitais em seus mais

olhar se volta para trás com mais frequência,

variados formatos. Se antes os arquivos eram

numa tentativa de armazenar dados e de nos

catalogados em pastas suspensas ou coleções

situarmos no curso do tempo” (Huyssen, 1996,

armazenadas em estantes, ou mesmo em

p. 12). Podemos dizer que neste início do

arquivos de metal, hoje os “servidores” e “discos

século XXI elas transformaram ainda mais. Os

duros” (ou HDs) acabam sendo uma forma mais

discursos de memória vêm crescendo ao lado

prática (mas nem sempre mais segura) de arma-

do crescente aumento da atividade das práticas

zenar arquivos e coleções, livres do objeto físico,

virtuais e essa “ascensão” é determinada por

embora ele ainda tenha seu valor como objeto

uma multiplicidade de fatores sócio-históricos,

cultural, e nesse sentido os museus e acervos

“visivelmente os discursos da memória se espa-

ainda têm seu espaço (e sempre terão!).

lham pelo mundo como resultado da saturação
midiática, majoritariamente através da televisão

Entre essas mudanças nos modos de comu-

e do cinema” (Huyssen, 2004, p. 102) e da inter-

nicação, sobretudo aqueles que passaram do

nete, que liga todos os pontos do globo como

papel para a tela, há se de considerar ainda que

um mapa sem fronteiras.

mesmo as obras impressas clamam pelo suporte midiatizado de sua exposição pública e que

Esse mesmo “aumento” das práticas de escrita

lhe garante visibilidade. Não me refiro apenas

virtuais (e impressas) de literatura da memória

ao objeto cultural do livro que encontrou outro

e de perfis de redes sociais, revela um bombar-

suporte, mas também as formas de represen-

deamento de informações em excesso que irão

tação sobre si ao longo dos últimos anos foram

corroborar a característica efêmera de nossas

mudando com essa transposição para o virtual

memórias.

e consequente exposição que os aparatos
midiáticos proporcionaram, como aconteceu

Em relação aos aparatos tecnológicos, as me-

nas artes (com as artes digitais) e com alguns

mórias são tão efêmeras quanto eles. “Sabemos

gêneros literários (tecnopoesia, blogues, vídeo-

que todos os suportes mecânicos, elétricos e

-poemas, “twitters” etc.), nos quais são utiliza-

eletrônicos são rapidamente perecíveis, ou não

das técnicas de criação específicas do meio,

sabemos quanto duram e provavelmente nunca

algumas inovadoras, outras nem tanto9, como

chegaremos a saber” (Eco, 2009). Ao mesmo
tempo, o documento ou o arquivo está ganhando espaço virtual, está sendo digitalizado, como
é o caso dos imensos bancos de dados e das
inúmeras bibliotecas que encontraram, na “nuvem”, o local para expandir seus limites físicos.
Mais uma vez houve uma mudança de suporte.
Se antes o livro de papel e capa era absoluto,

9 É preciso considerar que alguns recursos empregados na
construção literária não são exclusivamente decorrentes dos
meios digitais, por isso o termo “inovador” não estaria de todo
correto. A leitura não-linear, a referência direta entre autor
e leitor, a leitura de hiperlinques, antes notas de rodapé ou
notas de fim, são recursos de estilo utilizados há muito tempo. A produção de literatura segue utilizando essas mesmas
técnicas agregando a elas a interatividade proporcionada pe-
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é o caso de programas que dão dinamicidade e

Diante dessas questões todas envolvendo

interatividade com a obra. Disso tudo, e diante

literatura, memória e arquivos, a crítica não

de um “novo leitor” , a subjetividade desse

pode ser deixada de lado. É ela que alimenta as

sujeito-autor e o modo como ele se expressa e

discussões a partir do que se produz. Sobre isso,

se representa ao utilizar-se desses recursos, ora

volto à entrevista de Rodrigo Gurgel, jurado do

técnicos, ora estilísticos, pode ser evidenciado

prêmio Jabuti e crítico literário. Ele tem certa

de maneiras distintas dependendo de como

razão ao dizer que:

10

essas ferramentas são empregadas na construção do texto literário.

“Em termos de crítica literária, a preocupação
desses críticos, na verdade, não é primeiro com

Chamo a atenção para uma literatura que

relação à forma: é exclusivamente com relação à

permeia o impresso e o digital justamente

forma. Porque eles partem do princípio de que

porque considero essas relações cada vez mais

a obra é autossuficiente. A obra não tem que

indissociáveis de uma produção atual de lite-

dialogar com a realidade. A literatura não tem que

ratura envolvendo os artifícios e possibilidades

dialogar com o mundo. Tem que dialogar com

de construção e consumo do texto, e consumo

ela própria. O que você vê muito hoje em dia em

pensando no mercado editorial, peça determi-

termos de crítica são exercícios narcisísticos. Hoje

nante do jogo em alguns momentos.

uma crítica como a do Álvaro Lins, dizendo que
determinada peça do Nelson Rodrigues é um hor-

Em meio a essa multiplicidade de possibilidades

ror, não existe. Aí entram os desconstrucionistas.

que a literatura vivencia nos meios virtuais, a

Para eles, o texto nunca pode expressar a verdade.

cena literária está sendo invadida por uma neces-

Ora, se nunca podem expressar a verdade, o

sidade de autoexposição (muito em função das

texto não é nada, é só um mero exercício. O que

redes sociais e blogues, espaços de ficção) que

é um contrassenso, porque se o texto é um vazio,

tem caracterizado a autoficção como mecanismo

um somatório de fórmulas que ficam falando

de construção do texto, lapidando um narrador

sobre si mesmas e nada mais, o próprio texto

contemporâneo fragmentado, que fala de si.

que o desconstrucionista escreve não tem valor
nenhum. Estamos no centro de um sistema que
está viciado”. (Gurgel, 2012)

los aparatos tecnológicos e, com isso, resultando em novas
experiências de produção e leitura do texto, maximizando
técnicas de outrora.
10 Lúcia Santaella em “Navegar no Ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo”, de 2004, explica de forma muito
interessante esse aspecto do leitor envolvido pelos meios
virtuais e sobre os diversos mecanismos e habilidades de
leituras deste leitor da hipermídia, distintas daquelas empregadas pelo leitor de um texto impresso tradicional como
o livro, por exemplo.

Se considerarmos que a literatura contemporânea é rasa, superficial, e por isso se fala em
falência do sistema, se a estrutura das narrativas
está aquém daquela do século XIX, aquém dos
experimentalismos linguísticos e estilísticos, aos
moldes de nossa atual sociedade, espetacular,
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descompromissada, veloz, instável, me pergun-

vivenciar o artista como produtor, então, o que

to: há ainda espaço para o cânone?

chamaríamos de estética contemporânea? Estaria esta estética ligada a essa industrialização da

A questão talvez não seja buscar um cânone

arte ou a sua fácil, rápida e múltipla reproduti-

estável. A literatura em meio digital, assim como

bilidade? Literatura, acima de tudo, é entrete-

a arte permeada pelas tecnologias, ainda abre

nimento. É arte. Não podemos nos esquecer

margem à ideia de marginalidade, uma vez que

disso. Embora a academia discuta seu valor

ainda há muita reticência sobre o que se discute

enquanto objeto cultural, aquele que leva o

a respeito da literatura e sobre práticas de

leitor a crescer internamente e não o aliena das

escrita na internete . Logo, pensar num cânone

grandes questões humanas, sociais e filosóficas,

literário em um contexto onde muito se publica

a obra tem, sim, uma potência sobre si mesma,

seria um desafio. Ao mesmo tempo, falar em

ainda que haja juízos quanto ao seu valor entre

precariedade, instabilidade ou até em um

a alta e baixa cultura, cultura erudita e de mas-

processo de falência da literatura contempo-

sa. Pensar em literatura como entretenimento é

rânea, requer certo cuidado. Entendo que falar

uma questão polêmica, certamente, e envolve

sobre a falência ou precariedade do sistema do

duas vertentes quanto à questão da leitura:

11

romance contemporâneo no Brasil, por exemplo, é recair sobre o discurso de que há muita

“Se por um lado, temos intelectuais encastelados

produção e de baixa qualidade, mas quem vai

em suas inexpugnáveis torres douradas de pre-

ditar o que é bom o que não é? E aí está a crítica

tensa sabedoria dialogando entre si, para diminu-

literária acadêmica que elege o cânone nacional

tas platéias de iguais ou para o espelho, por outro

e que está nos dizendo quem ler e quem não.

temos um imenso contingente de pessoas caren-

A literatura do século XXI vive seu momento (e

tes de leitura e conhecimento, que nunca foram

talvez recaia aí a noção de instabilidade), com

devidamente introduzidas no universo lúdico dos

temas e construções próprias de seu contexto

livros e permanecem distantes deles, muitas vezes

de produção. Os escritores são outros, os meios

por se sentirem incapazes de praticar a leitura

de produção e consumo são outros.

com todo esse cerimonial amplamente apregoado pelos formadores de opinião”. (Matta, 2006)

Em tempos de comunicabilidade, de midiatização, de imersão, de velocidade e efemeridades,

A noção de escritores-críticos-professores,

deixamos de vivenciar a arte como valor para

perfil dos envolvidos nas atuais publicações e
programas e debates sobre o tema, recai, desta
maneira, no cenário da crítica e dos eventos
acadêmicos sobre literatura contemporânea

11 O Núcleo de Pesquisas em Informática, Linguística e Literatura (NuPILL), no Brasil, e o LEETHI - Literaturas españolas y
europeas: del texto al hipermedia, na Espanha, são exemplos
de grupos de excelência que têm desenvolvido pesquisas
nesta área.

onde há, sim, certa espetacularização dos envolvidos, comuns a si mesmos, restritos aos seus
pares, quando, por outro lado, há um oceano
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informacional sobre esses mesmos sujeitos

a pensar limitadamente, uma vez que não se

disponíveis na internete, promovidos por um

publica tudo, tampouco se armazena tudo.

mercado editorial, mesmo que nos bastidores,
que lhes garante unicamente o desejo do escri-

Os escritores da atual literatura brasileira per-

tor e do editor de lucrar à custa do leitor.

ceberam esse ávido interesse pelo “outro”, sintoma, também, dessa sociedade do espetáculo,

Há um mercado editorial que “regulamenta”

que se faz presente via discurso da memória, da

uma parcela da produção nacional que ganha

autobiografia, do “eu” como foco das atenções,

espaço nas livrarias e nas listas de desejos

talvez numa tentativa de fuga desse cotidiano

dos leitores, influenciados por esse poder do

veloz, como se a memória realmente fosse uma

tecnoespetáculo, uma vez que a premissa de

válvula de escape. Fuga porque é na memória

que “aquilo que está na mídia é de qualidade

que está o passado fragmentado que mantém

e literariamente bem construído” faz parte do

passado e presente ativos. O passado está na

imaginário de grande parte do público leitor.

memória e são essas experiências e situações de

Essas questões envolvem muito mais do que

outros tempos, quando nossos hábitos e pers-

apenas escritores e leitores. Elas tratam da

pectivas sobre o mundo eram diferentes, assim

aparente falência do sistema (do ponto de vista

como o olhar do “outro” e, assim, remontamos

acadêmico), e essas listas de livros comprados

nossa identidade por meio da linguagem. E é

legitimam, de certa forma, a noção de entrete-

essa remontagem o alvo do olhar do outro e

nimento, seja ela boa ou ruim.

que alimenta o sujeito ao exibicionismo: leitor e
autor numa relação antropofágica e simbiótica.

O que se pode pensar ainda, retomando a ideia
apresentada no início desta discussão, sobre a

Pelo sim, pelo não, a vida virtual de muitos de

memória como antídoto frente ao desenfrea-

nós funciona como um grande arquivo, como

do processo tecnológico, é que o arquivo ou

uma coleção de memórias perdidas entre

a coleção são sintomas de uma atual atenção

outros incontáveis registros, assim como a

dada à memória, contraponto já abordado por

literatura que dia a dia está se transformando

Huyssen. Ambos, arquivo e coleção, represen-

e rumando para um lugar-comum, com suas

tam suas particularidades dentro de um plano

inovações imprevisíveis quanto à linguagem,

rizomático abstrato, sem começo, meio ou fim,

formas, temas, quanto aos escritores e leitores.

cujas escolhas foram feitas, como num processo

Ainda que pese sobre ela o poder do mercado

de seleção: sempre algo fica de fora. Assim

editorial, seu status enquanto objeto cultural,

acontece com os repositórios virtuais e com

como arte, nunca se perderá, mesmo arraigado

as publicações nas redes sociais, por exemplo.

a uma coleção ou arquivo, sempre haverá o que

Aquele que se propõe a escrever ou organizar

ficou de fora, na margem, na heterogeneidade

determinado arquivo ou coleção é direcionado

do tempo que se perde e que nunca para. Os
fragmentos agora se perdem na nuvem.
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Convergência de campos:
transdisciplinaridade ou luta?
Ana Cláudia Munari Domingos1

RESUMO: O esfumaçamento das bordas dos fenômenos culturais frente ao advento das novas mídias tem

gerado questionamentos que fazem convergir os olhares das áreas de Letras, Comunicação e Artes para
um mesmo objeto, ora chamado texto, ora hipertexto ou, ainda, hipermídia. Mesmo as recentes tentativas
dos Estudos Culturais de tomar os fenômenos como híbridos, a partir das instâncias de expressão ou
consumo, não são capazes de tecer limites para sua esfera de atuação. Este ensaio busca entender, mais
do que buscar respostas para limitar esse objeto, os motivos da angústia entre os profissionais desses
campos na tentativa de fazer valer teorias que, hoje, são incapazes de, sozinhas, trazer luz a esses fenômenos. Para tanto, compara alguns conceitos teóricos importantes, a exemplo de hipertexto e hipermídia,
sob o prisma das Ciências da Informação, da Comunicação e dos estudos da Linguística e da Literatura. A
partir das pontuações deste artigo, é possível prever, se não alinhamentos mais nítidos, outras perguntas
que, no eixo da convergência desses campos, fazem refletir sobre o texto na cultura digital.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertexto; Hipermídia; Convergência de mídias; Hipercultura; Estudos literários.

ABSTRACT: The obfuscation of the edges of cultural phenomena across the advent of new media has

generated questions that are converging perspectives from areas of Literature, Communication and
the Arts to the same object, sometimes called text, hypertext, or even, hypermedia. This essay seeks
to understand the reasons for anxiety among professionals of the field in an attempt to assert theories
which today are unable to bring light to these phenomena, by themselves. Therefore, compares some
important theoretical concepts, such as hypertext and hypermedia through the prism of Information Sciences, Communication Studies and Linguistics and Literature. From the ideas of this article, it is possible
to predict, if not sharper alignments, other questions, on the axis of convergence of these fields, that
make one think about the text in digital culture
KEY-WORDS: Hypertex; Hypermedia; Media convergence; Hyperculture; Literature studies.

1 Professora, pesquisadora do Grupo Observatório da leitura na cultura digital, UNISC–Universidade Santa Cruz do Sul, Brasil.
Email: anamunari@terra.com.br
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Estudos Literários e o campo das Artes... Visuais,
Plásticas, Belas?
A pergunta, como disse seu locutor, vinha a
calhar: o que é narrativa transmídia? Estávamos

Antes ainda, na palestra inaugural do evento, o

todos reunidos em um dos simpósios do III Con-

professor Elias José Torres Feijó, da Universidade

gresso de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil,

de Santiago de Compostela, abria a arena do

apresentando trabalhos que, supostamente,

debate, falando sobre os objetivos e aplicações

deveriam estar alinhados a essa área de estudo,

da analise dos campos literários e culturais e

conhecida no campo do entretenimento como

começava assim: “Os estudos literários estão

transmedia historytelling, a partir de Henry

perdendo e, podemos calcular, vão perder

Jenkins, ou crossmedia, para Christy Dena, ou

progressivamente importância”. E é a partir das

enredo multiplataforma, ou, ou... Parem os tra-

colocações do professor espanhol que, como

balhos! Rebobinamos a mídia e começamos do

introdução, faço aqui aflorar essa espécie de

princípio: para nós, pesquisadores do campo da

angústia que tem aparecido na fala dos profis-

Literatura, o que é “narrativa transmídia”?

sionais da Letras – e é importante frisar aqui: é
também a partir desse espaço que eu falo – e

Um pouco antes, em um dos grupos de reflexão,

que pode ser resumida na conclusão verbali-

ouvimos a mediadora falar sobre histórias em

zada por um dos participantes: deve estar para

quadrinhos, ela que, advinda das Artes Plásticas,

nascer o profissional capaz de lidar com todas

reclamava do descaso com que os pesquisa-

essas mídias, gêneros, linguagens e textos que

dores de Letras costumam analisar os textos

nos têm exigido que saibamos ler, analisar,

que incluem imagens visuais (assim mesmo:

interpretar, criticar, categorizar e inventar linhas

imagem visual), como as ilustrações, e mesmo

de pesquisa cada vez mais especializadas para

a banda desenhada ou o cartoon – termos que,

dar conta de abarcar tudo isso e não pare-

a partir de uma análise etimológica, deveriam

cermos como os eternos diletantes que nos

representar gêneros diferentes – e anunciava:

acusam de ser.

livro ilustrado não é literatura! Hesitantes em
torno da expressão “imagem visual” e atentos

A intenção do professor espanhol foi esclare-

em relação à explicação – imagem sonora, ima-

cida: sugerir novos caminhos em função das

gem táctil: efeito de diferentes percepções –,

mudanças sociais. Como “mudanças”, entenda-se

restamos incrédulos diante da negativa sobre o

sobremodo a nova mídia que os pesquisadores

gênero do livro infantil ilustrado, ele a que sem-

dos campos da arte e da cultura receberam

pre chamamos literatura. Se algumas bandeiras

como suporte para seus objetos de estudo,

costumam erguer-se diante do termo “infantil”,

que não apenas os multiplicaram em número e

que continuamente faz qualificar o texto para

gêneros, como embaralharam as fronteiras entre

crianças de subgênero, agora então outra ba-

eles, suas linguagens, seus agentes. Para Feijó, as

talha fazia brandir espadas: entre o campo dos

transformações culturais não podem deixar de
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perturbar o campo literário, na medida em que a

Seguindo essa ideia da inter-relação entre os

literatura, como expressão identitária de grupos

sistemas, Feijó especificou, pragmaticamen-

(ou de indivíduos situados em grupos), é um dos

te: análise de mercado, economia da cultura,

elementos da cultura, e tão dinâmica quanto

gestão cultural, comunicação audiovisual e

esta, funciona em interação com outros sistemas.

publicidade, por exemplo, são disciplinas que
o profissional do campo literário deve estudar

Feijó não falou em Luhman ou Maturana –

para entender o funcionamento do sistema. E

obviamente em Bourdieu e Even-Zohar – mas

antes que perguntassem, esclareceu: e quem as

a mensagem sobre nosso círculo autopoiético

leciona, na Universidade de Santiago de Com-

submergiu: sistemas que se autoproduzem e se

postela, “somos nós, professores de Literatura”.

autorregulam não são autônomos, ao contrário,

Por isso quando fala em cultura, ele fala em PIB

seus movimentos tanto trazem elementos para o

e desenvolvimento.

interior do núcleo quanto o devolvem, depois da
digestão. E é isso que a Teoria dos polissistemas

É o nascimento desse novo profissional, uma

completa: os sistemas se atravessam.

urgência, como apontou bem o professor,
quesito básico para que não só encontremos

“En el primer caso, tal visión se basa en la idea

aplicabilidade para nossas pesquisas, mas para

asumida de que cualquier (poli)sistema semió-

que tenhamos mesmo espaço de trabalho no

tico (como la lengua o la literatura) no es más

campo de Letras. Ou seja: precisamos transferir

que un componente de un (poli)sistema mayor

para nosso bojo uma série de conhecimentos

--el de la “cultura”, al que está subordinado y con

que nos permita compreender nosso objeto

el que es isomórfico-- y está correlacionado, por

a partir desse vasto mundo cultural, do qual

tanto, con este todo mayor y sus otros compo-

ele é interdependente. O exemplo veio claro:

nentes. La teoría de los polisistemas proporciona

uma das pesquisas de que ele participa tem

hipótesis menos simplistas y reduccionistas que

como objetivo analisar as representações do

otras ante la complicada cuestión de cómo se

Caminho de Santiago na esfera cultural, mais

correlaciona la literatura con la lengua, la socie-

especificamente as influências no imaginário

dad, la economía, la política, la ideología, etc”.

das populações às margens do caminho, a partir

(EVEN-ZOHAR, 1990, p. 15)

do olhar sobre um corpus literário que inclui

2

Paulo Coelho. A primeira pergunta da plateia
vem daí, após um silêncio meio incomodado: e
os estudos culturais? A literatura, como sistema
que funciona trans cultura (foi o advérbio-prefixo que eu encontrei), não pode apartar-se
2 Primera versão publicada sob o título “Polysystem Theory”.
Poetics Today 1979 I, 1-2: 287-310. Esta versão é a tradução
de “Polysystem Theory”, Poetics Today 11: 1 (Primavera 1990):
9-26. Tradução de Ricardo Bermudez Otero.

dela para invocar uma identidade, pois essa
identidade nasce nessa esfera polissistêmica.
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Portanto: não, ele não fala em estudos culturais,

etc., costumeiramente tomando o romance

mas em estudos literários.

inaugural como paradigma – “a pena é a língua
da alma”3. Correção urgente: essa resposta não é

Para que não se criasse um problema epistêmi-

a mesma para todo o campo de Letras, porque

co, sua fala já iniciara pelas primordiais questões

os pesquisadores da Linguística têm outras

sobre teoria e metodologia. Enxergar a literatura

ideias sobre a aplicabilidade de seus estudos,

em sua interação com a cultura não pode sig-

que então perpassam especificamente as ques-

nificar o esboroamento dos limites do campo,

tões de texto, e língua, linguagem e discurso,

que eles existem: temos teorias, precisamos ter

por exemplo. Frequentemente há impasses nas

objetivos aplicáveis e métodos dinâmicos. Nesse

universidades entre as duas áreas: mal uso da

ponto, é preciso concordar veementemente:

teoria, problemas de interpretação, desusos e

precisamos sair desse círculo retroalimentador.

pretextos da arte (e contratação de professores,

Sim, sob o risco de que nosso trabalho só sirva

distribuição de verbas para pesquisa, alocação

para nós mesmos. Os estudos acadêmicos do

de espaços e valorização de eventos).

campo literário servem a quem? Em que áreas
sua aplicabilidade é, senão indispensável, mini-

Se não há dúvidas, pelo menos entre os profis-

mamente necessária ao funcionamento da so-

sionais da própria área, sobre a pertinência da

ciedade – para não dizer: em que contribuem os

literatura e sobre os benefícios da leitura literá-

estudos literários para a transformação positiva

ria – no entanto já bastante questionados em

da sociedade, para a construção de um mundo

outros setores4 –, permanecem as contínuas e

melhor para todos? Esse tipo de pergunta –

pouco variadas questões sobre o que seja o “va-

“capciosa”, “incoerente”, “ofensiva” – tornou-se o

lor” da literatura e, como salientou Feijó, sobre

mote das conversas posteriores ao evento. Mas

a importância dos estudos literários. A negação

não se pode confundir com a questão sobre a

da cientificidade dos estudos da literatura, que

importância do objeto desses estudos, a literatu-

revolta seus pesquisadores, encontra sustento

ra – objeto esse que faz existir nossa ciência, que

na inexistência de consenso sobre a própria

o põe em evidência e em compreensão.

especificidade do objeto, em que se questiona a
impossibilidade de tomar a arte como um saber,

Para os profissionais de Letras – os letrólogos,

um conhecimento, regido por leis e de resulta-

como alguns integrantes já costumam chamar-

dos calculáveis. O que é empecilho deveria ser,

-se –, a resposta sobre a pertinência do literário

no entanto, o próprio fundamento dos estudos

deve estar pronta, verborrágica, emocionada: e
começa sempre com citações sobre literatura,
a arte das artes, a representação humana mais
coerente com a vida, força que escapa ao controle, tribuna da liberdade, face de uma nação,
expedição à verdade, o desafogo do espírito

3 CERVANTES, Miguel. Dom Quixote.
4 Que outros cursos incluem em seu currículo a leitura literária, ou a leitura e a produção de textos literários como disciplina? A leitura literária, na academia, serve apenas como fator
profissionalizante, específico de futuros letrólogos?
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literários: a contínua transformação daquilo que

têm oferecido, talvez estivéssemos diante de

se toma como literatura e, simultaneamente, a

um novo “clássico” (talvez muito sem graça).

indissolubilidade da sua essência.

Mas resta que temos sido os mesmos pecadores
de que fala a bíblia desde o antigo testamento

A parábola, no entanto, talvez resida justamente

e, assim, continuamos a pronunciar versos e a

no fato de que os estudos literários – ou seus

contar histórias que refletem os eternos confli-

agentes – recusam essa transformação, tomando

tos a que somos incapazes de resolver.

como paradigma regras e valores que regeram a
afirmação do “clássico” como um modelo formal,

Os sistemas se atravessam, sim, mas ainda

fixando-o no tempo e no espaço. No entanto, a li-

existe recusa em aceitar que a sobrevivência da

teratura é arte – fenômeno cultural – e, como for-

literatura, como atividade e mesmo como “arte

ma absolutamente moldada pelo fator humano

da palavra”, possa estar atrelada às tecnologias

e social, a mutabilidade é um de seus princípios.

digitais, negação que transforma a convergên-

E se a mutabilidade de suas formas sempre pode

cia em atravessamento – rompimento, rasgo,

significar – mutatis mutandi – o trigo – separado

corte –, como se os pixels desconstituíssem o

o joio – para novas aplicações da mesma teoria,

texto literário de seu cerne – textualidade ver-

a transformação provocada pela hipermídia

bal artística. Em Por que a comunicação e as artes

pode resultar na desconfiguração de sua própria

estão convergindo?, Lucia Santaella (2008) já

essência – e, a partir da cultura, de seus valores:

sinalizava para o fato de que desde a revolução
industrial, quando surgiram máquinas que não

“Hipermídia é o conjunto de meios que permite

apenas produziam linguagens, mas também

acesso simultâneo a textos, imagens e sons de

reproduziam, como a prensa, o cinema e a foto-

modo interativo e não linear, possibilitando fazer

grafia, esses mesmos meios que funcionavam

links entre elementos de mídia, controlar a própria

como suportes para a arte também eram mídias

navegação e, até, extrair textos, imagens e sons

de comunicação. O surgimento da cultura de

cuja sequência constituirá uma versão pessoal de-

massa foi, assim, o momento em que produto-

senvolvida pelo usuário”. (GOSCIOLA, 2003, p. 34)

res e público de artes confundiam-se com emissores e receptores de comunicação. A utilização

É verdade que o fluxo das mudanças – ampara-

das ferramentas e dos meios disponíveis para

das no escopo humano – não é tão ágil quanto

produzir arte – as paredes de uma caverna ou

nossa curiosidade diante do desconhecido,

os pixels de uma tela – é um dos princípios da

que tem levado as ciências a caminhos nunca

cultura. Essa via duplicada das mídias, pós era

dantes navegados. Se a civilização fosse pau-

da reprodutibilidade técnica, ajudou a embara-

tada pelos avanços tecnológicos, equivalendo

lhar as fronteiras não apenas entre os setores da

o progresso científico ao progresso humano

palavra – imprensa, publicidade, arte, cultura –

rumo à igualdade, harmonia, liberdade, e a

mas entre arte erudita e popular.

todos aqueles ideais que as máquinas não nos
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No espaço dos estudos literários, a discussão,

para o mesmo objeto: o texto literário. Diante

no entanto, sempre foi o diálogo, mantido com

de todos esses questionamentos acerca da

as devidas molduras em relação ao cinema, à

transformação do sistema que é objeto do

música, aos quadrinhos, à ilustração. E o livro

campo da Letras, de um modo stricto sensu, e

permanecia como a mídia fiel e insubornável.

que pode ser simbolizado no “texto” (a tessitura

Mais ainda: a convergência cultural promovida

linguística e a tessitura literária), quais são

desde a cultura de massa permanecia como

realmente as mudanças que, a exemplo do

motivo para discussões apenas no eixo de seu

que angustiava os pesquisadores do Simpósio

“contexto”, de produção ou de recepção, como

de Narrativas Transmídia, alteram o foco, os

se a literatura fosse uma expressão alienada da

métodos e nos levam a buscar novas teorias

cultura. E é justamente essa a negação de Feijó

para dar conta de compreender nossa própria

em relação aos Estudos Culturais, como plano

esfera de atuação? Estaríamos realmente diante

que separa a literatura em vez de integrá-la

da dissolução dos limites desse objeto, perdido

ao bojo da cultura. A convergência de mídias

como forma no bojo da cultura digital? E é isso

foi o elemento a integrar a arte verbal a esse

que nos obriga à interdisciplinaridade?

universo já obnubilado desde a era das mídias,
transportando-a do livro para a tela e a rede.

Embora essa interrogação sobre as bordas do
texto literário diante da convergência de mídias

A literatura na hipercultura – na cultura digital?

a partir da linguagem HTML e, mais ainda, a

na cibercultura?5 – é o estopim para todas essas

partir da web 2.0, leve-nos a uma resposta afir-

questões que têm atravessado o debate entre

mativa, que desemboca na hipermídia e na sua

os pesquisadores dos estudos literários e de

tomada como nova forma de expressão, a ação

outras artes e da comunicação que convergem

consecutiva – a integração dos estudos das
formas digitais ao campo dos estudos literários
– não tem sido assim tão natural como a Literatura Comparada fez em relação às narrativas ci-

5 Não é a proposta aqui dividir esses conceitos. Entendo que
a cultura digital é aquela que se relaciona às tecnologias digitais e que, portanto, nasce com os primeiros sistemas que
utilizam valores discretos para o armazenamento e a transmissão de dados, desde os eletrônicos, como as calculadoras.
A evolução da tecnologia digital é que propiciou a digitalização de informações como o som, a imagem, o vídeo, que, por
sua vez, desemboca na convergência de mídias, na internet.
A hipercultura é a cultura dessa convergência. A cibercultura
tem sentidos mais amplos, relacionados à transformação de
mentalidade provocada pela comunicação no ciberespaço
e cujas produções envolvem um agenciamento maior da
máquina como instância criadora. Para Levy, ela é o “conjunto
de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes,
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem
juntamente com o ciberespaco” (LEVY, Pierre. Cibercultura. São
Paula: Editora 34, 1999, p. 17). Para esse ensaio, no entanto,
hiper e cibercultura são sinônimos.

nematográficas, por exemplo. Essa inclusão não
significa, agora, a aceitação de uma nova forma
de expressão a traduzir, adaptar ou remediar os
textos verbais, mas algo que, ameaçadoramente, vinha para substituir as milenares formas de
expressão textual. Precisamos, então, conhecer
linguagem de máquina? Repensar o conceito
de hipertexto?
A noção de hipertexto não é nova nem para
os estudiosos da Linguística nem para os de
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Literatura, e remonta à intervenção dos leitores,

Como conceito fundamental dos estudos lin-

desde os manuscritos, através das anotações

guísticos, a noção de texto ampara-se em uma

nas bordas dos textos. O Memex de Vannevar

série de pressupostos, entre fatores linguísticos,

Bush foi a primeira tentativa de concretizar o

como a coesão, a coerência e a textualidade, e

hipertexto desde sua origem, como uma forma

extralinguísticos, como a intencionalidade, a

que previa caminhos de leitura, fechando-os

aceitabilidade, informatividade e situacionalida-

dentro do próprio texto. Essa ideia de hiper-

de (Beaugrande, 1997). Mas, para Beaugrande

texto proposta pelo matemático, ao contrário

(1997, p. 10), “o texto [também] é um evento co-

do que se imagina, propunha uma moldura

municativo no qual convergem ações linguísti-

à forma textual (como se fosse possível frear

cas, comunicativas e sociais”, o que joga o texto

a imaginação do leitor ao indicar-lhe outros

para além dele mesmo. O hipertexto, assim,

textos, conectados entre si como um livro

também é texto – e nenhuma estrutura abala-se

em rede), mas outra espécie de moldura, a

sob o tremor da queda de molduras no espaço

multidimensional. A novidade do hipertexto

linguístico. Apesar disso, nasceu a discussão

de Vannevar foi, assim, a quebra da linearidade,

sobre o fim do livro.

que, desde o códice, era o princípio do ato de
ler. A proposição de uma construção coletiva de

A hipermídia, no entanto, não é assim tão

dados, também proposta por Vannevar, através

amigável com a estrutura do texto. É pontuan-

da troca de arquivos entre usuários foi o primei-

do a diferença entre hipertexto e hipermídia

ro desenho das possibilidades de uma rede aos

que se pode trazer à tona as instâncias em que

moldes do que é hoje a internet. Duas décadas

um e outro afetam – ou não – o sistema que é

depois, Ted Nelson coloca em prática a ideia do

objeto dos estudos literários. O hipertexto pode

hipertexto, criando um sistema, então compu-

ser uma forma fechada, em que o processo

tadorizado, de leitura não-linear de textos, o

de leitura é alinear: em vez da leitura página a

Projeto Xanadu, propondo então o conceito de

página, de cima para baixo, da esquerda para a

hipermídia, ideia que só alcança sua concretiza-

direita e, principalmente, do início ao fim, ela se

ção nos anos 80, ao ser confrontado com aquela

dá de forma multidirecional, por imposição do

noção de hipertexto6.

próprio texto, que, através de links, indica outros
caminhos para o leitor – que pode ou não seguir
esses caminhos e chegar à concretização do
hipertexto – como obra. Mesmo que corrompa

6 O prefixo grego hiper insere o sentido de “expansão”, de
algo que é maior em relação ao significado puro do termo
que altera, sugerindo essa ideia de superação. A noção hiper altera o sentido próprio do texto, como estrutura linear
coerente e emoldurada, mas não o contradiz nem o supera. Hipertexto, simplificadamente, é a conexão entre textos,
enquanto hipermídia é a conexão entre mídias, isso quando
pensamos o sentido do primeiro como “tessitura linguística
virtual” e, do segundo, como “meio”, materialidade técnica.

a própria tecnologia do livro, como forma que se
dá a ler de outro jeito, essa técnica de tessitura pode se realizar através do livro de papel,
caso de O jogo da amarelinha, de Cortazar, por
exemplo, ou daqueles livros juvenis que jogam
o leitor para outro capítulo conforme ele queira
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um ou outro acontecimento. Essa forma de ler

o ciberespaço, através da internet, suporte da

– alinear, por outro lado, pode acontecer com

hipermídia – porque é a única forma de pensar

qualquer texto: o leitor pode fazer seus links (e

em uma tessitura que se estende continuamen-

sempre faz), percorrendo outros caminhos –

te. Uma obra hipertextual, assim, joga consigo

para a sua imaginação, para o dicionário, para a

mesma, seja através da transtextualidade –

internet, para o vizinho – e assim ele vai chegar

caráter de todo texto – seja através dos links que

à concretização do texto – como obra – de

corrompem a tessitura linear, mas não é capaz de

forma particular, como sempre. No entanto, se a

trazer outros textos para si (ou por citação, mas

tessitura desse texto conduz a leitura de forma

ainda nele mesmo) a não ser virtualmente – e

tradicional, o retorno do leitor a ele sempre deve

isso quem faz é o leitor – pois mesmo a paráfrase,

partir do ponto em que ele parou – ou ele esta-

a ironia, a metáfora dependem do leitor.

ria traindo o texto, ao burlar sua organização.
A hipermídia, que só foi possível com o
O hipertexto simplesmente conduz o leitor por

advento da internet – e que nos leva a tomar

caminhos alineares – através da associação – e

empréstimos da Ciência da Informação para

o leitor obedece à bússula ou não. Essa estrutu-

compreendê-la –, tem como princípio justa-

ra, em que os links conduzem para um espaço

mente a abertura para caminhos sem fim de

emoldurado – pelo autor, no caso de um livro em

leitura. Como convergência de linguagens, ela

papel, pelo autor e pelo webdesigner , no caso

exige um suporte multimídia, que possibilite a

de um ebook – pode transformar a obra em algo

transmissão das três fontes sígnicas: a sonora, a

cujo sentido seja imensamente múltiplo, mas

visual, a verbal (SANTAELLA, 2005). Aqui, é pre-

nunca infinito. Muitos teóricos colocam a ideia de

ciso acessar a versão de Vaughan (1994, p. 28):

7

hipertexto como algo infinito, mas eu considero
que essa noção de infinitos caminhos de leitura

“a multimídia torna-se hipermídia quando seu

só é possível quando tomamos como suporte

projetista oferece uma estrutura de elementos
interconectados através da qual um usuário pode
navegar e interagir”.

7 Se, de um lado, é violada a suposta sacralidade da escrita
quando o princípio de autoria tem suas bordas esfumaçadas,
de outro, ganha força outra via de criação, a do webdesigner
– ou seja lá como chamaremos essa agência que sequer foi
delimitada, a daquele que constrói o hipertexto. Diante do
requerido reconhecimento do espaço entre o livro e o leitor
– o do editor, profissão relativamente nova na história do livro
e sé recentemente valorizada –temos, atualmente, duas vias
que se afastam: aquela em que o espaço diminuiu, na possibilidade da própria digitalização e distribuição do texto pelo
próprio autor ao leitor; e outra, como já explicitado, em que a
distância aumenta sem limites, quando o texto se transforma
em hipertexto nas mãos hipermidiáticas de um designer de
e-books e hiperlivros.

Ou seja: a hipermídia é convergência de mídias
e linguagens, como a multimídia, mas envolve
a interação do usuário. Sem entrar na seara da
discussão sobre a diferença entre interação e
interatividade ou em seus graus de atividade/
passividade, a ação do internauta a que se
refere Vaughan é aquela a que Alex Primo (1997,
p. 92-95) chama “ação entre” os participantes,
e que está baseada na relação, ou seja, no que
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acontece entre eles. Para pensar o conceito de

virtuais em criação, que lhe dão sentidos variados

hiperleitura, como processo – tecnologia de

em uma renovação permanente".

leitura, algo novo para o ramo –, essa noção é
fundamental, pois pressupõe a interação entre

Resta que todo texto ou hipertexto, acessado

o texto e o leitor, em que o sentido da obra se

através da rede, pode ser lido como hipermí-

dá na relação entre os dois repertórios.

dia. Todo texto digital pode ser lido hipermidiaticamente quando o leitor está em rede

A interação, na hiperleitura, não é a interface

– navegando na internet – quando ele está no

(necessária em todo processo comunicativo,

ciberespaço, integrando-se, assim, à hipercul-

como a tela, na interação mediada pelo compu-

tura e respondendo a ele inventivamente; mas

tador), nem a navegação (inerente à estrutura

nem todo texto digital é hipermídia.

do hipertexto e mesmo a qualquer processo de
leitura), ela pressupõe a interface e a navegação

A pertinência de buscar esses conceitos de

e, no caso da hipermídia, exige a participação

outras áreas para o campo literário é que a con-

do internauta no percurso, de forma que ele

vergência possibilitada pela internet confunde

construa o caminho de leitura – a hiperleitura

todas as instâncias do sistema: embaça mol-

–, e possibilita, ainda, a que ele reaja inventiva-

duras, embaralha gêneros, desconstrói vazios,

mente ao texto. Assim, na hiperleitura – leitura

confunde agenciamentos. A tarefa de escolher a

de hipermídia – o hiperleitor extrapola os

linguagem, selecionar elementos do real e tecer

limites impostos pela moldura do texto e busca

a estrutura do texto não é mais restrita ao autor.

elementos externos. Além disso, ele pode res-

A própria ideia de que o leitor constrói a obra,

ponder àquilo que lê em seu próprio suporte,

com seu repertório, suas referências e inferên-

nas bordas, em outro texto, recriar, adaptar,

cias e cotejando as instâncias do texto, forma-

recortar, colar, através da mesma mídia em que

tada através da Estética da Recepção, desde o

lê: a internet. Pierre Levy (1999, p. 15) ressalta a

final dos anos 60 do século XX, recebe novos

noção de copresença inerente à cibercultura:

significados a partir da possibilidade de um
repertório global e, aí sim, infinito, ao alcance do

"A hipótese que levantamos é que a cibercultura

leitor. Os horizontes de sentido dos hiperleitores

leva a copresenca das mensagens de volta a seu

esticam-se diante do texto, frente ao universo de

contexto como ocorria nas sociedades orais, mas

re-conhecimento do ciberespaço, e a concre-

em outra escala, em uma orbita completamente

tização particular, proposta por Wolfgang Iser

diferente. A nova universalidade não depende

envolve a própria tessitura do texto, já que “os

mais da autossuficiencia dos textos, de uma fixa-

textos só adquirem sua realidade ao serem lidos”

ção e de uma independência das significações.

(1996, p. 73).

Ela se constrói e se estende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua

A hipermídia tem-se tornado a representação

vinculação permanente com as comunidades

do mundo contemporâneo e, como prática cul-
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tural, ela se torna capaz de transformar mesmo

Para os estudos literários, o conceito de

as formas de se ler e interpretar o mundo. Não

hipertexto tem paralelos na noção de inter-

é à toa que ela tem tomado o espaço de outras

textualidade, relação advinda diretamente das

linguagens: ela é todas as linguagens. Diante

proposições de Genette sobre as espécies de re-

desse corrompimento do sistema, para usar um

lações transtextuais, em que hipotexto é aquele

termo que cabe no contexto das tecnologias

texto que possibilita a existência de outro, o hi-

da informação, seguem as tentativas de tomar

pertexto, ao qual transfere sentidos, produzindo

a interdisciplinaridade como bengala para a

uma relação de dependência, ou “ toda relação

nossa incapacidade de entender nosso próprio

que une um texto B (que chamarei hipertexto) a

objeto de pesquisa.

um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota, de uma forma

Enquanto que em sua perspectiva multidimen-

que não é a do comentário” (2006, p. 7). O texto

sional, o hipertexto contribui para a própria

B seria “la littérature au second degré”8. É, assim,

compreensão do que a Linguística sempre

uma relação de dependência em que há, natu-

tratou como texto, a concretização da hiper-

ralmente, uma hierarquia. O hipertexto, a partir

mídia é matéria para novas frentes de estudo,

dessa ideia, também é intertextual, nos moldes

fixando, por exemplo, a noção de multimodali-

do que Kristeva (1974, p. 64) afirma: “(...) todo

dade – algumas vezes tratada como multimídia.

texto se constrói como mosaico de citações,

Os textos multimodais sempre foram objeto

todo texto é absorção e transformação de um

dos estudos linguísticos – apenas recentemente

outro texto. ” Transformação, aqui, é a palavra-

com essa nomenclatura, o que também é de se

-chave, pois Genette toma a transformação e a

perguntar por quê –, principalmente a relação

imitação como os dois “tipos fundamentais” de

entre texto verbal e imagético como tessitura

derivação hipertextual. Fazendo convergir as

comunicativa. Aquela citação, neste artigo,

ideias, hipertexto é, a partir dos estudos literá-

sobre negar o livro ilustrado como suporte para

rios, a intertextualidade alinear, em que antes do

a literatura – na perspectiva das artes visuais

deslocamento do imaginário do leitor no pro-

– entra em choque com os modos como a

cesso de leitura – naturalmente alinear – ocorre

Linguística enxerga a relação entre o verbal e o

um desvio da própria tessitura do texto e, assim,

não verbal nos textos muldimodais – e na hiper-

esse texto segundo necessita dessa linha invisí-

mídia – estabelecendo noções de coordenação

vel que o prende à sua referência. Genette (2006,

e subordinação e coesão e coerência entre texto

p. 5) já tinha ideia do que esse deslocamento

e imagem. O entrecruzamento de linguagens é

significava para os estudos literários:

terreno fértil para uma parte das pesquisas do
campo de Letras – que não apenas a Semiótica,
na sua interface com a Comunicação.
8 “A literatura em segundo grau”, traduzido como de segunda mão.
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"[...] um palimpsesto é um pergaminho cuja

com um espaço que ele próprio limita pela

primeira inscrição foi raspada para se traçar outra,

sua navegação. Estar em rede supõe conexões,

que não a esconde de fato, de modo que se

e toda relação comunicativa entre receber e

pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo.

responder resulta na concretização de sentidos

Assim, no sentido figurado, entenderemos por

particulares. São esses sentidos, construídos em

palimpsestos (mais literalmente hipertextos), to-

rede pela convergência de mídias e linguagens,

das as obras derivadas de uma obra anterior, por

e no diálogo entre línguas e culturas antes

transformação ou por imitação. Dessa literatura de

separadas pela distância espaço-temporal, que

segunda mão, que se escreve através da leitura,

têm conformado a hipercultura. Mesmo quando

o lugar e a ação no campo literário geralmente, e

julga preservar sua privacidade, mantendo-se

lamentavelmente, não são reconhecidos. Tenta-

invisível aos outros internautas – mas nunca às

mos aqui explorar esse território. Um texto pode

máquinas – agindo como aquele leitor silencio-

sempre ler um outro, e assim por diante, até o fim

so da cultura impressa, o navegador é sempre

dos textos. (...) Quem ler por último lerá melhor".

um agente desse novo espaço, na medida em
que seleciona e altera o status dos espaços

A hiperleitura, assim, poderia significar esse

virtuais. Mesmo que imagine nunca responder

“ler melhor”, se houvesse um fim para o texto, o

concretamente àquilo que consome, a própria

momento em que ele se dá como obra, garan-

interface entre o navegador e a rede – os seus

tindo aquilo que Iser chama de concretização e

caminhos sinápticos – é sempre uma resposta

que deve, sempre, ser controlada pelo texto –

diante desse mundo cultural e, portanto, a

como estrutura, esquema e, também, discurso.

realimentação da cultura. É essa navegação um

As formas digitais em rede, no entanto, não

critério de seleção do Google, por exemplo, e,

têm em esse poder de controle sobre o leitor,

portanto, fator de formação um cânone digital.

negando-se como obra emoldurada. E essa
impossibilidade de transformar o sentido dado

Barulhentos ou silenciosos, conscientes ou não

pelo hiperleitor ao hipertexto em algo minima-

de nossas pegadas virtuais, continuamos a narrar

mente palpável pelo crítico é que interfere nos

histórias através da literatura – antes de autores

estudos literários – e, antes, na própria cultura,

e livros e críticos – como fazemos desde que o

amparo do homem diante do inesgotável e do

homem teve consciência do tempo e, assim, da

desconhecido, e que então se desintegra no

memória e da morte. Como forma comunicati-

efêmero da hipercultura.

va, no entanto, a literatura tem estado, sempre,
atrelada às formas como nos expressamos e

Nos moldes do que Lúcia Santaella (2000; 2003)

construímos sentidos coletivamente – desde o

chama de cultura digital, os canais hipermidiáti-

meio físico a que ela se vale até a linguagem ca-

cos são a esfera de adaptação dos seres sociais

racterística de cada um desses meios. Oralmente,

ao espaço virtual – a hipercultura. Conectado,

cantamos histórias epopeicas, as rimas como

o internauta está em constante inter-relação

suporte para a memória, grandes narrativas que
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faziam dos aedos os representantes de uma

conforme Bourriaud (2009, p. 8-9), “a distinção

cultura mitológica. Nos rolos, entre o artifício da

tradicional entre produção e consumo, criação

retórica, para uma significação ainda auditiva –

e cópia, ready-made e obra original”, para dar

aural – e os recursos da escrita, a literatura pode

lugar ao que ele chama de Pós-produção, que

separar-se dos mitos, e a ficção, da poesia, e a

“apreende as formas de saber geradas pelo

voz, do texto. No retângulo do códice, a literatura

surgimento da rede: em suma, como se orientar

encontrou sua forma final: sujeitos e suas ações

no caos cultural e como deduzir novos modos

no tempo linear, em frases, parágrafos, capí-

de produção a partir dele”.

tulos – vozes e silêncios particulares. Em cada
uma dessas formas literárias, condicionadas por

Munidos de gadgets digitais, não somen-

suportes e modos de comunicação, encontramos

te podemos produzir narrativas – verbais,

diferentes expressões e meios de criar histórias e

imagéticas, audiovisuais – como podemos

persuadir leitores.

comunicá-las. Deixamos, assim, de ser aqueles
leitores diante do texto imposto como estru-

Se continuamos a narrar, no entanto, também

tura fechada, para nos tornarmos criadores de

encontramos formas diferentes de fazê-lo, con-

formas relacionadas ao nosso micro espaço,

forme dispomos de meios e linguagens mais

que inclui nosso próprio círculo de receptores.

próximas de nossas práticas. É assim que, diante

A possibilidade de sermos não apenas autores,

de canais de comunicação disponíveis, temos

mas também personagens dessas histórias, tem

sido narradores de nossas histórias cada vez

atraído leitores de outras mídias para o espaço

mais particulares e, também, temo-nos transfor-

da escrileitura9. Em vez do encontro com a obra

mado em ledores cada vez mais particulares. E é

emoldurada – o texto tradicional –, a opção de

essa nova situação que move desde a discussão

recriá-la – dizer dela, revesti-la do particular.

sobre os limites e as funções dos estudos literá-

Nas pequenas janelas do mundo em rede, assis-

rios a partir da cultura, como a promoveu Feijó,

timos, lemos, ouvimos e respondemos, criando

até esse questionamento envolvendo a teoria

nossas linhas do tempo: autonarrativas de ex-

transmidiada do campo da Comunicação para

periências comunicacionais através dos meios

o de Letras que então se colocava e que nos

digitais, “cuja marca principal está na busca

empurra em rede por múltiplos caminhos a fim

dispersa, alinear, fragmentada, mas certamente

de compreendê-la.

uma busca individualizada da mensagem e da
informação” (SANTAELLA, 2003, p. 16).

O caminho entre a produção e a recepção das
obras literárias já não é mais o mesmo desde o
momento em que os leitores adquiriram certos
direitos – a exemplo do direito de resposta e a
própria escritura – e tomaram à força outros –
como a prática do recorta-e-cola. Está abolida,

9 Conforme minha tese de doutorado, é a aglutinação entre
as palavras escritura e leitura (já utilizado por Pedro Barbosa a
partir da ideia de wreader - e wreading - e laucteur), para significar a prática em que o leitor produz um objeto – escreve – a
partir da interpretação de outro objeto, que lê: escreve lendo.
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Aqui talvez resida a quebra do grande para-

que se constroi em torno dos domínios do mito,

digma dos estudos literários: a literatura tem

da arte, do parentesco e da linguagem. No sen-

deixado de ser a forma representativa de nossa

tido corrente, cultura diz respeito à expressão

cultura, aquela que fixa nossos valores e afirma

idiossincrática de grupos humanos, conforme

nossa identidade. Se a fotografia, o cinema, o

suas habilidades, hábitos e costumes (por si já

rádio, a música e a televisão já tinham tomado

relacionados com outras múltiplas questões,

certo espaço dessa representação, a internet,

geográficas, econômicas, sociais, políticas,

como espaço de uma construção simbólica de

filosóficas, morais e individuais), suas interrela-

sujeitos, tem sido o locus privilegiado para a

ções e sua concepção do mundo, incluindo as

formação de narrativas particulares, essas, as

práticas em sua essência utilitária e não apenas

formas de nosso tempo. Se desde o nascimento

simbólica – sempre de uma forma dinâmica e

do romance tiveram fim as grandes narrativas,

numa relação com a história.

a hipermídia é o tempo das nanonarrativas:
configuração que representa nano-realidades

Existem, assim, culturas que distinguem as so-

numa rede sem fim de recorte e colagem. Cada

ciedades umas das outras, agregando os indiví-

perfil em uma rede social nada mais é que a

duos em relação a lugar, língua, ideologia. Com

construção ficcional de um sujeito que, alinhada

a globalização e a criação de sociedades em

no tempo, transforma-se em representação

rede, nossa era assiste ao nascimento de cultu-

cultural, situando esse indivíduo, então leitor e

ras que aproximam diferentes pessoas dos qua-

produtor de textos, em seu grupo, seu espaço e

tro cantos do mundo. A ferramenta da internet

em seu tempo: formalizando culturas.

criou um espaço virtual em que não há limites
culturais, com uma estrutura e uma linguagem

Podemos voltar a fazer a antiga pergunta de

próprias, que não apenas mistura e movimenta

McLuhan (1997, p. 371) sobre “quais serão as

múltiplas mídias – vídeo, som, palavra escrita,

novas configurações do mecanismo e da cultura

imagem – como os gêneros, antes distinguíveis

letrada ao serem essas formas mais velhas de

por sua forma, linguagem e suporte – romance,

percepção e julgamento invadidas pela nova

poesia, televisão, pintura... E, ainda, mistura seus

idade da eletricidade” e questionar sobre os

agentes – indivíduos e instituições: escritores,

rumos das formas da expressão humana, dentro

leitores, editores, livreiros, marchands, escola,

do amplo contexto da cultura, a partir da

cineastas, jornalistas... Todos podem ser

nova idade da comunicação em rede. O próprio

produtores/receptores dessa mistura cultural.

conceito de cultura é vasto e ainda polêmico,
iniciando nas condições biológicas do homem

O termo “hiper” (do grego υπερ) significa “além

e sua adaptação ao ambiente, até questões de

de”, “acima de”. Buscar, aí, o sentido de hipercul-

origem filosófica ou religiosa. Entre as aborda-

tura pode significar, sem qualquer julgamento,

gens antropológicas, está a de Levi Strauss, que

a expansão (ou extrapolação) do termo “cultura”.

trata a cultura como um sistema de símbolos

De um lado, a hipercultura como o lugar (ou
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não-lugar, no sentido antropológico) onde

culturas. Cultura, sem o outro, não existe, por isso,

as culturas se encontram em modo global,

a instância da expressão lhe é inerente.

mas ainda identificáveis. Nessa perspectiva, a
hipercultura seria o suporte para o encontro

As diferenças culturais, apesar desses tempos

de culturas – e sua divulgação –, como ocorre

de intolerância e preconceito, são as marcas de

em alguns canais do Youtube, por exemplo,

nossa história. Estranho, e complexo, é lidar com a

onde é possível conhecer a diversidade da

nebulosidade das zonas sem fronteiras, fenôme-

expressão cultural brasileira, em vídeos do

nos irretornáveis da nossa cultura. Montaigne,

programa Rumos, por exemplo10. A hipercultura

sem se assustar com as diferenças, dizia que nós

também seria o lugar dos interstícios, onde é

só consideramos bárbaro – desumano, antissocial

possível preencher os vazios pela inter-relação

– aquilo que não é nosso hábito, aquilo que, em

entre formas de expressão, como, por exemplo,

nosso canto do mundo, não é prática comum. Na

encontrar a imagem da carruagem de Tarascon

hipercultura, espaço sem cantos, nada mais é di-

na pintura de Van Gogh e imaginar ali o Tartarin

ferente, nada é bárbaro. Como representação do

– formalizando, assim o intertexto.

que há mais humano em nós – nossas narrativas,
que vencem o tempo pela memória dos únicos

De outro lado, a hipercultura pode significar a

seres que têm consciência da morte – é impossí-

cultura que se “produz” no ciberespaço, atra-

vel supor que a literatura permaneça ilesa a essa

vés da hipermídia – e sua forma híbrida hiper

espécie de transformação, como querem alguns

culturas. Seu suporte, assim, são as plataformas

pensar. Nesse contexto, a forma, sob os auspícios

conectadas de dispositivos eletrônicos, como

da linguagem binária, é a que menos muda. Ler

os computadores, tablets, celulares, games e

um ebook, assim, não seria diferente do que já

aparelhos de televisão. Assim, a hipercultura

assinalou Umberto Eco (2010, p. 19-20)em relação

pode construir sentidos em duas perspectivas:

a distintos objetos de papel:

como uma nova prática de exposição das culturas
existentes e em formação e, outra, a de uma nova

“[...] a diferença entre as edições incide inclusive

cultura, que nasce no campo da convergência de

sobre o modo pelo qual abordamos a leitura. Um

mídias, de gêneros e de indivíduos. E, exatamen-

amigo meu, não por acaso poeta, [...] repete-me

te como pode acontecer com qualquer forma

que é bem diferente o prazer de ler Dante numa

cultural, pode romper esferas, bordas e molduras,

moderna edição de bolso ou nas belas páginas de

invadindo outros espaços, outras práticas, outras

uma edição aldina.”
Deixando a literatura de ser a representação
ideal da sociedade digital, resta que ainda resiste

10 O nome “Rumos”, nesse caso, além de identificar o caminho traçado pelos pesquisadores em busca daquelas
expressões, pode, ainda, figurar como metáfora mesmo da hiperleitura: da infovia que os usuários percorrem para construir
a hipercultura ali convergente.

como musa, resta que muitas de nossas referências para a produção de quaisquer formas de arte
e de cultura – supondo que essa distinção ainda
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exista – tem nas obras literárias seu hipotexto
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Edgard Braga e a antegrafia
E. M. de Melo e Castro1

Resumo: Em 1971 o poeta Edgard Braga publica pelas Edições Invenção em São Paulo, um pequeno livro

chamado ALGO, titulo sintomático de um conjunto de imagens originais que claramente não se poderiam enquadrar até nas mais avançadas categorias conhecidas de poesia visual, mas que eram obviamente alguma coisa que despertava o interesse do sentido da vista. Neste meu artigo apresento a idéia de
antegrafia segundo a teorização de Almada Negreiros, no livro VER, considerando-a como interpretante
adequado das imagens prépoéticas do referido livro ALGO. Juntam-se algumas dessas imagens originais.
Palavras chave: Poesia Visual; Antegrafia; Metalingüística; Meta-Escrita-Retrospectiva; Abdução.

Abstract: In 1971 the poet Edgard Braga published a small book called ALGO [SOMETHING], a symptoma-

tic title for a set of original images that clearly could not fit in even the most advanced known categories
of visual poetry, but that obviously constituted something that aroused the interest of our sense of sight.
In this article I present the idea of antegraphy according to the theory of Almada Negreiros in his book VER
[TO SEE], considering it as an adequate interpretant of the pre-poetic images of the book ALGO. Some of
the original images are included.
Keywords: Visual Poetry; Antegraphy; Metalinguistics; Meta-Writing-Retrospective; Abduction.

1 Poeta, ensaísta, engenheiro têxtil, ex-Professor no IADE-Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing; na Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo; na Universidade de São Paulo, Brasil, onde se doutorou em Letras em 1998.
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Em 1971 o poeta Edgard Braga publica um

de conhecimento deixou de ser direto entre cada

pequeno livro chamado ALGO, titulo sintomáti-

pessoa e o universo.

co de um conjunto de imagens originais a que o
Autor chamou genericamente de Tatoemas, mas

Neste momento do mundo a humanidade per-

que claramente não se podem enquadrar até

deu novamente o seu instinto de conhecimento

nas mais avançadas categorias conhecidas de

direto. Tudo quanto conhece é lido, tudo quanto

poesia visual, sendo alguma coisa, isto é ALGO,

vê é visto; por conseguinte este conhecimento

que obviamente surpreende, despertando o

não é seu, já foi. É evidente que voltamos hoje, de

interesse do sentido da vista.

novo, ao recomeço. Em vez de recomeço estaria
aqui em seu legítimo lugar a palavra revolução no

Recentemente , em 2013, Beatriz Amaral publi-

seu significado latino revolare: dar de novo a volta,

ca pelo Ateliê Editorial, o ensaio “A Transmuta-

fazer de novo o vôo. Estas revoluções têm no tem-

ção Metalinguística na poética de Edgar Braga”,

po a sua medida periódica com uma constância

no qual verificamos que estes dois conceitos

precisa: são bimilenárias... de hoje a Cristo vai fazer

teóricos se entrelaçam de vários modos na

dois mil anos ...de Cristo a Creta (que fez nascer a

poesia deste autor.

Grécia) outro bimilénio... este é o bimilénio que
antecedeu o actual o qual por sua vez, retrospec-

Quanto ao aspeto metalingüístico ele aparece-

tivamente, deu lugar a outro bimilénio e a outro e

-nos surpreendentemente nas imagens de ALGO,

a outro, recomeçando de cada vez tudo de novo...”

que não são propriamente uma escrita nem alfabética, nem hieroglífica ou ideogrâmica, mas sim,

Assim, ao vermos as imagens de ALGO e não as

um possível movimento inesperado de regresso

conseguindo ler com o conhecimento atual da

às origens da escrita e da invenção se conside-

escrita, poderemos considerar, à luz da antegra-

rarmos, como dizia o poeta-pintor português

fia, como uma proposta de meta-escrita-retros-

Almada Negreiros, que “tudo o que é importante

petiva que nos antecipa a invenção de novos

nasce sempre muito antes. É a presença atual da

métodos de pensar, escrever e comunicar.

“antegrafia” que, a palavra o diz, é anterior a toda a
grafia. Assim mesmo a sua linguagem perpetua-se

Se considerarmos que, segundo Peirce, o signo

enquanto vão nascendo e morrendo os idiomas”.

é o que está em vez doutro signo, e que a
“abdução” é o mais alto nível de complexidade

E, prossegue :

inventiva, creio que podemos dizer que a “trans-

“Tens na antegrafia indubitavelmente os mais

mutação” será todo o trabalho subterrâneo ( ou

remotos documentos da antiguidade: a primeira

subliminar ?) que está implicado na percepção

firma do Homem. Se não são cronologicamente

específica, resultando na escrita da poesia. Ou

os mais remotos, os que temos à vista são iguais

seja, a colocação de signos sobre signos até se

aos primeiros, pois a humanidade faz sempre o

atingir um nível superior de significação, “abduti-

seu recomeço precisamente quando o instinto

vo” e por isso inesperado, ou seja poético !
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Estamos assim, perante uma manifestação

um valor explicativo. Peirce também considera

abdutiva que nos conduz ao recomeço daquilo

que a descoberta criativa não é fruto nem do

a que chamaremos ainda de cultura ? É que

acaso nem da alguma causalidade, nem é um

também, considerando , como Beatriz Amaral

fenômeno devido a fatores psicológicos, porque

diz, que a poesia de Edgard Braga é predomi-

existe nela uma lógica própria. Há uma doutrina

nantemente analógica, não será o seu aspecto

puramente lógica de como a descoberta pode

antegráfico, que certamente não é analógico,

ter lugar. Há uma lógica no processo criativo,

uma premonição (contraditória) do impacto

embora seja uma lógica que só podemos

atual dos processos digitais que tendem a

entender depois, quando submetemos à análise

prevalecer no agora, e por isso, no futuro da

o que sucedeu de maneira espontânea e um

invenção e da comunicação?

tanto misteriosa. Essa lógica não é dedutiva,
mas sim, abdutiva... A dedução não é a lógica da

E não deveremos esquecer que segundo Peirce,

liberdade nem da possibilidade, como é a lógica

a abdução pressupõe a introdução de uma

adbutiva. Para podermos avançar no conhe-

novidade que contribui para aumentar a inte-

cimento da realidade, para termos algo novo,

legibilidade do mundo, sendo original como

necessitamos da liberdade e da abdução.

expressão da própria subjectividade e tendo
Diremos então: necessitamos da poesia !

Figura 1: Edgard Braga, Algo, 1971
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Figura 2: Edgard Braga, Algo, 1971

Figura 3: Edgard Braga, Algo, 1971
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Figura 4: Edgard Braga, Algo, 1971

Figura 5: Edgard Braga, Algo, 1971
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Representations in Digital Poetry,
Beginning in Portugal1
Chris Funkhouser2

Something I always value in digital poetry and

poetic image and therefore the poem could

electronic (or multimedia) writing is how its

also be dematerialized” (144). Thus, he com-

materiality, or even what some might instead

bines computer-animated letters and shapes

call a complex immateriality, is never a fixed or

propel an abstract narrative. Further, Roda Lume

static entity. Rather, it constantly accumulates

involves the organization of a “metonymic”

and forms, emerging with numerous variations

narrative in which substitutes or symbols are

and purposes. The ongoing historical achieve-

used to represent attributes of words instead

ments in digital poetics, as are those of writers

of definitive language. Melo e Castro suggests

historically, emerge through its aggregation

that the character of images is more iconic

of possibilities for consistent and renewable

than symbolic, meaning that in video words or

figural relations between forms and materials.

concepts are demonstrated rather than directly

In the five decades since the earliest digital

stated (144). Sophisticated hardware allows the

poems were produced, what could be identi-

blending of alphabetic figures interlaced with

fied as materiality has never reflected the same

links and moving images, which in some sense

conditions for very long.

could be regarded as a type of activated constructivism as geometric symbols and shaping

Throughout the historical course of this disci-

are so pronounced in the piece. The experience

pline in Portugal, a wide range of approaches

of reading in this kinetic textual environment is

have emerged, up to (and including) those that

complicated and sensual. Of this, Melo e Castro

have been introduced today.

writes, “On the whole, a verbi-voco-soundvisual-color-movement complex and animated

For now, I will return to the beginning. In the

image is created calling for a total kinesthetic

late 1960s, the literally animated materiality

perception” (143).

of language begins in Portugal, with Ernesto
de Melo e Castro’s Roda Lume. In his essay

Later, in the mid-1980s, Melo e Castro created

“Videopoetry” Melo e Castro claims this work

eighteen videos in a series known as Signa-

recognizes and pursues the idea that “the

gens, later published under the title Infopoe-

dematerialized virtual image was in itself a

mas: 1985–1989. These videos feature not only

1 This essay, adapted from chapters in Prehistoric Digital Poetry: An Archaeology of Forms, 1959-1995 (U Alabama P, 2007), was
presented as a talk at the PO.EX colloquium “Poesia Experimental: Materialidades e Representações Digitais”, held at University
Fernando Pessoa in February 2013.
2 Professor Associado e Director do programa de Communication and Media do Departamento de Humanidades do New Jersey
Institute of Technology, E.U.A. Email: christopher.t.funkhouser@njit.edu
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the movement of text, shape, and color but

Often, for Melo e Castro and others the concern

also theatrical type movements whereby the

is not necessarily to retain semantic value but to

piece as a whole consists of a series of distinct

show how text can be constructed from bits of

scenes that employ different graphical treat-

language, with an emphasis on the understand-

ments. Minimal amounts of text are combined

ing of poetic concept through the process of

with strategic use of color, pattern, and distor-

viewing and absorbing active components of

tion to illustrate a larger point. For example,

text in real time. The hypermediated effects in

“Poética dos meios” (Poetics of Media, 1985)

these works transform shapes into recognizable

is a five-minute poem containing several differ-

patterns in a series of shifts that represent new

ent segments. In the narrative Melo e Castro

modes of expression.

indicates and illustrates some of the new dynamics of text, signified by the kinetic spelling

Melo e Castro, as well as other historical (and

of the phrase “formas voadoras” (flying forms),

contemporary) Portuguese poets, assert

which is an apt description of Melo e Castro’s

visually oriented narratives that display the

work, as are other phrases that appear in the

malleability and flow of contemporary text, il-

video, such as “espaço elástico” (elastic space).

luminating how a combination of letters, sym-

In this video lines, dots, and circles appear and

bols, and visual effects can be used to activate

interact with each other to make kinetic pat-

language, transmit imaginative ideas, and raise

terns that revolve into visual chaos. A pulsating

poetic questions. Historically, experimental

synthesizer soundtrack plays throughout the

poets here have practiced similar ideas—that

work, a single repeated riff. In addition to

every area of a given electronic “page,” or page

establishing a visual continuity for the poem,

of a book, has dynamic capabilities. Another

the wavering shapes in “Poética dos meios”

powerful example of this type is found in

assert the lack of fixity that becomes not only

Silvestre Pestana’s work of the early 1980s. In

a possibility but a probability of electronically

Povo-Ovo (1981) Pestana created a program

presented poetry. This piece is an exercise that

that generated a series of abstract images

shows the capabilities of the technology and

using the words POVO and OVO in conjunction

defines the parameters of videopoetry at the

with negative space. Pestana’s work—which

time. The poem demonstrates that an artist

has been recreated within the po.ex project,

can manipulate any number of elements: char-

utilizes programming language to produce

acter generators, shapes and symbols, colors,

nonliteral images and recombinations of

soundtracks, and so on. The poet’s charge is to

language and shapes. They appear as distinct

conceive of poetic ideas that the machine can

but abstract shapes constructed by stacking a

effectively realize. Melo e Castro’s work uses

combination of POVO followed by spaces atop

minimal verbal information in conjunction

each other. Textual additions and deformations

with visual patterning that establishes a cor-

increase the amount of visual information pre-

respondence between the two elements.

sented. The materials blend into one another
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and the shape of the image is altered, thereby

fragments of generated text excerpted from the

presenting a cumulative mutation of symbol

beginning of two different activations:

and text. Shifting sequences and motion are
primary features of the conditions of text. The

“Here is a bus of 35 index cards

process of layering words and symbols, on the

Every morning he takes a man

screen’s surface, is automated and crafted via a

Gets in the office

computer program; the program specifies the

classifies two wives

placement of text, sequencing two separate

................

documents to appear on top of one another.

Here is a city of 35 wives

Multiple processes inform Pestana’s digital

Every morning takes a bus

poem. Creating the code is a process involving

Says hello to the television

writing commands to instruct the computer;

Gets in the background”. (March 23, 2005)

the code in turn enacts the structural and presentational processes, which are also multiple

The program does not elevate the status of the

but occur in a precisely plotted sequence.

initial poem but does, in its transformation of
the base text, retain a type of narrative while

Contemporaneously, Pedro Barbosa, another

transforming the language into something

major digital writer, took the approach of di-

different, projecting a narrative by something

rectly permuting one poem to create an endless

or someone who is seeing the world from an al-

series of new poems. Such programming serves

ternative point of view. In another example, the

to reassemble a given text, or what Barbosa

man in the poem is “of 35 beers” (July 12, 2004);

refers to as a “text-matrix”. “Cityman Story”

a type of drunken rambling ensues—and is

(1980), included with Barbosa’s Syntext program,

projected by the program in general—as if the

is an example of this variational style. Described

man is confused and disoriented by this state of

as a “synthesizer of narratives”, the program

being, and life has led to delusion:

is written to recycle the language of a “textmatrix,” which is an unspectacular fourteen-line

“Here is a 35 beer man

poem that lists occurrences of a mundane life in

Every morning he takes a bus

confessional form. “Cityman Story” produces a

Gets in the index cards

series of texts that portray surrealistic (absurd)

classifies the years

and humorous characteristics, in which “there

lunches the office

are progressive degrees of freedom” (n.p.).

reclassifies the years

Each version of output is formed with the same

drinks two wives

phrase (“Here is a . . .”); however, the “voice” of

Gets back home

the poem also takes on alternative identities,

kisses a steak

such as the city or the bus, as seen in these

says hello to the television
eats the children with his wife in the background
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Lays [sic] down

not believe has yet to be explored here, and I

Doesn’t fornicate

wanted to take a moment to show you some-

Doesn’t asleep [sic]”. (March 23, 2005)

thing—partly with the hope that someone in
the audience might be inspired to give it a try.

The first two lines in each of the poems begin

Another recent exciting development in digital

with the same patterns, but the subsequent

writing is Augmented Reality, in which interac-

verbal structures are not uniform. Completely

tive computer-generated projections enhance a

alternative perspectives and meanings, diver-

user’s physical environment. Augmented Reality

gent from the original poem, emerge through

in literary practice merges real and virtual im-

the randomness of the subsequent lines’ order

age streams to project poems and tell stories. A

and shape.

copy of Amaranth Borsuk and Brad Bouse’s From
Page to Screen will allow me to provide graphi-

Through all of these historical examples, and

cally a hands-on example of how new material-

throughout the discipline as a whole, we see

ity blends and extends historical materiality,

authors who are not confined to perform in a

how combinations of old and new technologies

singular manner; indeed, the many possibilities

activate poetic language at present. <demo

encourage variety. Language is hardly rejected

book> We see clear connections being made

in these multimedia works and is in some re-

between the tenets of the book, cinema, art and

gards worshipped more deeply; words become

literary history. Expressive devices perpetu-

one of several possible object of reverence.

ate and expand, at times complicating the act

Therefore, it would seem irresponsible not to

of reading, but in the end holding a payoff

say a few words about the materiality of the

for those who are open to receiving poetic

language from another point of view.

language delivered through new modalities
and devices.

The works I have discussed in many ways laid
the groundwork for many subsequent ani-

What we see so often in this field today are situ-

mated and generative experiments conducted

ations where one text, through programmatic

worldwide. From them, many blossomed. In the

filtering, expands into another. Computers

opening chapter of Electronic Literature, Kath-

and digital systems and networks have altered

erine Hayles asserts that electronic literature

the disciplinary sense of what poetry can be,

is not simply literature digitized, it is “hybrid

intimating what literary dynamics may contain

by nature”, and this is clearly evident when we

in the future and how it will be presented to

encounter the blended materiality in other

readers. Digital materiality presents both a puz-

material innovations on the network.

zle and formidable sounding board for poetic
ideas and articulations. Within digital poetry

There is one new development in the field that

and other electronic forms, there are more

represents a new form of materiality, that I do

dimensions to materiality in comparison to con-
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ventional writing. Print based works certainly
have a specific type of materiality, in which
language acts to create a sense of palpability,
of reality, perhaps of wonder, and/or otherwise
conjures a reader’s imagination. Now we are
presented with materiality on multiple registers,
and mediated materiality often dependent on
its content more than its delivery mechanism.
Materiality generally refers to the physicality
of an object, but so often in this field we have
nothing to hold. New senses of materiality
involve what we watch, hear, read, and interact
with on the screen; evaluating materiality here
means considering what can be done with what
is available in the current historical moment.
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Poesia digital e a nova linguagem
Amador Ribeiro Neto1

RESUMO: A chegada do computador e da era cibernética estão mudando comportamentos e linguagens

do homem contemporâneo. Era da virtualidade, vida digital, hipertexto, poesia digital, e-book, homem
semiótico, etc., são realidades que mudam a língua, a linguagem, a literatura e o próprio livro.
PALAVRAS-CHAVE: Ciberliteratura; Poesia digital; Hipertexto.

ABSTRACT: The arrival of the computer and the cybernetics era are changing contemporary man’s

behavior and language. Virtual era, digital life, hypertext, digital poetry, e - book, semiotic man, etc., are
realities that cause changes in language, in literature and in the book itself.
KEYWORDS: Cyberliterature; Digital poetry; Hypertext.

Com o amplo uso da Internet, a pergunta que

melhor que o próprio livro. Talvez ele evolua em

mais se ouve hoje é se o livro impresso deixará

seus componentes, talvez as páginas não sejam

de existir. Depois da era das imagens voltamos à

mais de papel. Mas ele permanecerá o que é”.

era alfabética, nos diz Umberto Eco em Não con-

(Eco & Carrière, 2009, p. 16-17).

tem com o fim do livro. Nunca se leu e escreveu
tanto como agora. O livro, ainda segundo Eco,

Dentro da mesma linha de reflexão, observa

não desaparecerá.

Paulo Franchetti:

“O livro é como a colher, o martelo, a roda ou a

“No sentido da portabilidade, perenidade, con-

tesoura. Uma vez inventados, não podem ser apri-

fiabilidade e acessibilidade, o livro ainda é uma

morados. Você não pode fazer um colher melhor

tecnologia superior”. (Franchetti, 2010, p. 10).

que uma colher. Designers tentam melhorar, por
exemplo, o saca-rolhas, com sucessos bem mo-

Mas Umberto Eco pondera:

destos, e, por sinal, a maioria nem funciona direito.
(...). O livro venceu seus desafios e não vemos

"É óbvio que um magistrado levará mais

como, para o mesmo uso, poderíamos fazer algo

confortavelmente para sua casa as 25 mil páginas

1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Email: amador.ribeiro@uol.com.br
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de um processo em curso se elas estiverem na

Este significado é o norte para o leitor. E é ele

memória de um e-book. Em diversos domínios,

que, depreendemos, perde-se nas páginas do

o livro eletrônico proporcionará um conforto

e-book, quando estamos diante de uma obra

extraordinário. Continuo simplesmente a me

literária, segundo Eco.

perguntar se, mesmo com a tecnologia mais bem
adaptada às exigências da leitura, será viável ler

Se, em literatura, de um modo geral, é assim,

Guerra e paz num e-book. Veremos”.

para Paul Valéry, a questão da assimilação e

(Eco & Carrière, p. 17).

fruição restringem-se ainda mais quando se
trata da poesia. Ao tratar da relação entre prosa

A questão que se coloca, pois, não é a do livro

e poesia, nos diz o ensaísta e poeta francês:

impresso convertido em e-book, simplesmente.
Mas a do livro literário. Literatura é trabalho

“Mas do que falamos quando falamos em “Poe-

com a linguagem, é, nas palavras de Pound,

sia”? (...) Acho que é preciso desaprender a consi-

“novidade que PERMANECE novidade” (Pound,

derar apenas o que o costume e, principalmente,

2006, p. 33). Ou seja, a cada (re)leitura uma nova

a mais poderosa de todas, a linguagem, oferece-

significação é dada ao leitor. Por isto mesmo a

-nos para a consideração. É preciso tentar se deter

dinâmica imposta pela manipulação do e-book

em outros pontos além daqueles indicados pelas

não se harmoniza com a necessidade de um

palavras, ou seja, pelos outros”.

tempo mais vagaroso que o livro impresso

(Valéry, 1991, p. 178).

propicia.
Depois de enfatizar a importância da linguaMais adiante, o mesmo crítico complementa:

gem, Valéry discorre sobre as duas dificuldades

“Grande literatura é simplesmente linguagem

essenciais no trato com a poesia: a divisibilidade

carregada de significado até o máximo grau

e a musicalidade. Características que “escapam”

possível” (id., ib., p. 40). Agora fica claro que,

ao ritmo “natural” do e-book:

também para Pound, literatura é pura e simplesmente linguagem, ou seja, modo de dizer. O

"O que se faz? Trata-se o poema como se fosse

mesmo tema pode receber diferentes tratamen-

divisível (e como se devesse sê-lo) em um dis-

tos conforme as variadas ciências da linguagem.

curso de pros que se basta e consiste-se por si;

Todavia, não a linguagem enquanto aparato

e por outro lado, em um trecho de uma música

vazio de jogos de palavras, de retórica balofa ou

particular, mais ou menos próximo da música

de construções semântico-sintáticas nonsense.

propriamente dita, tal como a voz humana pode

Pound deixa claro que a “grande literatura é” (...)

produzi-la; mas a nossa não se eleva até o canto

“linguagem carregada de significado (...)” (id.,

que, de resto, pouco conserva as palavras, atendo-

ib., p. 40).

-se apenas às sílabas. (...). E quanto à música de
poesia, essa música particular de que falava,
para uns ela é imperceptível; para a maioria,
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desprezível; para alguns, o objeto de pesquisas

O texto eletrônico, por não se fixar em suporte

abstratas, às vezes eruditas, geralmente estéreis.

material, como a folha de papel, possibilita o

(...) Nada mais enganador que os métodos

acesso à distância em tempo real. Ou seja, o

denominados ‘científicos’ (e as medidas ou os

texto, sem a materialidade do papel, pode ser

registros, em particular) que sempre permitem

lido por múltiplos (ou milhares) de leitores ao

que se responda ‘um fato’ a uma questão,

mesmo tempo, com tais leitores em espaços

mesmo absurda ou mal formulada. O valor desses

geográficos diversos.

métodos (como o da lógica) depende da maneira
como são utilizados". (Valéry, 1991, p. 180)

A biblioteca universal chegou. O grande livro,
soma de todos os livros e bibliotecas, tão

Mais adiante, ele continua como predizendo o

almejado, está on line. Está no ciberespaço. E o

uso imediato do e-book na literatura: “O que a

ciberespaço (espaço com inovações eletrônico-

obra produz em nós, portanto, é incomensurá-

-digitais, da cibernética, da computação, da

vel com nossas próprias faculdades de produ-

informação, da comunicação) chegou rápido – e

ção instantânea” (Valéry, 1991. p. 192).

rapidamente está mudando a ordem econômica, a ordem social, a ordem cultural, etc. Enfim,

O livro que um dia Mallarmé projetou, depois

está mudando a linguagem. Sociedade da

Borges sonhou – e antes deles, Heródoto quis –,

informação, era do virtual, vida digital, homem

este livro virou realidade. Mas realidade virtual.

semiótico, hipertexto, infopoesia, e-book são

Este livro é o ciberespaço da infolinguagem.

realidades instauradas em nosso tempo.

Para Lucia Santaella,

As escritas hipertextuais estão gerando uma
economia na escrita, mudando a língua, a lin-

“Dos anos 90 para cá, estamos assistindo a uma

guagem, a literatura. O ciberespaço ultrapassa

nova revolução que (...) provavelmente trará

a nossa capacidade de imaginação e, é claro,

consequências antropológicas e sociocultu-

nos dá sentimentos de gozo e medo, ao mesmo

rais muito mais profundas do que foram as da

tempo. Afinal, o novo assusta. “À mente apavora

revolução industrial e eletrônica, talvez ainda mais

o que ainda não é mesmo velho”, canta Caetano

profundas do que foram as revoluções neolíticas.

(Veloso, 1978). Oswald disse: “A língua sem

Trata-se da revolução digital e da explosão das

arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica”

telecomunicações, trazendo consigo a cibercul-

(Andrade, 2011, p. 61).

tura e as comunidades visuais. (...) Na ciberarte (...)
as tradicionais divisões de papéis entre emissor

Por estas e outras, o novo, o velho, o novelo, o

e receptor se ampliam sobremaneira, com a sua

novelho está nos envolvendo em cada linha,

condição interativa, a tradição das artes expositi-

em cada palavra, em cada música, em cada

vas-contemplativas e mesmo das artes participati-

pensamento, com esta língua de literaturas,

vas”. (Santaella, 2004, p. 173-175)

saberes e sabor.
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Borges um dia declarou: “Dediquei grande parte

independente de sua localização original, o texto

de minha vida às letras, e creio que uma forma

eletrônico pode ser lido simultaneamente por

de felicidade é a leitura” (Borges, 2000, p. 83).

diversos leitores que se encontram em qualquer
lugar do planeta". (Parente, 1999, p. 69)

Literatura: cursor de novos jogos, brincadeiras, armações, engenhos e engenhosidades:

Mais que objeto cultural – como pontua o

a língua proíbe e a literatura libera. Apenas

semioticista russo Chklóvski (1973) –o texto

proibição ou apenas liberação geral não dão em

literário é um processo cultural singular, de-

nada – ou levam à barbárie. O lance é continuar

sautomatizador, gerando novas percepções do

deixando literatura e língua trocarem seus

objeto artístico e do mundo em si.

beijos sem ter conta e sem ter fim.
Como que antecipando as discussões que adLiteratura: ludismo à mancheia. Exuberância.

viriam, o semioticista produziu um dos ensaios

Pletora sem fim.

seminais sobre a arte e seus procedimentos, do
qual nos valemos para aplicação aos conceitos e

Com a mudança do meio de produção, ou da

estudos da cibercultura. A respeito desta última,

mídia de produção, se assim preferir-se, altera-

observa-nos Irene Machado:

-se o modo de recepção do objeto literário.
Walter Benjamin (Benjamin, 1986) já nos chama

“(...) nunca se falou tanto em linguagem e em tex-

a atenção para a nova mudança da postura,

to como no campo da recém-nascida cibercultu-

também física do leitor, diante do surgimento

ra. Exatamente porque a comunicação agenciada

do jornal – em confronto com o livro.

por processos ou redes digitais permitiu não
apenas a expansão da linguagem para além do

Da mesma forma a tela do computador impõe,

campo linguístico, como também a percepção de

não somente mudança na postura física do lei-

relações de linguagem em sistemas nunca antes

tor, como na assimilação das novas mensagens.

considerados – do biológico ao digital – tornou-se imperativo encarar a semioticidade desse

Diante de imagens que movimentam-se

novo campo da cultura. Por ora os principais

associadas, ou não, a sons e cores, o repertório

temas desse campo são: o processamento dos

do receptor pede atualização face a esta nova

códigos pela digitalização, a contaminação entre

realidade da obra artística.

sistemas de diferentes linguagens, os discursos
criados pelo diálogo planetário, a problemática da

"A ubiquidade e a velocidade são os principais

modelização das línguas que dão suporte a este

fatores acrescentados ao livro pelo texto eletrôni-

diálogo”. (Machado, 2003, p. 64)

co. Por ubiquidade entendemos a possibilidade
de o leitor recuperar um texto para além do lugar

A poesia sempre fez interações semióticas com

em que eles se encontrem: sem materialidade,

a própria linguagem ou com outras linguagens.
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O mundo das artes está inserido em seu código

tela do computador desfilam signos dos mais

verbal como mediação da possibilidade de criar

variados matizes, questionando as formas de

transmutações de sentidos e significações. A

absorção das novas linguagens. Para Santaella,

poesia dá outro sentido ao já visto, ao já conhe-

“qualquer descrição do computador é uma

cido, como bem observou Chklóvski.

evidência de seu caráter simbólico e cognitivo”
(2004, p. 88). Frente a este universo desafiador

Mas a poesia, das artes verbais, a que encontrou

e estimulante, a poesia encontra um espaço a

na infolinguagem seu melhor meio de expres-

mais para as suas sempre renovadoras formas

são é, segundo, Octavio Paz,

de manifestação.

“(...) salvación, poder, abandono. Operación capaz

Para o semioticista português Rui Torres (2003)

de cambiar al mundo, la actividad poética es

o cibertexto (ou o texto em meio digital)

revolucionaria por naturaleza; ejercicio espiri-

modifica o uso inicial do computador, até então

tual, es um método de liberación interior. La

utilizado como máquina de armazenamento.

poesia revela este mundo; crea outro. Pan de los

A partir de agora o computador pede um uso

elegidos; alimento maldito. Aísla; une. Invitación al

criativo. E é neste momento que surge a poesia

viaje; regreso a la tierra natal. Inspiración, ejericio

digital. E, como consequência, altera-se nosso

muscular”. (Paz, 1995, p. 41)

modo de percepção do mundo, gerando uma

2

nova epistemologia.
Em tempos de novos suportes e recursos
tecnológicos, a poesia farta-se nas múltiplas

Ainda segundo Rui Torres, o computador

possibilidades de criação face às novas mídias.

modifica e amplia tanto a leitura como a escrita.

Estudar as representações daí advindas é um

Assim, o semioticista português apresenta

desafio aos seus estudiosos, bem como aos

três posturas abarcando a criatividade literária

poetas. Arte-ciência-tecnologia embrincam-se,

e o meio digital. São elas: 1. o hipertexto e a

mais que em outras épocas históricas.

hiperficção; 2. o texto animado, interativo e
multimídia; 3. o texto gerado por computador.

O computador é hoje a grande máquina

Tais modalidades problematizam a mentalidade

semiótica, afirma Pedro Barbosa (2001) ensaísta

analógica e abrem caminhos para novas formas

português especializado em ciberliteratura. Na

de expressão da literatura – e da poesia, em
particular.
O hipertexto é o mais permanente e o mais

2 “(...) salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar
o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza;
exercício espiritual, é um método de libertação interior. A
poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. Isola, une. Convite à viagem; regresso à terra natal.
Inspiração, exercício muscular”.

visível. Desde a organização dos arquivos de
bibliotecas que as disponibilizam a distância
(é o lado permanente) até a cara e o prefixo da
www – world wide web – até o http:// - hypertext
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transfer protocol (é o lado mais visível). Por isto

ao leitor o papel de construtor de sentido. Nele

mesmo o hipertexto é a mais conhecida das

o leitor torna-se autor, ou co-autor já que é

modalidades do cibertexto. Diz Rui Torres:

ele quem manipula a informação através das
escolhas que faz.

“o hipertexto interessa aos estudos literários e culturais no sentido em que ele nos leva a identificar,

O texto animado, multimídia, interativo dos

no tipo de escrita não-linear e sequencial que o

blogs, twitters, facebooks e etc., têm feito emer-

caracteriza, a própria noção de literariedade”.

gir uma literatura que, mais que em épocas
precedentes, toma o leitor e a linguagem como

E continua:

vetores.

“Por outro lado, o hipertexto permite-nos rearti-

O princípio norteador de O jogo da amarelinha,

cular, através principalmente da hiperficção, os

os labirintos borgeanos, etc., agora são matéria

conceitos de dialogismo e intertextualidade, o

concreta de uma nova escrita, dos manuscritos

primeiro proposto por Bakhtin e o segundo por

de computador.

Julia Kristeva.” (Torres, 2003, p. 5)
A poesia animada por computador, ao trazer
A tendência do hipertexto para a autorreferen-

para o universo da criação novos componentes

cialidade (“a tomada de consciência acerca do

como o efetivo movimento e a interatividade,

próprio meio em que se inscreve”) o relaciona

abre portas e janelas para novos campos da cria-

com a pós-modernidade. A convergência entre

ção. O que é altamente estimulante para a nova

hipertexto e narrativa metaficcional faz-nos

literatura – e em especial, para a nova poesia, a

repensar as ligações (linkadas), a colagem,

poesia digital (ou ciberpoesia, ou infopoesia – já

a mistura e a combinação tendo em vista o

que a terminologia ainda não foi fixada).

movimento do diálogo e a variação. Dentro da
perspectiva rizomática de Deleuze e Guatarri

Por fim, o computador passa a gerar textos. A

não interessam o centro ou a periferia mas as

inteligência artificial nunca foi tão natural como

conexões e a pluralidadade daí advinda.

agora. O computador é uma máquina semiótica
por excelência, observa Pedro Barbosa (2001).

O rizoma é, por definição, anti-hierárquico: to-

Gera signos e linguagens. Tanto a partir de

dos os pontos que constituem o sistema estão

programas pré-estabelecidos, como através de

interligados; qualquer ponto de um sistema

programações aleatórias – e portanto inespera-

rizomático pode estar ligado a outros sem obe-

das. Sem nos esquecermos que é constitutivo

decer a regras hierárquicas.

da tecnologia ela tornar-se obsoleta a cada
nova invenção em seu próprio campo.

Dentro de uma linha não-linear de descentramento, o hipertexto destaca-se por conceder
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“Poesia e computador realizam um ato semiótico,

Em todo o Sacramento está Deus todo,

em que a primeira é a representante de uma

E todo assiste inteiro em qualquer parte,

tradição da arte da palavra e o segundo, um

E feito em partes todo em toda a parte,

aparelho eletrônico, uma máquina programável

Em qualquer parte sempre fica o todo.

que estoca e recupera dados e executa operações
lógicas e matemáticas numa grande velocida-

O braço de Jesus não seja parte,

de, mas que também oferece possibilidades de

Pois que feito Jesus em partes todo,

mediação e transmutação, produzindo signos,

Assiste cada parte em sua parte.

significações”. (Antonio, 2010, p. 27)
Não se sabendo parte deste todo,
Se pensarmos historicamente, veremos que,

Um braço que lhe acharam, sendo parte,

potencialmente, os meios eletrônico-digitais já

Nos disse as partes todas deste todo”.

se faziam presentes nas múltiplas variedades da

(Matos, 2003, p. 59)

linguagem da poesia barroca. Se tomarmos, a
título de exemplo, o caso Gregório de Matos, te-

Constatamos que há uma permuta entre os

mos um poeta que soube manipular os recursos

termos “todo” e “parte” que se abrem para novos

poéticos barrocos como verdadeiros links que

significados para o poema. Significados que são

se abrem a novos links gerando hipertetextos

regidos por uma linha limítrofe à direita, uma

dentro de novos textos, como se usasse o editor

vez que não há “rimas” no poema, a não ser a

de texto e imagem do computador. A junção de

repetição destas duas palavras, contrariando o

várias partes do poema implica a criação de ou-

esquema tradicional rímico do soneto petrar-

tros poemas, como a produzir um interpoema.

quiano, que serve de modelo a este soneto (14
versos distribuídos em dois quartetos e dois

O poema “Ao braço do menino Jesus quando

tercetos) e à totalidade dos sonetos gregorianos

aparecido” é um caso típico desta abertura

(com rimas interpoladas e emparelhadas nos

“digital”, digamos assim. Vejamos o poema na

quartetos e alternadas nos tercetos).

sua íntegra:
As estruturas poéticas deste poeta baiano
“Ao braço do menino Jesus quando aparecido”.

barroco mantém uma dinâmica contínua e re-

(Gregório de Matos)

novada da construção de significados pelo jogo
intersemiótico de significantes. Pra começo de

“O todo sem a parte, não é todo;

conversa, em parte significativa da poesia de

A parte sem o todo não é parte;

Gregório, não há um centro diretivo. Há pistas

Mas se a parte o faz todo, sendo parte,

rizomáticas para voos e navegações. Aliás, na-

Não se diga que é parte, sendo o todo.

vegar é mais Gregório que voar: pela época das
navegações e pelo uso metafórico que o termo
assimilou hoje.
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As palavras de Jorge Luiz Antonio parecem

imagem-palavra da poesia, delimitada de outra

apropriadas, guardadas as devidas proporções

artes que usam dos mesmos elementos constitu-

de tempo, espaço e linguagem, para descrever

tivos, é a sua função poética. É o contexto poético

o processo poético barroco de Gregório:

que conforma essa mensagem”. (Antonio, 2010, p.
3-5, CD encartado).

“(...) a palavra que provoca a sensação de
visualidade através da parataxe, descritividade,

Vale salientar que a poesia digital, com todo uso

referencialidade; a espacialização dessa palavra,

que faz da tecnologia de ponta, não é puro ex-

indicando movimento ou não, que se torna tam-

perimentalismo, não é mera aplicação vanguar-

bém elemento estético; essa mesma visualidade

dista, não é apenas aplicação vanguardista da

transportada, acondicionada a um editor de

high technology . Ela, como bem observou Jorge

texto e de imagem, ou seja, a poesia visual no

Luiz Antonio, representa um

computador; tantas alterações ocorrem que a
palavra deixa de ser legível e passa a ser imagem;

“elo cultural entre as poesias oral, verbal e visual,

a palavra no contexto digital; a palavra em diagra-

no sentido que os termos têm sido usados nas

ma, produzindo o hipertexto a partir de relações à

mais diferentes manifestações literárias, indi-

maneira de uma nova sintaxe; a junção de vários

cando um certo encadeamento e continuidade

tipos de poesias, com o objetivo de produzir uma

histórico-culturais: a poesia digital é a mais recen-

interpoesia; uma poesia hipermídia; uma poesia

te manifestação poética, um produto que concilia

eletrônica como forma de releitura da poesia

a arte da palavra e a tecnologia contemporânea. A

verbal já existente; uma poesia em movimento

conformidade da palavra à imagem digital passa

num site; a poesia-em-construção que estabelece

por um processo que pode apresentar resumi-

relações diferentes entre leitor e autor, fazendo

damente como a palvra à procuar da imagem,

com que o primeiro seja o segundo, e vice-versa;

semelhante ao conceito que Roland Barthes

ou mesmo releituras digitais de criações poéticas

denominou de função utópica da literatura: a

nos meios eletrônico-digitais, numa espécie de

palavra tem a intenção de se tornar o ser ou o ob-

intertexto hipertextual. (...) A fusão da palavra e da

jeto que ela representa. A relação entre a palavra

imagem determina inúmeros caminhos, cuja deli-

e imagem permite inúmeros enfoques, dentre os

mitação faz-se extremamente necessária, até pelo

quais faz-se necessário estabelecer um parâmetro

suo dos termos palavra e imagem. (...) Parece-nos

de enfrentamento da questão”. (Antonio, 2010, p.

necessário delinear uma relação da palavra com

3, CD encartado).

a imagem enquanto produto literário. O que
significa que é um poeta que vai incluir a imagem

Nas palavras de André Parente,

na sua obra literária. É um artista da palavra que,
também conenhecedor dos mecanismos estéti-

"O ciberespaço é o novo espaço de comunica-

cos da imagem, vai utilizar outro recurso artístico.

ção da humanidade, aquele que integra algumas

(...) O que vai diferenciar a palavra-iamgem ou

das mais importantes inovações da humanidade,
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aquele que integra algumas das mais importan-

Rouanet. São Paulo: Brasiliense (Col. Obras

tes no campo da eletrônica, da cibernética, da

Escolhidas, v. 1), pp. 165-196.

computação, da informação e da comunicação.

Borges, J. L. (2000). Pensamento e poesia. In:

O ciberespaço está transformando profunda-

Esse ofício do verso. Trad. José Marques Macedo.

mente a ordem econômica e social: fala-se em

São Paulo: Companhia das Letras, pp. 82-101.

sociedade da informação, era do virtual, vida

Chklóvski, V. (1973). A arte como procedimento.

digital, homem simbiótico. (...) as escrituras

In : Teoria da Literatura: Formalistas Russos. Trad.

hipertextuais estão engendrando uma nova ‘eco-

Ama Mariza Ribeiro Filipouski, Maria Aparecida

nomia da escrita’. Por outro lado, o hipertexto e a

Pereira, Regina L. Zilberman, Antonio Carlos

realidade virtual constituem os principais polos

Hohlfeldt. Porto Alegre: Globo. pp. 39-56.

de aplicação do ceberespaço, que nos levam a

Eco, U. and J.-C. Carrière. (2010). Não contem

repensar a dinâmica do processo de comunica-

com o fim do livro. Trad. André Teles. Rio de

ção”. (Parente, 1991, p. 78-79)

Janeiro: Record.
Franchetti, P. (2010). “Poesia digital”. In: Antonio,

O livro pode não desaparecer, como afirma

J. L., Poesia Digital; teoria, história, antologias.

Eco, mas seu modo de compor já é outro. Sorte

São Paulo: Navegar Editora; Columbus, Ohio,

da literatura, que se renova depois de renovar

EUA: Luna Bisonde Prods; FAPESP, pp. 9-10.

tantas mídias, como o cinema, a tv, o computa-

Machado, I. (2003). Escola de Semiótica; a expe-

dor, o vídeo.

riência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura.
São Paulo: Ateliê Editorial, FAPESP.
Matos, G. de (2003). Ao braço do menino Jesus
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Erthos Albino de Souza: uma introdução ao
mapeamento poético de dados computacionais
Luís Cláudio Costa Fajardo1

Resumo: Este artigo discorre de forma sintética sobre a obra de Erthos Albino de Souza (1932-2000), poe-

ta brasileiro considerado um dos precursores da experimentação poética em meio digital. Ao realizar experimentos poéticos a partir da visualização e espacialização de dados técnicos de engenharia gerados
por computador nos anos de 1970, Erthos Albino alinha-se à poética do aleatório de Haroldo de Campos
e à visualização de dados proposta por Lev Manovich fazendo de seus poemas uma importante, porém
ainda pouco divulgada referência nas pesquisas em torno das poéticas digitais.
Palavras-chave: Erthos Albino de Souza; Ciberliteratura; Aleatório; Visualização.

Abstract: This article discusses, in a synthetic way, the work of Erthos Albino de Souza (1932-2000), a

Brazilian poet considered one of the precursors of poetic experimentation in digital media. In his poetic
experiments of the 1970s with computers in the visualization and spatialization of data, Erthos Albino
aligns to the poetics of randomness by Haroldo de Campos, as well as data visualization as proposed by
Lev Manovich, making of his poems an important, yet little known, reference in the research around the
digital poetics.
Keywords: Erthos Albino de Souza; Cyberliterature; Randomness; Visualization.
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No Brasil, Erthos Albino de Souza (1932-2000)

mente o “tumulo” de Mallarmé. Aquecendo o flui-

foi um dos precursores na experimentação

do a temperaturas diferentes, ele obteve diferentes

poética com computadores. Sabe-se que Décio

esquemas gráficos e, portanto, várias configurações

Pignatari e Ângelo Pinto chegaram a realizar

do nome de Mallarmé, donde a sequência gráfica

experiências de desconstrução de textos,

que compõe o poema”. (MACHADO, 2001, p.175)

dentre eles o processo de interpolação entre
dois poemas diversos, substituindo progressi-

Erthos Albino de Souza foi um personagem

vamente as letras de um pelas letras de outro

muito importante durante o período da poesia

e o processo de desvocalização, suprimindo

de vanguarda no Brasil; no entanto, os regis-

determinadas vogais de textos preexistentes.

tros sobre sua obra assim como a pesquisa

No tocante à espacialização, tais experiên-

acadêmica acerca de sua produção poética é

cias se limitaram a uma ordenação linear e

escassa. Apenas recentemente foi realizada

sequencial dos versos, sem grandes inovações

uma exposição, de peso, em sua homenagem:

na visualidade do poema.

Erthos Albino de Souza. Poesia: do dáctilo ao
dígito montada no Instituto Moreira Salles, Rio

A linguagem poética explorada por Erthos

de Janeiro reunindo poemas impressos, cartas

Albino de Souza extrapola os limites das

e revistas entre outros documentos relevantes.

experimentações linguísticas e semânticas,

A abertura da exposição contou com uma

introduzindo um tipo de espacialização em

mesa redonda formada pelos curadores da

seus experimentos obtida através da conversão

mostra, Augusto de Campos, André Vallias

de dados oriundos de aplicações técnicas em

e o jornalista Carlos Ávila. Uma opinião foi

signos linguísticos dispostos espacialmente,

unânime durante o debate: a generosidade

configurando um poema visual:

de Erthos Albino. De fato, a preocupação de
Erthos em ajudar outros poetas a publicarem

“O poema gráfico de Erthos Albino de Souza Le

seus trabalhos fez com que ele deixasse de se

Tombeau de Mallarmé é uma boa demonstração

dedicar integralmente às próprias publicações.

desse processo. Erthos elaborou um programa

O engenheiro e poeta não apenas teria cola-

de distribuição de temperaturas e o aplicou a um

borado com a pesquisa de Haroldo de Campos

fluído aquecido que corre no interior de uma tubu-

(1929-2003) e Augusto de Campos, como

lação. Esse programa permitia obter um desenho

também teria patrocinado a primeira edição

das diferentes temperaturas do fluido nas diversas

de Revisão de Sousândrade (1964). Erthos tam-

secções da tubulação, mas como o poeta-enge-

bém criou, editou e financiou a revista Código

nheiro codificou o seu sistema gráfico de modo

publicada dos anos de 1974 a 1990:

que cada fase de temperaturas correspondesse a
uma das letras do nome de Mallarmé, o resultado é

“Código, revista editada na Bahia, pode ser

um gráfico em que as letras se dispõem no espaço

considerada, das que surgiram nos anos 70 com

formando configurações que lembram imaginaria-

o propósito de veicular principalmente poesia e
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uma poesia mais empenhada com a experimen-

Mattos (1636-1695), Pedro Kilkerry (1835-1912)

tação, o maior prodígio, pois estendendo-se de

e Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) ao

1974, ano em que saiu seu n .1, até 1989-1990,

processo digital com o intuito de levantar o vo-

conseguiu a intervalos não regulares, chegar ao

cabulário destes autores. Os trabalhos autorais

nº.12: Código12 - Arteciência. Realmente, admi-

de Albino de Souza surgiriam por volta de 1972,

rável a façanha, se considerarmos que a grande

período no qual se iniciam as experimentações

parte das publicações não passou do primeiro

poéticas com o processamento de dados com-

número, devendo-se isso quase que totalmente, a

putacionais. Nestas experimentações, toda a

seu editor Erthos Albino de Souza, também finan-

tramitação poética ocorria no interior dos com-

ciador exclusivo (em alguns momentos, o editor

putadores e, para a visualização dos resultados,

pôde contar com a colaboração, no que diz

era necessário imprimir em papel as inúmeras

respeito à organização de Antônio Risério). [...] A

versões do poema resultantes dos cálculos

existência e circulação de Código era a certeza de

numéricos realizados pelo computador:

o

que a preocupação com a linguagem estava viva
no Brasil, Erthos Albino de Souza, mineiro de Ubá,

“Erthos é o primeiro poeta brasileiro a pensar o

nascido em 1932, engenheiro radicou-se na Bahia,

poema eletronicamente. Ao contrário de muitos

cidade de Salvador. Poeta nunca se esforçou para

escritores – que alardeiam o fato de utilizarem

aparecer enquanto tal, preocupando-se mais com

computadores para escrever romances ou

editar o trabalho alheio, sendo de uma genero-

poemas em versos como se o novo meio fosse

sidade rara.[...] Poeta que opera nos interstícios

apenas uma máquina de escrever sofisticada –

dos Códigos/linguagens, veicula em seu trabalho

Erthos busca a novidade do material poético nas

nesgas de informação, primando pelas sutilezas,

linguagens Fortran e PL1, ao subverter sua função

onde o verbal funde com o visual: é verdadeira-

numérica objetiva e fazer com que se processem

mente um poeta intersemiótico. Lidando com

palavras de maneira subjetiva. A nova poética sur-

computadores, Erthos elaborou muitos poemas

ge, então, desse uso criativo e programático das

que fazem uso corrente do instrumento – ou

linguagens para a obtenção de textos- imagens,

seja considerando a natureza do instrumento[...]”.

um uso em que a precisão da sintaxe dos pro-

(KHOURI, 2003, pp. 27-28)

gramas origina poemas com uma nova estrutura
visual e sequencial”. (KAC, 2004, p. 321)

Segundo Eduardo Kac (2004, pp. 320-321),
Erthos Albino de Souza iniciou suas pesquisas

Na década de 1970, para a grande maioria das

em busca da convergência entre a computação

pessoas, os computadores não passavam de

e a imaginação poética em 1966. Seguindo a

complexas máquinas de calcular com finalida-

linha investigativa que outros pesquisadores

des científicas exclusivamente técnicas dire-

e poetas focavam naquele período, os primei-

cionadas para as grandes corporações. Ainda

ros experimentos de Erthos consistiam em

faltavam alguns anos para que o computador

submeter as obras literárias de Gregório de

se tornasse esta ferramenta indispensável no
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cotidiano de muitas pessoas. Erthos Albino de
Souza teve acesso aos computadores na década
de 1970, graças à sua função de engenheiro de
minas na Petrobras, empresa estatal brasileira
ligada ao ramo de petróleo. Foi neste ambiente
técnico computacional marcado pela repressão
militar, que a história da poesia digital brasileira
começa a ser introduzida:
“[…] a poesia computadorizada começa, no Brasil,
com Erthos Albino de Souza, um dos pioneiros
internacionais do uso poético do computador.
Conheci seu trabalho em 1973, mas sei que seus
experimentos vinham de antes. Engenheiro da
Petrobras, Erthos iniciou suas pesquisas e seus
ensaios nos computadores da empresa. Ele é pré-

Figura 1: Livreservil (Ninho de Metralhadoras),

-micro, portanto, poeta do computadorzão, com

1976. Erthos Albino de Souza.

cartão perfurado e válvulas enormes. Em 1974,

Fonte: KAC, 2004, pp. 318-319

publicou na revista Código, que editávamos na
Bahia, o Soneto Alfanumérico, jogando com letras

Tomemos um depoimento de Erthos Albino

e dígitos (este é o sentido de alphanumeric, no

publicado por Eduardo Kac, no qual o poeta

vocabulário informático), em base permutatória,

se refere ao poema digital Livreservil, porém se

no interior da antiga forma literária. De lá pra cá,

refere a ele como Ninho de Metralhadoras:

vieram coisas como Le Tombeau de Mallarmé e o
notável Ninho de Metralhadoras, onde o vocábulo
“servil”, submetido a um tratamento balístico,

“Nunca escrevi versos. Embora eu trabalhe com

explode no espaço gráfico, letras liberadas,

computadores de grande porte desde o fim dos

formando aos olhos do espectador a palavra

anos de 1960, foi em 1972 que surgiu Le Tombeau

“livres”. É um elogio da revolta armada, que me faz

de Mallarmé, meu primeiro poema criado com

pensar no sonho de Guevara, na esquerda militar

famílias de curvas equacionadas matematicamen-

brasileira[…]". (RISÉRIO, 1998, pp. 102-103)

te. Considero imensas as perspectivas de criação
com a atualização do computador, quer com uma
impressora normal, quer com o traçador gráfico
(plotter), o qual permite o traçado contínuo de
curvas. Trabalhando com as linguagens Fortran e
PL1, tenho feito desde então diversas experiências
sequenciais, e obtido variações com modificação
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de escalas, ampliações, espelhamentos, inversões

Os computadores com os quais engenheiros

e outras distorções que fazem com que o original

como Albino de Souza trabalharam eram

se modifique gradativamente. O poema Ninho

programados, entre outras aplicações, com o

de Metralhadoras, de 1976, foi criado levando

objetivo de detectar anomalias em meio a um

em conta um conceito físico, segundo o qual a

grande volume de dados. Algumas das formas

trajetória descrita por um projétil arremessado por

de apresentação destes dados eram gráficos

uma arma de fogo (fuzil, canhão, metralhadora) é

suscetíveis de constantes mudanças provocadas

uma curva chamada parábola. Se considerarmos

pelas inúmeras variações. A linguagem compu-

uma série de arremessos feitos de um mesmo

tacional composta por equações matemáticas e

ponto, mas em ângulos diferentes, e ainda em um

cuja interface com operador se dava através de

mesmo plano vertical, a curva gerada pela envol-

modelos gráficos passou a inspirar experiências

tória de todas as trajetórias possíveis é também

poéticas tal como ocorre nos poemas digitais

uma parábola. Se considerarmos uma série de

de Erthos Albino de Souza: Le Tombeau de

arremessos feitos de um mesmo ponto, mas em

Mallarmé e Livreservil.

ângulos diferentes, e ainda em um mesmo plano
vertical, a curva gerada pela envoltória de todas

A linguagem poética ao mesmo tempo sub-

as trajetórias possíveis é também uma parábola. O

verte e é subvertida pela linguagem computa-

poema Ninho de metralhadoras mostra grafica-

cional. Subverte no momento em que desvia a

mente essas trajetórias, ao representar os pontos

função lógica em poesia e é subvertida quando

por letras da palavra-montagem LIVRESERVIL, que

rompe mais uma vez com a tradição poética

é um palíndromo. O leitor que desconhece a ori-

deixando-se contaminar por elementos estra-

gem da concepção do poema pode interpretá-lo

nhos, não linguísticos e de ordem técnica. Nas

de outras maneiras, como se fosse, por exemplo,

vanguardas europeias do início do século XX,

uma fonte de água jorrando com intensidades

Marinetti defendia, em um de seus manifestos

variáveis”. (SOUZA apud KAC, 2004, pp. 325-326)

futuristas, a adoção de sinais matemáticos
como elementos de composição poética; no

Analisando os termos utilizados no depoimento

entanto, o que se encontra nas experiências

de Erthos composto por palavras como: varia-

poético-computacionais de Erthos Albino é

ções, escalas, ampliações, espelhamento, inver-

uma apropriação da espacialização gerada

sões e distorções, constata-se que tais termos

matematicamente como forma poética. Estru-

são extraídos de um campo do conhecimento

turas matemáticas como escala, ampliações e

– a matemática. Mais adiante, no depoimento

espelhamento se transformam em equivalentes

do poeta, encontram-se termos como: ponto,

gráficos das figuras de similaridade, contiguida-

ângulo, trajetória e parábola, os quais não

de e oposição utilizadas pelos poetas.

deixam dúvida de que se trata de um processo
matemático.
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“Trata-se de um esforço no sentido de promover
um controle criativo sobre todos os aspectos
formais da literatura: regras gramaticais, estruturas
alfabéticas, fonéticas, silábicas, prosódicas, rítmicas, gráficas, etc., além da tentativa de transpor
para os domínios da poesia conceitos tomados
da matemática, como álgebra matricial, álgebra
de Boole, teoria dos conjuntos, etc. Na verdade,
grande parte do esforço do Oulipo resume-se
na tentativa de recuperar formas maneiristas
labirínticas, tais como o lipograma (obras em que
o autor se abstém de utilizar uma ou mais letras
do alfabeto), o palíndromo (palavra ou verso que
tem o mesmo sentido da esquerda para a direita
ou vice-versa, como o “never/raven” de Poe), o
tautograma (poema em que todas as palavras
começam com a mesma letra), o verso ropálico
(verso em forma de clava: começa por monossílabo e a cada nova palavra acrescenta-se mais uma
Figura 2: Le Tombeau de Mallarmé, 1976. Erthos

sílaba) ou a tradução homofônica (tradução que

Albino de Souza. Fonte: CAMPOS A. PIGNATARI, CAM-

procura manter a mesma sonoridade do texto

POS H., 2002, p. 207-228

original, desprezando-se os aspectos semânticos)”.
(MACHADO, 2001, p.177)

Não é novidade aproximação entre matemática e poesia. A métrica dos decassílabos, dos

Raymond Quenau foi um dos fundadores do

hendecassílabos e dos versos alexandrinos

Oulipo que se originou no início dos anos de

comprova que, por trás do ritmo do poema

1960 e atravessou a década posterior. As ideias

pode haver uma precisão matemática. Arlindo

de um cruzamento entre a matemática e a

Machado (2001:176-173) afirma que, de tempos

poesia levaram Quenau e seus contemporâneos

em tempos, a literatura recorre à matemática

como Max Saporta a introduzirem o conceito de

em busca de um certo rigor formal. Segundo

uma literatura potencial cuja principal caracte-

Machado, escritores como Edgar Alan Poe

rística seria a elaboração de textos em constan-

teriam praticado de forma intuitiva estruturas

te processo de modificação em oposição a uma

permutativas bem próximas à descrição algébri-

versão única. Os textos permutatórios seriam

ca. No entanto, Machado observa que o grupo

criados através de uma dinâmica probabilística

francês Oulipo teria se dedicado a investigar a

na qual inúmeras versões de um texto dado se

matemática do texto literário:

apresentariam ao leitor.
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A poética digital de Erthos Albino de Souza se

“[…] seria possível traçar um paralelismo entre

alinha conceitualmente e cronologicamente

o que ocorre na estética atual e o que sucede

com as atividades oulipianas. No entanto,

na física moderna: ao rígido determinismo

Erthos não parece focar sua pesquisa apenas

da física clássica, com sua correlata noção de

em critérios estilísticos ou linguísticos, sua

certeza, substituiu-se a noção de probabilida-

motivação caminha em direção à visualidade

de, o princípio de indeterminação de Werner

e à espacialização do poema, mas a permuta-

Heinsenberg, cuja obra fundamental, Princípios

ção em sua produção pode ser considerada

Físicos da Mecânica dos Quanta, é publicada em

um traço em comum com o grupo francês. De

1930; Heisenberg, escrevendo em 1948 sobre

fato, Livreservil, realizado em 1976, segue uma

“o conceito de teoria conclusa”, observa: “O

estrutura permutacional, pois apresenta inú-

que estabelecemos matematicamente só em

meras versões do palíndromo LIVRESERVIL sob

pequena parte é um fato objetivo; em sua maior

a forma espacial de uma chuva de projéteis.

parte, é uma visão de conjunto sobre possibilida-

Levando-se em conta o período político em

des”. (CAMPOS, 1977, p.16)

que o poema foi concebido e as condições de
sua elaboração, ou seja, nos computadores de

Erthos Albino parece compor seus poemas

uma empresa estatal sob o domínio de milita-

ciente do conceito da estética da aleatoriedade

res, pode-se considerar Livreservil um poema,

proposto por Haroldo de Campos. Seu poema

no mínimo, subversivo.

digital Livreservil ou Ninho de Metralhadoras não
apresenta uma única versão finalizada, mas sim

A linguagem poética de Erthos Albino

uma série de versões. O fato de estes poemas

enquadra-se nas características de uma poética

serem impressos certamente se justifica pela

do aleatório sugerida por Haroldo de Campos

adaptação aos meios tradicionais nos quais o

(1977). Tal poética pode ser descrita sob uma

poema poderia ser veiculado. Entretanto, o am-

perspectiva da provisoriedade do estético, ou

biente ideal para a leitura destes poemas seria a

seja, enquanto a estética clássica considera o

tela do computador na qual o poema realizaria

objeto artístico como algo definitivo e eterno, a

a proeza de surgir e insurgir assumindo novas

poética do aleatório considera a transitorieda-

formas. Infelizmente, os dispositivos de interface

de e a relatividade como motivação criativa. A

visual ainda não eram tão populares como hoje.

proposta estética de Haroldo de Campos busca
suas bases no campo científico e sugere que

Em seu artigo, A Visualização de Dados como

é possível fundamentar um conceito criativo

uma Abstração Anti-sublime (2002) Lev Ma-

calcado no transitório, a exemplo do que ocorre

novich, um dos mais influentes pensadores

na física moderna:

das novas mídias, aborda questões acerca da
produção de subjetividade a partir de projetos
de “visualização“ e “mapeamento” do imenso
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volume de dados computacionais presentes nas

A contribuição de Erthos Albino de Souza para

redes de computadores.

a poesia de vanguarda brasileira nos anos de
1970 e 1980 é enorme. Nas doze edições da

“Utilizarei o termo visualização para situações em

revista Código editada por Erthos encontra-

que dados quantitativos que pela própria natureza

-se uma reunião de ensaios, poemas visuais,

não não são visuais – o resultado de sensores me-

traduções e demais textos críticos que narram

tereológicos, comportamentos de ações na Bolsa

a trajetória de uma das fases mais criativas da

de Valores, o conjunto de endereços descrevendo

poesia no Brasil. Podemos somar a este legado,

a trajetória de uma mensagem através de uma

a antevisão da visualização de dados abordada

rede de computadores, e assim por diante são

por Manovich, pode-se afirmar que já na déca-

transformados numa representação visual. O con-

da de 70 Erthos Albino de Souza não apenas

ceito de mapeamento (mapping) está intimamen-

visualizava dados técnicos computacionais

te relacionado com visualização, mas faz sentido

como também os traduzia em poemas, criando

separá-los. Ao representar todos os dados utilizado

assim uma verdadeira poetização de dados.

o mesmo código numérico os computadores
facilitam o mapeamento de uma representação

Apesar de sua originalidade e importância, a

em outra.” (MANOVICH, 2004, p 135)

obra de Erthos Albino de Souza se encontra ainda pouco explorada. Pouco se sabe sobre o des-

De fato, a visualização de dados a qual Manovi-

tino de seus documentos originais, anotações

ch se refere, configura-se atualmente como uma

pessoais, impressões de seus poemas digitais

das mais promissoras formas de sensibilizar a

ou esboços. A poética de Erthos considerada

tecnologia computacional. A participação dos

uma excentricidade para alguns está fragmen-

dispositivos tecnológicos juntamente com todo

tada em publicações de revistas que editou e

seu aparato que envolve as redes de compu-

com as quais ele colaborou. Por ironia a obra de

tadores, softwares e outros gadgets tornou-se

Erthos padece da mesma doença que aos pou-

uma realidade capaz de alterar as relações

cos fez com que o poeta esquecesse os amigos,

humanas. No entanto, como a programação de

os livros e a si próprio. Erthos Albino de Souza

dados é um campo árduo e indecifrável para os

faleceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, vítima do

não iniciados, a interface gráfica dos compu-

Mal de Alzheimer e foi sepultado em sua cidade

tadores e dispositivos digitais desempenhou

natal, Ubá, também em Minas Gerais.

um papel fundamental na popularização da
tecnologia digital. Se pessoas foram seduzidas
por estas máquinas e seus softwares, não seria
de se estranhar que artistas e poetas se empenhassem em traduzir e explorar artisticamente
esta nova realidade.
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A Obra Galáctica: Literatura e tecnologia1
Sonia Melchiori Galvão2

Resumo: A Literatura tem-se deparado com um sistema complexo desde Lícofron, perpassando pelo

Barroco e efetivando-se no século XX. Tal fato não poderia deixar de ocorrer na contemporaneidade,
em que meios eletrônico-digitais têm uma inserção atuante na cultura. Nesse sentido, o objetivo desse
artigo é refletir sobre as relações entre Literatura e hipertexto, a fim de evidenciarmos uma estreita
interface/ conectividade de ambos com a complexidade, rompendo com a concepção clássica de arte/
texto. Utilizaremos o aporte teórico da Semiótica, para concluirmos que a era eletrônico-digital, muito
longe do que se imaginava, não nega a Literatura, mas se apropria dos mecanismos estruturais das
obras-limite.
Palavras-chave: Literatura digital; Hipertexto; Complexidade; Tecnologia; Interatividade.

Abstract: Literature has met a complex system since Lícofron, passing by the Baroque and taking its

effects in the 20th century. That fact could not fail to occur through contemporary events where the
electronic-digital means permeates powerfully the culture. In this sense, the objective of this article is to
ponder over the relations between literature and hypertext, so that we can support evidence of a narrow
interface/connectivity of both with the complexity, breaking with the classic conception of art/text. We
could depart from Semiotics, to conclude that Eletronic-digital Era far from what was imagined does not
neglet Literature, but assumes the structural mechanism of the complex works.
Keywords: Digital literature; Hypertext; Complexity; Technology; Interactivity.

1 Este artigo, aqui revisto e modificado, foi publicado originalmente na Revista Educação & Linguagem, v.1, n.1, da Faculdade de
Ciências da Educação e Letras da Universidade Metodista de São Paulo, em 1998, com o título “Do Texto ao hipertexto: a literatura
na era eletrônico-digital”.
2 Doutora em Comunicação e Semiótica (PUC-SP), professora de Literatura Brasileira e de Teoria Literária do Curso de Letras da
FASB. Contato: lasgatto@uol.com.br
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1. A articulação espacial

O espaço do hipertexto é o do inacabado, da
obra aberta, tal qual Umberto Eco e Haroldo

Remetermo-nos à Literatura em meios eletrô-

de Campos propuseram. O que se observa é a

nico-digitais, o hipertexto, ou às relações entre

tentativa de quebra com o hierárquico, tendo

revolução tecnológica e leitura é uma questão

em vista não mais a ascensão do mais simples

política, na medida em que estes diálogos reve-

ao mais complexo, que pressupõe uma ordem

lam sistemas de interação em interface, sejam

positivista em que o todo (o complexo) é com-

eles os culturais, artísticos, tecnológicos ou filo-

posto por uma sequência de partículas simples,

sóficos. Esse diálogo desagrega o pensamento

mas a ruptura com a noção de tempo e de espa-

de que o computador poderá suplantar o livro,

ço recluso, tendo em vista as múltiplas facetas

comportando a ideia de que devemos repensar

que o hipertexto oferece através das janelas e

o espaço/meio em que a leitura é oferecida,

dos links. O ato comunicativo no ciberespaço

a posição da autoria em face das redes de

existe, portanto, sem limites fronteiriços, negan-

interconectividade que invadem o espaço

do o espaço binário e antagônico diante de sua

privado, a posição do leitor diante da revolução

proposição de correlações polissistêmicas.

tecnológica e a própria noção de escritura e o
estado da Literatura. Neste sentido, partiremos

O hipertexto propõe-se, enfim, como um

da relação entre espaço virtual e impresso, a fim

manancial de códigos em correlação como um

de observarmos as conexões estruturais entre

organismo vivo, com pluralidade de esferas

eles no que se refere à escritura.

semiósicas particulares.

Não há como pensarmos o espaço de leitura

A questão seria compreender como o espa-

– tanto o impresso quanto o virtual -, sem consi-

ço impresso e o virtual dialogam. Não seria

derarmos texto e hipertexto como sistemas se-

errôneo afirmar que este diálogo consolida-se a

mióticos. Estes se constituem como experiência

partir da interação. Certamente Derrida, em sua

comunicacional de signos diversos: dos visuais

Gramatologia, antecipara a revolução tecnoló-

aos sonoros e verbais. Reafirmam-se como

gica, ao apresentar as bases para o pensamento

sistemas autônomos, mas que se conectam em

desconstrucionista da linguagem. O espaço

rede, rizomaticamente.

hipertextual é o espaço da desconstrução, do
pensamento complexo, das instabilidades e

Tanto o ciberespaço quanto o espaço de obras-

não linearidades. Rompe com o bidimensional

-limite são universos concebidos em planos/

do pensamento clássico e opera ideogramati-

folhas com multiplicidade de dimensões que se

camente, como uma configuração cubista em

conectam por um elemento comum a eles – os

que os planos coincidem, colocando em xeque

links, uma cena, uma personagem.

o aristotelismo das articulações fechadas, conclusivas e apontando para fases de expansão

83

02. Das poéticas possíveis: e-poesia em perspectivas

e contração, cosmo desordenado, infinito e

crise em que a linguagem se encontra diante

aberto: universo da escritura.

de uma tendência de rechaçar a sua condição
“histórico-metafísica”.

2. O engenho poético-metalinguístico

Ora, a linguagem não pode ser tomada fora
de uma corporeidade, o que respalda seu
dinamismo e seu estatuto de criação. Fora disso,

Muito embora se diferenciem no controle sobre

o que se cria não é linguagem, mas substância,

a matéria, na relação tátil-visual com o livro em

referente. O surgimento do hipertexto vem,

oposição a uma realidade virtual que se apre-

justamente, desestruturar um pensamento

senta e aponta para a interação com o leitor, na

já cristalizado em relação à Literatura/leitura/

transferência, enfim, de um espaço impresso

linguagem. Certamente a Literatura tem que ser

para o virtual/ digital, o mecanismo de constru-

repensada diante da civilização tecnológica. A

ção do texto hipermidiático e do texto impresso

Era Tecnológica, em mudanças labirínticas, não

podem coincidir. O nó górdio que ata esses dois

mais absorve o pensamento estético clássico

espaços/meios aparentemente distanciados e

que considera “o objeto artístico subspecie

antagônicos pela carga temporal que carregam

aeternitatis” (Campos, 1977a), mas incorpora o

– um remetendo ao passado; outro, vaticinando

relativo e o transitório, o campo das incertezas.

o futuro – é o modus operandi da linguagem e

A Literatura, como interlocutora da cultura, tem

da estrutura textual.

que participar de sua dinâmica. Fora disso a
Literatura não faz sentido. Assim, deparamo-nos

O problema da linguagem sempre esteve

com um novo suporte para o texto, um novo

implícita ou explicitamente ligado à condição

leitor e a necessidade de uma nova linguagem.

filosófica da escritura. Benjamin já anuncia-

Contudo, perdura, como memória ancestral, sua

va a crise do livro que hoje se efetiva com o

estrutura complexa.

advento dos mass-media; Mallarmé rompe a
sintaxe, tomando-a na construção de Un coup

A estrutura do hipertexto assemelha-se às

de dés, já pressentindo o pensamento labirín-

obras-limite que testam o poder da linguagem,

tico e a desconstrução da lógica ordenatória;

elevando-a à capacidade máxima de experi-

os dadaístas assumem a postura da destruição

mentação, não obedecendo a uma hierarquia

total da linguagem, decorrência das cinzas do

evolutiva ou ao princípio da linearidade, que re-

pós-guerra. Alinhavamos, portanto, um con-

toma Mallarmé e seu Un Coup de Dés, ou Ulisses,

texto em que a linearidade é adelgaçada em

de James Joyce, ou ainda “circumveredas rosea-

decorrência do pensamento do homem frag-

nas”. Contrária, portanto, à visão substancialista,

mentado, num discurso truncado, coordenado.

extrínseca à obra literária, pregada por escolhas

Nesse sentido, a escritura há de questionar o

que revelam um Lamartine ou, no Brasil, um

seu próprio princípio gerador, ou a posição de

Érico Veríssimo de Olhai os Lírios do Campo,
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surge a tendência em se considerar a obra que

A metafísica ocidental, vinculada ao logocen-

dissolve o substancial, e aponta uma estrutura

trismo e a uma linguagem fonética, opõe-se à

complexa, repleta de torneios linguísticos, jogos

escritura que não se limita ao sonoro, mas que

vocabulares, sintaxe retorcida ou, ao contrário,

traz traços ‘pansemióticos’. Ora, parece-nos que

o texto enxuto, geometrizado, além de contar

o momento não fonético, descentralizador e

com a exploração do espaço da página.

desconstrutor de hierarquias ocidentalizadas,
surge no momento oriental, em que a ideogra-

Em A Barroquização do Signo: O universo entrópi-

fia ameaça uma concepção histórica linearista

co de Haroldo de Campos e a obra constelar (Gat-

e invalida o logocentrismo diante da quebra

to, 1998), em estudo realizado sobre os aspectos

com o substancialismo presente no nome.

barrocos na ensaística de Campos, apontei para

Rompe-se, portanto, com o que é nominativo,

a forma de construção da obra complexa.

denominatório e sequencial, privilegiando não
o espírito/ ser como presença, mas as relações

O fato de fixarmos o centro, tal como faziam

que se efetivam4.

Galileu e Copérnico, ou mesmo “relacioná-la” a escritura, sua estrutura e sua linguagem - “a

A metodologia ideogramática, idealizada por

um ponto de presença, a uma origem fixa”

Fenollosa, tal como se apresenta no ensaio

(Derrida, 1995, p.230), a um plot linear, não só

“The chinese written character as a medium for

conota o estado de organização e equilíbrio

poetry”, não permite associações lógicas, mas

impostos por um modelo ideologicamente

correlativas e, assim, como para Pound, a natu-

fechado, mas também aponta para um caráter

reza existia enquanto modelo dinâmico: “Mais

ditatorial e rigoroso que revela a intenção de

do que as coisas, importavam as ‘relações’ entre

castração do jogo escritural. O conceito de

as coisas”, dizia Fenollosa.

linguagem/escritura que o Ocidente abarca
centraliza-se, portanto, na substância fônica,

O interesse em relação a essas línguas reside

presente em uma sequencialidade pregada no

exatamente na estrutura como elas operavam:

discurso subordinado, nascido de um ponto

justaposição de imagens correlativas, como em

central: o logos3.

um quadro cubista; estilo cinemático, reconhecido por Eisnstein; princípio da fragmentação.

3 Não nos esqueçamos de que Derrida, logo em “Epígrafe”, já
apontaria o conceito de logocentrismo: “metafísica da escritura fonética (por exemplo, do alfabeto) que em seu fundo não
foi mais - por razões enigmáticas, mas essenciais e inacessíveis
a um simples relativismo histórico - do que o etnocentrismo
mais original e mais poderoso, que hoje está em vias de se
impor ao planeta (...)” (Derrida, 1973, p. 3-4).

4 Sobre a escritura não fonética, Derrida escreve, em sua
Gramatologia (Derrida, 1973, p.32), que “Se o momento não
fonético ameaça a história e a vida do espírito como presença a si no sopro, é porque ameaça a substancialidade, este
outro nome metafísico da presença, da ousia. Inicialmente
sob a forma de substantivo. A escritura não fonética quebra o
nome. Ela descreve relações e não denominações”.
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E é, justamente a partir desse critério metodo-

É com esses pressupostos básicos que revemos

lógico que visa à linguagem não fonológica e

o texto impresso e o digital. Ambos abarcam

à deslogocentrização, que pensamos as obras

uma função constelizadora decorrente de uma

literárias limites e o hipertexto.
“auto-reflexividade do texto e a autotematização
O que subverte a pretensa ideia da condição

inter-e-intratextual do código (meta-sonetos que

da existência do ser da linguagem ou historici-

desarmam e desnudam a estrutura do soneto,

dades - clausuras da linguagem - é a escritura

por exemplo; citação, paráfrase e tradução como

em seu jogo. Na realidade, como lembra Derri-

dispositivos plagiotrópicos de dialogismo literário

da, na Gramatologia

e desfrute retórico de estilemas codificados”.
(Campos, 1989, p. 33).

“O advento da escritura é o advento do jogo; o
jogo entrega-se hoje a si mesmo, apagando o

E é justamente nesse ponto, que a escritura

limite a partir do qual se acreditou poder regular

torna-se autofágica e anuncia uma hibridização

a circulação dos signos, arrastando consigo

de gêneros - poesia, prosa, ensaística -, a fim de

todos os significados tranquilizantes, reduzindo

se atingir o grau máximo do jogo estético em

todas as praças-fortes, todos os abrigos do fora-

que metalinguagem e poética entrecruzam-se

-de-jogo que vigiavam o campo da linguagem”.

para formar, em metapoiesis, a matriz aberta, ou

(Derrida, 1973, p.8).

como Eco privilegiou, a Obra aberta.

Este jogo descentraliza o modelo organizado

Ora, o próprio mass-media, relembrando

residente na phoné, promovendo a negação

Marshall McLuhan, remete à fragmentação -

de uma origem fixa, presente em um sistema

linguagem descontínua própria do prosaico,

evolutivo; o privilégio da linguagem que não

apresentando giros sintáticos - e simultanei-

traz uma associação subordinativa, mas uma

dade da linguagem - hibridização de formas e

coordenação de correlações; a ideia de descon-

imagens, reconstruídas em mosaico -, desem-

tinuidade e não linearidade, decorrente de uma

bocando em uma rarefação do discurso e re-

auto-reflexividade sobre o texto. Assim,

sultando em espaços em branco na página - tal
qual Mallarmé - ; recursos tipográficos oriundos

“a racionalidade (...), que comanda a escritura

do futurismo; sintaxe não linear, “interrupta”;

assim ampliada e radicalizada, não é mais nascida

imagens ideogramático-cubistas pluridimencio-

de um logos e inaugura a destruição, não a demo-

nais; articulação de informações culturais que

lição, mas a de-sedimentação, a desconstrução de

atualizam as lendas primitivas, como em Guesa,

todas as significações que brotam da significação

de Sousândrade; materialidade da linguagem

de logos. Em especial a significação de verdade”.

como em um Huidobro.

(Derrida, 1973, p.13).
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Pensemos a complexidade linguístico-estrutural

se desenvolvem: “discurso descreve seu curso

na Literatura, a partir da leitura dos fragmentos

oblíquo”, o discurso descentrado reduplica-

de Galáxias, de Haroldo de Campos:

-se numa instância outra que nos faz lembrar
uma espécie de espelhamento sígnico em eco.

"e começo aqui e meço aqui este começo e

Assim, a escritura, pelas recamadas discursivas

recomeço e recomeço e arremesso / e aqui me

e sucessivas que proliferam a partir de uma

meço quando se vive sob a espécie da viagem

escritura primeira, perde a completude e, resi-

o que importa / não é a viagem mas o começo

dualmente, alcançam um caráter entrópico. A

da por isso meço por isso começo escrever / mil

operação que se procede é na instância interna

páginas escrever milumapáginas para acabar com

em que um dialogismo ocorre, promovendo

a escritura para / começar com a escritura para

uma intratextualidade. O discurso primeiro é a

acabarcomeçar com a escritura por isso / recome-

“fala oracular”, que remete a um processo mítico

ço por isso arremeço por isso teço escrever sobre

e cifrado, adivinhatório e premonitório, mas que

escrever é..."

se imbrica ao outro. Diante da interferência de
um segundo discurso que ecoa o primeiro, este

O estranhamento causado pelas múltiplas

não pode reconstituir aquele na integridade,

incursões redundantes aponta para uma crise

acarretando uma fragmentação do discurso que

das relações de verdade estabelecidas entre a

já é interrompido e estilhaçado. Há um processo

obra e o leitor, e o poeta e a realidade. Afinal,

de entropia discursiva que, de um grau baixo

a obra de estrutura aberta, como se apresenta

de hermetismo chega à crifração total pelo

nesse fragmento, aponta para o questiona-

estilhaçamento. O discurso sobre o discurso, a

mento do fazer poético, tornando-se um meta-

“dobra”, no sentido deleuzeano, até o máximo

texto. Observamos, ao menos, quatro camadas

de obscuridade. O discurso promove um curso

sobrepostas: a) o discurso sobre o discurso; b)

alinear, enviesado, torto, sinuoso, assimétrico

a escritura como viagem; c) o deslocamento do

em primeira instância, para seguir o caminho da

significante; d) o adensamento e a rarefação

proliferação e do adensamento semântico.

do significado.
O processo espiralado é cumulativo de jusO duplo centro escritural (o duplo discurso

taposição entre a série interna e externa da

ou metadiscurso) ressoa no tecido textual,

obra, partindo-se da análise da série interna

provocando recamadas de desdobramentos

- composição de timbres e de sintagmas - para,

de significantes proliferantes e acarretando a

então, promover relações de justaposição de

descentralização do sentido que se perde na

termos e ideias e, finalmente, relações destas

acumulação fragmentária de termos.

com as séries externas (valores culturais e intertextuais). Esse processo cumulativo acarreta

O texto estrutura-se em camadas que ado-

uma saturação do código, provocando sua

tam certo grau de complexidade conforme

obscuridade. Não se trata, nessa instância, de
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metáforas sobre metáforas de forma labiríntica,

A instabilidade gerada pela aparência de

mas de um inchaço no mecanismo de justaposi-

retorno, os desvios sonoros e semânticos, a

ção de saberes, num processo espiralado.

turbulência na proliferação de significantes é o
que gerará a bifurcação, conferindo à obra um

Além da observação deste processo no poeta Li

caráter caótico.

Shang-Yin, essas “recamadas volutas” encontram-se também em um Carpentier. A própria

Assim a prosa poética ensaística neobarroca,

etimologia da palavra denuncia: a “camada” é

como paradigma da obra de Haroldo de Cam-

porção de matéria homogênea e a “recamada”

pos, arrebenta por força visceral e expande-se

seriam porções sobrepostas ad infinitum; “vo-

na página, esponjosamente, sem amarras, sem

lutas” significa, muito grosso modo, um ornato

limites, absorvendo o leitor em cópula com a

espiralado. Propõe-se, portanto, a escritura em

escritura.

relevo (adornada) espiralada, figura que rompe
com cartesianismos e o universo circular.
O que mais se aproxima da questão é justamen-

3. A obra constelar e o
hipertexto galáctico

te a competência do “designer da palavra” – o
autor – em subverter a ordem normativa do

Não somente os textos palimpsestos como

Logos, por meio da metadesconstrução.

Galáxias, de Haroldo de Campos, mas a escritura
hipertextual configura-se como um metatexto

Em Galáxias, a metalinguagem surge como

de combinatória aberta, em que a complexi-

forma articuladora da linguagem dinâmica, daí

dade ocorre no plano estrutural e das formas

a necessidade de uma mobilidade sígnica res-

que se entreespelham. O espelhamento ocorre

ponsável pelo estabelecimento de relações. O

ad infinitum, proporcionando uma escritura

experimentalismo metalinguística é tão ousado

porosa, com aberturas múltiplas. A estrutura

que se apropria de outros expedientes a fim de

pluridimencionalizada, semelhante ao poema-

se atingir um efeito, muitas veze, logopaico: a)

-constelação mallarmaico, nega a noção de

incidência do “eco” e obscurecimento do signi-

desenvolvimento linear determinista, propor-

ficante inicial; b) imagem conflitante e irregular,

cionando uma rotação sígnica que lembra

descontínua, fracionada, estilhaçada, esponjosa,

um Cortázar, de Rayuela, no texto impresso,

tal como os fractais; c) bifurcações (trilhas rami-

ou obras como The Late-Nite Maneuvers of the

ficadas); d) repetição diferencial; e) deformação

Ultramundane, de Tom McHargs, ou Quibbling,

do círculo; f ) substituição; g) acumulação; h)

de Carolyn Guyer, em hipertexto. Observemos

expansão; i) mobilidade e turbulência; j) instabi-

Afternoon, de Michael Joyce (1987), uma obra

lidade; k) desvios.

ficcional elaborada em ciberespaço, de matriz
aberta, que prevê a interação texto-leitor.
Configurada como um jogo ou game, Afternoon
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possui uma estrutura relativamente simples,

Para “No”, abre-se:

com estrutura binária: apresenta-se o fato
narrado seguido sempre de duas opções para o

"I understand how you feel. Nothing is more

leitor, que escolherá seu caminho.

empty than heat. Seen so starkly the world holds
wonder only in the expanses of clover where the

"I try to recall winter. “As if it were yesterday?” she

bees work (…)".

says, but I do not signify one way or another.
Escritura vertiginosa com tendência à “deformaBy five the sun sets and the afternoon melt freez-

ção” da ordem. Por meio do deslocamento do

es again across the blacktop into crystal octopi

centro do sistema estético escritural, apresenta

and palms of ice—rivers and continents beset by

uma estrutura cujas entradas e saídas se entre-

fear, and we walk out to the car, the snow moan-

cruzam, livremente. Essa mobilidade de signos

ing beneath our boots and the oaks exploding

na página, os desvios e as superabundâncias

in series along the fenceline on the horizon, the

de links, janelas, travestimentos linguísticos é o

shrapnel settling like relics, the echoing thunder-

que provoca o descentramento. A perspectiva

ing off far ice.

ordenada proposta por uma historicidade substancialista, baseada em um universo clássico, é

This was the essence of wood, these nodes say.

substituída por uma estrutura caótica e vertigi-

And this darkness is air. “Poetry” she says, without

nosa, em que o princípio da desordem interna

emotion, one way or another.

do sistema escritural provoca um aumento de
entropia comunicativa.

Do you want to hear about it? (“begin”)".
Obras impressas com certo grau de complexidaPara “Yes”, abre-se:

de ou hipertextuais correspondem a um cosmo
de signos turbulentos, inseridos em um dina-

"She had been a client of Wert’s wife for some

mismo espaço-temporal, acarretando hiatos

time. Nothing serious, nothing awful, merely

irregulares e possibilidades descontínuas.

general unhappiness and the need of a woman
so strong to have friends (…)".

As estruturas narrativo-poéticas suspendem-se
na partitura escritural, portanto são sensíveis a
mudanças. São signos instáveis que permanecem à espera da manipulação do designer da
palavra (o autor) para decidir as possibilidades
de seu rumo bifurcado com o leitor. Expandem-se ou acumulam-se, ecoam ou desviam-se
em anacolutias e anamorfoses, e recriam-se,
constantemente, como resíduos metonímicos
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em cópula sígnica. Assim como no universo

Colombo, F. (1991). Os Arquivos Imperfeitos -

das Galáxias, de Haroldo de Campos, as obras

Memória social e cultura eletrônica. São Paulo,

em hipertexto são do reino da incerteza, da

Perspectiva.
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uma linguagem impactante em suas variações,
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Processo de criação na gravura digital
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RESUMO: Este texto narra a construção de gravuras digitais com estudantes do curso de Licenciatura em

Artes Visuais, modalidade a distância da Faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal de Goiás-Brasil. A proposta pedagógica de investir na gravura digital configurou-se como meio relevante na
articulação entre: as tecnologias computacionais, as mídias contemporâneas e os processos tradicionais
de trabalhar a gravura. A orientação metodológica foi embasada na Abordagem Triangular de Ana
Mae Barbosa, aliada às Tecnologias de Informação e Comunicação, incentivando experimentações e
apropriações de meios digitais no processo de criação da gravura. A proposta resultou na realização de
uma exposição das gravuras produzidas pelos estudantes. O objetivo da exposição foi dar visibilidade à
investigação de processos criativos para a gravura digital, embasada na hibridação de técnicas diversas
utilizadas no processo.
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ABSTRAT: This text describes the construction of digital prints with students of the on-line course

Visual

Arts Licensure, at the Visual Arts Faculty of the Federal University of Goiás - Brazil. In this context the conceptual proposal of teaching-learning digital engraving configured as half relevant articulation between:
computational technologies, contemporary media and the traditional processes of engraving work. The
methodological approach was based on Triangular Proposal, combined with information and communication technologies, in trials and appropriations of digital media by students, in the process of creation
of engraving. The proposal resulted in the holding of an exhibition of engravings produced by students.
The aim of the exhibition was to give visibility to the research of creative processes for digital engraving,
based on hybridization of various techniques used in the process.
KEYWORDS: Visual Arts, Digital Pint, Contemporary Media.

1 Doutora em Artes pela Universidade de São Paulo (USP). Professora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de
Goiás. Ex-vice-presidente da FAEB (2011/2012) e atual representante da América Latina no InSEA. Ex-coordenadora da Licenciatura em Artes Visuais na modalidade EAD. http://lattes.cnpq.br/1491866271915819
2 Possui Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais, FAV/UFG (2006). Especialista em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas, pela Universidade de Brasília. UnB (2010). Professora formadora e tutora, no curso de Pro-licenciatura em Artes Visuais/EaD/FAV/UFG. Professora tutora, no curso de Licenciatura em Artes Visuais/EaD/FAV/UFG (2008 a 2014). http://lattes.cnpq.
br/3615737969585145
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Introdução

de Minas Gerais, a Escola de Artes Visuais da
UFSM-Universidade de Santa Maria, o curso de

Este texto descreve uma experiência de

Artes Visuais da UFRS-Universidade Federal do

aprendizagem do processo de gravura digital

Rio Grande do Sul, e o Instituto de Artes Visuais

no curso de Artes Visuais, modalidade EAD,

da Universidade de Brasília.

da Faculdade de Artes Visuais/UFG realizada
no primeiro semestre de 2011. Os procedi-

Em nossa universidade, a gravura tem um papel

mentos metodológicos foram embasados na

de destaque no currículo tanto com as técnicas

Abordagem Triangular, aliada às Tecnologias

tradicionais como a pesquisa de outras técnicas,

de Informação e Comunicação, nas experimen-

graças ao empenho do Professor Dr. José César

tações e apropriações de meios digitais pelos

Teatini Clímaco, que realiza constantes pesqui-

estudantes, no processo de criação da gravura.

sas com matrizes alternativas para a gravura.
Maria de Fátima França Rosa foi bolsista de ini-

No Brasil, nos cursos de formação de bacha-

ciação científica (melhor seria se chamássemos

réis e professores de artes visuais, o uso da

de iniciação artística) com o prof. José César,

tecnologia e de mídias contemporâneas na

investigando o uso de matrizes alternativas para

criação de processos artísticos ainda é tímido.

a sala de aula

Algumas universidades se destacam nesse
campo, como a de Brasília, com as experiên-

Nessa pesquisa, Clímaco e Rosa (2005) abordam

cias da profa. Suzete Venturelli e a Unicamp,

os processos mais conhecidos de gravura e de

Universidade de Campinas (São Paulo), onde

impressão passiveis de serem trabalhados em

o programa de cursos de graduação na área

escolas tais como a xilogravura, na madeira,

artística explora largamente as tecnologias.

a monotipia, a serigrafia, e outros processos

Isto se dá, seja por falta de uma proposta

similares a estes. Os materiais geralmente em-

pedagógica mais claramente conectada com

pregados são de difícil aquisição, como as ferra-

as tecnologias, seja por falta de recursos tecno-

mentas, ou de difícil manuseio, como a madeira,

lógicos específicos no ensino de artes visuais,

ou são tóxicos, como as tintas e solventes, e

como a ausência de laboratórios com máqui-

apresentam ainda um custo financeiro elevado

nas equipadas com softwares voltados para a

para as escolas da rede pública. A proposta foi a

criação de linguagens artísticas. No contexto

de desenvolver pesquisa de materiais alternati-

brasileiro, a gravura é uma técnica artística que

vos, como papelão, isopor, plásticos ou outros

entrou nos currículos de ensino superior de ar-

materiais reciclados e tintas que não fossem à

tes no período modernista com a ampliação da

base de petróleo e que pudessem ser utilizados

concepção de belas artes para artes plásticas.

por crianças em escolas públicas. Além disso, que

Algumas universidades podem ser citadas pe-

pudessem ser manipulados no pouco espaço

los espaços para a prática da gravura: A Escola

disponível das cadeiras escolares que não propi-

de Belas Artes da UFMG-Universidade Federal

ciam o desenvolvimento da linguagem visual.
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Essa contextualização é importante para

tas), papel, tinta; técnica; suporte e matriz. A

compreendermos que a opção em abrir espaço

proposta conceitual do ensino-aprendizagem

para a gravura digital deve-se justamente a esse

da gravura digital configurou-se como meio

acúmulo de experiências, uma somatória, em

relevante na articulação e hibridação dos pro-

o uso da tecnologia para a criação de imagens

cessos de criação da gravura entre as técnicas

necessita da compreensão dos processos his-

tradicionais de trabalhar a gravura, os recursos

tóricos já sedimentados no campo da gravura.

das tecnologias computacionais como ferra-

Além do mais, seria incoerente se, em um curso

mentas de edição e manipulação de imagem,

de Artes Visuais, que é ofertado por meio das

o acesso a pesquisa, através de sites veiculados

Tecnologias de Informação e Comunicação

pela Internet e as redes sociais.

(TIC), não se explorasse as possibilidades dessas
mesmas tecnologias nos processos de criação

A proposta do processo de criação da gravura

de linguagens artísticas. Muito pode ser feito,

digital resultou na realização de uma exposição

mas ainda é pouco explorado.

das gravuras produzidas pelos estudantes,
que foi idealizada pela então coordenadora do

Assim, nosso objetivo foi o de propiciar uma

curso, professora Leda Guimarães, coordenada

experiência de aprendizagem que combinasse

do curso, na época desta experiência, e pela

o processo manual de pesquisa de matrizes

professora da disciplina do Ateliê de gravura,

alternativas concretas (físicas) com os recur-

Maria de Fátima, autoras deste texto.

sos digitais, possibilitados por softwares de
construção de imagens. No processo de criação,
utilizando a gravura como forma de expressão,
foi proposto aos alunos os estudos dos proced-

1. Técnicas e processos
da gravura

imentos técnicos e teóricos sobre os métodos
de produção na gravura. Assim, eles desen-

A gravura se diferencia dos demais processos

volveram um trabalho poético, abordando

artísticos pela particularidade de seus métodos

temas que consideraram significativo na cultura

e pelas características próprias do resultado

popular de sua cidade ou região, como as festas

final do trabalho, que consiste em gravar uma

religiosas, as tradições, as lendas e a arte local.

imagem sobre uma matriz de madeira, pedra,
metal, papelão, gesso ou outros materiais.

Os alunos pesquisaram as obras e os métodos

Depois de entintada a matriz, é feita a impres-

de criação na gravura de artistas gravadores,

são sobre papel ou outro suporte qualquer. O

fazendo uma leitura reflexiva das imagens,

objetivo final do trabalho de gravação da matriz

com uma abordagem social, a partir da analise

é a obra impressa, que se chama estampa ou

das obras. Observaram nas obras os seguintes

gravura. Também é chamada de “gravura de

aspectos: temática e conteúdo; elementos

arte” ou “gravura original”, a gravura feita pelo

gráficos; instrumentos utilizados (ferramen-

próprio artista, sobre a qual falaremos mais
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a frente. Podem ser coloridas ou em preto e

matriz, sendo comercializado em forma de

branco, em edições limitadas, sendo cada cópia

lâminas de PVC de Acetato.

numerada e assinada pelo artista, de preferência a lápis, na margem inferior do papel Clímaco
(1990, p. 1). Os processos de gravura mais conhecidos e tradicionais, segundo Clímaco (2004,

2. A Cultura visual no
ensino de arte

p. 9, 24, 25) são a xilogravura, a gravura em
metal, a litografia e a serigrafia. Existem outros

Guimarães, na sua abordagem sobre a cultura

processos que derivam destes e que são muito

visual no contexto da arte-educação, ao entrar

utilizados, tais como a gravura em linóleo, a

em contato com a discussão sobre a cultura

cologravura, a monotipia e técnicas mistas de

visual como arte–educação, percebeu que

gravura. Na gravura em metal, a gravação da

essa nova proposta abrigava todas as formas

matriz é feita em uma chapa de metal, cobre

e manifestações visuais humanas produzidas

ou zinco, também conhecida como calcografia

e que também vinha ao encontro do “campo

ou gravura a talho-doce. A impressão da matriz

expandido” em que buscava trabalhar. Em seu

é feita em uma prensa especial que comprime

entendimento da cultura visual como projeto

com muita pressão sob um papel previamente

pedagógico, afirma que “a cultura visual só

umedecido. A Serigrafia foi desenvolvida na

pode ser entendida de forma transdisciplinar,

América, já no século XX. No meio comercial,

que procura interpretar, analisar e responder ao

ela é mais conhecida como silkscreen. A matriz

conjunto de experiências visuais dentro e com

é uma tela de náilon de trama fina, esticada

a cultura contemporânea” (Guimarães, 2005,

sobre um chassi de madeira ou metal. As partes

p. 123). O viés crítico se sobressai e define a

brancas do desenho são vedadas e a vazada

cultura visual como uma pedagogia crítica. Essa

passará a tinta que constituirá a imagem. Pode-

postura crítica está relacionada à construção

-se usar o processo de filme de recorte, com

imagética do passado e do presente, e busca

acetato ou plástico transparente. O desenho é

apoio nas fontes da história das mentalidades.

recortado com estilete, obtendo-se a imagem

(Guimarães, 2005, p. 126-127). Eça (2004, p. 11-

vazada. A tinta é depositada na extremidade

20), em sua reflexão sobre os objetos culturais

da tela e puxada com um rolo, atravessando as

produzidos pelas artes visuais e da sua impor-

áreas vazadas e transferindo-se para o suporte.

tância no ensino de arte, diz que as artes visuais

A gravura em plástico permite a gravação pelos

integram o mundo da cultura visual e que dele

métodos da gravura em metal, da xilogravura

fazem parte: as belas artes, as artes populares,

e da cologravura. O plástico PVC é um dos

as artes gráficas, multimídias, publicidade,

plásticos mais utilizados, pois se encontra na

cinema, fotografia e vídeo, arquitetura e design,

fabricação de artigos domésticos, garrafas e

enfatiza que todas as formas de arte são iguais

recipientes transparentes, filmes, embalagens,

quanto ao valor.

canos, etc. Também tem sido utilizado como
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A educação adaptada à realidade atual leva em

-la. Como exemplo, na fotografia, a produção

conta o papel da cultura visual na sociedade

depende fundamentalmente da mediação de,

para, assim, possibilitar aos alunos meios de

no mínimo, três dispositivos técnicos: a câmera,

produção de formas de significação, mediar

o sistema óptico da objetiva e a película fotos-

o interesse dos alunos em relação a questões

sensível. As imagens técnicas são também as

sociais especificas e também propiciar as fer-

imagens sintetizadas em computadores, uma

ramentas de análise crítica da cultura visual. As

vez que a produção de imagens depende do

aulas do ateliê de gravura no processo de cria-

concurso de toda uma parafernália tecnológica:

ção com a gravura foram propostas de forma

computadores, scanner, placas gráficas e tam-

que os alunos pudessem ver ou reconhecer, no

bém dos aplicativos de modelação, editores ou

seu próprio processo construtivo ou de criação,

processadores de imagem e algoritmos gráficos

vestígios culturais de seus cotidianos, na per-

de toda espécie.

cepção das imagense também no processo de
criação de suas gravuras.

Melim e Schultz, ao se referirem à obra de arte
feita para ser reproduzida, citam a reflexão
do filósofo alemão Walter Benjamin no texto

3. Arte e tecnologia no
processo da gravura

“A obra de arte na era da reprodutibilidade
técnica”. Segundo as autoras, as práticas na
arte conceitual confirmam, em sua maioria, o

Campelo e Guimarães (2009, p. 20-23) con-

que Benjamim previu: “a opção pelo múltiplo;

sideram que a educação está focalizada na

o aumento da acessibilidade; a varrida da aura;

efetivação de processos pedagógicos que

a liberação das habilidades manuais” (Merlim

contemplem ambientes de construção, como

e Schutz, 2008, p. 8), que será decorrente da

essência do trabalho docente, e o novo perfil

troca das responsabilidades artísticas, pois estas

do usuário das tecnologias demandam novas

passariam a ser delegadas primeiras ao olhar,

necessidades e de novas funções. Esses ambien-

depois à mente. Nesse contexto, tanto a obra

tes de construção impõem novas atribuições

de arte como os movimentos sociais passaram

aos profissionais da educação. Por isso, as

por mudanças e assimilações que permeiam as

propostas didáticas com suporte tecnológico

práticas artísticas, em suas ideias e na disposi-

precisam contemplar o processo de ensino-

ção da linguagem que julgarem eficiente para

-aprendizagem, explorando os recursos, de

expressar e apresentar a arte.

forma que os usuários sejam beneficiados no
processo educacional nas diversas áreas do co-

Tauffenbach, (2009, p. 4 - 5) remonta aos anos

nhecimento. A mediação técnica da imagem, de

70, a utilização da infografia impressa: a estam-

acordo com Machado (1997 p. 231 – 232), não

pa artística e as tecnologias digitais. A interface

vem diretamente do homem, pois pressupõe

computacional interfere minimamente na

sempre uma mediação técnica para exteriorizá-

projeção do resultado final da obra e possibilita
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a visualização do resultado antes de se realizar a

em que ele possa interpretar, contextualizar e

impressão, e refere-se à liberdade que o artista

produzir arte, possibilitando, assim, uma ampla

tem, na apropriação de uma técnica ou tecno-

apropriação e experimentação, no processo de

logia que o auxilie a inovar sua prática, e rever

construção do conhecimento artístico e estéti-

seus próprios conceitos de criação de uma obra

co. A partir da leitura das imagens, o aluno pode

de arte. Exige-se, nesse contexto, uma reflexão

julgar com objetividade a qualidade estética

sobre a reconfiguração do ateliê do gravador e

das imagens, a produção ou o fazer artístico,

a apropriação das tecnologias digitais e, simul-

no contexto histórico de realização da obra,

taneamente, sobre os aspectos que configuram

relacionando as semelhanças e diferenças entre

o ambiente de trabalho do artista, uma vez que

artistas contemporâneos e também de outros

a impressão infográfica expressa o resultado

períodos, e a relevância da obra no contexto

final de um processo de criação. As tecnologias

artístico para, assim, desenvolver a criação de

computacionais e mídias, aliadas a técnicas

imagens significativas em seu contexto social e

tradicionais no processo da gravura, possibilita-

cultural, a partir de sua vivência e a da realidade

ram aos alunos novos parâmetros, bem como a

na qual está inserido.

articulação entre as tecnologias e os meios materiais. Para tanto, faz-se necessário identificar a
cultura digital dos alunos, no seu contexto pessoal, assim como possibilitar meios de efetivar

5. Articulações do processo
de ensino-aprendizagem.

a inclusão digital, critica e reflexiva. Com o uso
das ferramentas dos programas computacionais

O ensino teórico-prático da disciplina Ateliê de

de manipulação de imagem pode-se: recortar,

Gravura foi mediado pela equipe de tutores à

mudar a cor, construir, desconstruir, sobrepor

distância, todos com experiência na linguagem

pedaços de uma imagem sobre a outra, entre

de gravura, sob a orientação da professora

outras possibilidades.

formadora da disciplina. As pesquisas e estudos,
assim como as atividades foram desenvolvidas
nos fóruns do Ambiente Virtual de Aprendiza-

4. Bases metodológicas
do processo: Abordagem
Triangular.

gem (AVA) e durante as aulas presenciais. Nas
aulas do Ateliê, a gravura foi trabalhada nos
métodos da monotipia, carimbos, xilogravura,
calcogravura, colagraf ou cologravura, estêncil,

A mediação do ensino da gravura foi funda-

e a gravura digital. No processo de criação das

mentada na Abordagem Triangular de Barbosa

matrizes, os estudantes pesquisaram e experi-

(1991, p.31-32), pela qual a arte é concebida en-

mentaram diferentes tipos de materiais, desde

quanto área de conhecimento. A teoria e a prá-

os mais tradicionais como a madeira e o metal,

tica são indissociáveis, e a ação educativa deve

e utilizaram também, o MDF, isopor, plástico,

propiciar ao estudante, uma aprendizagem

acetatos, chapas de raio X. A pesquisa e as ex-
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perimentações e apropriação de meios digitais

que alguns alunos utilizaram outros programas

possibilitaram investigar os processos criativos

que nos professores desconheciam, e que apre-

para a gravura digital, embasada na hibridação

sentaram ótimos resultados.

de técnicas diversas.
Na gravura digital, o processo de gravação foi
Foram apresentadas aos alunos matrizes e

feito pela luz projetada, a partir de um original

gravuras produzidas pelos professores nas

digital, sobre papel fotossensível (fotográfico),

técnicas da xilogravura, colagraf, calcogravura e

gravando neste a imagem, a qual é revelada

isopor, plástico, assim como o modo de utilizar

a partir do processamento químico usual da

as ferramentas na produção e gravação das

revelação fotográfica. O uso do computador e

matrizes, entintamento, tipo das tintas, papeis

das mídias caracteriza um espaço de criação a

e os diferentes tipos de materiais utilizados

mais. É um ateliê virtual. O processo de criação

na produção das matrizes. Foi ressaltada a

também é alterado pelo sistema. A experimen-

importância das escolhas, conceitos e signifi-

tação e combinações de formas, cores e textu-

cados, contextualizados através das narrativas

ras permitem que várias matrizes sejam criadas

inerentes ao processo de criação da gravura de

a partir da imagem original, mas cada cenário

cada aluno.

tem outra representatividade.

No processo de criação das gravuras digitais,
os alunos escolheram uma das gravuras pro-

6. Desdobramento da proposta

duzidas no método do estêncil, escanearam
e salvaram como imagem no computador.

Todo esse processo necessitava de ganhar visi-

Depois a imagem foi aberta num programa

bilidade, e o modo que encontramos de fazê-lo

computacional de manipulação de imagens

foi o de realizar uma exposição das gravuras

(Paintbrush, Photoshop, Coreldraw ou simila-

produzidas pelos alunos. As gravuras digitais

res). Experimentaram as possibilidades visuais

foram impressas com o devido depoimento de

a partir dessa imagem. Foi descrito todas as

sua construção. A exposição foi realizada nas

etapas da manipulação da imagem da gravura,

dependências da prédio da Faculdade de Artes

que foram realizadas em sua modificação (cor-

Visuais por ocasião do IV Seminário Nacional de

te, mudança de cor, foco, uso de ferramentas

Pesquisa em Arte e Cultura Visual, em junho de

de desenho, texturas) e, depois do resultado

2011. As gravuras digitais tiveram como origem

obtido, a imagem foi salva no computador, em

as imagens das gravuras produzidas no método

um novo arquivo.

do estêncil.

Foi elaborado um tutorial para orientar a ma-

A imagem resultante foi manipulada livremente

nipulação de imagens no programa computa-

com várias formas de intervenção: mudanças

cional do Photoshop, mas o surpreendente foi

de cor, proporção, recortes, texturas, causando,
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assim, um efeito visual próprio cujas características foram o resultado da hibridação de um
método tradicional com as tecnologias e mídias
contemporâneas. A mostra apresentou as experimentações e apropriações de meios digitais
realizados na disciplina de “Ateliê de Gravura”,
no primeiro semestre de 2011. A exposição teve
como objetivo mostrar essas investigações, experimentações e os processos da gravura digital
e dar visibilidade à investigação de processos

Figura 2. Aline Passos. Gravura digital.

criativos para a gravura digital, embasada na

Dimensões. 50 x 70 cm. 2011.

hibridação de técnicas diversas. Foram expostas
quarenta gravuras impressas em placas de

Programa utilizado: Adobe Photoshop CS4 - Passo

PVC branco, nas dimensões de 50 x 70 cm. Nas

a passo: 1. Abrir o programa; Abrir a imagem: 2.

Figuras de 1 a 14 são apresentados e descritos

Arquivo / Abrir – local onde a imagem estava; 3.

os dois processos: as gravuras produzidas no

Imagem / Cor automática / ok; 4. Filtro / Artístico /

método do estêncil e a gravura digital. Na figura

Recorte de arestas / ok; 5. Filtro / I.C. Net Software

1, temos a imagem de uma gravura produzida

/ Filters Unlimited 2.0; 6. Filtro / Navigator / Color

pela aluna Aline Passos, no método do estêncil.

Filters / Blue Sky / ok;7. Filtro / Navigator / Lens
Effect / Convex / Intensity 242 / ok; 8. Filtro /
Navigator / Lens Flares / Flare 05 / ok; 9. Filtro /
Navigator / Tile & Mirror / Mirrorred & Scaled / ok;
10. Imagem / Ajustes / Equilíbrio de cores / Níveis
de cor: -22, + 66, -92 / ok; 11. Arquivo / Salvar
como: Estampa digital. jpeg/ ok. (Aline Passos.
Figura 2. 2011).
Na Figura 3, temos a imagem da gravura produ-

Figura 1. Aline Passos.

zida pela aluna Adriana Aparecida Mendonça,

Dimensões. 21,0 x 29,7 cm.

no método do estêncil. A gravura foi impressa

Gravura estêncil. 2011.

em suporte de tecido. A gravura foi escaneada e
salva no computador; depois a imagem foi manipulada, utilizando-se o programa do Adobe
Photoshop no processo de criação da gravura
digital. (Figura 4). As interferências realizadas
na imagem e as ferramentas do programa que
foram utilizadas são descritas pela aluna:
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Depois de escaneado o tecido, levei para o programa Adobe Photoshop. Utilizei as seguintes ferramentas na manipulação da imagem: 1- Ajustar,
brilho e contraste. Através do contraste saturei a
imagem para obter um efeito mais gráfico através
dos vários contrastes de cor; 2- Filtro, croqui, efeito
de gesso. (Adriana Aparecida Mendonça. Figura
4, 2011).

Figura 4. Adriana Aparecida Mendonça.

Gravura digital. 2011. Dimensões. 50 x 70 cm.
Na Figura 5, temos a imagem da gravura produzida pela aluna Ana Maria Rocha Carvalho,
no método do estêncil. Na Figura 6, temos a
imagem da gravura digital, depois que foi manipulada no programa computacional do Nero
Photosnap Viewer. A gravura foi escaneada e
salva no computador e depois manipulada pela
Figura 3. Adriana Aparecida Mendonça.

aluna, utilizando o programa do Nero Photos-

Gravura estêncil. Dimensões. 21,0 x 29,7 cm. 2011.

nap Viewer, no processo de criação da gravura
digital. (Figura 6). As interferências realizadas na
imagem e as ferramentas do programa utilizado
estão descritas abaixo, pela aluna na ordem em
que foram executadas.
Programa utilizado: Nero Photosnap Viewer.
Passo a passo: 1- Abrir a imagem no programa
Nero Photosnap Viewer; 2- Editar imagem; 3Corrigir automaticamente a imagem; 4- Aplicar;
5- Clicar em Ferramentas/ outros efeitos; 6- Clicar
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em Vinheta. 7- Salvar imagem. 8-Após salvar
abrir a imagem no Nero Photoshop novamente,
percorrendo os mesmos passos até o item 5.
9- Cliquei em Caleidoscópio e salvei novamente.
Adorei o resultado! (Ana Maria Rocha Carvalho
Figura 6, 2011).

Figura 6. Ana Maria Rocha Carvalho. Gravura

digital. Dimensões. 50 x 70 cm. 2011.
Na Figura 7, temos a imagem de uma gravura
produzida pela aluna Elisa Trivelli, no método
do estêncil. A Figura 8 apresenta a imagem
da gravura digital, depois que foi manipulada,
Figura 5. Ana Maria Rocha Carvalho. Gravura

utilizando os programas computacionais do

estêncil. Dimensões. 21,0 x 29,7 cm. 2011.

Adobe Photoshop CS3. A gravura foi escaneada e manipulada, utilizando o programa do
Adobe Photoshop CS3 e o Paint no processo
de criação da gravura digital. (Figura 8). As
interferências realizadas na imagem e as ferramentas dos programas que foram utilizadas
estão descritas a seguir:
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de proporção entre as dimensões horizontais e
verticais) ficando com 795 x 591 pixels a imagem
final. (Elisa Trivelli. Figura 8, 2011).
Na Figura 9, temos a imagem da gravura
produzida pela aluna Joana Darc Alves da Silva,
no método do estêncil. A gravura foi escaneada e manipulada, utilizando o programa do
Figura 7. Elisa Trivelli. Gravura estêncil.

Adobe Photoshop CS3 no processo de criação

Dimensões. 21,0 x 29,7 cm. 2011.

da gravura digital. (figura 10). Abaixo segue a
descrição das etapas com as interferências realizadas na imagem e as ferramentas utilizadas no
programa do Adobe Photoshop CS3.

Figura 8. Elisa Trivelli. Gravura digital.

Dimensões: 50 x 70 cm. 2011.
Photoshop CS3/filtro/dissolver/deformação progressiva/ inchar (pressionar o mouse e segurar)
enrugar/turbulência. Photoshop CS3/filtro/ponto
de fuga/criar plano (amarelo). Obs.: Este plano
(tamanho da grade 120,88) em amarelo é um
recurso do photoshop para receber outra figura
(colada e rotacionada exatamente como está o
plano), portanto não fica visível. Para incluir esse
plano tridimensional rotacionado na estampa

Figura 9. Joana Darc Alves da Silva.

digital usei o CTRL “C” e inseri a imagem copia-

Gravura Estêncil. Dimensões. 21,0 x 29,7 cm. 2011.

da em um arquivo de Paint novo previamente
dimensionado em 600 pixels (mantendo a taxa
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Utilizei a gravura monocromática que produzi no
processo do estêncil. No processo de produção
da gravura digital. Trabalhei com o programa do
Adobe Photoshop C5. 1. Passo - Ferramenta do
filtro. 2. Escolhi a opção Acabamento artístico. Experimentei vários efeitos na imagem da gravura,
e em cada etapa salvei a imagem com o efeito desejado, e depois acrescentei outro efeito sobre a
imagem. A imagem final foi resultante dos efeitos
Figura 10. Joana Darc Alves da Silva.

de: A. Plastificação; B. Distorção com efeito de es-

Gravura digital. Dimensões: 50 x 70 cm. 2011.

ferização; D. Iluminação com efeitos de luzes spot.
Na ultima imagem (com a cor verde e vermelha),

Com a ferramenta laço magnético, selecionei

acrescentei o efeito de iluminação com efeitos de

a imagem, e a copiei. Dupliquei e tirei o fun-

luzes RGB. (Thiago França, Figura 12, 2011).

do da imagem, Ctrl+Shift+U, para deixar em
preto e branco +Ctrl+I para inverter as cores.
Criei uma nova camada, pintei de preto dando
Alt+Backspace e juntei as duas imagens, depois
usei a opção filtro, estilização em seguida em
vento, dupliquei a imagem duas vezes para colorir
dando Ctrl+U. Marquei a opção colorir, ajustei a
primeira layer 60, 100 e 0, na segunda layer coloquei 0, 100,0 e na ultima ajustei 30,100,0, juntando
todas as camadas apertando Ctrl+E. (Joana Darc
Alves da Silva, Figura 10, 2011).
Na Figura 11, temos a imagem de uma gravura
produzida pelo aluno Thiago França, no método
do estêncil. A gravura foi escaneada e manipulada, utilizando-se o programa do Adobe Photoshop C5 no processo de criação da gravura
digital. (Figura 12). Abaixo, temos a descrição
das etapas, com as interferências realizadas na

Figura 11. Thiago França Gravura Estêncil.

imagem, e as ferramentas utilizadas no progra-

Dimensões. 50 x 70 cm. 2011..

ma do Adobe Photoshop C5.
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6. Distorcer: - ilusão: número 12. Celofane: - nível
(1-24): 23. (Elda Ferreira Gouveia. Figura 14, 2011).

Figura 12. Thiago França Gravura digital.

Dimensões. 50 x 70 cm. 2011.

Figura 13. Elda Ferreira Gouveia. Gravuras.

Estêncil. Dimensões. 21,0 x 29,7 cm. 2011.
Na Figura 13, temos a imagem da gravura
produzida pela aluna Elda Ferreira Gouveia, no
método do estêncil. A gravura, depois de escaneada e manipulada no programa Photoscape,
no processo de criação da gravura digital. (Figura
14). Abaixo temos a descrição das etapas com as
interferências realizadas na imagem e as ferramentas utilizadas no programa do Photoscape.
Foram estes os passos utilizados na Gravura
digital. Programa: Photoscape v. 3.5. Melhorar o
contraste: alto. Aprofundar: alto; Escurecer: alto;
Brilho: baixo; Remover tons indesejáveis: - cor:
255. -nível: 52%. Dilatar, Corroer, Colorir: - cor: 147
- saturação: 185 - nível: 158%. Auto Nível: intermediário padrão; Afinar: 11. Filtro: - vinheta: #10 - foto
antiga: 07 - textura: flower_01.jpg, puzzle_01.png,
noise_hard_03.jpg. Instabilidade: 4. Pictorialização:
- caricatura: espessura da caneta (1-3): 2 limiar:

Figura 14. Elda Ferreira Gouveia. Gravura digital.

(-10 - 10): -9. Aquarela: - tamanho do pincel: (1-10):

Dimensões. 50 x 70 cm. 2011.
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Nesse contexto do processo de ensino-aprendi-

sobre a gravura pudessem ser aplicados no

zagem, a gravura digital configura-se como meio

ensino de artes visuais, de forma ampla, tanto

relevante na articulação entre as tecnologias

em ambientes virtuais quanto em sala de aulas

computacionais, as mídias contemporâneas e os

presenciais. O importante, então, é que os

processos tradicionais de trabalhar a gravura.

processos aqui descritos possam contribuir para
ampliar o repertórios de possibilidades de cria-

Durante as aulas da disciplina Ateliê de Gravura,

ção artística dentro e fora do ambiente escolar.

os estudantes vivenciaram diferentes métodos

Conhecer o percurso da gravura ao longo do

no processo de criação. As gravuras produzidas

tempo e como os artistas se apropriaram e (re)

demonstram as possibilidades metodológicas

inventam as técnicas existentes na contempora-

no ensino de arte, como campo fértil para

neidade, em contextos diversificados, possibilita

novas mudanças acerca das nossas percepções

a ampliação do nosso repertório visual e das

e concepções da linguagem visual. Os estudos

nossas experiências.

teóricos e práticos dos processos da gravura
possibilitaram aos estudantes experiências

Os desafios e as dificuldades que se apresentam

significativa em sua formação. O ensino de artes

devem sempre fomentar as nossas inquieta-

visuais, no processo de criação com a gravura,

ções e promover o acesso à pesquisa, além de

possibilitou uma avaliação que se configurou

possibilitar a compreensão sobre a hibridação

por todo processo que os alunos percorreram:

de diferentes processos de criação na gravura e

nos estudos teóricos, na pesquisa e experi-

o espaço de criação, para, então, se repensá-los

mentação de diferentes métodos e materiais

no contexto do ensino de Artes Visuais.

na produção das gravuras. Na sociabilização
de informações e experiências, construímos
novos saberes, através da visão de mundo e da
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Nanoarte e a fluidez da
temporalidade construída

200 Milhões de Anos: Durée1

Luiz Antonio Garcia Diniz2
Adilson J. A. de Oliveira3
Resumo: Consideramos que houve uma migração das textualidades tradicionais para o ciberespaço, o qual,

além de abrigar tais textualidades, produz constantemente, pela sua própria dinâmica, novas arquiteturas
textuais em permanente transformação. Em certa medida, as diferentes vertentes das inovações tecnológicas são responsáveis por essas transformações tendo em vista as novas linguagens que lhes deram
materialidade. A Nanoarte constitui–se em uma vertente recente e, por conta das dificuldades de acesso
aos microscópios que produzem o material de base para a construção de signos que servirão ao processo
de construção de novas criações, não é, ainda, de fácil acesso aos criadores. Entretanto, encontramos trabalhos em Nanoarte disponíveis na Rede que apontam para textualidades criadas a partir de nano-partículas.
Nosso objetivo nesse estudo se constituirá na análise da obra de Anna Barros 200 Milhões de Anos: Durée
nas implicações interdisciplinares que as relações entre Arte, Ciência e Tecnologia produzem.
Palavras-chave: Nanoarte; Arte; Ciência e Tecnologia; Semiótica; Interdisciplinaridade.

Abstract: We believe that there was a migration from traditional textualities to cyberspace, which,

besides hosting such textualities, constantly produces, by its own dynamics, new textual architectures
constantly changing. To some extent, the different slopes of technological innovations are responsible
for these changes in view of the new languages , which gave materiality. The Nanoarte consists in a
recent slope and because of the difficulties of access to microscopes that produce the basic material
for the construction of signs that will serve the construction of new creations process is not yet easily
accessible to creators. However, there are Nanoarte works available in the Network pointing to textualities created from nanoparticles. Our goal in this study will consist in analyzing the work of Anna Barros
200 Million Years: Durée in the interdisciplinary implications of the relationship between Art, Science and
Technology produce.
Keywords: Nanoart; Art; Science and Technology; Semiotics; Interdisciplinary.

1 Composição artística de Anna Barros; design sonoro – Wilson Sukorsk. Disponível em: http://vimeo.com/39244144
2 Doutorado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil. Pós-doutorando da Universidade
Federal de São Carlos, Brasil. Processo FAPESP: 13/18152-1. Email: luizdiniz953@yahoo.fr
3 Professor Associado do Departamento de Física - Universidade Federal de São Carlos.
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Introdução

plano semântico, a obra instaura contraposições
claras: Cultura vs. Natureza e Arte vs. Ciência na

A obra de Anna Barros é construída em uma

relação instaurada entre o universo do sensível

perspectiva estrutural que contempla três eixos

e do inteligível.

principais; a duração temporal apontada no
título, a nanotecnologia como material cons-

Para que a análise se torne metodologicamente

trutivo e a temporalidade da semente de uma

mais apreensível, o vídeo foi por nós dividido

árvore de Ipê petrificada de 200 milhões de

em oito blocos/fragmentos temporais. Essa di-

anos. Segue a breve descrição da própria artista:

visão vem cumprir um papel unicamente analítico a partir do pressuposto de que a obra é, em

"A animação foi iniciada com imagens pelo mi-

si, um conjunto indivisível. Vale lembrar, nessa

croscópio de força atômica: de uma semente de

trilha de raciocínio, que o objeto em questão é

Ipê e de Resedá; de um galho de Resedá e uma

uma animação, um objeto em movimento e não

casca de Ipê (todas em imagens ao microscópio).

caberia um recorte a partir de imagens estáticas

Essas imagens foram trabalhadas em 3D".

ou na escolha subjetiva de determinados
fotogramas. Porém, a fins metodológicos e, para

É claro que não nos ateremos aqui à intenção da

situar o leitor, isolamos fragmentos nos quais,

artista, mas sobretudo, nos discursos produzi-

acreditamos, que há uma unidade videográfica

dos por sua obra e suas possíveis significações.

estabelecida pela própria composição dos sig-

Em acordo com Greimas (2008, p. 167-168),

nos imagéticos e que apontam para a dinâmica

recusamos o conceito de intenção na medida

temporal proposta.

em que ele se estrutura numa “intenção de
comunicar”, reduzindo, por consequência, a sig-

No texto O Ato de Criação (1987, p.3) Deleuze

nificação à uma única dimensão. De certo modo

discorre sobre como as diferentes artes se

a enunciação por meio de seus enunciados,

definem. Assim, como exemplo, a pintura se

como exemplo, pelo título dado ao trabalho, já

estrutura em blocos de linhas e cores e, na

convoca um conjunto de signos que conduzem

arte cinematográfica assim, como no vídeo

o leitor ao caminho que a obra percorre. Tempo-

contemporâneo, a realização se dá por meio de

ralidades enunciadas pelo título e pela recorrên-

blocos de movimento/duração. Tais blocos ou

cia à nanotecnologia como material construtivo

unidades videográficas que compõem a obra

tendo em vista a ancoragem histórica das pes-

em questão, estruturam a direção que o per-

quisas científicas – o microscópio de varredura

curso semiótico no seu conjunto oferece como

atômica foi criado nos anos 80. Desse modo, a

material sensório.

polissemia provocada pelos signos criados pela
artista, é ancorada e direciona, por assim dizer,

Do mesmo modo, a relação do tempo e da

nosso olhar e, por consequência, a produção de

memória será tratada em um item à parte do

sentidos gerada pelo percurso semântico. No

conjunto, considerando implicitamente que
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os dois conceitos não podem ser separados,
pois a temporalidade avança conceitualmente
marcas subjetivas e históricas ou seja, marcas
sensórias e materiais que compõem um
determinado percurso aliado ao fato de que a
“Durée”, apontada no título, convoca o conceito bergsoniano de Duração.

Figura 2.
O segundo movimento é construído em fundo
em tons e semitons de amarelo e pela inserção
de retângulos/quadrados em tons de marrom
chegando quase ao negro absoluto.
Figura 1.
O fragmento é composto por movimentos
formados de partículas azuis na forma de
losango em um fundo magenta e composições
em marrom. Tais movimentos dão uma ideia da
dinâmica temporal e da história em construção.
Vibrações sonoras acompanham a metamorfose
das Nano-partículas em deslocamento. As fibrilações azuladas se transformam em losangos

Figura 3.

azuis indicando a transição para o segundo
movimento. Transição necessária para que haja

Movimento composto por cores vulcânicas em

uma indicação imagética de continuidade na

laranja, vermelho e amarelos à semelhança de

descontinuidade temporal que o mecanismo da

pinceladas. Figuras orgânicas em crescimento

memória sob sua forma sincrônica nos propõe.

gradual superposto de camadas geométricas.
Uma forma de figurativizar a temporalidade;
tempo de origem do processo em direção ao
presente.
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insere, já inicia e mescla temporalidades contidas nos outros movimentos.

Figura 4.
Este movimento indica a topografia de uma
superfície em terceira dimensão. Local ficcional

Figura 6 .

em que ocorrem os fenômenos de criação
da vida e da ancoragem dimensional que a

Vermelhos que lembram chamas. Triângulo negro

estrutura da obra sugere. Destaca-se a cor verde

e linha verde tremulando e inserida horizon-

surgindo dos tons quentes como um despertar

talmente na composição em uma metáfora

simbólico para a renovação da vida.

temporal que dialoga com a irreversibilidade e a
reversibilidade do Tempo. As esferas que surgem
do triângulo sugerem o aparecimento de sementes do Ipê ou do Resedá, formas metafóricas de
continuidade na descontinuidade temporal que o
diálogo entre as geometrias e as formas orgânicas
estabelecem na terceira dimensão, formas essas
que compõem e aproximam a dinâmica temporal
espacializada numa construção indivisível.

Figura 5.
Movimento composto por uma geometria
retangular em diálogo com figuras esféricas.
Ressalte-se que as geometrias que constituem
o movimento são construídas a partir de formas
orgânicas lembrando as sementes como material construtivo sob a forma de semeaduras
poéticas. O fundo em que a forma indicada se

Figura 7.
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Camadas superpostas de novas composições
nas quais os indícios de cruzamento temporal

Temporalidades e
campos de saber

são presentes: passagens de uma duração
(Durée) para outra. A efervescência orgânica

A análise da obra de Anna Barros 200 milhões

torna-se presente e já aponta para a origem da

de anos: Durée, implica situar sua estrutura no

temporalidade proposta.

sentido proposto pela artista a partir do título
e descrição – vale lembrar que tais elementos
fazem parte estrutural do objeto que analisamos; a obra situa-se claramente em um diálogo
interdisciplinar entre pelo menos três vertentes
figurativizadas, como a enunciação sugere, e
abre-se em enunciados distintos.
“A primeira é a temporalidade determinada
pela ciência: 200 milhões de anos. A segunda se
ampara enquanto fazer artístico pela recorrência

Figura 8.

às Nano-partículas como material construtivo
e, a terceira, constitui-se no resultado poético e

Movimento construído por partículas em

artístico resultado das articulações citadas acima.

deslocamento em direção ao ponto de origem.

As âncoras discursivas propostas pelo título vêm

Trata-se de uma forma de figurativizar a reversi-

cumprir o papel de situar o olhar do leitor e, nesse

bilidade temporal. Desse modo os movimentos

sentido, a questão da interdisciplinaridade é

anteriores que compunham uma temporali-

importante de ser ressaltada tendo em vista uma

dade que se iniciava em um ponto dado pela

discussão recorrente nas ciências humanas na

enunciação, 200 milhões de anos, chega por

atualidade e que permeia marcos como pluridisci-

sucessivas idas e vindas no fluxo temporal, ao

plinar, transdisciplinar e a interdisciplinar. Acredita-

aqui e agora, ou o presente sincrônico e, então,

mos necessário, mesmo que resumidamente,

as partículas retornam a um ponto hipotético

definir tais marcos: a pluridisciplinaridade tal

que indicaria o início, o começo do fenômeno e

como a define Patrick Charaudeau (2010) consiste

do processo de temporalidade ao qual o traba-

na justaposição ou na adição de disciplinas sem

lho está inserido.

verdadeira intersecção entre elas. A transdisciplinaridade, como o prefixo indica, no movimento
de travessia levando a uma co-construção de
saberes, por exemplo, Roland Barthes, entre
literatura, filosofia e psicanálise e Michel Foucault
entre filosofia e história. Já a interdisciplinaridade,
é mais complexa pois objetiva estabelecer verda-
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deiras conexões entre conceitos, ferramentas de

podemos estabelecer que – considerando-se

análise e formas de interpretação de diferentes

como referência a teoria do Big Bang, a duração

disciplinas”. (Charaudeau, 2010, p. 195-222).

a qual se refere a autora é datada da era mesozoica, entretanto, a questão da temporalidade

O fato é que sem entrar no mérito das discipli-

é tratada mais como continuidade na descon-

nas envolvidas, a Durée de Anna Barros nos faz

tinuidade que como linha temporal diacrônica,

transitar por saberes distintos. Desde a cons-

embora encontremos momentos de movimen-

trução do tempo pelo ser humano por meio

to de um ponto localizado em um “antes” em

de diferentes áreas de conhecimento, como a

direção a um “presente”, ou se preferirmos, para

filosofia, a física e a literatura passando pela tec-

uma atualização sincrônica da temporalidade

nologia dos microscópios de varredura atômica

poética que a obra pressupõe.

no final do século XX, o tempo é presente no
seu trabalho. Além do aspecto interdisciplinar

A duração ou a temporalidade de um fenômeno

vinculado à experiência artística de percorrer

pode diferir em relação direta ao campo de sa-

uma duração temporal de 200 milhões de anos,

ber ao qual está vinculado; Bachelard, Einstein,

como o título o indica, o que, vale lembrar, é

Bergson ou Proust, concebem a duração do fe-

que no plano ficcional tal objetivo foi perfei-

nômeno temporal de forma distinta. Simbolica-

tamente realizado, a obra coloca em jogo na

mente a semente utilizada pode nos conduzir a

enunciação – plano mediador das semioses,

um tempo continuamente renovado, desde que

duas isotopias; a temática e a figurativa. A

a semente inicial, a origem, se reproduza e dê

primeira consistindo na escolha do tempo/se-

nascimento a uma árvore a qual, por sua vez, irá

mente, a qual, simbolicamente, se reproduz ao

florescer e dos frutos produzidos originar-se-ão

infinito, desde que o ciclo de crescimento, flo-

novas sementes. O sêmen, simbolicamente, in-

ração e novas sementes ocorram e, a segunda,

sere um ciclo contínuo o que no plano poético,

a qual busca – o que pode parecer paradoxal,

indica a criação e renovação. Entretanto, há-de

no tempo paralisado, petrificado na figura da

ressaltar o fato de que o título que funciona

árvore Ipê, a figura em torno da qual a dinâmica

como ancoragem e como indicação conceitual,

temporal do trabalho é realizado.

introduz o signo “Durée”, o que nos remete a
uma abordagem Bergsioniana do Tempo ou

A ancoragem assim realizada, a abstração da

como ele o preferia conceituar, enquanto Durée

Durée, deixa campos de significação mais es-

ou Duração.

tendidos, menos localizáveis na compartimentalização disciplinar que, em primeira instância,

Tal presença citacional é, do ponto de vista

poderia acontecer, para nos conduzir no plano

semiótico, extremamente importante e não

da enunciação no qual a percepção, tanto a

pode, por consequência, ser ignorada tendo

visual como a auditiva nos propõe. Na esteia

em vista sua situação privilegiada na indicação

da ancoragem temporal delimitado pela obra,

temporal. Passaremos, desse modo, a uma bre-
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ve explanação da visada conceitual de Bergson

durée que des instants, et, même quand nous

sobre a Durée. Tal visada implica uma digressão

parlons de durée et de devenir, c’est à autre chose

por conta de, no mínimo, dois fatores que per-

que nous pensons. Telle est la plus frappante

meiam a obra analisada: o conceito de duração

des deux illusions que nous voulons examiner”.

que a obra estabelece e coloca em diálogo com

(Bergson, 1908, p. 185).

a memória e nas referências ao autor no que se
refere ao movimento ilusório que os diversos

Desse modo, como Bergson demonstra, por

fotogramas de um projetor cinematográfico

meio de uma comparação bastante esclarece-

promove e que, vale enfatizar, nosso objeto de

dora, a questão da apreensão da temporalidade

análise utiliza.

pelo ser humano: o movimento captado pela
passagem de um fotograma para outro na com-

Do ponto de vista bergsoniano, o ser humano

posição cinematográfica é para Bergson (1908),

não consegue apreender a realidade movente

pura ilusão, na medida em que o movimento

do tempo, o que é apreendido é uma tempora-

objetivamente existe, mas nosso cérebro capta

lidade qualitativa sob a forma de instantâneos

apenas os fotogramas ou quadros individual-

espacializados e estendidos em uma duração

mente, como representações “enquadradas” da

determinada.

realidade, à semelhança dos quadros clássicos
em cenas individuais, porém, não chega a

Tal como o define o autor:

apreender os laços que constituem a ilusão de
movimento pela unificação da cena. Entretanto,

“Mais, préoccupée avant tout des nécessités de

como artifício, nosso cérebro procede como

l’action, l’intelligence, comme les sens, se borne

Bergson esclarece na comparação dos meca-

à prendre de loin en loin, sur le devenir de la

nismos cerebrais que simulam a união de fotos

matière, des vues instantanées et, par là même,

estáticas na ilusão criada pelo cinema:

immobiles. La conscience, se réglant à son tour
sur l’intelligence, regarde de la vie intérieure ce

“Ainsi fait le cinématographe. Avec des photogra-

qui est déjà fait, et ne la sent que confusément se

phies dont chacune représente le régiment dans

faire. Ainsi se détachent de la durée les moments

une attitude immobile, il reconstitue la mobilité du

qui nous intéressent et que nous avons cueillis le

régiment qui passe. Il est vrai que, si nous avions

long de son parcours. Nous ne retenons qu’eux.

affaire aux photographies toutes seules, nous

Et nous avons raison de le faire, tant que l’action

aurions beau les regarder, nous ne les verrions pas

est seule en cause. Mais lorsque, spéculant sur

s’animer : avec de l’immobilité, même indéfiniment

la nature du réel, nous le regardons encore

juxtaposée à elle–même, nous ne ferons jamais du

comme notre intérêt pratique nous demandait

mouvement. Pour que les images s’animent, il faut

de le regarder, nous devenons incapables de

qu’il y ait du mouvement quelque part. Le mouve-

voir l’évolution vraie, le devenir radical. Nous

ment existe bien ici, en effet, il est dans l’appareil.

n’apercevons du devenir que des états, de la

C’est parce que la bande cinématographique se
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déroule, amenant, tour à tour, les diverses photo-

processo de montagem, o tempo reversível, a

graphies de la scène à se continuer les unes les au-

aceleração do tempo, saltos históricos repre-

tres, que chaque acteur de cette scène reconquiert

sentados por cenários e figurinos ancorados na

sa mobilité : il enfile toutes ses attitudes successives

história, enfim, modos diferentes de representa-

sur l’invisible mouvement de la bande cinémato-

ção temporal foram agregados ao movimento

graphique”. (Bergson, p. 245, 1908).

inicial e primário.

A “acção” que o movimento contém no seu

“Le procédé a donc consisté, en somme, à extraire

significado, é demonstrado mecanicamente

de tous les mouvements propres à toutes les figu-

pelo aparelho projetor (cinematógrafo) o qual –

res un mouvement impersonnel, abstrait et simple,

funcionando com uma velocidade previamente

le mouvement en général pour ainsi dire, à le met-

programada, “apaga” os intervalos entre os

tre dans l’appareil, et à reconstituer l’individualité

fotogramas criando uma ilusão de movimento

de chaque mouvement particulier par la composi-

contínuo.

tion de ce mouvement anonyme avec les attitudes
personnelles. Tel est l’artifice du cinématographe.

O procedimento do mecanismo cinematográfico

Et tel est aussi celui de notre connaissance. Au lieu

é fulcral no caso de nosso objeto de análise. A ilu-

de nous attacher au devenir intérieur des choses,

são da temporalidade proposta pela artista – 200

nous nous plaçons en dehors d’elles pour recom-

milhões de anos, torna-se encenada pela passa-

poser leur devenir artificiellement. Nous prenons

gem de várias fotos registradas pelo microscópio.

des vues quasi instantanées sur la réalité qui passe,

A simulação por meio de objetos 3Ds originados

et, comme elles sont caractéristiques de cette

das nano-partículas, vem complementar o sim-

réalité, il nous suffit de les enfiler le long d’un de-

bólico contido na semente, no sêmen originário

venir abstrait, uniforme, invisible, situé au fond de

da Origem e ponto de partida para que o tempo

l’appareil de la connaissance, pour imiter ce qu’il

descontínuo da Durée se instale.

y a de caractéristique dans ce devenir lui–même.
Perception, intellection, langage procèdent en

No início da história do cinema a ilusão se

général ainsi. Qu’il s’agisse de penser le devenir, ou

baseava cientificamente no aspecto biológico

de l’exprimer, ou même de le percevoir, nous ne

do funcionamento da retina. A persistência

faisons guère autre chose qu’actionner une espèce

retiniana, ou seja, o fato da retina reter uma

de cinématographe intérieur. On résumerait donc

imagem do seu campo de visão por 1/20 ou 1/5

tout ce qui précède en disant que le mécanisme

segundos foi a base para que o cinematógrafo

de notre connaissance usuelle est de nature ciné-

fosse criado. Desse modo, o tempo espacializa-

matographique”. (Bergson, p. 245, 1908).

do pelo movimento constituiu-se no primeiro
passo da narração temporal cinematográfica.

São esses encadeamentos de instantâneos – mo-

Após esse primeiro momento, os artifícios

mentos de um devir abstrato, que se apresentam

de figurativizar o tempo foram múltiplos, o

tanto na composição objetal da obra da artista,
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como nas conceituações presentes na enuncia-

interface de significação e, consequentemente,

ção e nos enunciados que se desdobram a partir

de ressignificação, não coloque em relevo tal

de um ponto também estabelecido cronologica-

procedimento computacional, ele é presente

mente inicialmente, para em seguida questioná-

pela sua enunciação. Outro fator importante a

-lo na sua descontinuidade na conceitualização

ser colocado é que no caso específico do nosso

de duração proposta pela obra.

objeto de análise e desconsiderando, como viés
analítico, as explicações sobre as conceituações

A obra 200 milhões de anos: Durée aborda por-

materiais da démarche de Anna Barros, nos resta

tanto, planos distintos de significação. Um dos

o título que indica claramente dois enunciados,

planos enfatizados discursivamente é a questão

os 200 milhões de anos e a Durée, como dura-

do tempo, que no título nos remete à Bergson

ção e remetendo diretamente a Bergson.

e sua concepção de Duração contraposta à de
tempo, tempo vivido uno e inter-relacionado.
O movimento ou momentos vividos são um
conjunto indivisível contrapondo-se ao tempo

Tempo e Memória: Entre
intenção e intencionalidade

físico que nos remete à física, caracterizado pela
linearidade e caráter quantitativo. No nosso

Quando abordamos temporalidades, mesmo

caso, o estatuto semiótico da obra proposta

no sentido mais abstrato possível, o conceito de

pelo título abre-se para duas instâncias semân-

memória se coloca como historicidade, como

ticas; a da física e sua temporalidade definida

referência pontual no decorrer desse tempo

como hipótese pelo surgimento do Universo,

instaurado pela obra. No nosso caso, espe-

considerando-se uma origem a partir do Big

cificamente, o tempo petrificado contido na

Bang e, uma outra, indicada pela Duração ou

memória vegetal que vibra através de milhões

Durée que nos remete a Bergson e sua concep-

de anos traz na sua duração uma metáfora de

ção de tempo, momentos, vivência, construção

contiguidade na temporalidade descontínua

e criação.

que a vibrante obra nos oferece. As significações e ressignificações decorrentes de suas

É importante lembrar que a arte

semioses são múltiplas, embora a estrutura de

contemporânea depois da incorporação de

sua enunciação nos proponha um percurso já

meios digitais para sua elaboração, tornou-se

mencionado anteriormente.

hibridizada nas suas referências construtivas.
Talvez, devemos considerar como Johnson, S.

Podemos considerar, à guisa de conclusão, que

(2001), que vivemos em uma cultura da Inter-

nosso objeto é composto de uma mescla de

face e que as mídias eletrônicas se tornaram

abstração geométrica e lírica e amparado, como

plataformas de criação e local de construção de

ancoragem leitural, pelo percurso gerativo que

territorialidades de diferentes subjetividades.

o título pressupõe assim como pela leitura de

Assim, mesmo que o que nos é mostrado como

Bergson e sua concepção de temporalidade ou
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duração. Além desses elementos visuais, há,
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abrir campos possíveis de leitura que a enunciação coloca nos desdobramentos dos seus enunciados. Para finalizar, consideramos que a obra
aborda – para que possamos abrir um leque de
possíveis ressignificações, a permanência como
memória construída e a ausência/presença
como movimento cristalizado na história de
uma árvore de 200 milhões de anos.
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O hipertexto na cultura contemporânea:
do fim da linearidade à abertura conceptual1
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Resumo: Numa aproximação semiótica, estuda-se, neste capítulo, de que modo as novas formas de

produção e difusão de conhecimento realizadas a partir da reconfiguração do espaço influenciaram uma
mudança de paradigma no pensamento contemporâneo, apontando uma nova realidade nos sistemas
discursivos. Faz-se abordagem às noções de intertextualidade, hipertextualidade e ciberespaço, bem como
aos conceitos de descentramento, rizoma, derivação, não-linearidade (Kristeva, Derrida, Landow, Deleuze
e Guattari, Nelson ou Genette), explicitando a relação entre intertextualidade e hipertextualidade (e hipertexto electrónico), sobretudo no que concerne as formulações de discurso na cultura contemporânea.
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As novas formas de produção e difusão de

Dentro deste pressuposto, propõe-se uma

conhecimento, a partir da reconfiguração do

abordagem às noções de ciberespaço, hipertex-

espaço, que deixou de significar uma entidade

tualidade e intertextualidade. Todavia, o enfoque

fixa, indicam que à nossa época corresponde

será menos nos aspectos técnicos trazidos pela

um novo paradigma de pensamento. A partir

inovação do suporte electrónico e mais nas suas

de meados do Séc. XX, grandemente poten-

características essenciais: o facto de potencia-

ciado pelos avanços da técnica, assistimos a

lizar a navegação num espaço múltiplo, mas

um crescente interesse pela reorganização do

que é, ao mesmo tempo, uno (e que, portanto,

espaço, dando-lhe uma figura revigorada que

propõe um tipo de ubiquidade); a derivação

será a de um espaço potencialmente infinito, o

de conceitos através de uma não-linearidade

Ciberespaço, que funciona, entre outras coisas,

do discurso; a noção de intertextualidade

como estrutura de acolhimento dos novos

como postulada por Julia Kristeva; e a infinita

sistemas discursivos.

abertura do texto, entendido este último num

1 Excertos da dissertação de Ana Teresa Alves Martins Ascensão, “Discursos e práticas hipertextuais: a mudança de paradigma no
pensamento contemporâneo sobre a construção da memória colectiva”, Mestrado em Ciências da Comunicação, especialização
em Comunicação e Artes, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, 2013. Orientadores: Maria Augusta Babo e Rui Torres.
2 Mestre em Ciências da Comunicação, Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Doutoranda em Design de Comunicação, Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Portugal. Email: terepovna@gmail.com
3 Professora Associada do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa.
4 Professor Associado com Agregação da Universidade Fernando Pessoa, Porto.
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sentido lato, segundo a definição de Ted Nelson

linguagem concedeu uma hipótese funcional

(Projecto Xanadu, 1960), como uma forma de

ao dispositivo textual (de deriva nos percursos

escrita “não-linear” e “não-sequencial” que nos

de leitura interlineares e translineares dentro de

apresenta a literatura como um sistema de

esquemas infinitos de combinações).

textos interligados.
Autores como Júlia Kristeva (noção de intertextualidade); Landow (o conceito de rede na

1. Hipertexto, entre a
teoria e a tecnologia

Convergência da teoria crítica contemporânea e
da tecnologia); Derrida (a noção de descentra-

“Fragmentei, resumi e amalgamei ideias vindas da

mento em A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discur-

minha cultura, isto é, do discurso dos outros; não

so das Ciências Humanas) ou Deleuze e Guattari

para tornar inteligível, mas para saber o que é o

(o conceito de rizoma em Mille Plateaux) cons-

inteligível; e para tudo isso apoiei-me continua-

troem uma reflexão sobre a substituição dos

mente naquilo que se enunciava à minha volta”.

sistemas conceptuais fundamentados na ideia

(Roland Barthes, 1970, S/Z, contra-capa)

de centro, margem e linearidade, por outros,
baseados na multi-linearidade e configurados

Tentando uma aproximação ao conceito de

em nós, ligações e rede.

Hipertexto, relembremos As we may think, o artigo de Vannevar Bush (1890-1974), publicado na

O hipertexto não nasce com a internet, mas

revista The Atlantic Monthly, em 1945, em que

é inevitavelmente através da linguagem Web

se faz referência ao Memex (MEMory EXtended

(e digital) que se materializa a lógica das

System), um sistema imaginário, cuja estrutura

ligações – que de outro modo, permaneceria

tecnológica propunha um paralelismo com o

apenas como processo mental – e se explicita

funcionamento da mente humana e trabalha-

a sua dimensão ilimitada. Assim, o hipertexto,

ria, tal como os nossos arquivos de memória,

epistemologicamente, faz parte do processo

por selecção associativa de ideias. O indivíduo

de construção de pensamento e memória e

poderia armazenar todos os seus livros ou ar-

tornou-se num sistema operativo determinan-

quivos e esta informação poderia ser consulta-

te para a investigação em diferentes áreas do

da de forma rápida e flexível. Bush definiu este

conhecimento, tanto pela velocidade, da qual

projecto como uma máquina conceptual capaz

é exemplificativa a internet, mas sobretudo

de armazenar grande quantidade de informa-

pela riqueza, complementaridade e constante

ção, numa continuação da memória.

expansão do universo da informação.
Contudo, foi Ted Nelson que, em 1965, cunhou
Neste momento, especificando-se o interesse

o termo hipertexto, no artigo File Structure for

no tema, propõe-se a análise do Hipertexto tam-

the Complex, the Changing, and the Indetermi-

bém dentro da dimensão do Ciberespaço, cuja

nate, que leu na conferência da Association of
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Computer Machinery. Definiu-o como escrita

hipertexto firma-se a ideia de que a informação

não-sequencial, ao contrário da escrita tradicio-

está inserida numa rede multidimensional, na

nal que, pela condição do texto e da sua apre-

qual cada ponto pode potencialmente ligar-se

sentação de forma sequencial no suporte-livro,

a outros, integrando milhares de sub-sistemas

é produzida para ser lida sequencialmente. Em

de conteúdos díspares (políticos, científicos,

1981, na sua obra Literary machines, Nelson fala-

técnicos, artísticos, etc.). A sintaxe do hipertexto

-nos de um texto não-sequencial, que bifurca

tornou-se, desta forma, um processo determi-

em diferentes hipóteses, através de blocos de

nante para a investigação em diferentes áreas,

texto interligados (links) que, aumentando as

bem como para os meios da Comunicação e

possibilidades de leitura do texto linear, per-

Produção, sobretudo pela capacidade (ou pelo

mitem ao utilizador estabelecer o seu próprio

menos a tentativa) de totalizar um conhecimen-

itinerário num espaço infinito. Dentro desta

to sempre em aberto e constante expansão.

abordagem teórica, Nelson propõe o modelo
Xanadu, um sistema hipertextual que interliga

Para uma análise mais criteriosa sobre as

documentos digitais, com o auxílio do suporte

problemáticas enunciadas a partir do conceito

electrónico. O seu objectivo era construir um

de Hipertexto e sobre as suas repercussões na

servidor de hipertexto que permitisse armaze-

cultura contemporânea, importa relacioná-lo

nar e cruzar toda a produção escrita mundial,

também dentro de outros âmbitos do saber.

onde todos os textos se ligariam uns aos outros

Perspectivas tão díspares como as da Teoria

e estariam disponíveis ao leitor através de uma

da Comunicação, da Semiologia, da Crítica

rede. Esta ideia foi levada parcialmente a cabo

Literária, da Estética ou da Cibercultura têm em

pela World Wide Web (www) que se estendeu

comum o estudo centrado num mesmo objecto

a todos os utilizadores, numa concretização

– o desafio à ideia de texto – e auxiliam um

efectiva da ideia de hipertexto no Ciberespaço a

entendimento mais fecundo sobre o conceito

partir de inícios dos anos 90.

de hipertexto. Deste modo, não se trata de
reconhecer nas novidades tecnológicas e no

Por outro lado, como refere António Guerreiro

suporte electrónico a condição de existência

(2006b, p.17), há quem reconheça ao hiper-

do hipertexto ou, tão pouco, de o encarar como

texto uma origem tão antiga quanto o texto

uma realização digital, que se potencia unica-

da tradição hebraica do Talmude ou mesmo, e

mente numa rede de nós e ligações virtuais do

epistemologicamente, como o próprio funcio-

Ciberespaço. Pelo contrário, a hipertextualidade

namento da mente humana: um sistema aberto

constitui-se como um lugar de determinações

(hiperligado) que organiza a informação de

textuais antigas e pode ser reconhecida nas

forma não-linear, no qual se estabelecem com-

mais variadas experiências: tanto na tradição

plexas relações associativas. Com efeito, seja na

literária, com Mallarmé (a ideia dos limites do

efectivação da noção de hipertexto num espaço

livro - a literatura que sai do livro); Calvino (Seis

virtual ou num universo mais amplo, com o

propostas para o novo milénio) ou Borges (Biblio-
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teca de Babel, que versa sobre uma biblioteca in-

plos, para a análise histórica, mais baseada em

finita), entre outros; como na tradição artística,

deslocamentos e transformações, do que numa

com o exemplo do projecto Immemory de Chris

racionalidade progressiva e contínua. Foucault

Marker ou Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Go-

refere limiar, ruptura, corte e transformação para

dard. Dentro de uma lógica de hiper-narrativas,

caracterizar a descontinuidade da nova teoria

muitos seriam os casos a nomear como origi-

da história, na qual interessa mais multiplicar

nando este pensamento. No cinema os filmes

as rupturas que confrontem a continuidade do

do David Lynch (Lost Highway; Mulholland Drive,

que de apagar os acontecimento em abono

Inland Empire, etc.) – elaborados a partir de uma

de estruturas fixas. Na noção de Arqueologia, o

narrativa mise-en-âbyme, construídos segundo

autor sublinha a impossibilidade de delimitar

uma lógica de labirinto que nos faz entrar e sair

as fronteiras de um documento (livro, texto,

do filme que por sua vez está dentro de outras

narração, atlas) – o monumento do passado –

narrativas – são exemplos peremptórios.

porque este será sempre reagrupado, inter-relacionado e organizado em conjunto com

No campo teórico, muitas foram as aborda-

outros documentos, criando novas relações

gens a uma noção de hipertexto como uma

e, portanto, novas resoluções. De acordo com

certa estética da deriva, do descentramento,

esta acepção, um texto acabaria assim por ser

da indeterminação (Derrida, Barthes, Deleuze,

sempre um nó, uma interligação dentro de uma

Foucault, Kristeva).

rede infinitamente maior.

Barthes (1999, orig.1970) apresentou a textuali-

Deleuze e Guattari (2004, orig. 1980) trazem-

dade como uma galáxia de significantes mais do

-nos o conceito de rizoma, em Mille Plateaux.

que uma estrutura de significados. Galáxia sem

O rizoma como construção de uma noção

início determinado, composta por elementos

filosófica de rede foi inspirado num diálogo com

dotados de reversibilidade, sem hierarquias e

a biologia (especificamente com a botânica).

com uma abertura para produção de sentido

Constituído por elementos permutáveis, que

indeterminada, baseada numa linguagem infi-

configuram sistemas sem centro(s), onde nada

nita. Esta proposta de texto assemelha-se então

está pré-definido e onde as ligações são feitas

a uma matriz hipertextual: texto composto

a partir de linhas que podem interligar um

de blocos de palavras, ou lexias, ligados por

ponto a qualquer outro ponto, nele se abole em

múltiplos caminhos, numa textualidade aberta,

definitivo uma ideia de hierarquia. Em desen-

ilimitada, sem início nem fim.

volvimento, o rizoma cresce e expande-se em
todos os eixos direccionais, sem nunca se fixar

Foucault (2005, orig. 1969), por sua vez,

num ponto determinado. Nesta multiplicidade,

aproximou-se do modelo da hipertextualidade

os autores elaboram a ideia de um livro-árvore,

ao considerar um novo tipo de racionalidade,

enquanto imagem do mundo, oposto ao texto-

com os seus efeitos e meios teóricos múlti-
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-rizoma, refutando, através desta noção, a lógica

vizinhança, de caminhos e atalhos. Em sexto

hierárquica do livro.

lugar, o princípio da mobilidade dos centros,
que nos permite compreender esta ausência de

Para Deleuze e Guattari, o rizoma – acentrado,

um único centro na rede hipertextual, havendo

não-linear, indeterminado – apresenta um

antes um conjunto diversificado de centros em

conjunto de seis princípios, os quais Pierre Lévy

perpétua mobilidade.

identifica e associa ao conjunto de princípios
abstractos do hipertexto (Lévy, 2004, p.25-26).

De outra perspectiva, ainda no que concerne as

Em primeiro lugar, o princípio de metamorfose,

diferentes abordagens dentro da teoria do tex-

o qual diz respeito ao permanente estado de

to, Kristeva, a partir do dialogismo de Bakhtin,

abertura e processo, construção e renegocia-

traz-nos a noção de intertextualidade na qual

ção, a que a rede, em permanente mutação,

efectiva a ideia de transposição (semiótica) do

submete as suas inscrições. Em segundo lugar,

texto num corpo dinâmico, que incorpora e

o princípio de heterogeneidade. O hipertexto é

transforma os elementos num novo texto, ou

composto por partes de natureza ou de espécie

mais especificamente no intertexto.

diferentes. A multimedialidade dos elementos
que compõem a rede hipertextual implica,

Finalmente, não obstante a alusão de ques-

efectivamente, uma perda de especificidade

tões que para o hipertexto são cruciais, como a

dos próprios média. Em terceiro lugar, o princí-

ausência de linearidade e a abertura textual, foi

pio de multiplicidade e de encaixe das escalas.

com Derrida (1968) e subsequentemente com

O hipertexto apresenta-se numa estrutura que

George P. Landow (1992) que a teoria contem-

é fractal, já que todos os nós da rede podem ser

porânea encontrou uma maior afinidade com

compostos por outras redes de nós e conexões.

o hipertexto, enquanto sistema aberto de uma

Em quarto lugar, o princípio de exteriorida-

nova linguagem electrónica.

de, o qual se reporta à inexistência de uma
ordem interna ou de uma unidade orgânica

Em suma, o hipertexto reconfigura o Universo

que regule a rede e a sua crescente expansão.

do Saber, apresenta uma nova possibilidade de

Na perspectiva de Lévy, o crescimento e a

trabalho, de estudo, que será tão mais interes-

composição da rede estão dependentes da

sante quanto maior for o seu entendimento,

colaboração colectiva, que é indeterminada e

alargando a sua dimensão técnica, ou carácter

desregulada. Em quinto lugar, o princípio da to-

de instrumento, como refere António Guerreiro

pologia. Não é possível descrever com precisão

(2006b), a uma dimensão teórica, na sua relação

um lugar a que o ciberespaço e a rede possam

com o Saber e a sua circulação.

estar associados. Não há mapa da Internet,
pelo menos no sentido tradicional de mapa: há
fluxos, há espaço sem centro onde tudo acaba
por funcionar numa lógica de proximidade e
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1.1. A abertura proposta pela
noção de Intertextualidade

são anteriores, seja como complemento ou
confronto, colocando-o em diálogo com novas
vozes e novas história(s) passadas; como alude

“Le texte est donc une productivité, ce qui veut

Babo (2007), o texto passa a ser a concretiza-

dire: 1. son rapport à la langue dans laquelle il se

ção de vários sistemas de signos a partir dessa

situe est redistributif (destructif-constructif ), par

convocação.

conséquent il est abordable à travers des catégories logiques plutôt que purement linguistiques; 2.

Se por um lado Bakhtin defende que a consti-

Il est une permutation de textes, une intertextuali-

tuição de todo e qualquer enunciado linguístico

té: dans l’espace d’un texte plusieurs énoncés, pris

se dá a partir de relações dialógicas entre o

à d’autres textes, se croisent et se neutralisent”.

autor e o discurso de outrem, por seu turno

(Kristeva 1969, p.52)

Kristeva avança a partir destas reflexões para a
noção de intertextualidade na qual o processo

O conceito de intertextualidade fundado por

de interacção e permuta semiótica de um texto

Julia Kristeva para explicitar as características

com outro(s) texto(s) passa a incorporar o fenó-

intrínsecas do texto contemporâneo – surge a

meno histórico-social (o texto cultural, o texto

partir dos estudos de Bakthin sobre a noção de

histórico e o texto social), bem como a noção

dialogismo e a decorrente polifonia nas relações

de ideologema, a função ambivalente através da

intertextuais. Aquilo a que Mikhail Bakhtin, teó-

qual se cruzam valores semióticos (significante/

rico russo, chamou dialogismo; para J. Kristeva,

significado) e sociais (a historicidade, neces-

que se baseou em Bakhtin, tornou-se, dentro da

sária para a materialização do sentido). Desta

teoria do texto, intertextualidade.

forma, do dialogismo e da polifonia, a noção de
intertextualidade cunhada por Kristeva efectiva

Bakhtin trouxe-nos a noção de que um texto

um avanço teórico que nos traz a noção de

não existe sem outro, quer como forma de

transposição (semiótica) do texto.

atracção ou de rejeição, abrindo a ideia de
diálogo entre duas ou mais vozes, entre dois

Assim, para Kristeva, o texto – a partir da

ou mais discursos. Como refere Maria Augusta

abertura da noção de ideologema – passa a ser

Babo (2007, pp.139-147), o discurso em Bakhtin

um corpo dinâmico, capaz de incorporar outros

é dialógico e jogo de intersubjectividade. Para

textos, mas sobretudo, capaz de os transfor-

Bakhtin, o que marca o romance polifónico

mar no texto específico (ou o corpus de textos

como um tipo particular de narrativa é a profu-

específicos), o Intertexto. O texto dinâmico (o

são de várias vozes e consciências. O dialogismo

intertexto) não se limita a compilar os frag-

e a polifonia referenciam e incorporam elemen-

mentos de outros textos (Babo 2007), mas

tos discursivos uns nos outros. Reconhecemo-

corporiza-os num novo momento, propondo

-los, por exemplo, quando um autor constrói a

um novo enunciado. Desta forma a intertextua-

obra com referências a textos e obras que lhe

lidade é uma referência ou uma incorporação
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de um elemento discursivo noutro, realizadas

Com efeito, uma importante questão trazida

a partir de um processo semiótico, primeiro, de

pela noção de intertextualidade e de hipertex-

absorção, e depois, de transformação destes

tualidade é a relação estabelecida entre autor

mesmos elementos. O resultado desta operação

e destinatário. Dentro do âmbito da abertura

– de recontextualização dinâmica – será, assim,

textual, enquanto mudança de paradigma no

um novo corpo discursivo, cuja transgressão

pensamento contemporâneo, explorada no

do seu sentido original ocorre, pois, a partir do

presente projecto, a noção de intertextuali-

fenómeno de ambiguização característico do

dade é tantas vezes citada precisamente pela

texto intertextual.

sua capacidade de ligar sujeito e destinatário,
sujeito que escreve e leitor que re-escreve o

Estabelecendo uma relação entre a intertex-

texto. Desta forma, o dispositivo hipertextual

tualidade e a hipertextualidade Gérard Genette

que se propõe pretende, também ele, repensar

(1982) falou-nos da relação (transtextual) que

o papel do autor e do receptor (ou da escrita e

une um texto B (hipertexto) a um texto anterior

do sujeito) de um texto (ou obra).

A (hipotexto), não como um processo de comentário, mas antes de incorporação declarada
ou derivação textual, materializadas através de
uma operação transformadora de síntese e/ou

1.2. Hipertexto, o debate sobre
a noção de descentramento

cruzamentos textuais (Torres 2013). No entanto,
para Genette a hipertextualidade foi exposta a

A noção de descentramento convocada por

partir das relações paródicas e imitativas entre

Derrida (1968) para definir a estrutura e o jogo

textos, de correspondência formal e de conteú-

do discurso, caracteriza um modelo textual

do. De modo diferente, Nelson (1965) definiu-o

aberto, não-linear, sem centro, que se aproxima

através da descrição de ligações explícitas e

de certo modo do modelo da hipertextualida-

tecnicamente processáveis entre documentos,

de, cuja lógica nómada, assente em fluxos em

de âncoras que ligam textos ou partes de textos

constante movimento e expansão, repensa,

entre si. O hipertexto electrónico, como alude

justamente, a forma de conceber uma estrutura.

Torres (2013), expressa técnica e funcionalmen-

Desta forma, Landow (1992), a partir do diálogo

te a noção de literatura como uma cadeia de

com o pensamento de Derrida, desconstrói a

relações intertextuais que, através do protocolo

noção de centro dentro dos princípios hiper-

técnico, se tornam explícitas, permitindo anco-

textuais, referindo-se a um sistema sem centro

rar num ponto x de um texto a ligação a outros

ou em constante recentramento, cujo vector de

textos. Estas relações podem ser pré-definidas,

organização discursiva se desloca, sem nunca se

marcadas textualmente com citações ou refe-

fixar num espaço pré-definido. Na possibilidade

rências entre textos, ou criadas posteriormente

de um espaço infinito, como propõe a abertura

pelo leitor que exprime o seu acto de leitura

da hipertextualidade, o centro não se pode fixar

activando nós e ligações dentro de um texto.

em nenhum ponto em específico, mas pode-
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-se localizar, momentaneamente, em infinitos

necessária uma estrutura, um sistema electró-

pontos possíveis, emprestados àquele que opera

nico, por exemplo, que permitisse a ligação de

o texto num dado momento.

diferentes produtores – o paradigma da rede
WWW. Ainda neste âmbito da análise, no ponto

Sobre o descentramento, Derrida (1968), no

em que mais se aproxima de uma teoria crítica,

texto A Estrutura, o Signo e o Jogo no Discurso

Landow considera a rede como uma totalidade

das Ciências Humanas, apresenta-nos a ideia

de termos inacabados, cujo sentido se completa

de uma espécie de morte da noção de centro,

na sua relação com outros a partir das relações

numa acepção tradicional, recolocando-o

complexas que os termos mantêm entre si,

como elemento funcional e não como entidade

sobre a multiplicidade de significados que estes

particular. Para Derrida, o centro só pode ser

podem evocar mediante a sua combinação com

pensado como ausência de, o seu locus é a au-

outros termos, caracterizando e enriquecendo

sência de possibilidade de transposição com os

um processo contínuo das novas produções

outros elementos da estrutura, concedendo-lhe

discursivas. Os jogos de linguagem que derivam

assim a mobilidade de que precisa para desfru-

do sentido dado à palavra rede, não teriam,

tar de um sistema hipertextual. A estrutura é,

portanto, regras fixas; apenas infinitas possibi-

assim, apresentada como uma rede, onde cada

lidades de permuta que trariam ao texto a sua

elemento está ligado a outros elementos ao

efectiva abertura.

mesmo tempo e de diferentes modos.
No livro Papier machine, Derrida (2001) quesEste paradigma da rede é justamente referido

tiona o próprio objecto-livro, os processos de

por Landow (1992) na convergência da teoria

escrita, a máquina de escrever e a mecanicidade

crítica contemporânea e da tecnologia, onde se

inerente à linguagem. No capítulo The book to

pontuam algumas concepções de rede que têm

come – a partir do poema de Mallarmé Un coup

sedimentado uma compreensão dos pressu-

de dés - , em torno do qual Blanchot escreveu o

postos do hipertexto. A primeira refere-se a

ensaio intitulado, precisamente, Le livre à venir -

este como um conjunto de blocos, nós ou lexias

Derrida apoia-se na noção de leitor de Mallarmé

unidos por ligações (links) dentro de uma rede,

para interrogar a linearidade textual, através

que possibilita diferentes trajectórias num texto

de um exercício visual, escrito em computador,

com elementos (electronicamente) interligados,

onde apresenta a desconstrução do texto, cuja

traçando uma analogia com o texto impres-

distribuição das letras e dos espaços do jogo

so. Num segundo modelo de rede, Landow

tipográfico subverte a linearidade e irreversibi-

propõe a inserção de diferentes lexias trazidas

lidade da paginação, propondo, pois, uma nova

por um autor ou complementadas por outras

leitura – sem centro – análoga à proposta de

textualidades, com a junção de lexias – termo

abertura textual presente do texto original.

de Barthes - de outros autores. Para a materialização desta produção discursiva seria ainda
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Outra abordagem à questão da estrutura do
texto (da abolição da figura de centro), dentro
da abertura hipertextual é a de Espen J. Aarseth

1. Hipertexto, A Tecnologia
como condição profícua a
uma mudança discursiva

(2005, orig.1997), que propõe os termos textões
para designar o conjunto de elementos escritos

Não obstante não ser exclusivo apanágio de

pelo autor e escritões para designar uma

uma linguagem electrónica, é no seio das novas

sequência de um ou mais textões construídos

tecnologias que o hipertexto encontra o seu

por cada um dos leitores através da escolha de

lugar de efectivação. Sem a produção prática

uma determinada trajectória dentro do texto,

que explicita o seu funcionamento, o hipertexto

cujo resultado será um novo texto, o cibertexto .

permaneceria apenas como processo mental

A textualidade (ou hipertextualidade) daqui

ou puramente num campo teórico. É, pois, a

decorrente, configurada a partir de blocos de

questão da tecnologia, como requisito para a

texto hiperligados, permite ainda multiplicar as

aplicação da mudança discursiva.

5

trajectórias da leitura e, neste sentido, multiplicar os sentidos que teria cada um destes textos,

Com a revolução das novas tecnologias, os

se lidos isoladamente.

novos media (digitais) vêm proporcionar
convergências e fusões no campo das artes e

Em suma, o hipertexto, tal como se consti-

da comunicação, desencadeando um conjunto

tui ao nível da sua sintaxe, seja num âmbito

de mudanças nas quais a linguagem tende

tecnológico seja ao nível da teoria crítica da

a adaptar-se às suas novas possibilidades. O

cultura contemporânea, tornou-se um processo

medium digital veio permitir o prolongamento

determinante para a investigação em todos

das capacidades do meio tradicional (inicial-

os campos da cultura. Reflecte uma nova

mente analógico), por um lado, e a abertura à

formulação da comunicação do conhecimento,

criação de novas tecnologias, como é o caso do

reconfigurando um universo em expansão.

computador, por outro. Dentro deste espectro
dos avanços da tecnologia digital, aliada às
combinações algorítmicas que o dispositivo informático possibilita, observemos, por exemplo,
o modelo da internet. Uma plataforma infinita

5 Cibertexto é um neologismo proposto por Aarseth a partir
da noção de cibernética de Weiner que, em 1948, se referiu
a uma ciência sobre o controlo e a comunicação no animal
e na máquina. Aarseth define como cibertexto todo o texto
que se organiza através de mecanismos que permitem ao leitor configurar caminhos, assumindo aqui o papel central de
utilizador, não apenas a um nível cerebral, mas inclusive num
“sentido extranoemático” (2005, p.19), já que há uma sequência semiótica que a teoria da recepção e a semiótica não contemplam. Aarseth utiliza o prefixo ciber, que substitui hiper,
colocando, pois, a comunicação literária e a textualidade nos
termos da automação.

que permite a comunicação personalizada e
multidireccional, em tempo real. A edição deixa
de ser um elemento estanque, para passar a
configurar uma nova realidade de comunicação,
onde todos podem participar na produção e
circulação da informação. Assim os esquemas
hipertextuais e interactivos das combinações
algorítmicas dos meios digitais apresentam um
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novo paradigma na formulação de discursos,

Com efeito, o argumento desta universalidade

bem como uma gigante mudança na sua lin-

comunicativa pode levantar problemas, como

guagem. Os dispositivos digitais de estrutura hi-

refere Manovich (2003), num texto onde analisa

pertextual – tanto online (world wide web) como

as obras presentes na Ars Electronica, no que

offline (CD-ROM) – denotam bem esse processo

se refere ao propósito conceptual (indispensá-

de metalinguagem. Resultante da combinação

vel) dos dispositivos tecnológicos, sem o qual

de informação textual díspar – imagens (ani-

eles acabarão por se transformar em artefac-

madas ou fixas), textos e sons – organizada de

tos virtuais inócuos, cuja obsolescência dos

forma a promover uma leitura (ou navegação)

softwares se encarregará de lhes ditar o fim. A

não linear, a comunicação constrói-se a partir de

tecnologia digital proporciona uma mudança

indexações e associações de ideias e conceitos,

na concepção dos conteúdos de comunicação

através de links, as portas virtuais, que nos levam

– produção através de processos electrónicos,

a infinitos caminhos e direcções.

acessíveis de forma ampla aos indivíduos – que
se não souber gerir os recursos oferecidos pelo

No hipertexto digital assiste-se à dissolução

medium e apenas os materializar num corpo,

dos centros de das hierarquias e o leitor é, ele

sem a intervenção artística/crítica do mesmo, os

próprio, produtor de sentidos dentro da obra.

transformará numa obra ineficaz e imprópria.

Através da estrutura textonómica proposta por
Aarseth (2005, orig.1997, p. 83), os textões, em
conjunto com os escritões, vão definir a trajectória dentro do texto que irá dar origem a um
novo texto. Para Aarseth, os textões referem-se,

1.1. A rede (www): plataforma
de representação de
novas discursividades

assim, aos signos verbais armazenados nos sistemas media, e os escritões aos signos verbais

A WWW (World Wide Web) sedimentada nos

produzidos no sistema media como resultado

princípios do Hipertexto, a partir da sua

das acções de um sistema utilizador (Mourão

especificidade técnica e dimensão conceptual,

2003). O teor de um dispositivo hipertextual é,

convoca novas discursividades. Como alude

desta forma, configurado a partir de blocos de

Babo (2006), a noção de rede WWW ganha uma

texto hiperligados que permitem multiplicar as

dimensão de configuração discursiva, sobretu-

trajectórias da leitura e os sentidos individuais

do pela regulação das práticas que ela agencia.

dos textos. Deste modo torna-se claro que o

Por um lado, a interface gráfica onde se reúnem

processo, seja linguístico ou conceptual, deixa

os dados (sons, textos, músicas, animações, etc.)

de se afigurar linear, sendo a experiência de

permite um acesso fácil e aliciante à multiplici-

leitura um estado circular, independente da

dade dos conteúdos. Por outro, este encontro

estrutura inicial do texto, unicamente subordi-

homogeneizado representa a perda dos limites

nado à acção do utilizador-navegador no espaço

individuais de cada conteúdo e consequente-

ou, mais precisamente, no Ciberespaço.

mente também a perda da singularidade dos
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mesmos. A rede abre novos campos à experiên-

híbrido e hipertextual (Babo 2006). O sentido

cia e devido à sua facilidade de acesso, a dimen-

final e aberto da comunicação fica, desta forma,

são da Web tem crescido de forma vertiginosa.

quase exclusivamente dependente do processo
de samplagens (Manovich 2007), operaciona-

Vejamos, os casos do Google, sites como a Wiki-

lizado pelo utilizador a partir de situações de

pedia, ou mesmo as redes sociais que possuem

mistura (mixing, sampling e synthesis), cortes

uma infinidade de páginas nos seus sistemas,

e transposições entre textos, configurando,

onde cada uma destas páginas apresenta o po-

pois, uma nova realidade de leitura. As infinitas

tencial de se interligar, através de links, a todos

opções que o utilizador tem disponíveis na sua

os pontos da rede, formando um gigantesco

navegação hipertextual, bem como na escolha

aparelho rizomático. A WWW é a grande plata-

de um percurso, vêm também trazer novas

forma de todos os hipertextos, uma biblioteca

pistas ao debate sobre as questões da preser-

mundial onde se apresenta a possibilidade de

vação do sentido primeiro do texto e o respeito

acedermos a todos os conteúdos (textos, livros,

pela leitura da obra. Estamos, desta forma, na

bancos de dados, sons, imagens, etc.) de forma

presença de uma mudança marcada por uma

labiríntica. Com efeito, a leitura através da rede

identidade plural, pós-electrónica, resultado de

afigura-se como o maior paradigma de uma ló-

uma evolução tecnológica, da qual emerge a

gica discursiva hipertextual, onde o texto deixa

noção de rede: uma plataforma; um meio com-

de ter limites de leitura e se passa a ler de forma

plexo; um hipermeio; ou ainda um veículo que

não-linear e não-sequencial.

corporiza vários meios simultaneamente.

Desta forma torna-se claro que a rede (www)
ganha uma crucial importância na configuração da discursividade, devido não apenas à
sua possibilidade técnica, mas essencialmente

2. A emergência do conceito
de medium nas novas
configurações discursivas

pelo carácter de efectivação das práticas da
abertura textual. A rede explicita relações que

Assistimos hoje em dia a uma abertura discur-

não tinham ainda encontrado um campo

siva introduzida pelas possibilidades das novas

técnico de actuação e que aqui ganham uma

tecnologias no campo das artes e da comunica-

dimensão ilimitada. Neste espaço (Ciberespaço),

ção. Inserido nas novas configurações sobre um

os conteúdos e as obras deixam de se situar

discurso estético, o conceito de medium passa

neste ou naquele ponto, como elementos es-

a fazer parte do seu plano central, sendo o me-

tanques e passam a localizar-se entre pontos. O

dium, como afirma McLuhan (2001, orig.1964),

dispositivo rizomático premeia a ligação de tex-

encarado como uma extensão do nosso corpo,

tos díspares, cujo conteúdo espalhado numa

que permite a sua total expansão e que, ao

cadeia infinita, sem critérios de continuidade

ultrapassar o seu potencial inicial, reconhece

temática ou géneros literários, gera o texto

nas novas possibilidade de representação,
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novas poéticas. Contudo, não estamos a falar

gicas. McLuhan fala explicitamente do meio,

de medium, artefacto tecnológico regulador de

enquanto uma extensão tecnológica, como

novos padrões estéticos mas sim de um sistema

meio ambiente que, por sua vez, funciona como

‘socio-tecnológico’ onde a ideia de media

um texto, com uma gramática própria. A ideia

cruza o campo de análise e do qual ressalta a

de que a forma rege as redes dos processos de

inegável importância dos meios tecnológicos

significação é absolutamente determinante

na produção e transmissão de conhecimento

para se apreender esta acepção de meio em

na actualidade, através das suas utilizações e

McLuhan. O ponto fulcral reside, pois, na arti-

apropriações, dentro de uma rede cultural.

culação entre a ideia de forma e os processos
de produção de sentidos, ou, nos termos dessa

Neste sentido, atentemos na observação que

mesma articulação, referida por McLuhan,

McLuhan faz ao modo como o novo medium

entre meio, mensagem e conteúdo. Neste sen-

vem alterar as diversas estruturas clássicas dos

tido, a intenção de McLuhan foi a de reflectir

processos de mediação e comunicação. Deixa-

acerca dos processos de comunicação, através

ram de ser os indivíduos a operar os dispositivos

dos novos meios tecnológicos (electrónicos),

de mediação, para serem os próprios dispositi-

ampliando a discussão da análise dos conteú-

vos de mediação a envolver toda a experiência

dos das mensagens, adoptando como eixo de

onde se situam os indivíduos. Deste processo

orientação uma investigação que tomasse o

decorrem operações de interpretação, selecção

meio como um todo, entendendo-o como uma

e edição de acordo com a estrutura de percep-

nova linguagem que re-forma toda a cultura.

ções, expectativas e experiências anteriores dos
indivíduos envolvidos, o que significa que entre

Por outro lado, Manovich (2001) apresen-

qualquer acontecimento e a sua chegada ao re-

ta – numa abordagem mais actualizada à

ceptor, ocorre uma série de acções de mediação

noção de novos media – cinco princípios-

operados pelo dispositivo.

chave que definem a emergência do
conceito de medium nas novas configurações

Em Understanding Media, McLuhan (2001,

discursivas. O primeiro destes princípios é o

orig.1964) repensa os problemas estéticos em

da representação numérica, segundo o qual

relação aos meios de comunicação, nomeada-

os objectos dos novos media, criados por

mente a ideia de meio, conteúdo e mensagem.

computador e através de código, podem ser

Os principais significados que McLuhan explora

quantificados. O segundo é o princípio da

na palavra meio são modo ou veículo para a

modularidade, onde um objecto apresenta

realização de diferentes operações, ganhando

uma estrutura modular autónoma, ainda que

um novo sentido se a operação em questão

em diferentes escalas. O terceiro princípio, da

for a comunicação: veículo de comunicação,

automação, refere-se à possibilidade que a

que, por sua vez, se apresenta como sinónimo

codificação numérica e a estrutura modular

dos diferentes media, de extensões tecnoló-

trazem às operações dos novos media no que
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concerne a manipulação e automação das
mesmas. O quarto princípio é o da variabilidade,
segundo o qual o objecto não é um estrutura

2.1. O efeito da Interactividade
a partir das possibilidades
do medium

fixa e pode existir em diferentes versões, a
partir dos mesmos dados. Por fim, o princípio

O desenvolvimento dos novos media tem

da transcodificação. Através do computador,

vindo a afirmar-se como um factor funda-

todos os objectos podem ser traduzidos para

mental na renovação do discurso acerca da

outros formatos. Manovich sintetiza assim,

comunicação, com especial enfoque para a

através destes cinco princípios ordenadores,

questão das mudanças operadas através desta

as tendências gerais relativas à cultura da

evolução tecnológica, nos respectivos dispo-

computação do novo medium.

sitivos comunicacionais que permitem agora
uma reorganização espacial, de união do autor

Com, efeito, esta nova linguagem, e num

e leitor (transmissor e utilizador). O medium

contexto de reorganização da percepção e

passa a permitir a comunicação numa rede

da experiência, potenciada pelo medium, traz

de múltiplas representações e interpretações,

novos elementos para uma análise estética.

que se aproximam a partir de processos de

A arte, para além de se servir do uso dos

interacção, através da interface. O conceito de

media, pode ser pensada também através do

medium traz-nos a possibilidade de exploração

processo de comunicação que se representa,

do potencial interactivo na medida em que o

mais por um sistema ou uma estrutura, do

carácter rizomático é incorporado na produção

que por um motivo ou um objecto. Assim

e o leitor-utilizador é inserido numa actividade

o sentido da obra está permanentemente

conjunta de produção simbólica. A comuni-

em construção, num diálogo e partilhas

cação que daqui nasce é, pois, resultado da inte-

mediados por tecnologias. Nesta perspectiva, a

racção entre autor e leitor, a qual resulta numa

comunicação da uma obra dentro do espectro

comunicação, ela própria geradora de sentidos.

da emergência do conceito de medium no

O conceito de interactividade permite, desta

discurso artístico ganha novas abordagens. A

forma, explorar a relação entre obra, artista e

arte feita em torno do conceito de medium, ou

fruidor, privilegiando a ideia de obra enquanto

uma media art deve ser entendida enquanto

processo aberto, inserido numa rede, sensível a

sistema de comunicação e de processos

múltiplas interacções.

intersubjectivos que propõem uma relação de
comunicação com todas as partes envolvidas.

À semelhança do texto em rede, ou do hipertexto já referido em cima, também a obra em
rede activa o diálogo com os vários pontos
dessa rede, a partir da sua condição de abertura
a interferências (interacções) exteriores à obra
original. Com efeito, o ciberespaço é o lugar de
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excelência dos processos de interacção, ligando

e de carácter experimental, o grupo lançou

máquina e indivíduo, num espaço aberto à

as bases de uma hiperescrita, marcando uma

sua acção enquanto utilizador. Vejamos os

viragem essencial na forma de trabalhar o texto

exemplos das diferentes plataformas abertas

literário, trazendo ao debate a questão dos

à experiência da hipertextualidade, na qual o

constrangimentos técnicos versus a liberdade

utilizador, outrora espectador, tem a possibilida-

da literatura, liberdade esta que propõe uma

de de aceder a conteúdo hipermédia, como é o

reconfiguração das categorias clássicas da

caso das operações textuais processadas pelos

textualidade.

dispositivos da poesia visual, campo explorado
por Rui Torres nos sítios http://po-ex.net/ e http://

Em suma, o que se pretende abordar a partir

www.telepoesis.net/ onde se desenvolve a temá-

da análise da interactividade, resultante das

tica da Poesia digital, combinatória, interactiva

possibilidade do medium, é a evidência com

e/ou electrónica, escrita digital e hipermédia. A

que esta re-articula os papéis de autor e fruidor,

partir do dispositivo hipermédia, de forma alea-

evocando o debate acerca desta experiência

tória, vamos interagindo no texto experimental,

nos novos caminhos discursivos. A interactivida-

superando os limites das teorizações de géne-

de agencia a relação entre o enunciado e o seu

ros, e assistindo à transgressão das convenções

receptor não só enquanto fruidor, mas sobretu-

gramaticais dominantes. Adopta-se, pois, uma

do enquanto utilizador e produtor de sentidos.

perspectiva de descoberta de novos caminhos,
cuja interacção por parte do utilizador é essencial para a concretização do enunciado.
Neste sentido, o campo da poesia experimental
ganhou, com as possibilidades tecnológicas,
novos pontos de apoio para a efectivação do

3. A convergência dos
pressupostos hipertextuais
na arte contemporânea:
Immemory de Chris Marker,
um caso exemplar

jogo semântico explorado no discurso poético.
O Poema visual pode agora fazer uso da inte-

«Je pense à un monde ou chaque mémoire pour-

ractividade proporcionada pelo medium para

rait créer sa propre légende.»

reforçar as suas características experimentais.

Chris Marker

Como relaciona Babo (2011), a ciberliteratura

(in http://www.chrismarker.org/about/)

associada às possibilidades do medium foi
também determinante na exploração criativa

A estrutura do hipertexto (reticular, feita de

da escrita, proposta pelo grupo francês OuLiPo

ligações) pode ser, de certa forma, comparada

(Ouvroir de Littérature Potentielle) e baseada em

ao funcionamento da mente humana, com os

experimentações literárias através de dispositi-

seus processos de elaboração multilinear. O

vos ainda analógicos. Aliando as possibilidades

caminho é exclusivamente definido através de

expressivas das práticas literárias, ficcionais,

trajectórias múltiplas que configuram novas
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discursividades. De acordo com a noção de

do que podemos usar este processo criativo e

hipertexto, o espaço passa a ser uma figura

tecnológico para revelar o modo como o nosso

sem fronteiras, sem delimitações, de derivação

universo pessoal é construído, desenhado e

e, pois, potenciador de uma rede de relações

modelado e, em última instância, para mostrar

intersubjectivas.

a maneira como o visitamos. No projecto Immemory, é o software/máquina que assegura que

Desta forma, é da abertura do texto enquan-

as combinações de imagens nunca se repitam,

to novo espaço discursivo que falamos aqui:

tornando sempre único cada enquadramento

primeiro, da compreensão daquilo que pode

de memórias. O CD-ROM é feito de fragmentos,

ser uma aproximação à noção de hipertexto

textos, fotografias, excertos de filmes e de ban-

e, depois, da análise da transferência dos seus

das sonoras, etc., colocados no dispositivo, um

pressuposto teóricos para os meios que tornam

CD, num regime de acumulação que é utilizado

profícuo o seu desenvolvimento prático e a con-

como estratégia criativa para que o utilizador,

vergência do seu sistema na cultura contem-

ao navegar por estas imemórias, participe na

porânea. Os recursos tecnológicos e teóricos

construção de um universo pessoal que nesse

propostos pelo sistema, técnico ou mental, do

momento já não é exactamente de ninguém,

hipertexto propiciam discursos artísticos sem-

ou melhor, passa a ser o resultado da interactivi-

pre em potencial expansão, adequados a um

dade entre o conteúdo e a trajectória escolhida

mundo pós-moderno, onde a produção artística

pelo utilizador.

se libertou de regras e modelos que a façam
obedecer a um fio contínuo, linear, historicista.

Marker é um dos muitos artistas que se apropriou de sistemas tecnológicos, bem como

Com efeito, vejamos o caso exemplar de uma

das problemáticas daí resultantes, na criação

obra que se caracteriza pelo seu sistema de nar-

de sistemas onde a questão da virtualidade e

rativa aberta, o CD-ROM interactivo Immemory,

do Ciberespaço se torna a estrutura ideal para

realizado por Chris Marker. No projecto, comis-

materializar uma concepção artística. As novas

sariado pelo Centre Geoges Pompidou e realiza-

formas de produção e comunicação de conhe-

do entre 1992 e 1997, Marker (1997) transfere

cimento configuram uma nova realidade, cujas

(a partir da digitalização) as suas memórias –

discursividades se regem por novos princípios,

textos, fotografias, excertos de filmes e bandas

marcados por uma espécie de promessa de um

sonoras – para um suporte digital tornando-as

saber aberto, em permanente crescimento, mar-

comensuráveis a uma lógica de montagem hi-

cado por um sistema integrado de vários sub-

pertextual. Neste regime de samplagem, Marker

sistemas interligados, sem limites de extensão.

(s.dat, orig.1997) assume uma estratégia criativa

Os novos media, ou as novas linguagens que daí

em que as imagens, enquanto imemórias, são

advêm, permitem explicitar estas ligações que

permutáveis mediante a sua associação com

de outra forma permaneceriam unicamente

outras memórias e recordações, argumentan-
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como princípios teóricos da estruturação da

Autores Vários. (1986) Bestiário de Chris Marker,

mente humana.

Lisboa, Livros Horizonte.

Neste sentido, as estruturas do hipertexto, a

tuels. Disponível em http://www.bocc.ubi.pt

partir de alguns Softwares, oferecem inúmeras

[consultado em 15.02.2013]

possibilidades na criação de obras abertas,

Babo, M. (2006) A rede e as suas intermedia-

permitindo ao espectador/utilizador navegar

ções. In: Mourão, J. (org.) Revista de Comunica-

pela interface de forma criativa. A evolução

ção e Linguagens, n.37, Lisboa, Relógio d’Água

tecnológica da contemporaneidade instiga

Editores, pp.135-142.

este pensamento e dá-lhe uma possibilidade

Babo, M. (2011) Para uma arqueologia da ciber-

material (ou virtual) de existir e se poder efecti-

cultura. In Revista de Comunicação e Linguagens,

vamente experienciar. Estas práticas discursivas,

n.42, Lisboa, Relógio d’Água Editores, pp.229-

de utilização de metodologias de agenciamento

237

de sentidos, em inúmeros objectos artísticos,

Barroso, E. (2013) Palavra e Pintura em trocas de

como é o caso de Immemory de Marker, ou de

papéis. Concretismo, experimentalismo e artes

muitos outros exemplos da web art, viabilizam

plásticas em Portugal. In: Torres, R. (dir.) Revista

uma leitura multilinear, de modo que o acto de

Cibertextualidades 05. Porto, Ceclico / Universi-

fruição se torna simultâneo ao da navegação,

dade Fernando Pessoa, pp.143-163

Babo, M. (2000) Autour des rapports intertex-

atribuindo ao espectador da obra a função de

Barthes, R. (1999, orig.1970) S/Z, Lisboa, Edi-

ser ele também responsável pela construção de

ções 70

sentidos dentro da mesma.

Bush, V. (orig.1945), As We May Think. Disponível
em http://www.theatlantic.com/magazine/
archive/1945/07/as-we-may-think/303881/
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Portela, M. (2013). Scripting Reading
Motions: The Codex and the Computer
as Self-Reflexive Machines. Cambridge,
MA: MIT Press. [Recensão Crítica]
Bruno Ministro1

Em Scripting Reading Motions: The Codex

de que nos fala Portela – e que, portanto, terão

and the Computer as Self-Reflexive Machines,

algo a acrescentar ao conhecimento do meio

Manuel Portela faz um estudo atento e

impresso e do meio digital.

pormenorizado do uso expressivo do livro e
dos media programáveis na construção dos

O que une todas estas obras é o facto de

actos semióticos e interpretativos a partir dos

nelas podermos encontrar uma inscrição

quais o/a leitor(a) produz sentido. O que Portela

dos mecanismos e protocolos de leitura

estuda aqui é também a leitura, uma leitura

incorporados na própria escrita e no meio

específica num tempo específico e a partir de

em que esta se inscreve. Características

materiais específicos.

como a generatividade, permutatividade,
combinatorialidade ou interactividade

O autor recorre a um alargado conjunto de

revelam-se elementos significativos na

trabalhos criativos para, através de abordagens

produção de textos dinâmicos. O código,

close-reading, mostrar como algumas das

entendido como conjunto de instruções

características estruturantes do meio digital

para realizar tarefas de leitura específicas,

estão presentes, por meio da simulação e

é agente activo tanto no meio electrónico

emulação, em certo tipo de obras produzidas

como no meio impresso. Manuel Portela

em suporte papel. Isto é aplicável a obras

põe à prova esta sua hipótese ao analisar as

que, produzidas recentemente, apresentam

relações que meio impresso e meio digital

características de digitalidade na exploração

estabelecem com um mesmo texto ao dele ser

que fazem das ferramentas e conceitos

feita uma recodificação electrónica ou uma

electrónicos na concepção e produção do

representação digital. Nestes casos, o que

códice, mas também engloba trabalhos

acontece é que, no processo de remediação, o

produzidos antes da invenção do computador

meio digital acaba por relevar a complexidade

ou do seu uso massificado. Por outro lado, há

do meio impresso:

ainda um conjunto de projectos digitais que
apresentam características de livro – o bookness

1 Mestre em Edição de Texto, Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Doutorando em Materialidades da Literatura, Centro de
Literatura Portuguesa e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Portugal. Email: brunosantos4@gmail.com
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"Digital transcreations seem to make clear that

contacto que o/a leitor(a) estabelece com elas.

releasing poems from paper-based bibliographic

A leitura destas obras é feita num processo de

coding is no so much a way of showing

aproximação, talhado pelo leitor em sucessivos

the limitations of the printed page as it is a

momentos de descodificação dos elementos

demonstration of the astonishing complexity of

encriptados no poema. Esta leitura processual

its topology as a signifying mechanism". (165)

é feita de sucessivos movimentos oculares
em loop contínuo, sendo os mecanismos de

Esta complexidade encontra-se particularmente

percepção visual extremados. Daí advém a

evidenciada em textos concretos, visuais e

concepção do corpo – neste caso, visão e

experimentais e nos livros de artista. Neles,

cérebro – como elementos vitais no processo

encontramos uma série de operações formais

de leitura.

codificadas materialmente na página ou no
códice que pretendem levar a que o corpo dos/

Tudo está dito (1974), de Augusto de Campos,

as leitores/as se movimente no corpo da obra,

não é um poema passível de ser lido num

daí despontando a consciência dos seus próprios

simples relance, uma vez que exige que o/a

mecanismos de leitura e respectivos processos

leitor(a) descodifique através da leitura as

de significação. É a este processo que Manuel

informações que se encontra codificados no

Portela dá o nome de scripting reading motions.

poema pela sua escrita. A forma labiríntica
como o poema visualmente se apresenta

Ao longo do livro, Portela destaca, uma e outra

desencadeia uma tensão entre visível e legível

vez, a relevância crítica da auto-reflexividade

(26), convocando o/a leitor(a) a definir os limites

e das funções processuais dos códigos do

das palavras, uma vez que estas se encontram

códice e do computador. São elas que nos

dispostas no espaço gráfico sem separação.

dão pistas, não só sobre os meios de inscrição,

A leitura não é, portanto, directa no olho e no

mas também sobre o modo como a partir

cérebro, exige um movimento ocular segundo e

deles o sentido emerge. Processo dinâmico e

terceiro e tantas mais deambulações quanto as

negociado, o acto de produção de sentido em

que forem necessárias. Travada essa batalha, o/a

ambiente digital é sempre entendido neste

leitor(a) apercebe-se – ou vai-se apercebendo

trabalho como acto partilhado na interacção

já na leitura em processo – como o que o

entre humano e máquina.

poema diz está intrinsecamente ligado à forma
que adopta e que Manuel Portela sintetiza do

Para mostrar a solicitação do engajamento do

seguinte modo:

corpo do leitor com a obra textual, Manuel
Portela percorre, no primeiro capítulo de

"The text plays with the modern desire of saying

Scripting Reading Motions, um conjunto de

new things and, at the same time, the recognition

obras em suporte papel que não podem

of the impossibility, on the one hand, and

ser totalmente percepcionados no primeiro

imperfectibility and repeatability, on the other,
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describe the creative tension between artistic

codificador do mundo. Num primeiro relance,

legacy and the inexhaustible expressive use of

o que vemos no poema de Hatherly é uma

codes". (28)

composição visual que recorre à caligrafia
enquanto elemento gráfico. No entanto, como

O poema concreto Código (1973) é, também

Manuel Portela atenta, para além deste nível

ele, dado como exemplo da exploração que

de leitura, a que o autor chama de macrovisual,

as poéticas concretistas fizeram da linguagem

existe um nível de microlegibilidade (31): para lá

verbal e das práticas plásticas de forma a

da apreensão geral da visualidade do poema,

encriptar num espaço exíguo uma elevada

o/a leitor(a) pode encetar um movimento

quantidade de informação significativa. Se, à

de leitura pormenorizada, descodificando

primeira vista, o poema de Augusto de Campos

o conteúdo verbal que é transportado de

parece não conter elementos verbais, depressa

forma mais ou menos reconhecível pela letra

o/a leitor(a) se dá conta de como o poema

caligráfica da autora.

não é composto por outros elementos senão
por signos alfabéticos – «[a]s eyes search for

Em Escrituras superpuestas (2002), conjunto de

letter forms, they gradually realize that the

pinturas também publicadas como postais,

word código has been written as if letters had

Bartolomé Ferrando faz uso da ambiguidade

been nested within each other based on their

provocada pela sobreposição de palavras num

geometric similarity» (28-29). Esta similitude

espaço confinado, exigindo do/a leitor(a),

entre significantes, nota Portela, emula o

à semelhança dos poemas anteriores, um

código binário (29), na medida em que cada

esforço de leitura – «[r]eaders are expected

significante se apresenta como uma instância

to disentangle letters and words that overlap,

de uma mesma matriz, perfeita e ausente,

that is, to disimpose them and recover their

que engloba num mesmo elemento todas as

usual forms.» (33) O emaranhado que resulta

variações que, simultaneamente, o transformam

da tensão entre a materialidade da pintura que

em elementos distintos. A disposição dos

parece sobrepor-se à materialidade verbal faz

significantes no espaço gráfico convoca

com que cada pintura de Ferrando seja também

a concepção labiríntica da leitura (29), se

uma reflexão sobre o seu suporte de inscrição.

olharmos para o poema enquanto estrutura em

E, daí, emergem os múltiplos níveis do acto de

duas dimensões, mas encerra também a ideia

leitura: «reading as deciphering traces, reading

da linguagem enquanto vórtice e vertigem (29),

as recognition of signs, reading as vocalization

se entendermos a concentricidade do poema

of graphical notation (vocal interpretation),

enquanto espaço em três dimensões.

and reading as a series of embedded semantic
and hermeneutical operations (conceptual

Em Carta cheia de esperança (1975) Ana
Hatherly explora o gesto da mão que escreve
enquanto agente criador de sentido e, portanto,

interpretation).» (33-34)
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Na sua série de poemas intitulada Poemobiles

foge na página (Ferrando) enquanto mundos

(2010) Augusto de Campos e Julio Plaza

potenciais se abrem, se fecham e se voltam a

conduzem a demanda de acção do/a leitor(a)

abrir em vários tons (Campos e Plaza).

por um diferente caminho, construindo
um conjunto de poemas que, para além da

Estes trabalhos têm, por isso, dois níveis

exigência dos movimentos ópticos, exigem

de auto-referencialidade: refletem o seu

também o manuseamento táctil do móbil na

próprio meio de inscrição, com as respectivas

apreensão dos sentidos do poema. Como refere

implicações; e refletem a natureza e

Portela, um dos interesses desta série é que

mecanismos da linguagem, sua matéria e

passa da sugestão de movimento característico

seu fazer. Em ambas as dimensões, a reflexão

das poéticas visuais e concretas e entra no

autotélica que estas obras fazem é sempre

domínio do movimento cinematográfico

sobre os processos de escrita e de leitura

(37). Ao fazê-lo, estes artefactos colocam em

– ou de escrileitura, diria Pedro Barbosa

evidência a natureza dinâmica do texto (38),

– na medida em que escrita e leitura são

ainda na esteira das práticas experimentais do

apresentados por Portela como processos

século XX, as quais, segundo o autor, «have

co-dependentes, dinâmicos, performativos,

been driven by a desire of animating written

iterativos.

signs as symbolic tokens of the presence of life
in writting» (37)

Em Touch: Six Scenes on the Paradox of Screen
Touching (2009) Serge Bouchardon explora

A tensão entre legível/ilegível, apreensível/

a ambiguidade da palavra «touch», fazendo

inapreensível, nota Portela, encontra-se

referência ao desenvolvimento das tecnologias

presente em todas estas obras. Nelas, é exigida

tácteis numa era que aparenta afastar-se

a participação do/a leitor(a) enquanto agente

do toque humano e entre humanos. Nas

activo, performativo, na descodificação dos

palavras de Manuel Portela «[h]uman-machine

sentidos traçados no poema – não é só a

interactions mediated by the sense of touch are

escrita que é feita de movimentos plurais,

recontextualized through those literary uses of

também a leitura o é. Feita, refeita ou desfeita

the sense of touch as metaphorical expression

a interpretação, o leitor dá-se conta de como

of the possibilities of connecting with others

algumas destas obras fazem referência a

and with oneself.» (43) Como é característico

si mesmas e aos processos que ajudam a

dos ambientes interactivos multimédia, Touch

desencadear no/a leitor(a): tudo está dito

exige do/a leitor(a) uma acção contínua no

(Campos) e tudo é dito nesse código a que

processo de fruição da obra – «[e]ach textual

chamamos linguagem (Campos), combustível

stage requires moving and clicking the

das máquinas semióticas sempre a reinventar

mouse and, in one instance, blowing into the

uma mesma leitura (Hatherly), uma leitura feita

microphone. Each mode of touching alluded to

corpo que escreve com os olhos, caminha e

in each verbal/audio/visual text is replicated in
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the tactile interactions mediated by the mouse.»

dos exemplos que é dado é o da ausência

(42) Aqui o corpo do/a leitor(a) é já outro: a mão

de um capítulo, materializado na inclusão

que toca nunca toca o objecto, como faria nos

de dez páginas em branco no seu lugar e

Poemobiles de Campos e Plaza, apenas acede à

acompanhado por referência directa a tal facto

sua representação virtual e até esse percurso é

por parte do narrador; há também um capítulo

mediado pela máquina e pelos seus periféricos

inacabado e que deixa um desafio ao/a leitor(a):

(ecrã, rato, colunas, microfone). Não obstante,

«do it yourself». Uma outra característica

Manuel Portela parece chegar à conclusão de

da obra a que Manuel Portela dá destaque

que as implicações da leitura mediada pela

é a existência de páginas únicas em papel

máquina não são assim tão distintas quando

marmoreado em cada exemplar do livro. Esta

comparadas com a leitura dos outros textos

técnica plástica tem como base a aleatoriedade

ergódicos anteriormente analisados – «[r]

e, por isso, leva à produção peças únicas. Para

eading is experienced as reciprocal haptic and

Portela, estas páginas representam material e

affective exchange: I touch the text, and the text

simbolicamente a presença da indeterminação

touches me.» (43)

e singularidade na obra de Sterne:

No romance The Life and Opinions of Tristram

"Random blots, points, and lines of color on

Shandy, Gentleman (1759-1767), é Laurence

each of the marbled pages can be read as a

Sterne quem vai à procura de tocar o leitor.

visualization of the indeterminacy that results

E, aqui, o uso que faço do verbo “tocar” não

from interplay between codex signifiers and

é metafórico, nem Sterne é apenas a figura

narrative signifiers. The interaction between

que coloco no centro da narrativa. Narrador e

writing and reading is vividly expressed through

autor coincidem uma vez que a própria obra

those randomly produced abstract patterns

se apresenta como um romance que está a

– patterns that have to be produced anew for

ser escrito à medida que o leitor vai lendo o

each single copy of each new edition, thus

livro que tem nas mãos. O leitor encontra-se,

guaranteeing that the singularity of the reading

portanto, perante o poder criador da leitura,

event becomes materially and symbolically

a alucinação de que fala Friedrich Kittler. A

marked in each marbled page". (52)

narrativa é constantemente interrompida,
quer por interpelações do autor-narrador

No seu conjunto, todas estas características

ao/à leitor(a) e alusões ao processo de leitura,

fazem de Tristam Shandy um meta-livro (44),

escrita e publicação, quer por especificidades

uma reflexão social sobre o acto de escrita e de

tipográficas, topológicas e materiais do

leitura e sobre a reprodutibilidade técnica na

próprio livro.

produção e difusão do livro, numa exploração
meta-narrativa que antecipa na escrita e no

Segundo Manuel Portela, o códice apresenta
características auto-reflexivas (44-45). Um

próprio códice as práticas de leitura futuras.
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A obra de Tom Philips A Humument: A Treated

criação, esta em particular, mas a criação no

Victorian Novel (1970-1975) tem como base

geral, a procura de uma hipotética estrutura

o processo de sobreposição de desenhos e

geral a partir da prática sobre um material em

pinturas sobre um texto previamente existente,

concreto?

sendo que é o gesto do autor que vai destacar
determinadas palavras e fazer com que

Petit poèmes à lecture inconfortable (2005-2011),

outras fiquem ausentes ou semi-presentes. O

de Philippe Bootz, são um conjunto de poemas

princípio é, portanto, o da recombinação de

electrónicos pautados pela ilegibilidade dos

elementos através do trabalho directo sobre as

elementos textuais que o constituem. De modo

páginas do texto-base. O resultado é um texto

a tornar os elementos legíveis, o/a leitor(a)-

novo que mantém as marcas do processo de

utilizador(a) vê-se obrigado a manipulá-los,

autoria, sendo que esta autoria se evidencia

mas essa sua acção acaba sempre por se revelar

aqui enquanto escrita-leitura, montagem. Para

ineficaz, uma vez que ao agir sobre um dado

Manuel Portela a obra de Philips «offers a model

significante de modo a torná-lo perceptível,

for the inscription of individual acts of meaning

outros elementos há que se tornam ilegíveis

production in the general forms, patterns, and

(70). Estamos, assim, de novo perante um texto

artifacts of culture» (57). O texto que serve

dinâmico: dinâmico porque animado de uma

de matéria e estrutura ao novo texto nunca

vida própria traduzida no movimento dos

deixa de estar presente, sendo estabelecida

significantes e dinâmico porque receptivo à

uma relação dialéctica entre ambos através

acção do/a leitor(a), ainda que o seu intuito

da tensão da presença fantasma do primeiro

seja gerar frustração pela imposição de uma

códice na constituição da meta-representação

consciência da impossibilidade de controlo

do novo livro (65). À semelhança de outras

sobre os elementos do poema (70).

obras exploradas anteriormente por Portela,
o autor também encontra no treated book de

Os poemas analisados por Manuel Portela no

Philips léxico que aponta para o acto de criação

primeiro capítulo de Scripting Reading Motions,

e para o próprio códice:

para além das características já destacadas, têm
em comum o facto de podermos encontrar

"The self-descriptions are locally valid as

na sua base a tentativa de inscrição no corpo

descriptions of the particular form of the text or

da própria obra de uma consciência dos

graphical pattern or picture on the page on which

mecanismos de leitura – «to make readers

they occur, but many of them are also globally

aware of their act of reading as a dynamic

valid as descriptions of the features and method

intervention in a field of signifiers.» (73) E é

of this whole codex". (64)

precisamente por aqui que o autor segue a sua
investigação no segundo capítulo do livro. A

E não será que podemos extrapolar e entender
esta reflexão não só como sendo sobre a

este ponto, uma e outra vez, voltará.
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No segundo capítulo do livro, Manuel Portela

que estão à espera de ser descodificados

faz uma análise atenta de vários livros de

pelo/a leitor(a) num processo de habituação

artista de Johanna Drucker, dando destaque

e desabituação, numa leitura em progresso

às características destes códices enquanto

e retrocesso – «[b]ecause the foregrounded

codificadores da leitura através da sua

text uses contrasting type sizes and styles, the

tipografia, materialidade e topologia. Em certa

result is a dynamic engagement of readers in

medida, estes livros são artefactos radicais

deciphering words and sentences while moving

que, através da exploração das características e

between the background and foreground

limites do códice, contêm uma reflexão sobre o

plane.» (85) Este processo desencadeado

que é esse objecto a que chamamos livro.

no corpo do/a leitor(a) está já codificado no
próprio corpo da obra e é por ela coreografado,

Johanna Drucker é autora de um alargado

funcionando para Portela como mais um

leque de livros de artista que, segundo o

exemplo de auto-reflexividade despoletada

autor de Scripting Reading Motions, têm em

pela intervenção formal sobre os códigos

comum o facto de se oferecerem para ser

bibliográfico e linguístico (88-89).

experenciados enquanto objectos em papel
(88). Na sua prática artística, chama a atenção

O trabalho criativo de Johanna Drucker

Manuel Portela, a autora condensa um vasto

apresenta-se também como trabalho crítico,

conjunto de técnicas das mais variadas

em relação ao meio de inscrição e aos modos

tradições de imprensa (79), acabando os seus

de inscrição. Mas Drucker trabalha também em

trabalhos por constituir uma reflexão sobre

áreas críticas – não deixando de ser criativa. É

a história dos meios e técnicas de produção

ela a responsável pelo arquivo digital Artists’

bibliográfica. O modo como estes elementos

Books Online, alvo de uma análise minuciosa por

se relacionam entre si num mesmo códice e o

parte de Portela no seu livro.

modo como o códice se relaciona com esses
elementos tem implicações na significação da

Desde os anos 1990 a esta parte, campos

obra, posto que «she investigates the relation

de estudo como a crítica textual têm vindo

between the visuality of language as embodied

a sofrer modificações proporcionadas pelo

in typography (typeface, type size, type style,

desenvolvimento das novas tecnologias. O

typesetting, page layout) and narrativity as

hipertexto electrónico tem influenciado em

an effect of verbal montage within the full

grande medida este redireccionamento, não

dynamics of codex structure.» (80)

só por trazer alterações ao modo como a
informação é visualizada, mas também devido

Na análise atenta que faz de From A to Z (1977)

à estruturação que aplica aos dados que

e The Word Made Flesh (1989), Portela destaca o

manuseia, afectando a forma como estes se

uso da tipografia e das estruturas bibliográficas

organizam e relacionam na base de dados – «[t]

enquanto elementos significativos (81), signos

he use of books for modeling books, which had
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been the basis for the critical edition rationale

(93). Assim, acabam por perder-se muitas

in textual and bibliographic studies since the

das características de códices que exploram

Renaissance, was thus challenged by the use of

a sua própria estrutura física, uma vez que a

networked computers for modeling books.» (90)

representação que deles é feita leva a que estes
se vejam obrigados a adaptar à perspectiva

O encontro do átomo do papel com a sua

planográfica do ecrã (93), vendo desvanecidos

representação binária é encarado por Manuel

os seus atributos visuais e perdendo as suas

Portela como uma acção desencadeadora de

características materiais (98).

instrumentos críticos recíprocos que permitem
entender com maior profundidade tanto o meio

Partindo do princípio de que urge fazer uma

impresso como o meio digital:

representação digital deste tipo de obras – até
porque o facto destes objectos explorarem

"Metarepresentation of codex forms through

radicalmente as características do livro

markup tags, metadata, and database models

(bookness) permite-nos pensar o que é um livro

provides the occasion for a critical encounter

(93) –, Manuel Portela convoca o exemplo do

with both the bookness of the book and the

arquivo digital Artists’ Books Online, «a digital

digitality of the hypermedia database, including

archive possessed of the paradoxical desire

its procedural, encyclopedic, navigational,

of remediating what cannot be remediated.»

self-documentary, participatory, and socializing

(94) Concebido e desenvolvido por Johanna

affordances". (91)

Drucker, o Artists’ Books Online pretende ser um
instrumento de produção de conhecimento

Mas, se a recodificação de obras textuais

assente na tecnologia (94), funcionando

lineares já não é uma tarefa simples, o que

como repositório de fac-símiles, metadados

dizer de obras como os livros de artista? A este

e textos críticos relacionados com um largo

respeito, Portela argumenta que ainda não foi

número de livros de artista. Na construção

encontrado um modelo capaz de resolver de

do arquivo, refere Portela, tentou-se a todo

forma cabal esta tarefa (92). As dificuldades

o custo evitar a perda das características do

têm que ver com a diferença entre os meios

livro (bookness) na transposição das obras

visados, o que acaba por afectar duplamente as

para a plataforma electrónica. Obviamente, as

obras no processo de remediação. Deste modo,

especificidades materiais do livro físico acabam

têm sido seguidos princípios de representação

por estar ausentes na sua representação

fac-similada, em que as páginas do livro

digital, mas, de modo a atenuar esse

são representadas por ficheiros de imagem

silenciamento imposto pela remediação, cada

digital, num processo de desestruturação

obra surge acompanhada de um conjunto

da modularidade do objecto-livro em que a

de metadados e paratextos que ajudam

estrutura hipertextual é chamada para actuar

a reconstituir simbolicamente o objecto.

como agente emulador da estrutura do códice

Manuel Portela destaca também a solução
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encontrada para visualização dos conteúdos,

conhecemos hoje não constituem um

considerando que o modelo adoptado resolve

paradigma completamente novo. Estéticas e

os problemas de representação da estrutura

poéticas como as da Poesia Concreta ou do

do códice enquanto problema de navegação

grupo OuLiPo são dadas por Manuel Portela,

(102). Drucker encontrou um método de

no terceiro capítulo, como exemplo de práticas

referenciação em quatro níveis que, para

criativas de antecipação das poéticas digitais.

além de cumprir a função de emular a obra

À semelhança de outros/as investigadores/

impressa, defende Portela, acaba por funcionar

as dos estudos literários – a quem, aliás, o

também como mapeamento do códice (102)

autor faz referência – Portela relembra que as

depois de desintegrada a sua modularidade

relações entre linguagem, escrita, tecnologia e

física. Na opinião do autor, esta característica

formas literárias foi programática nas poéticas

é imprescindível à representação crítica do

concretistas e oulipianas (113). Nos seus

livro enquanto meta-livro, sendo este modelo

trabalhos teóricos e artísticos tiveram especial

exemplar na construção de conhecimento a

relevo procedimentos de tipo combinatório,

partir de fluxos de dados:

generativo, permutativo, algorítmico, lúdico e
de exploração do automatismo, sempre com

"Digital mapping of bibliographic codes in

a atenção voltada para as várias dimensões da

ABsOnline creates a critical space in which the

linguagem. Pode dizer-se que a Matemática,

conceptual and perceptual experience of the

disciplina base das ciências da computação, é

artist’s book as metabook can be explored. In

também a base de sustento da grande maioria

the context of rapidly envolving transliteracy

dos trabalhos da OuLiPo. A Lógica, também

technologies, this understanding of self-reflexivity

estruturante do ambiente digital, tem um papel

may contribute to a better understanding of

muito importante no Concretismo. Indo para

the nature of bibliographic writing and reading

além da simples análise da área de actuação e

acts as both material and social events. Digital

linhas de orientação dessas vanguardas, Manuel

representation in ABsOnline takes the form of a

Portela sistematiza a ligação dessas poéticas ao

map that reproduces the books as navigational

texto digital da seguinte forma:

spaces and as objects of knowledge". (109)
"Three properties justify the connection between
Na impossibilidade da reprodução e/ou

concrete and oulipian texts and digital texts:

tradução exacta dos objectos representados, o

first, the intermedia visualization that occurs

mapeamento é a prática crítica apontada por

in the concrete text is similar to the iconic and

Portela como a melhor solução para a com-

kinetic writing of digital interfaces; second, the

preensão do que são a escrita e a leitura (111).

spatialized creation of nonsequential reading
paths (with multiple trajectories resulting from

Sabemos que as poéticas que fazem uso

the breaking up to language and discourse units

significativo do meio digital tal como o

through constellated arrangements) anticipates
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the multi-sequential writing of hypertext; and

autor aquando da remediação – «animation

third, constrained and rule-based permutations,

silently reads the text» (121) –, posto que

a defining principle of oulipian poetics, already

a temporalidade cinematográfica se vem

imply algorithmic formalization. To these, we

sobrepor à topologia constelar do poema

can add the explosion of texts into networks of

original.

collages and allusions". (117)
Escrita e leitura estão unidas na matéria
Sabemos também que, a partir de determinada

de que são construídas e através da qual

altura, os poetas concretistas se apropriaram

infinitamente se reconstroem: a linguagem.

das linguagens electrónicas ao criarem obras

Segundo Manuel Portela, é partindo desta

com recurso ao computador, não só enquanto

consciência das propriedades generativas e

instrumento, mas também enquanto meio

recursivas das estruturas linguísticas que se dá

de inscrição e suporte. Para mostrar como a

o desenvolvimento das poéticas electrónicas

poesia concreta arquitectou uma economia

(142). Sobre este tópico, o que nos poderão

de exploração e expansão das suas próprias

mostrar textos impressos alvo de remediação

formas nos media programáveis (113), Manuel

digital? São colocados alguns outros exemplos

Portela pega, em primeiro lugar, num poema

diante dos nossos olhos.

animado concebido por Augusto de Campos
com recurso ao computador. SOS (1983) é

Rã de bashô (1998), animação de tipo GIF

um poema concreto transposto para o meio

descrita por Campos como a tradução visual de

digital através de um processo de recodificação

um haiku de Matsuo Basho, tem implicações

intersemiótica – «[t]he digital version of SOS

semelhantes no que diz respeito à emulação

adds color, movement, and sound to the

do movimento de leitura gravado no próprio

original text, using it as storyboard or notation

corpo do poema, dado que «[t]he motion of

for its digital remediation» (120). Ainda que

the letter is the motion of the reader reading

o espaço concreto e o espaço digital sejam

the letter. The text self-reflects on the cognitive

confluentes (117), a remediação é sempre

process embedded in its own material forms

um processo de introdução de alterações. No

as they are perceived by a reading subject.»

poema animado de Campos isso é visível, por

(123) Na perspectiva de Portela, esta letra que

exemplo, na concretização da temporalidade

se movimenta no espaço funciona, ao mesmo

cinematográfica que antes era apenas

tempo, como representação simbólica do

sugestão – «[t]he simultaneity of the spatially

movimento da rã e do movimento dos olhos

organized written signifiers has been broken

do/a leitor(a) no processo de leitura.

down by cinematic temporality, which is now
a simulacrum of reading movements» (121).

Tensão (1956), poema com uma versão sonora

Agora, os/as leitores/as apenas têm acesso

feita pelo próprio autor, Augusto de Campos,

a um caminho de leitura, a definida pelo

coloca em evidência o espaço gráfico do

151

RECENSÕES

poema enquanto sistema com múltiplos

movimento, o vídeo é a concretização de

caminhos, sendo que «[r]eaders have to

algumas dessas insinuações. Neste sentido,

decide how to move among the various

e à semelhança de algumas das obras

textual strings – in other words, they have

anteriormente analisadas, Manuel Portela

to construct a reading code.» (130) O que a

chama a atenção para uma eventual restrição

versão vocalizada do poema mostra é um dos

das possibilidades de leitura agenciado por

caminhos que pode ser seguido em termos

este tipo de remediação: «[a]nimated versions,

de movimento da leitura, sendo que algumas

when they are but sets of instructions for

das características desta versão dão também

reading constellated poems, can offer a poorer

um contributo para a reflexão sobre os meios

viewing and reading experience than the

de inscrição: a multiplicidade da voz e do eco

paper original.» (132) Sabemos, todavia, que

simula a tensão tipográfica e topológica entre

cada uma destas obras é sempre uma obra

padrão e significação (130), numa operação

nova, com as particularidades que adiciona e

de intersemiose que vem também evidenciar

com as particularidades que omite. Para além

a tensão entre som e sentido, sequência e

disso, o caminho que é traçado em processos

permutação (130).

desta índole pode também ser visto como
uma investigação criativa dos meios de escrita

Na animação GIF do poema Coraçãocabeça,

e de leitura e da escrita e leitura elas mesmas.

cujo original data de 1980, o texto fragmentário

Estas remediações – no movimento que fazem

que já era difícil de ler na versão impressa

do papel para o ecrã do computador, para um

torna-se agora ainda menos perceptível na

leitor de CDs ligado a umas colunas ou para o

versão animada. A linha única composta por

ecrã de uma TV ligada a um VCR – instigam e

várias palavras decompostas, ganha movimento

investigam o movimento da leitura na produção

e a leitura acaba por ser fragmentária em cada

de sentido.

uma das suas instâncias, sendo que apenas
após várias repetições dos mesmos frames o/a

Os casos que Manuel Portela analisa de seguida

leitor(a) consegue aperceber-se da totalidade

são idênticos. Em Concretus (2002), poema em

dos elementos verbais que constituem o poema

filme digital, Tiago Gomez Rodrigues transporta

– «the actual act of reading becomes its own

para o espaço cinematográfico cinco poemas

reference.» (131)

concretos e ideogramáticos, modelando-os
em três dimensões. O processo de recriação –

Em Signagens (1986-1989), conjunto de poemas

«radical rewriting of the original ideograms»

visuais e concretos de E. M. de Melo e Castro

(138) – passa ainda pela animação dos poemas,

transformados em videopoesia pelo próprio

tornados organismo vivo, e do ambiente visual

autor, é feito um tratamento dos originais

e sonoro em que estes são enquadrados. Para

enquanto storyboard (131). Se o papel era

Manuel Portela esta remediação é radical

superfície de concentração de sugestões de

porque, para além de fazer coincidir significado
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e significante (138), explora as especificidades e

da leitura, uma vez que o espaço da página é

limites do meio em que se inscreve:

entendido aqui como espaço iterativo (140).
Este é mais um dos casos mostrados por Portela

"Concretus is not simply illustrating the objectivist

de radicalização da carga de significância

principles of concrete poems in a three-

visual num dado espaço e do excesso e tensão

dimensional environment, since its elaborate

também na oralidade. Uma vez contrapostos

suggestion of camera movement around

estes dois textos, que podem muito bem ter

and inside the word-objects turns optical

autonomia e vida própria por si e em si mesmos,

consciousness of the cinematic illusion into

o que temos é uma reflexão sobre escrita e

a central element of this narrative about the

oralidade e, mais, sobre escrita e leitura – «[c]

nature and possibility of concreteness in written

odependence between writing and reading

representation". (138)

is unequivocally clear in this exercise: reading
recodifies writing through its own protocols.»

A iconicidade e a auto-semelhança entre

(141)

significante e significado podem também
ser encontrados nos Tipoemas e Anipoemas

Em A máquina de emaranhar paisagens (1964),

de Ana María Uribe. As versões digitais

Herberto Helder serve-se de um conjunto

destes poemas, realizadas entre 1997 e 2003,

de textos já existentes para construir um

recodificam os seus textos visuais num formato

novo texto. As regras aplicadas são as da

que é simultaneamente ideogramático,

permutação e recombinação num contexto

cinematográfico e audiovisual (138). O

onde as palavras são entidades cosmogónicas:

resultado, na óptica de Manuel Portela, é um

são elas que geram o mundo e são elas que –

conjunto de transmediações que «enact the

autonomamente, isto é, dependentes apenas

objectivist and self-referential games about

de si e da relação entre si – o mantêm em

reading acts and the ideogrammatic iconization

permanente metamorfose:

of alphabetic signs that defined concrete visual
poetry.» (138)

"The transformational syntax that sustains lexical
permutations is a correlative of morphological

Já na leitura que Américo Rodrigues faz dos

variations of organic matter in the world. To

Ideogramas (1962) de E. M. de Melo e Castro

reveal the genetic code of the poem is to reveal

o autor vê um caso bastante distinto. Nesses

the poem as self-replicative machine, capable of

poemas há muito pouco de ilustrativo ou auto-

expanding and transmuting in accordance with

explicativo. Cada ideograma de Melo e Castro

its own program of instructions". (142)

serve de partitura para a leitura de Rodrigues,
correspondendo a determinado objecto gráfico

Na recriação que fez do livro-poema de Helder,

da página um objecto vocal. O espaço de fim

Pedro Barbosa seguiu exactamente os mesmos

de página não corresponde ao espaço de fim

princípios permutativos e combinatórios. De
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modo a demonstrar a infinitude de textos

Na recodificação feita por Rodrigo Melo de

potencialmente gerados, usou o sintext,

Dois fragmentos de uma experiância (1966),

motor de geração automática de texto por

de José-Alberto Marques, à semelhança de

si desenvolvido. Portela faz uma resumo do

obras electrónicas analisadas anteriormente

funcionamento deste motor do seguinte modo:

por Portela, o movimento é um agente
frustrador do leitor, castrador da leitura –

"once the syntactic structures of sentences

«the continuity of unspaced text and the

have been defined and word classes have been

difficulty of deciphering caused by the lack of

assigned their position reference within those

spaces between words, is now translated into

structures, permutations and combinations

undecipherability caused by the motion of

can be guided by an algorithm that selects in a

letters.» (145-146)

randomized sequence the words from each of the
subsets and then inserts them into a syntactical

Mapa do deserto (1966), de E. M. de Melo

string". (142)

e Castro, foi recriado por Rui Torres com
código de Jared Tarbel e assenta na ideia

Barbosa consegue, assim, alcançar uma poética

de permutabilidade que também já nos foi

anti-expressiva e anti-referencial (142), onde o

mostrada através de outros poemas explorados

poema é um mecanismo verbal (143) e sujeito

anteriormente. «The combinatoric potential of

e referente emergem apenas como funções

alphabetical writing (as graphic translation of

(143) internas ao próprio texto. O(s) texto(s)

phonological permutations) is a simulation of

de Barbosa têm algo que o de Helder não tem:

the possibilities for replication and mutation

a aleatoriedade impera, o que faz com que

capable of generating new words.» (147)

Manuel Portela conclua que, na recriação de
Barbosa, os textos produzidos se encontram

Igualmente recriado por Torres e Tarbel, Edifício

muito menos dependentes das intenções do

(1962), de Melo e Castro, faz uso da forma – «the

sujeito (142).

potentiality of form through the potenciality
of a structure under construction» (148) –

Na versão digital do poema experimental de

num ambiente líquido e flutuante – «sensory

José-Alberto Marques Homeóstato 1 (1967),

perception of the flow and arbitrariness of

levada a cabo por Rui Torres e Eugenio Tisselli,

structure as hypothetical construction.» (150)

Portela também encontra várias semelhanças

Visualmente distintos, original e recriação

entre o carácter processual da linguagem e

exemplificam como a tradução dos meios das

do código informático – «[s]elf-replicative,

poéticas experimentais se situa mais na esfera

self-referential, and recursive properties of

da tradução conceptual e processual do que na

the linguistic code are shown as similar to

manutenção de quaisquer outras características

permutations in electronic code.» (143)

formais ou de conteúdo.
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Outra estratégia processual pode ser vista em

of reading plays out also as awareness of the

Poemas Encontrados (1964), de António Aragão,

readings of the machine.» (158)

com recodificação de Rui Torres, Jared Tarbel e
Nuno Ferreira. O poema é construído a partir

Ainda no mesmo capítulo, Manuel Portela

de um conjunto de materiais pré-existentes:

faz ainda referência a um conjunto de

recortes de jornais e revistas, no original de

outras recriações de poemas visuais com

Aragão; dados chamados por via RSS no caso

especial tónica no movimento cinético que

da recriação digital. Portela argumenta que, nos

lhes é atribuído pelas linguagens digitais.

trabalhos que implicam tramitação de signos de

Transparência/oblivion (1964), de E. M. de

uma superfície para outra, a esfera conceptual

Melo e Castro, recodificado por Rodrigo Melo,

do poema assenta na tensão entre os contextos,

actualiza e expande a verbalidade processual

«a tension between the original meaning

do original. Hipopótamos (1964), de Herberto

of assembled materials and resignification

Helder, igualmente recriado por Rodrigo Melo,

obtained by recontextualization.» (150) Neste

dota o poema de um efeito cinematográfico

sentido, nota Portela, o/a leitor(a) está sempre

frequente nas recodificações: «the physical

perante um registo do seu momento histórico

movement of reading is transferred to the

(150), uma representação colectiva do espaço

movement of the text itself» (160), sendo que

político e social (150). A recriação do poema de

a interacção via cursor modifica a percepção

Aragão tem particular interesse na medida em

ao alterar velocidade e direcção. Na obra

que traduz o processo e não o conteúdo (151),

recriada a partir do original de Salette Tavares,

uma vez que o poema é o conceito operativo, o

Poemas em efe (1964), por Rodrigo Melo e

fazer, e não tanto o que ele mostra, o dizer. Daí,

Pedro Reis, o movimento dos significantes

o que resulta é uma verbalidade suprimida ou

obriga a uma constante re-adaptação do olho,

escutada apenas enquanto eco distante (157),

«forcing readers to fix their eyes at random on

intermitente, de sentido em fuga, «[e]ven more

a particular element.» (160) Em Al gar ismos

so than in Aragão’s text, meaning appears as

alfinete (1966), de Salette Tavares, recriado por

an accident of reading» (157), uma exaustão de

Rui Torres e Jared Tarbel, o cursor é o olho que

significantes num mundo saturado de letras e

navega num ambiente imersivo descentrado

inscrições (157). Manuel Portela vê nesta obra

(161): as palavras constituem um sistema

uma característica muito importante no que

entrópico cujo processo de centramento e

diz respeito às implicações que esta encerra

descentramento é definido pelo/a utilizador(a)

quanto à leitura em contexto digital: «digital

com recurso ao cursor (161).

transcodings further extend a poetics of reading
– typical of both ideogrammatic texts, and of

Entendida a recriação digital como tradução

collage- and assemblage-based texts – into a

intersemiótica da topograficalidade do

poetics of machine reading. Self-consciousness

espaço gráfico da página impressa (160), em
que o uso do código informático é sempre
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um instrumento de releitura (160), Manuel

of images.» (178) A primeira fá-lo através de

Portela conclui que a nova vida de uma dada

permutações aleatórias de signos gráficos e

obra em meio electrónico acaba por revelar a

sonoros, produzindo formas abstractas na

complexidade do suporte em papel:

arbitrariedade programada e executada pelo
seu código. A segunda, descrita por Portela

"Digital transcreations seem to make clear that

como uma colagem modular de fragmentos

releasing poems from paper-based bibliographic

(178), resulta numa constelação de padrões

coding is no so much a way of showing

sonoros e visuais fragmentários. Na perspectiva

the limitations of the printed page as it is a

de Manuel Portela, a poética factorial (177)

demonstration of the astonishing complexity of

de Gherban mostra como, na máquina, as

its topology as a signifying mechanism". (165)

permutações de signos «create a sensory
emulation of the numerical changes that

No quarto capítulo de Scripting Reading

happen at the level of code when instructions

Motions o autor examina trabalhos nativos

are executed.» (177)

do meio digital, tentando perceber como as
características deste meio incorporam a leitura

Em Poema em código, da série Scriptpoemas

na sua escrita.

(2005), concebida e em expansão por Antero
de Alda, deparamo-nos com uma superfície

Segundo Manuel Portela, Ré-veille poétique

dividida em duas metades: do lado direito

(2007), de Philippe Bootz, é exemplar no

podemos ver uma sequência de linhas de

uso que faz do código enquanto agente

código informático; do lado esquerdo surgem

estruturador dos estádios possíveis para um

fragmentos pormenorizados dessas mesmas

texto. Se o código estabelece as possibilidades

linhas, por baixo da frase “pode ser perigoso

de leitura, essa leitura apenas se torna efectiva

descodificar o poema”. Na leitura que Portela

mediante a interação do leitor com a máquina

faz do poema de Antero de Alda, o que o autor

– «the actual display will depend on both the

faz é colocar perante o/a leitor(a) a «double

distributed execution of the program across a

articulation of high-level programmable signs

network by a particular machine and specific

as half-human and half-cybernetic, and with

data input by a reading interaction.» (177)

the poem itself as a coded and enigmatic
device that refunctionalizes the uses of

As obras de Alexandre Gherban, Robolettries

discourse» (181) Assim, num mesmo espaço,

(2007) e Essayeur sémantique (2007), são

são representadas a escrita da máquina e a

obras desconstrucionistas na medida em que

leitura da máquina (181), numa sugestão de

desestabilizam a gramática que conhecemos do

afinidade e coincidência desses processos que

signo verbal e pictórico – «[s]eeing and reading

conduz o/a leitor(a) à noção da «dual nature of

are conflated in a way that resists both the

programmable language and the fundamental

semantics of verbal language and the semantics
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difference between code performativity and

Para Portela, a poesia digital de Rui Torres serve

natural language performativity.» (181)

como exemplo do espaço digital enquanto
espaço de convergência hipermediática, com

Nous n’avons pas compris Descartes (1991)

signo verbal, pictórico e sonoro a surgirem

e De verso (2003), ambas criações de André

acoplados. Segundo destaca o autor, a poética

Vallias, fazem uso dos princípios matemáticos

de Torres coloca em evidência a construção

e da geometria na construção e significação

do poema enquanto base de dados, na

das obras. No primeiro trabalho, a “página”

apropriação e uso crítico (205-206) que fazem

é apresentada como uma estrutura plana,

de uma série de textos e processos criativos de

enquanto que o “poema” é uma estrutura

vários/as outros/as autores/as:

modelada, que sugere dinamismo: «[m]
etaphorically, the poem is visualized as an

"Torres’s source texts are digitally recoded by

expression of the variable geometry of written

means of specific algorithmic operations: a

language that projects its force field onto

few syntactic structures, collected from his

the page.» (183) Na segunda, encontramos o

source texts, are used as matrices for iterating

mesmo princípio visual e conceptual, sendo

permutations of lexical items that have been XML-

que a estrutura que leva a descrição de “poema”

encoded and fed into the database". (194)

ganha forma e sonoridade consoante as
instruções dadas pelo/a leitor(a).

Segundo constata Manuel Portela, Húmus
poema contínuo (2008), Mar de Sophia (2005)

Caosflor (2004), de Pedro Valdeolmillos, explora

e Amor de Clarice (2005) funcionam, assim,

as complexidades dos actos de leitura enquanto

enquanto máquina literária que emula

produtores de sentido (184). O/a leitor(a) lê

outra máquina literária (194), sendo que o

fragmentos que percebe fazerem parte de

procedimento algorítmico do texto digital já se

um discurso virtual uno mas, ainda assim,

encontrava presente no texto em papel.

construído de associações mais ou menos livres
entre vários temas. O tópico transversal é a

O primeiro dos exemplos analisados é Húmus,

natureza do pensamento e da leitura, havendo

uma recodificação que tem como processo-base

um nível de auto-reflexividade (193) no poema

a montagem que Herberto Helder fez a partir do

dado que faz referência ao caos, aleatoriedade,

léxico do romance Húmus, de Raúl Brandão. Ma-

iteratividade, fractalidade, entre outros, e a

nuel Portela realça que o processo de montagem

sua estrutura é pautada por essas mesmas

textual é já escrita e é, ao mesmo tempo, leitura:

características. Nas palavras de Manuel Portela:

«Helder and Torres have performed the mean-

«Human and machine are intertwined in this

ings in their source texts through acts of reading

playful meditation on the productive chaos of

that become acts of rewriting and, in turn, create

thinking and reading.» (193)

metareading situations – those that show the
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productivity of reading as an interaction with the

as always an attempt at reading, never to

textual field.» (196)

be fully realized.» (218) Ainda assim, o papel
do/a leitor(a), ressalva Portela, parece ser o de

Na construção de Mar de Sophia, Rui Torres

tentar lutar contra essa percepção lacunar – ao

usa um conjunto de ferramentas de análise de

transformarem-se em jogadores, «[r]eaders

texto para entender e replicar o modo como o

become aware of the role of the interface as

processo criativo da autora se materializa. Para

a mediator in connecting the various textual

além disso, destaca Portela, existe nesta obra

layers constituting the work and of their own

um outro nível de reflexão que advém do facto

manipulative role in combining them.» (219)

de os textos respigados serem provenientes de

Esta experiência cognitiva da modularidade, da

vários websites que reproduzem os poemas da

variabilidade e das propriedades interactivas

autora, fazendo de Mar de Sofia «an essay on the

do meio digital revela a co-dependência entre

poetry of Sophia and on the Internet as a set of

as acções da máquina e as acções do operador

reading and writing practices.» (199)

humano (225).

De Amor de Clarice, o autor destaca a

No quinto capítulo de Scripting Reading Motions,

programação dinâmica que inscreve,

Manuel Portela faz uma análise aprofundada

simbolicamente, o movimento do leitor no

de Only Revolutions (2006). O autor vê no

corpo da obra – «[r]eaders fell their own

livro de Mark Danielewski uma continuação

motions being scripted as a specific textual and

do programa da OuLiPo (234) e da tradição

sound display, a consequence of the dynamic

dos livros de artista (281). Esta semelhança

programming of all the work’s elements.» (205)

com o grupo francês parece evidente: o livro
assenta em princípios como a geração textual

No trabalho criativo de Jason Nelson, Manuel

mediante formalização de regras permutativas

Portela vê também uma exploração da

(233), mecanismos restritivos e procedimentos

intermedialidade e da programabilidade

algorítmicos (287), probabilística e

(211) que destaca a materialidade digital e a

potencialidade. Também a sugestão de uma

natureza da percepção cognitiva no processo

proximidade aos livros de artista, no uso que

de criação de sentido (211). A interface,

estes fazem do códice impresso, se revela

enquanto elemento significativo, tem lugar

acertada:

de destaque em obras como Hymns of the
Drowning Swimmer (2004) e Dimension Is

"Only Revolutions shows the book as a semiotic

Night Is Night (2007). Desta feita, a visualização

machine in which the operations of typesetting,

que o/a leitor(a) faz, nunca deixando de ser

layout, and binding, on the one hand, and

fragmentária, faz com que a tónica destes

the operations of browsing and turning the

poemas esteja na leitura enquanto acto de

pages, on the other, produce reading paths that

percepção incompleto, «motions of reading
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codetermine textual possibilities at both semiotic

O/a leitor(a) é chamado a colaborar na

and hermeneutic levels". (281)

construção do seu processo particular de
leitura e de significação – «[t]he need to choose

A máquina literária que Only Revolutions é não

between paths among constellations and

tem género literário. Portela refere-se ao livro

networks of signs confronts readers with their

enquanto romance, poema, poema-romance ou

role in the coconstitution of the object that they

até hiper-romance (244) e peça dramática (256).

interpret.» (238) A leitura constitui-se, assim,

Igualmente interessante é a nomeação do livro

como um percurso performativo dependente

como motor textual (255), acrescentando que

da navegabilidade feita pelo/a leitor(a) na

a obra de Danielewski apresenta «a model for

estrutura multilinear e multicursal da narrativa.

literature as a complex system and for meaning

Multilinear, «in the sense that several reading

as an emergent phenomenon.» (262)

trajectories have been produced in advance
as preferred courses» (244), e multicursal, «in

Manuel Portela faz uma análise muito atenta de

the sense that many other trajectories are

todos os pormenores gráficos e tipográficos da

determined by readers according to regular or

narrativa e do códice. Cada página apresenta

random patterns.» (244)

um conjunto de simetrias que começam na
divisão horizontal do espaço da página em dois

Também do ponto de vista estrutural, Only

compartimentos distintos mas relacionados

Revolutions apresenta-se enquanto obra fractal:

(narrativa de Hailey e narrativa de Sam) – «[t]

«recurrences at the scale of the book as a

he page is a map of its own bibliographic

whole are repeated at the scale of the chapter,

territory and a map of a fictional narrative

the scale of the page, the scale of the line, the

space.» (285) Formalmente estruturado com

scale of the word, and the scale of letter and

base na circularidade simétrica e recursiva (234),

number strings.» (246) Portela destaca também

o livro de Danielewski explora ao máximo as

a repetição das mesmas estruturas gráficas e

tecnologias de escrita e de produção do livro

sintáticas nos discursos de Hailey e Sam (254),

na era dos novos média através da mediação

num jogo entre simetria e assimetria, pautadas

digital do códice impresso (281). Isto resulta

por um efeito de espelhamento que introduz

num trabalho de reflexão sobre ambos os

semelhanças e por um conjunto de elementos

meios, na medida em que Portela encontra no

que produz dissemelhanças, como são disso

livro características de digitalidade, mas o livro

exemplo as referências à flora no monólogo de

não deixa de ser um livro, recusando ser uma

Hailey contrapostas às referências à fauna no

imitação do espaço electrónico – «[t]his work

monólogo de Sam.

interrogates the very topology of the codex as a
multidimensional space for meaning» (235).

Aos padrões da estrutura do códice juntam-se
ainda os padrões numéricos a nível de capítulo,
página e linha. Cada linha tem, no máximo,
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36 palavras, sendo que o número de palavras

Segundo os cálculos de Portela, o/a leitor(a)

em cada monólogo é crescente até ao final do

roda o livro 360 vezes caso leia os monólogos

livro e decrescente no movimento inverso –

de Sam e Hailey em conjunto, página a página,

«bibliographic pattern of the codex structure

ou roda o livro 45 vezes caso leia o livro capítulo

has a typographic equivalent in line layout»

a capítulo (283), o que faz com que a obra seja

(250). Esta característica encontra-se presente

comparada a uma fita de möbius (246), uma

não só no miolo, entendido enquanto narrativa

estrutura muito particular que «turn reading

e forma, mas também na capa, na contracapa e

into a sort of gravitational orbit between reader

nas folhas de guarda (257-259).

and signs» (246). Esta é mais uma das instâncias
em que Only Revolutions se apresenta enquanto

De igual modo, Manuel Portela dedica algum do

obra algorítmica, com a conversão do textão em

espaço da sua investigação à análise de como a

escritão a requerer o entrosamento por parte

História colectiva (260-265) e a Geografia (265-

do/a leitor(a) (287).

269) se encontram inscritas no corpo textual
de Only Revolutions. À primeira – entendida

Todas estas características destacadas

como «linear, time-dependent, and open-ended

por Manuel Portela apresentam-nos Only

process» (260) – é-lhe dedicado um espaço

Revolutions enquanto máquina programável,

próprio na margem exterior de cada página. A

«a device with interdependent levels of coding

segunda faz parte do conteúdo da obra – são

that retroact on each other» (279), um livro

os espaços visitados pelos protagonistas do

enquanto computador, «a calculating machine

romance – sem deixar, contudo, de ter também

that generates algorithms and geometrizes

implicações na topografia do livro. Por exemplo,

the plane and the space of writing and

em termos de coordenadas, o ponto geográfico

reading» (281), uma escrita com múltiplas

central entre os locais visitados é St. Louis,

leituras dentro, «a constellated and networked

sendo que a estadia das personagens nessa

structure of signs, organized on the basis of

cidade coincide com o centro do livro (265),

numerical and topological constraints, results

nota Portela.

in a complex scripting of the chaotic motions
of reading.» (287)

Manuel Portela conclui que, juntamente com
outros arquétipos como o do automóvel

Manuel Portela dedica o sexto capítulo de

(268-269) ou o amor adolescente (269-278),

Scripting Reading Motions a um conjunto de

a referência ao espaço geográfico e à história

trabalhos digitais de Jim Andrews que fazem

social e natural dos Estados Unidos surgem

uso expressivo do código informático. Para o

no trabalho de Danielewski enquanto mito

autor, o interesse das obras de Andrews deve-se

e ideologia, funcionando como categorias

ao facto de, na sua construção de «poetical

portadoras significação em si mesmas (269).

toys» (291), o autor apresentar «models for
making algorithmic interactive processes
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materially present in the reader’s perceptual

entre palavras, «shooting and collisions point

and conceptual experience of the work.»

to the dynamics of creation and destruction of

(291) Segundo observa Portela, é através do

meaning as a function of semiosis» (296), uma

recurso às funções e estruturas dos jogos de

semiose onde o/a leitor(a) não é tido como mero

computador (292) que o/a leitor(a)/jogador(a) é

observador mas sim como co-produtor (297).

inscrito no campo de signos que ele(a) próprio
tenta processar (293). É, portanto, o próprio

Também em Nio (2001) estas características

conceito de texto que se altera, deixando de

são basilares. O interface interactivo apresenta,

poder ser entendido como pré-determinado e

através de botões específicos, um conjunto de

imutável:

dezasseis sons e dezasseis animações prontos a
ser convocados pelo/a leitor(a) – «[t]he reader/

"The text is materially coconstituted and

player explores the combinatoric possibilities

codetermined by the act of reading/playing/

created by the algorithm’s processing of the

visualizing the text, which exists as a series of

database of audiovisual digital objects, turning

discrete digital objects that have to be ordered

this work into a textual, sound, and video

and combined in response to actualizations of the

instrument.» (303) No manuseamento que

potentiality codified in the algorithm". (331)

o/a leitor(a)/jogador(a) faz dessas instâncias
são reproduzidos até seis sons/animações em

Arteroids (2001-2006) é dado como exemplo

simultâneo, construindo o/a leitor(a), assim,

disso mesmo. Paródia formal do videojogo

paisagens sonoras e visuais potencialmente

Asteroids, esta obra chama a atenção para o

irrepetíveis ainda que os dados armazenados

papel do/a leitor(a) na construção de sentido

na base de dados sejam finitos. Isto leva Manuel

ao atribuir-lhe a função de leitor-jogador.

Portela a descrever Nio «as a stochastic work

Arteroids possui dois modos de fruição: game

of visual music or as a cinematic notation for

mode e play mode. No primeiro, o/a jogador(a)/

sound poetry.» (303)

leitor(a) não tem controlo sobre velocidade,
densidade, fricção e mortalidade (294). No

Na série Stir/Fry/Texts (1999-2009) Andrews

segundo, leitor(a)/jogador(a) pode controlar

utiliza a técnica cut-up para gerar textos a

esses parâmetros e tem ainda a hipótese de

partir de outros textos pré-existentes. Há uma

editar as palavras que povoam o poema-jogo

estrutura sintática que vai sendo alimentada por

(295). O facto de todos os objectos constituintes

fragmentos provenientes dos textos localizados

da obra serem verbais, para além de situar o

na base de dados da obra. Esta estrutura está

trabalho na esfera da criação poética, tem,

programada para, de certo em certo tempo,

segundo Portela, uma função auto-reflexiva em

actualizar-se a si mesma chamando novo texto

relação à materialidade digital e às propriedades

para ocupar uma dada instância. O/a leitor(a)

combinatórias da linguagem (295-296). Feito

também pode intervir neste processo, sem

de palavras mas, sobretudo, de movimento

no entanto deter controlo total: o movimento
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do cursor em cima de determinado segmento

como alusão ao papel do/a leitor(a) na

faz com que este desapareça e dê lugar a uma

construção dos seus significados particulares

rápida sequência de novos fragmentos – na sua

no processo de leitura, «reading as a semiotic

maioria tornados ilegíveis pela rapidez da sua

recoding rather than just hermeneutical

rotatividade –, acabando por fixar-se num deles

decoding.» (322) Tal como noutros trabalhos

mal cessa o movimento do rato. O emaranhado

sobre os quais Manuel Portela se debruça neste

de vozes e discursos que resultam deste

livro, em Enigma n a leitura surge inscrita na

processo aleatório, afirma Portela, sugerem

escrita, uma escrita que é já e também ainda

uma construção híbrida por parte de humano

leitura – «[r]eading is scripted in the code as a

e máquina: «[t]hey suggest both machine-

set of instructions for displaying text in a way

generated text and human-written text.

that makes readers aware of the dynamic nature

The result is a fragmented narrative and the

of reading in its foregrounding, associating,

suggestion that machine-generated language

recombining, and redisplaying of textual

has become part of the process of electronic

elements.» (323)

composition.» (310)
A selecção de trabalhos de Jim Andrews que
Em On Lionel Kearns (2004), recodificação de

é apresentada e analisada por Manuel Portela

textos de Kearns, os signos que habitam a obra

funciona, uma vez mais, como mostra das

respondem de modo dinâmico às acção do/a

potencialidades do código informático na

utilizador(a) (314). No seu trabalho, Andrews

estruturação de uma sintaxe aberta e receptiva

materializa algumas das propriedades cinéticas

à participação do/a leitor(a) na construção,

e participativas que, em Kearns, eram apenas

percepção e interpretação da obra. Nenhum

sugestão. Ainda assim, e como Manuel Portela

elemento em nenhum dos trabalhos de

faz notar, «[k]ineticism and participation are

Andrews é descartável, todos contribuem

already linked in Kearns’s poetics as images

para a significação: a sua poética não se faz

of the possibilities inherent in poetry as a

apenas de palavras mas também da relação

machine for interrogating language, self, and

entre essas palavras, da relação das palavras

the world and for exploring the stochastic and

com a interface, da relação das palavras com

combinatorial nature of meaning.» (318)

o código que as gera ou lhes dá determinadas
características, e, sobretudo, da relação de

Enigma n (1998) apresenta um interface

todos estes elementos com o/a leitor(a)-

que, à semelhança dos outros exemplos,

jogador(a).

exige a colaboração do/a leitor(a). Este pode
desencadear oito acções diferentes sobre

No último capítulo de Scripting Reading Motions,

sete letras, as letras que constituem a palavra

e segundo palavras do próprio autor, Manuel

meaning. Ao modificar as propriedades

Portela dedica a sua atenção a «digital writers

materiais das letras (323), o cursor funciona

who are explicitly using code to understand the
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material, conceptual, and affective dimension of

Windsound (1999), Translation (2004, com Giles

reading in signifying processes.» (338)

Perring) e The Readers Project (2009-2011, com
Daniel Howe). Todas com particularidades e

Os trabalhos de John F. Simon Jr. são os

implicações distintas entre si, estas obras têm

primeiros a ser abordados por Portela. CPU

em comum o facto de se focarem na linguagem

(1999) é apresentada como uma reflexão

natural enquanto centro da experiência

sobre o código e o meio electrónico ao ter

literária (338). Manuel Portela dedica especial

como base um dispositivo electrónico em cuja

atenção ao projecto em andamento The Readers

superfície vai sendo gerada, ininterruptamente,

Project, no qual Cayley e Howe programaram

uma imagem constituída por um conjunto

seis tipos de procedimento de leitura (343).

de pontos com posições e características

Estes procedimentos, assentes no princípio da

aleatórias. Visions (2009) é uma instalação que,

proximidade tipográfica (343) de palavras num

de igual forma, assenta na geração automática

dado espaço textual, simulam a dinâmica dos

de imagens com recurso a código informático.

mecanismos cognitivos no processo de leitura:

Ao gerar informação em tempo real, esta obra
apresenta um sistema complexo de auto-

"Paths and patterns that highlight words and

reflexividade onde «[t]he act of seeing is both

phrases within a preexisting text give viewers a

seeing an object through a medium and seeing

representation of acts of reading as performative

the medium as that which enables the act of

or deformative interventions that establish

seeing an object.» (335) Também Unfolding

their cognitive and perceptual associations and

Object (2002) tem como centro a geração de

hierarchies within the textual field". (345)

imagens em tempo real. Neste caso, através da
interacção com o/a leitor(a) que, mediado pelo

Levado a ler a sua própria leitura, o/a leitor(a)

cursor do rato, faz com que um objecto virtual

transforma-se, assim, em meta-leitor(a) (346).

se vá desdobrando no espaço do ecrã. O código
da máquina e a acção do utilizador humano

Em Les 12 travaux de l’internaute (2008), Serge

encontram-se na interface de Unfolding Object e

Bouchardon faz uma paródia dos jogos de

co-produzem a obra.

computador: os elementos da interface são
inequivocamente semelhantes aos dos jogos; o

O segundo autor a merecer destaque, pelo seu

papel do/a leitor(a) é encontrar a solução para

«code as a particular mode of discourse and a

uma série de problemas que se lhe apresentam

particular mode of writing» (338), é John Cayley.

como desafios hercúleos: problemas de

Em colaboração com vários outros autores,

conexão à rede, janelas pop-up que se abrem

Cayley tem vindo a produzir um conjunto de

autonomamente, deambulação labiríntica

trabalhos digitais que exploram a ligação entre

entre links, vírus, políticas de cookies intrusivas,

linguagens naturais e linguagens naturais e

entre outros. Manuel Portela interpreta esta

código informático (338). Disso são exemplo

construção dos elementos da obra enquanto
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«markers of the social and economic mediations

Todos estes trabalhos – não só os do sétimo

that constitute the electronic space as a

capítulo de Scripting Reading Motions, mas

particular kind of social text.» (352)

também os dos seis capítulos que precedem
as conclusões de Manuel Portela – mostram

Tree of Codes (2010), romance de Jonathan

como o sentido tem uma natureza emergente

Safran Foer, é um novo texto criado a partir

(366) e como a linguagem é performativa (359)

de um texto pré-existente da autoria de

na relação que os seus próprios elementos

Bruno Schulz. Foer utiliza a técnica die-cut,

estabelecem entre si e com os objectos com

uma técnica de corte industrial, de modo a

os quais se relacionam. Portela faz uma síntese

alcançar um códice multilinear onde através

deste carácter performativo da linguagem na

de uma página se vê também o conjunto de

produção textual assente em três pontos:

páginas que se seguem – «[l]anguage and
narrative are interrupted by the materiality of

"1) the act of reading responds to bibliographic

paper articulations that destabilize the relative

and electronic codes, the reading program

positions of verbal elements in each layer of

contained in the spatialized, temporized and

reading.» (354)

algorithmic materialization of writing; 2) the act of
reading inscribes itself in the writing by priming,

Em Sem saída (2000), poema de materialidade

reordering, and reassociating elements according

electrónica mas também com um precedente

to specific modes of individual attention

impresso, Augusto de Campos explora o

(cognitive, affective) and socialized protocols of

processo de significação enquanto percurso

reading; and 3) meaning becomes probabilistic

múltiplo, constituído por vários caminhos que

and emergent as a result of the interaction

são dados ao leitor enquanto hipóteses de

between those two motions. Constellated,

trajectória não linear – «[r]eading is scripted

reticular, and permutative texts take advantage of

as a multicursal exploration of divergent

the productivity of the act of reading by showing

and convergent paths through processes

it as co-instantiator of its object (i.e., as an

of recursion.» (359) Na avaliação de Manuel

activator of dynamic relationships that constitute

Portela, o poema de Campos explora os

the textual field through reading interventions)".

mecanismos de leitura mas também as

(359-360)

estratégias de construção de significado e
conhecimento, dado que «[t]he progressive

Um pequeno conjunto de perguntas há –

decipherment and recognition of forms

ocupam pouco mais que uma linha de código

further evokes the production of knowledge

– que são feitas por duas vezes no início

through reading as we move from local chains

deste livro e instanciadas várias vezes sob

of association between letters, words, and

formulações múltiplas ao longo de Scripting

sentences to global networks of relations at

Reading Motions

higher discursive levels.» (359)

164

"What if the reading of writing could script itself
back into writing? Into a writing of reading? A
reading reading itself?" (2 e 5)
No fim, quase sem darmos por isso, já temos
a resposta para esta questão, perseguida ao
longo das quatrocentas páginas do códice.
Bem visto, não é só no final do livro que nós,
leitores/as, nos apercebemos desta conclusão.
Ela emerge de cada vez que uma obra ergódica
é convocada, compilada e corrida na máquina
que este livro é.
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