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representações da modernIdade líquIda
na CIberpoesIa de antero de alda
Débora Cristina S. Silva1

Hugo de Andrade Silvestre2

Maurício Gabriel Santos3

Este artigo propõe uma leitura das representações da “modernidade líquida” na obra de Antero de Alda, 
web-poeta português contemporâneo, que produz e dissemina sua poesia em meio digital. O autor, recor-
rendo à convergência de mídias, elabora suas páginas numa composição dinâmica e multidimensional pelo 
uso de recursos de áudio e vídeo, fotografia, animações, narrativas, poesia cinética e multimídia. A pesquisa 
desenvolveu-se a partir da análise, interpretação e exercícios de reescrita dos poemas disponíveis no sítio 
do autor, considerando-se as dimensões referencial e simbólica da linguagem poética e das suas produções 
hirpermídia. O cerne das análises, nesse enfoque, são as proposições de Zygmunt Bauman sobre as trans-
formações socioculturais do início do século XXI, quando apresenta e discute o conceito de “modernidade 
líquida”, numa contextualização da literatura eletrônica.

Colocar-se diante da obra de Antero de Alda é ter o privilégio de encontrar quem pense a contemporaneida-
de e visite outros tempos, de maneira crítica e equilibrada, numa perspectiva lúcida e envolvente, sem perder, 
entretanto, o ethos da liberdade poética. Considerando as condições de produção dos textos de Alda, sua 
preocupação com os sofrimentos dos idosos portugueses, das mulheres afegãs no pós-guerra, das crian-
ças do Laos, e de toda uma temática de denúncia social e política, não se pode negar que sua obra incita o 
leitor à crítica a um modelo de pensar imposto e alienante, e busca não mais o retrato, enquanto reflexo da 
sociedade e do homem, mas a “retratação”, no sentido mesmo de “reparação”, de construção de um novo 
modo de ver e questionar o mundo e, a partir disso, promover mudanças.

Contudo, as ferramentas que possibilitam ao sujeito lírico se colocar de forma consciente e contestadora 
em relação a esse pensamento institucional, que é a ideologia, parte da ação individual de identificação e 
resistência até uma ação coletiva de contestar, e não somente assimilar aquilo que é produto de uma reflexão 
crítica. É assim que, diante de um realismo maduro, comprometido com os homens de seu tempo, Alda as-

1 Pós-Doutora em Literatura e Hipermédia (UFP-Porto)/Bolsista CAPES/2010. Docente do Mestrado Interdisciplinar em Educação, Lingua-
gem e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás/Brazil (MIELT/UEG). Bolsista do Programa de Bolsa de Incentivo à Pesquisa e Produ-
ção Científica (PROBIP/UEG).

2 Graduado em Letras e Relações Internacionais (PUC-GO). Mestre em Sociologia (UFG). Aluno do Mestrado Interdisciplinar em Educação, 
Linguagem e Tecnologias (MIELT/UEG).

3 Graduado em Letras  e aluno do Mestrado Interdisciplinar em Educação, Linguagem e Tecnologias (MIELT/UEG).
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sume uma postura visionária de seu fazer poético, transcendendo os limites da palavra escrita, para registrar, 
com a força eloquente de suas imagens, esse “espírito de época” que demarca a cibercultura.

É em razão dessas forças motrizes que impulsionam a poética do autor que a cibecultura, de Lévy (1999); a 
modernidade líquida, de Bauman (2001); e a noção de hibridismo cultural, de Canclini (2003) parecem estar 
imbricados nas imagens, sons e palavras que emergem no ecrã, quando acessado o sítio de Alda (http://
anterodealda.com/). Isso se deve tanto às demandas de suas abordagens temáticas, quanto ao formato e ao 
suporte em que se configuram suas produções.

Desta forma, este artigo se propõe a demonstrar, pela análise da ciberpoesia de Antero de Alda, o quanto 
se evidencia das representações da modernidade líquida e da cibercultura em sua obra, assim como se 
configuram os traços dessa cultura híbrida que se forma na contemporaneidade, inerente aos tempos de 
fronteiras geográficas e temporais superadas pelas tecnologias da comunicação. 

As análises deste ensaio terão como foco os poemas pertencentes às séries “Retratos e Transfigurações” e 
“Scriptpoemas” – uma sequência de textos significativa por sua extensão e pluralidade temática e estética 
na obra do autor.

1. mOdernIdade líquIda, cIbercultura e hIbrIdIsmO

O ser humano, em cada período histórico e de desenvolvimento técnico e social, elabora representações 
de si e do mundo que o rodeia, dedicando-se a construtos culturais e artísticos. Assim foi durante a Idade 
Média e, em seguida, com o advento da modernidade. Experiências estéticas foram produzidas, vivenciadas 
e discutidas das formas mais diversas, refletindo sobre as realidades impostas ao humano. A relação do ho-
mem com a linguagem e os avanços por que ela passou mostra-se, portanto, como um oportuno tema para 
o início de nossas reflexões neste ensaio. 

Não restam dúvidas de que o desenvolvimento da humanidade está ligado intrinsecamente à elaboração 
da linguagem e às condições comunicativas das vivências sociais do homem. Sobre esse assunto, Castells 
(2007: 413 ss) ressalta que “por volta do ano 700 a.C., ocorreu um importante evento na Grécia: o alfabeto. 
Essa tecnologia conceitual constituiu a base para o desenvolvimento da filosofia ocidental e da ciência que 
conhecemos hoje.” No mesmo texto, assinala também o autor que “uma transformação tecnológica de di-
mensões históricas similares está ocorrendo 2.700 anos depois, ou seja, a integração de vários modos de 
comunicação em uma rede interativa”. Em outras palavras, dá-se a irrupção, em termos socioculturais, de 
um hipertexto e de uma metalinguagem que, pela primeira vez na história, integra, num mesmo sistema, as 
modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana. Esse momento histórico de grande mu-
dança interfere em como se pensam os processos de comunicação e sua efetividade nas relações interpes-
soais. Assim, escrever, produzir textos e, consequentemente, produzir literatura, nesse contexto, consiste 
em ações que passam por uma recontextualização, em decorrência da presença do computador e da Inter-
net, enunciada, como já mencionado por Castells (2007: 415) como “um hipertexto e uma metalinguagem”.

Por conseguinte, Hobsbawm (2001), ao elaborar uma reconstrução histórica do século XX, tece algumas 
considerações sobre as artes no início da década de 1990, por ele interpretada como o fim daquele século. 
O historiador percebia, a partir da televisão, uma forte mudança na produção artística, apontando a difusão 
e popularização das obras e de seus autores de maneira ágil e global. Mesmo em uma análise que antecede 
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à Internet e às mídias sociais, esse autor já prenunciava a quebra da linearidade e da sequencialidade das 
narrativas, considerando, inclusive, os curtos vídeos publicitários como uma demonstração dessa tendência:

(...) a tecnologia não apenas tornou as artes onipresentes, mas transformou a maneira como eram perce-
bidas. Dificilmente será possível recapturar a simples linearidade ou sequencialidade de percepção anterio-
res aos dias em que a alta tecnologia tornou possível percorrer alguns segundos toda a gama de canais de 
televisão existentes (...) A tecnologia mudou o mundo das artes, embora mais cedo e mais completamente 
o das artes populares que o das “grandes artes”, sobretudo as mais tradicionais. (Hobsbawm, 1995: 485)

O momento histórico subsequente ao descrito por Hobsbawm é de mudança ainda mais radical, o que inter-
fere em como se pensam e se efetivam os processos de comunicação nas vidas das pessoas. Seus estudos 
assinalam que os processos sociais como um todo são alterados pelas técnicas que se desenvolvem e com-
põem o mundo de 1990 e dos anos 2000. Lévy já percebia isso, cerca de duas décadas atrás, apontando 
para a irrupção de uma nova cultura, por ele denominada “cibercultura”, assim como de uma relação com o 
saber e a informação até então inédita:

(...) Se aceitarmos a ficção de uma relação, ela é muito mais complexa do que uma relação de determina-
ção. A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da civilização. Uma 
técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. 
E digo condicionada, não determinada. (...) (Lévy, 1999: 25)

Desta forma, se as tecnologias mostram-se condicionantes da vida social e de tudo que é inerente a ela, as 
expressões literárias estão no bojo desse condicionamento, da mesma maneira que as outras artes. Surgem, 
então, modalidades de escrita e de leitura condizentes com a época em que se vive. A ciberliteratura, con-
forme se configura hoje, é uma constatação desse fenômeno.

Pierre Lévy apresenta as produções inerentes à cibercultura da seguinte maneira: “A obra da cibercultura atinge 
certa forma de universalidade por presença ubiquitária na rede, por conexão com as outras obras e copresença, 
por abertura material, e não necessariamente pela significação válida ou conservada em todas as partes. (...)” (Lévy, 
1999: 149). O autor ainda acrescenta que cabe aos exploradores construir sentidos variáveis, ordem de leitura e 
formas sensíveis da obra acessada. Conjugada a isso também está a constante metamorfose do que um autor 
publica on-line, devido às variações das obras adjacentes que se interconectam e reciprocamente se modificam.

Nesta realidade, a fluidez dos dados e dos relacionamentos – comunicação e deslocamento – na rede e fora 
dela permite que surjam construtos sociais elaborados a partir de referências múltiplas. Elementos culturais 
e fatos históricos podem ser ressignificados em novos contextos, sendo incorporados. Diante disso, é vital 
considerar a construção de pertencimentos calcados em identidades culturais como de grande importância 
para a compreensão dos fenômenos culturais no final do século XX e início do XXI. Ocorre uma hibridização 
de valores, ideais, crenças, etc.

Canclini (2003: 29) define o termo hibridização como “processos socioculturais nos quais estruturas ou prá-
ticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práti-
cas”. Filmes, obras literárias, fotografias, esculturas, pinturas e muitas outras formas de produção artística 
passam a ter componentes em sua concepção que se coadunam com origens que transcendem oriente e 
ocidente, norte e sul, o que na Internet é potencializado.
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Como auxílio para compreensão destes fenômenos, recorremos às proposições trazidas por Harvey, em A 
Condição pós-moderna (1996), e por Bauman, em sua Modernidade líquida (2001). Para esses autores, a 
aceleração do tempo e a transgressão dos limites do espaço são características da sociedade contemporâ-
nea. O aprofundamento dos processos iniciados no Iluminismo e nas revoluções burguesas é algo nítido para 
esses pensadores, mesmo considerando as discordâncias entre eles.

Em A Condição Pós-moderna, Harvey (1996) dedica-se a reflexões sobre a sociedade do final dos anos de 
1980, como também ao que se lhe antecedeu. Ao pensar a obra de arte neste período, o autor se refere à 
“reprodução eletrônica” e aos “bancos de imagens”. Naquela década, as discussões sobre o que seria arte, 
e a questão das reproduções numa política da massa cultural, eram preponderantes. Os sentidos simbólicos 
de uma cultura massificada em larga escala se tornavam motivo de debates e discussões. As tecnologias da 
segunda metade do século XX eram percebidas por muitos teóricos e artistas como instrumentos de impo-
sição das elites e também de descaracterização da obra de arte.

Tais percepções são dissonantes às de Lévy e gradativamente incompatíveis com as de Bauman, uma vez 
que ainda não era possível perceber as novas tecnologias como motivadoras de obras que se modificam 
constantemente e que, ao invés de massificadas, são crescentemente individualizadas para aqueles que as 
acessam. Não que a massificação de elementos de culturas dominantes como a norte-americana não tenha 
ocorrido, mas estão longe de ser o fenômeno totalizante e esmagador, vislumbrado anteriormente.

Um olhar mais atento sobre a sociedade contemporânea e suas produções artísticas suscita indagações 
quanto ao que as coletividades humanas estão vivenciando e quais representações produzem de suas rea-
lidades. Bauman (2001) oferece a perspectiva da “liquidez”, apresentando relações humanas marcadas por 
características modernas radicalizadas ou aprofundadas, sob as quais as transformações iminentes são uma 
condição intrínseca do homem.

O advento dessas tecnologias acontece num ambiente sócio-histórico apontado por Bauman (2001) como 
“modernidade líquida”. As sociedades humanas, segundo o autor, passam por uma radicalização da moder-
nidade no que tange à negação do passado e à reinvenção constante do presente, com o intuito de aperfei-
çoar infinitamente o homem e suas criações. Esse ambiente acaba por criar nos indivíduos a sensação de 
instabilidade e insegurança, diante do imperativo de se reinventar a cada instante.

A “liquidez” apresentada por Bauman é uma tentativa, por meio de recursos por vezes metafóricos, de regis-
trar e refletir sobre a inconstância das coisas, dos fatos e dos processos desta sociedade que se lança sobre 
um novo século, trazendo heranças fortes do projeto anterior de modernidade, pensado desde os primórdios 
do Iluminismo.

Buscando compreender melhor o que autor nos oferece como interpretação da contemporaneidade, é ne-
cessário primeiro perceber o que foi a modernidade para ele:

Podemos pensar a modernidade como um tempo em que se reflete a ordem – a ordem do mundo, do 
hábitat humano, do eu humano e da conexão entre os três: um objeto de pensamento, de preocupação, 
de uma prática ciente de si mesma, cônscia de ser uma prática consciente e preocupada com o vazio que 
deixaria se parasse ou meramente relaxasse. (Bauman, 1999: 12)

Desta forma, o homem, a partir do Iluminismo, lançou-se ao projeto de ordenar o mundo em que vivia por 
meio do raciocínio lógico e da ciência. Entretanto, para Bauman (2001), houve um declínio das expectativas 
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iluministas de que é possível um ordenamento da vida e que, assim, estar-se-ia numa trajetória linear e evo-
lutiva para o alcance da perfeição em algum momento futuro. O amanhã deixou de ser alvo de esperanças 
quanto a uma vida e um mundo necessariamente melhores. Os processos de modernização não alcançaram 
o objetivo de gerar ordem na vida humana, de forma completa e eficiente.

Mesmo assim, o dinamismo moderno (sua velocidade não registrada anteriormente na história) e sua cons-
tante tentativa de construção de harmonias sociais persistem e adentram o século XXI, porém de forma 
mais intensa e aprofundada, gerando a sensação de instabilidade e vulnerabilidade contínuas. Desta forma, 
destaca Bauman, em suas considerações críticas:

A sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a que entrou no século XX; o máximo 
que se pode dizer é que ela é moderna de um modo diferente. O que a faz tão moderna como era mais 
ou menos há um século é o que distingue a modernidade de todas as outras formas históricas de convívio 
humano: a compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta modernização; a opressiva e 
inerradicável, insaciável sede de destruição criativa (ou de criatividade destrutiva, se for o caso: de “limpar 
o lugar” em nome de um “novo e aperfeiçoado” projeto; de “desmantelar”, “cortar”, “defasar”, “reunir” ou 
“reduzir’, tudo isso em nome da maior capacidade de fazer o mesmo no futuro – em nome da produtivida-
de ou da competitividade). (Bauman, 2011: 36)

O vislumbre de possibilidades de aperfeiçoamento, de redimensionar processos e estruturas, leva a uma 
“insaciedade” e, consequentemente, ao mover-se em direção a constantes mudanças e transformações, o 
que acaba por fortalecer a sensação de deslocamento e de não enquadramento. Bauman (2001) afirma que, 
diferentemente do período anterior, não são mais oferecidos aos indivíduos “lugares” e “reacomodação”. 
Antes mesmo que haja uma acomodação do sujeito em relação ao mundo que o cerca e à realidade que 
experimenta, é-lhe apresentado o imperativo de que é necessário se modificar, adaptar-se, para que não seja 
marginalizado ou até mesmo eliminado da sociedade.

Considerando este contexto da “vida líquida” contemporânea, Bauman (2009: 8, 9 ss) assinala que “livrar-se 
das coisas tem prioridade sobre adquiri-las”. Em decorrência disso, os indivíduos veem-se na tentativa de 
acelerar sua capacidade de alcançar objetivos e autoidentificações, preparando-se para não ter que “largar” 
suas realizações e referências em direção a uma nova busca, em suas vidas. Não há oportunidade para a 
estabilidade e consideração da concretude das coisas que os cercam, “(...) a ênfase recai em esquecer, apa-
gar, desistir e substituir”. Aqui, cabe um friso sobre a última ação apontada: “substituir”. Institui-se um ciclo 
a partir da substituição. Assim, a sobrevivência do sujeito depende do finalizar momentos e sucessos para 
reiniciar-se com novas conquistas a serem “largadas” e “substituídas”.

Nos desdobramentos dessas discussões, Bauman (2009) assinala os mecanismos de como se dá a vida na 
modernidade líquida, visto que o componente da liquidez das fronteiras territoriais é fundamental no fluxo de 
destruição de modos de vida elaborados e na formação e novos modos de vida. Isso se realiza em âmbito 
global, como uma espécie de corrida em que todos se despem a cada momento e vestem-se de maneira 
renovada para um novo contexto de sobrevivências. A luta individual, sucintamente, é descartar para não ser 
descartado, concorrendo com todos independentemente de onde se localizem no espaço – continentes e 
países deixam de ser barreiras para a competição nesta sociedade.

É desse processo vertiginoso e dinâmico de transformações que surgem as inquietações e temores hu-
manos na modernidade líquida. Acompanhar as realidades que se impõem sucessivamente, mas não com 
linearidade, em ritmo acelerado, não permitindo que haja descompasso entre as habilidades, conhecimentos 
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e identificações que se detêm e o ambiente em que se vive, é um desafio. Desenvolver a capacidade de ser 
tão líquido quanto o meio que nos envolve, mostra-se desafiador.

A inquietação e as sensações que surgem a partir do confronto com a não linearidade dos fenômenos sociais 
e da liquidez de tudo que compõe a vida social acabam por transparecer nas produções artísticas. E assim 
o é na literatura e sua variante no ambiente em rede, a ciberliteratura. 

É no cenário traçado por esses autores que se enuncia a produção de Antero Alda. Com efeito, a obra deste 
ciberpoeta conjuga – na forma, no suporte e no conteúdo – os elementos que compõem a modernidade 
líquida, como a concebe, com propriedade, Bauman, tendo em vista as reações do homem à instabilidade 
que lhe é imposta frente aos desafios da sociedade da informação e do conhecimento.

2. a natureza lIquefeIta dO cIberteXtO

O advento da cibernética, especialmente com a popularização do Computador Pessoal e da Internet, du-
rante a segunda metade do século XX, expandiu as possibilidades de produção cultural e, de maneira mais 
específica, da literatura. As modalidades de texto literário se multiplicaram e se modificaram no ambiente 
virtual, originando o cibertexto e os debates dele decorrentes. O delineamento entre textos e elementos 
que compõem o processo locucional deixou de ser percebido como demarcações claras, uma vez que os 
textos digitais ganharam traços de liquidez, sendo muito voláteis. Mas, até que ponto a literatura eletrônica 
se encontra em interação com a mídia computacional e quais os efeitos dessa interação? É o questiona-
mento feito por Katherine Hayles. Nesse âmbito, assinala Hayles (2009: 61) que “a natureza computacional 
da literatura do século XXI é mais evidente, porém, na literatura eletrônica. Mais do que ser marcada pela 
digitalidade, a literatura eletrônica é de modo ativo formada pela mesma”. 

Com efeito, percebe-se que surge na ciberliteratura uma espécie de simbiose entre o autor e o computa-
dor, uma vez que este último participa do processo criativo como um instrumento manipulador dos signos 
verbais e elemento ativo da produção artística. O material fornecido pelo autor para que se inicie a criação 
da obra é alterado pelo computador (que o processa em linguagem binária), dando-se como resultado algo 
diferente do que fora apresentado inicialmente. Assim, o texto informático que aparece aos olhos do leitor 
não é, essencialmente, o que está configurado na linguagem da máquina, mas o que se realiza no momento 
mesmo de sua execução, no momento de sua leitura. É assim que, na visão de Barbosa (2001), o computa-
dor é uma máquina semiótica, uma vez que ultrapassa os limites do simples armazenamento de informações 
(função que não lhe foi descartada) e, por isso, participa ativamente da ação criativa do texto. 

Nesta perspectiva da criação hipermídia, Rui Torres (2010: 118) esclarece que “a ciberliteratura designa 
aqueles textos literários cuja construção se assenta exclusivamente em procedimentos informáticos: combi-
natórios, multimediáticos ou interactivos”, o que corrobora a posição de Barbosa. Oferece-nos, ainda, Torres 
uma útil exemplificação de como essa produção textual pode ocorrer:

Para melhor exemplificar o modo como os computadores modificam e ampliam tanto a leitura quanto a es-
crita, proponho aqui falar de três posturas possíveis na aproximação da criatividade literária ao meio digital. 
São elas, em primeiro lugar, o hipertexto e a hiperficção; em segundo lugar, o texto animado, interactivo e 
multimédia; e, finalmente, o texto gerado por computador. (Torres, 2004: 323)
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Além do emprego dos recursos da informática, a ciberliteratura é uma produção não linear que pode ser 
identificada por partilhar das características inerentes à Internet: multimodalidade, temporalidade fragmentá-
ria, estrutura em rede, instantaneidade e interatividade com o destinatário (Hayles, 2009). Tal descrição tam-
bém se coaduna com as análises elaboradas por Bauman (2001) sobre a liquidez que permeia a sociedade 
contemporânea. A escrita no ambiente virtual, em suas diferentes etapas de produção e recepção, apresen-
ta-se líquida, podendo ser descartada e substituída, apropriada e desapropriada, em alta velocidade, mas 
também em alta voltagem estética. Esse processo de retroalimentação reflexiva, por meio do qual a literatura 
eletrônica registra os efeitos da mídia e, ao mesmo tempo, a interroga, é fundamental para o potencial que a 
literatura eletrônica tem de transformar as práticas literárias. (Hayles, 2009).

Nesse particular, merece uma atenção especial a estrutura em rede, intimamente ligada à ideia de hipertexto. 
A escrita na Internet é uma produção composta por uma série de “nós” que se intercomunicam, possibili-
tando vários caminhos a serem seguidos pelo leitor/receptor. A intertextualidade é levada às últimas conse-
quências, ocorrendo uma interconexão ampla por meio dos chamados “links” disponibilizados nas páginas 
dos autores. Desta forma, surge uma construção coletiva em que o texto ganha dimensões novas, a cada 
acesso ou caminho percorrido pelo leitor até outros textos. 

A leitura é realizada com fluidez, não sendo limitada a uma linearidade ou roteiro pré-estabelecido. Tal re-
curso já era possível em obras publicadas no suporte tradicional do papel, entretanto estas não ofereciam 
agilidade na passagem de um texto a outro ou na mudança de um suporte a outro. Agora, a rede de com-
putadores trouxe alterações significativas, uma vez que nos apresenta um texto em camadas, multimodal e 
proteiforme, segundo as especificidades destacadas por Pedro Barbosa:

O circuito comunicacional da literatura encontra-se assim alterado, tanto do lado da criação como do 
lado da recepção. O acto de leitura, enfim, pode tornar-se interactivo, envolvendo a participação do leitor 
na co-criação do texto final mediante um processo simultâneo de escrita-leitura: a escrileitura (...) De ins-
trumento de criação literária, o computador passa a ter também um papel como instrumento de leitura: 
a interposição da máquina, como manipulador de sinais e extensor de complexidades, traduz-se assim 
necessariamente numa nova atitude do autor e do leitor face à obra computacional. (Barbosa, 1996: 2)

Desta forma, na ciberliteratura, é notável a quebra de fronteiras entre autor, texto e leitor, como também entre 
um texto e outros textos disponibilizados na Internet (um hipertexto por natureza). A dicotomia tempo-es-
paço também é rompida, pois as obras disponibilizadas são captadas pelo receptor instantaneamente. No 
enunciado de Amaral (2008: 48) sobre esse fenômeno, a autora constata que “o mundo contemporâneo ca-
racteriza-se por transformações aceleradas da noção relacionada ao tempo, ao espaço e à individualidade. 
Todas elas abrigam a figura do excesso, característico da supermordernidade”. Esse processo de desvincu-
lação dos parâmetros de tempo e espaço, e de fusão de individualidades, tem condicionado o que se define 
como o fenômeno da “Interterritorialidade”, já bastante discutido por vários autores, inclusive Bauman. É 
nesse novo “espírito de época”, que Lílian Amaral redefine o papel do artista. Nesse contexto de produção e 
recepção colaborativa, para a autora, a 

(...) ‘interterritorialidade’ operou uma ideia de que o papel do artista é criar uma arte que provoca o pro-
cesso de pensar, de arte comprometida com a criação de uma linguagem da percepção, que permite a 
flutuação da informação entre sistemas estranhos um ao outro, eliminando fronteiras para provocar novas 
associações e analogias. (Amaral, 2008: 55. Aspas da autora)
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Essa postura engajada do artista se percebe muito claramente na obra de Antero de Alda, construída em 
parceria com o leitor e disseminada (no sentido mesmo de “semeadura”) pela Web. E é desta forma que a 
ciberliteratura se faz como um componente importante da cibercultura e da modernidade líquida, sendo si-
multaneamente input e output das realidades existenciais contemporâneas. 

3. a mOdernIda líquIda na pOétIca de anterO de alda

Antero de Alda formou-se em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e se 
tornou Mestre em Tecnologias Educativas pela Universidade do Minho. Desde o final da década de 1980, 
destacou-se no cenário artístico português por suas produções fotográficas e poéticas, disponibilizadas em 
sua página na Internet (http://anterodealda.com/) e em seu blog (http://www.anterodealda.com/blog/blog.
htm), intitulado Câmara Antiga. 

A construção imagética da ciberpoesia de Antero de Alda é, sem dúvida, uma das forças motrizes de suas 
produções. Artista plástico que se dedica à fotografia e à poesia, Alda integrou, na década de 1980, a ge-
ração da poesia visual portuguesa e, desde 2005, passou a dedicar-se também à poesia eletrônica. Além 
disso, mantém a atualização de seus blogs, compostos por reflexões e imagens do mundo contemporâneo, 
mais especificamente o europeu. O autor é, assim, um dos agentes da produção artística engajada, que se 
mostra atento aos movimentos e processos interacionais desencadeados pelas redes de compartilhamento 
on-line e tudo o que delas decorre. 

Relativamente à construção de suas imagens poéticas, o artista mostra-se ousado em seu experimentalis-
mo, ao conjugar linguagem verbal e não-verbal e empregar, em sua produção poética, variados recursos ofe-
recidos pelas novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação (TDIC), a exemplo de aplicativos 
como o Flash e o Javascript, a fim de produzir um volume diversificado de poesia cinética e videopoesia, 
álbuns de fotografias, poemas interativos, entre outros. Sua opção por produzir textos animados, multimídia 
e interativos não é gratuita, uma vez que isso acarreta uma forte carga de significação, o que é potencializado 
por uma segunda opção: disponibilizar a produção on-line e não em suportes fechados como CDs e DVDs. 
Publicar on-line com recursos multimidiáticos não se trata somente de uma questão técnica, visto que tal 
postura acusa uma percepção aberta acerca de conceitos filosóficos e éticos implicados no processo de 
criação e disseminação da obra literária, tais como: autoria e direitos autorais, relação autor-leitor, circulação 
da obra e a própria obra de arte e sua reprodutibilidade técnica.

Desta forma, on-line a obra se liquefaz e foge do controle de seu criador, alcançando limites inimagináveis, 
assim como leituras e interpretações imprevisíveis – situação mais comum na Internet que em suportes es-
táveis como o livro, que apresenta limitações físicas e econômicas. As discussões de Harvey (1996) nesse 
sentido se mostram coerentes, mas não por completo, porque este não é um fenômeno de massificação. 
A acessibilidade é facilitada, mas cada acesso permite a individualização da leitura a ser feita e dos efeitos 
dela sobre seu leitor.

Ainda quanto ao suporte e à forma do texto de Alda, é imprescindível referenciar o caráter instantâneo e 
imediato das obras na tela, assim como a movimentação, a formação e a diluição de textos, imagens e sons. 
O leitor vivencia uma experiência de contemplação e de imersão simultaneamente, muitas vezes tendo a 
sensação de texto etéreo, que foge de seu controle e de sua visão (mesmo com a interatividade).
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A página oficial de Alda na Internet apresenta variadas configurações que se alteram no mesmo fluxo veloz 
da cibercultura. Em dado momento, no transcorrer do ano de 2011, teve como abertura um de seus trabalhos 
fotográfico-poéticos intitulado Retrato e Transfigurações. 

Na ocasião, eram visualizadas, alternadamente na tela, imagens de senhoras portuguesas idosas, mora-
doras de regiões de cultura tradicional, acompanhadas por citações de grandes pensadores e escritores, e 
regadas pelo som melancólico das cantigas tracionais portuguesas, que trazem à memória os constructos 
socioculturais de um passado que, embora superado, permanece vivo e ativo no cotidiano dessas pessoas:

Figura 1 - Página de abertura do sítio de Antero de Alda.

Nessas produções intermídia com fotografia, o autor normalmente apresenta cenários isolados, pelos quais 
se vislumbram cenas marcantes, como as do sofrimento das crianças no Laos, das mulheres afegãs frente 
aos horrores do pós-guerra e, ainda, as implicações do capitalismo na vida das pessoas que não podem 
usufruir desse regime, sofrendo as consequências atuais da cultura do consumo. E este é o caso dos retratos 
desses idosos portugueses, mulheres e homens condenados a uma condição de vida abandonada e isolada 
do mundo moderno que, mesmo inseridos em sociedade, são indivíduos que não puderam se reacomodar 
ou não souberam como fazê-lo e, por isso, foram marginalizados e descartados pela modernidade líquida.

Na sequência de leitura, ao clicar no item “FLASH” na página inicial, abre-se uma nova janela, composta pela 
imagem de uma senhora portuguesa acompanhada por um poema do autor que reflete sobre o ser mulher 
no interior de Portugal, com suas cores e dores: 

Ser mulher no Portugal interior, 
serrano e profundo, 
é quase sempre e ainda 
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sinal de dor e de luto. 
Lenços negros são indícios de 
perda: perda da juventude que 
tudo ameaçou ou perda 
do chefe de família que foi 
dominante ou – ainda mais doloroso – 
as duas perdas ao mesmo tempo. 

(...)

beijem-se, multidões! 
Parece ser este, apesar de tudo, 
o único grito musical destas mulheres 
quase sem existência, 
resignadas e altruístas; 
sem outro poder senão o de tratar do 
insignificante (a cozinha, os filhos …) 
Mulheres tantas vezes em lágrimas, 
mas sempre à espera de 
um mundo melhor, 
ensaiando por fim uma fuga 
um hino à alegria.

Em seguida, ao clicar sobre a tela, o leitor tem a seguinte imagem visualizada:

Figura 2 - Página inicial da obra Retrato e Transfigurações.
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Agora, surgem as possibilidades de leitura interativa: ao lado da foto e abaixo da última estrofe do poema, estão 
os nomes das regiões onde as personagens foram fotografadas (Alentejo, Barroso, Montesinho, Nordeste Trans-
montano, Peneda-Gerês) e o leitor pode selecionar a que deseja visualizar primeiro e em sequência. Para cada 
uma das opções, surgem, na tela, fotografias das mulheres e homens, citações referentes e um pequeno livro 
de aspecto envelhecido, no qual estão nomes e dados dos indivíduos fotografados. Configura-se uma espécie 
de “álbum de fotografias” virtual, no qual se leem muito além de imagens: as próprias impressões subjetivas e 
sentimentos desses homens e mulheres comuns, cuja dignidade perdida se resgata pela dimensão da poesia.

As citações que surgem na tela quando se faz a opção “Alentejo” é o ponto de partida para que se possa 
perceber a ressignificação que Alda realiza da cultura tradicional portuguesa e da velhice:

A solidão não é apenas um desejo de relação, mas da relação certa (...) (D.S. Weiss, apud Alda, on-line)

O meio urbano, ao gerar diferentes dinâmicas de relacionamento entre os indivíduos, tende a marginalizar os 
mais fracos, incapazes de manter o seu ritmo e a apagá-los, retirando-lhes qualquer visibilidade social. Enve-
lhecer na cidade é arriscar-se a acabar os seus dias cada vez mais só... (Paula Marques, apud Alda, on-line)

O sentimento de solidão é abordado de forma paradoxal entre as citações selecionadas na obra: primeiro 
um desejo pela relação certa e, depois, como resultado de um processo de exclusão típico de sociedades 
urbanizadas, em que os considerados incapazes são marginalizados. Associando-se as imagens de homens 
e mulheres com mais de 90 anos, percebe-se que é posta em evidência ao receptor a exclusão da tradição 
e do passado daqueles que não se renovam e não acompanham as mudanças sociais que ocorrem na mo-
dernidade líquida. Os “velhos” são uma representação do que Bauman (2001) indica como inaceitável na 
realidade de liquidez da sociedade contemporânea. Por isso, são destinados à margem. O abandono e a 
exclusão são reforçados na página inicial da obra por uma mosca que pousa sobre a fotografia exposta e 
caminha sobre o rosto de uma dessas idosas.

Contudo, o poeta, ao se apropriar dessas imagens, aliando-as ao seu poema e às citações, redime a di-
mensão humana desses indivíduos ligados a um modo de vida superado, deslocado dos contextos atuais. 
Assim também percebe a não linearidade e a quebra de expectativas, ou de compromisso, com a ideia de 
progresso, permitindo que o passado retorne e se reintegre na obra que compõe esse grande hipertexto, 
que é a Internet.

Esse “retrato” da velhice torna-se ambivalente em Alda, uma vez que, embora esta seja negada pela so-
ciedade contemporânea, é, simultaneamente, uma possibilidade de revisitação às tradições e ao passado, 
permitindo que os indivíduos descartados sobrevivam, em meio à liquidez.

No sítio do autor se encontra, ainda, o link Scriptpoemas, que dá acesso a uma série de textos produzidos 
em formato intermídia, sendo alguns deles de caráter interativo. Esses scriptpoemas reúnem uma coletânea 
extensa de poemas criados em Javascript e em Flash, construídos todos com a recorrência metafórica da 
palavra POEMA. Nestes encontramos as produções intermídia “Poema objecto” e “Poema negro”, em que 
a palavra “poema” se altera, sendo composta e decomposta ante os olhos do utente-leitor. Captar o texto 
verbal simultaneamente aos demais elementos apresentados exige muita atenção durante a leitura. Mais do 
que isso, permite perceber a obra como uma expressão duma cultura em que a velocidade com que ima-
gens se fazem e se desfazem diante do leitor é intensa e crescente. Retornando-se, então, à página inicial e 
clicando-se em Scriptpoemas, é aberta a navegação, sob uma apresentação de Rui Torres, a um painel com 
uma serie de 88 poemas:
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Figura 3 - Painel com scriptpoemas para escolha do leitor.

Com efeito, o caráter multimídia dessas produções é marcadamente integrado aos elementos verbais, abrin-
do variadas possibilidades de leituras e interpretações estéticas, como bem assinala o crítico e web-poeta 
Rui Torres em sua apresentação:

A sua série de Scriptpoemas representa, e apresenta, de um modo caligramático, a relação entre significado 
e significante no signo digital. Através da repetição da palavra “Poema”, apresentam-se variações ao nível da 
expressão que conferem à relação sígnica uma motivação pouco usual. Assim, o “poema-flutuante” flutua, o 
“poema-elástico” estica, o “poema ao vento” voa, o “poema-reflexo” reflecte, o “poema de passagem” pas-
sa… A programação do poema e do objecto pelo conteúdo da sua expressão pode estar enraizada na ideia 
de que há uma coincidência das palavras com as coisas que a poesia pode revelar. Fenomenologia do digital, 
aqui, descritivo e criativo se ligam, no sentido de desautomatizar a percepção banalizada que temos do novo 
paradigma digital que se vai impondo. (Torres, 2008, on-line)

Esse processo de construção intersemiótica intensifica, no nível de sinestesias puras, a recepção do poema, 
que é fruído com toda a potencialidade do signo cine-verbi-voco-visual da ciberliteratura. É ele quem enri-
quece, por exemplo, o “Poema negro”, ao provocar o leitor a imergir no discurso de Martin Luther King e na 
música Agnus Dei, de Samuel Berber e All Angels. A melodia ambienta a leitura das imagens e palavras, da 
alternância de cores e formas. Fato que se dá em curto espaço de tempo e parece pensado exatamente para 
esse leitor imersivo, nativo em meios digitais.

É o mesmo caso do “Poema objecto”, no qual imagens de objetos e faces humanas alternam-se frenetica-
mente quando, ao lado, surge, por instantes, o verso: “Por favor, faça de mim um poema!”. O cursor, quando 
deslocado pelo leitor, emite dezenas de repetições do vocábulo “objecto”, que constrói a palavra “poema”. 
O processo de auto-referenciação, transitando entre conotação e denotação, possibilita interpretações di-
versas. Os elementos típicos do cotidiano que aparecem na tela seriam material digno de um poema? Estes, 
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além de suscitarem reflexões sobre objetos de desejo e consumo (cigarro, gravata, sapato, relógio, etc.), 
incitam o leitor a questionar sobre o que seria “digno” de se tornar Poesia. 

Figura 4 - Poema-objeto com intervenção do leitor

Nesse poema ressurge a temática relacionada ao padrão de vida contemporâneo, focado no consumismo, 
como também no posterior descarte dos objetos consumidos, incluindo os seres humanos (já que rostos 
humanos se alternam aos objetos assinalados na tela). Processos como esses são apontados por Bauman 
(2001) como “radicalizados” na modernidade líquida, uma vez que poder consumir e posteriormente produzir 
lixo significa, ironicamente, alcançar sucesso material na sociedade do século XXI. As possibilidades de inte-
ração do leitor com o poema se evidenciam pelo manuseio do “rato”, que distribui pela tela do computador 
uma profusão do vocábulo “objecto”. Estes compõem a palavra POEMA e, ao mesmo tempo, transitam dos 
objetos ao poema, numa simulação do próprio fazer poético, do processo de criação, que é livre e condicio-
nado, ao mesmo tempo, pelo programa oferecido ao leitor-criador. 

Outra obra que compõe a série dos Scriptpoemas é o “Poema puzzle”. O poema consiste na presença, num 
fundo escuro, da tela “O grito”, de Edward Munch, sobre a qual se encontra grafada a palavra POEMA. Mais 
à direita, no canto inferior do ecrã, está um “janela” em que se alternam imagens que fazem referência a 
fatos marcantes do século XX, como a guerra do Vietnã, as chacinas e holocaustos provocados pelas duas 
Grandes Guerras e outros conflitos. Como trilha sonora, a música da ópera Carmina Burana, de Carl Off, se 
anuncia, de modo impactante. 
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Figura 5 - Apresentação inicial do Poema Puzlle.

Conforme o leitor desliza o cursor sobre a reprodução de “O Grito”, a tela se fragmenta em vários pedaços, 
como um espelho partido, e lentamente volta à sua formação original. Ao passar o cursor no centro da tela, 
onde se inscreve a palavra POEMA, grafada em branco, o leitor desencadeia um processo que materializa o 
grito angustiado de Munch, que sai dilacerado da enorme boca que se abre no centro do ecrã:

Figura 6 – Poema após interação com o leitor.
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Neste poema, a tela de Munch ganha nova conotação. A música forte e grave, acompanhada pelo dispersar 
da pintura em pedaços, reafirma o grito violento e dilacerado de toda a Humanidade. As imagens abaixo – 
Camboja, Vietnã, Romênia, Afeganistão – rememoram a violência e a miséria que se espalharam pelo mundo 
durante o século passado, uma vez que as fotografias estão sempre se alternando.

O grito expressado é global. Nele, o autor retoma excluídos e marginalizados, aos quais não foram oferecidas 
oportunidades de integração à renovação, nem mesmo à participação numa sociedade que se “reinventa” 
constantemente. São integrantes de culturas tradicionais, que vivem em regiões desvalorizadas, nos proces-
sos políticos e econômicos, em escala mundial. A diluição de uma imagem para o surgimento de outra, como 
o desmanchar da pintura de Munch, leva-nos ao questionamento sobre instabilidade e falta de força unívoca, 
de união entre as personagens da tragédia humana em proporções globais.

Nas obras aqui citadas, como em outros poemas disponíveis na página, surgem imagens de minorias (mu-
lheres, negros, crianças, árabes, africanos, velhos) que disputam espaço na sociedade e que lutam por reco-
nhecimento de suas demandas e identidades. São aqueles que se encontram deslocados na modernidade 
líquida e que não acompanham as transformações constantes. O autor demonstra, mesmo que indiretamen-
te, o fim dos vínculos dos indivíduos com a luta de classes, marcante nas perspectivas marxistas de análise, 
e o surgimento de disputas difusas entre grupos pequenos e discriminados socialmente.

Dentre os vários poemas em que se poderia verificar a relação entre ciberliteratura e modernidade líquida, 
destacamos aqui o “Poema em viagem”, não por uma razão específica, pois em qualquer poema de Alda 
é possível perceber, pelo menos, algumas das marcas dessa modernidade liquefeita. O poema em viagem 
mostra fotografias de oito países, sendo eles: Brasil, Letônia, Cabo Verde, Paris (na década de 1950), Es-
tados Unidos da América, Índia, Bulgária, África do Sul. Todos ordenados horizontalmente, separados por 
hifens, entre duas pequenas setas, que marcam o intervalo, como num endereço da Web. Passando-se o 
cursor na primeira dessas setas, abre-se então uma estrutura de versos e os nomes dos países. Para cada 
país, abre-se uma fotografia. 

As imagens que surgem em referência a cada um dos países compõem a obra, trazendo nova significação 
aos versos iniciais. Crianças brasileiras atrás de grades, num parapeito velho e desgastado, com brinquedos 
quebrados; uma mãe obesa nua segurando um bebê no colo representa os Estados Unidos da América; um 
beijo icônico na Paris de 1950... Os estereótipos dessas nacionalidades são explorados ao máximo diante 
do leitor. Mais uma vez a produção de Alda transcende tempo e espaço, pensa o mundo, mas a partir de 
fenômenos locais, definindo identidades. Imagens, textos e letras em movimento reforçam a ideia de falta 
de controle sobre os fatos, retomando a metáfora do vento. A vida líquida de Bauman (2009) estaria aqui 
representada e pensada, assim como a hibridização indicada por Canclini (2003).

Todo o poema se desenvolve com uma música grave de fundo, que intensifica a força das imagens. Na pri-
meira seta aparecem os versos:

na viagem distrai-se o poema 
mas pode ser de sangue, névoa ou fogo------------guerra!

até silêncio!

tão depressa infantil como impiedosamente velho  
até no cheiro!
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na viagem, o provérbio diz-lhe: 
“molda-te ao vento...”

Ao passar o cursor na última seta aparecem os três versos:

vento! 
 não sejas cruel 
se me rasgas o caminho no rosto.

Os versos fazem alusão ao que pode ser encontrado em viagens, desde que se passe a observar bem: né-
voa, fogo, guerra, sofrimento e pobreza - elementos que a ideologia de mercado capitalista tende a negar 
que existam para vender imagens turísticas de países irreais, com objetivos econômicos. Devem-se salientar 
alguns elementos usados pelo autor, além de fogo, guerra e sangue, que sinalizam as mortes encobertas, 
anônimas, escondidas. O silêncio vem em posição de destaque como fator tão prejudicial como os demais, 
uma vez que, a atitude de silenciar as mazelas da sociedade é o que impulsiona o consumo e a indiferença. 
Negar o sofrimento das pessoas é justamente o que as faz sofrer com mais intensidade. É a guerra que 
se tem que combater; é o fogo que devora depressa e impiedosamente as comunidades marginalizadas, 
descartadas, velhas “até no cheiro”. O que resta, então, é moldar-se, acompanhar o fluxo moderno líquido 
obsessivo e irrefreável, ainda que, para uma grande maioria, “cruel”. O que resta é alimentar o sonho cor de 
rosa de um “beijo de amor em Paris”?!

Figura 7 – Poema em viagem (Paris 1950)

O modo de execução do poema na tela é completamente interativo. Assim, a ordem e o número de vezes que 
se reproduz uma imagem fica a escolha do leitor, que pode ver ou não todas as imagens, ler ou não todos os 
versos ou fechar o poema, como também pode lê-lo várias vezes, rever muitas vezes uma mesma imagem e 
ainda interagir com as letras da palavra POEMA, que sobem levemente a página, à semelhança de bolhas de 
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sabão sopradas ao vento... A gratuidade da vida que passa no ritmo constante das mudanças se materializa 
no poema na instabilidade efêmera dessa imagem. Cada reprodução do poema não será a mesma, sendo 
infinitas as possibilidades de releitura, atendendo-se ao desejo individual de “consumo” do próprio poema, 
vítima ele mesmo de sua própria denúncia! 

cOnsIderações fInaIs

Como pudemos demonstrar nessas reflexões inicias, a obra de Antero de Alda emprega recursos típicos da 
Ciberliteratura, como a convergência de mídias e a interatividade, para elaborar textos de caráter literário 
e natureza poética. Nitidamente, tanto na forma quanto no conteúdo, a modernidade líquida é abordada e 
representada, ao serem retomados conflitos referentes à exclusão social e marginalização de minorias, como 
também a interferência da política e da economia globais sobre os indivíduos, intensificando o descarte de 
modos de vida tradicionais, inclusive por meio de guerras e de ações deliberadas de extermínio. Desta for-
ma, Alda produz uma literatura engajada com as questões de seu tempo, para não eximir-se do papel funda-
mental do escritor: o de comprometer-se com tudo aquilo que diz respeito ao humano, demasiado humano.

O que Bauman (2001) nos apresenta como sendo a característica central das sociedades humanas contem-
porâneas, qual seja: a liquidez dos conteúdos existenciais e a mudança ininterrupta, é o elemento que integra 
os textos de Alda aqui analisados e interpretados. Ao usufruir a poesia eletrônica de Alda, não se pode negar 
o impacto dessas produções no jovem leitor (como se pôde constatar em muitas oficinas de leitura de poesia 
e escrita criativa). 

É assim que se nos impõe um maior tempo de análise, de reflexão sobre a obra desse escritor e de empenho 
na formação das novas gerações, a fim de garantir a elas o direito à educação estética, à conscientização de 
sua autonomia enquanto sujeitos, numa nova perspectiva de individualidade, de conquista da liberdade no 
ambiente de consumo e da tentativa de retorno ao sentimento de pertencimento à Humanidade.
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