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o cotidiano das pessoas, incluindo-se os aspectos culturais. Nesta conjuntura,
muito se discute sobre o futuro da literatura e dos livros, mas este artigo

de leitura em equipamentos eletrônicos, pois, de acordo com Katherine
Hayles (2009), a literatura nasce dos livros e para os livros, fazendo com que

que concorram com os novos meios. Exemplos de releituras eletrônicas, tais
como Alice for iPads, Amor de Clarice, transformam a leitura convencional. O
leitor depara-se com o ineditismo de movimentos dinâmicos das ilustrações
e manuseia o aparelho (screen touch). Comenta-se sobre os efeitos interativos
com outras adaptações de obras eletrônicas.
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from speculating about the permanence or not of the book and prefers
readout holders in electronics. According to Katherine Hayles (2009), the

The reader faces the uniqueness dynamic movements of the illustrations,
of electronic productions.
Keywords: Digital literature; Electronic reading; Alice for iPads; Amor de
Clarice; Literature and technology.

min (1993) é constatada, hoje, na interpenetração de novas formas de
-

com as novas tecnologias, desencadeando a transposição do livro e
da literatura para além do suporte físico.
calmente o dia-a-dia das pessoas, incluindo-se os aspectos culturais
e de linguagem. Nesta conjuntura, muito se discute sobre o futuro da
literatura e dos livros, mas este artigo desvia-se de especular sobre
-
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em equipamentos eletrônicos. Outrora controvérsias anunciassem
rondar a sobrevida da literatura, principalmente, por meio da narse proliferou em diversos modelos: desde a narrativa de aventura, o
feração dos meios de comunicação de massa e das artes da imagem
visual, a referida indústria estaria com seus dias contados, conforme
Silva (2006) averigua a seguir:
tasia nesta idéia desde quando apareceu a televisão senão
antes, uma ameaça parecia rondar o território das letras,
-

2006, p. 11).

Apesar da apreensão e do mau agouro, o livro e a literatura, ao
plo, Katherine Hayles (2009) avalia a literatura nascer dos livros e
para os livros. Por meio da sua concepção, percebe-se o surgimento
de novas possibilidades estéticas que afetam no âmago do universo
Sob tal perspectiva, associam-se as novas possibilidades estétecnologias. Trata-se de um fator sine qua non que, hoje, encoraja
as reinvenções e renovações em espaço eletrônico, expandindo o
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Lançado com total ânimo em meados do século XX, a partir do
incremento do design
evento fundamental a ser considerado. No Brasil, seu marco é a Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956. Entre outras propostas,
os criadores da Exposição, Décio Pignatari, Haroldo de Campos e
Augusto de Campos, preconizam que o poema transforme-se em

em função disso, passa a ser lido e visto concomitantemente.

1

A ótica da poesia concreta, focalizada por Haroldo de Campos
ra, o efeito resulta na alteração do livro, a transformação de uma ferramenta convencional para um instrumento visual. O poema-cartaz
integralmente projetado para a exposição móvel de ideogramas, que
funcionam tal como Kakemonos japoneses, caracteriza-se como uma
ilustração neste sentido.
1
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Haroldo de Campos também, ao revelar sobre a ruptura dos

poesia internacional e nacional. Em outras palavras, um modelo
Mallarmé (1842) pela sintaxe visual e pelo aproveitamento do branideogrâmica; da teoria do caligrama presente no estilo de Guillaume Apollinaire (1880); da fusão com a palavra-montagem, herança
do estilo de James Joyce (1882). São os relevantes ingredientes que
integraram a formação da poesia concreta. Além disto, Haroldo de
Campos (1997) complementa as origens concretas presentes na ges2
e dadaístas3; na
poesia pau-brasil
das reduções linguísticas e da técnica de montagem; nos poemas de
João Cabral Melo Neto (1920), devido ao rigor construtivo e sua dismontagem, apresentada no cinema, por Serguei Eisentein (1988); nas
(1888), Max Bill (1908) e dos pintores do grupo Ruptura de São Paulo.
(1997) por se entrecruzarem e se estabelecerem na composição do

2

3

Refere-se a dadaísmo e surgiu no ano de 1916 em Zurique por iniciativa de
um grupo de artistas e escritores (Hugo Ball, Hans Arp e Marcel Janco, Tristan
Tzara, etc.), que decidiram romper com valores, inclusive, princípios artísticos
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mas também paralelamente projeta as técnicas de layout e redação
do jornal, da revista e do livro, bem como nos textos de publicidade.
mesma construiu, no território das Letras, em relação a ultrapassar o
que uma de suas produções fora inusitadamente apresentada no
palco, sob a direção do criativo diretor teatral, José Celso Martinez
O Rei da Vela, texto escrito por

enorme choque e projetou a revelação de dois jovens compositores
Veloso e Gilberto Gil. Assim, nasceu a Tropicália
O Rei da Vela.
O escritor Augusto de Campos (1931), como crítico de música,
foi uns dos que se desdobraram para a projeção crítica deste campo:
a exemplo de seu ensaio Balanço da Bossa (1968), que dedicou grande

-

de focalizar o seu sentido por meio da oralidade, da voz e dos efeitos
sonoros da música.
O movimento OULIPO (
) também
é fator preponderante para impulsionar a literatura tradicional impressa extrapolar fronteiras e saltar para a tela eletrônica. Trata-se de
-
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Duchamp, Ítalo Calvino, Geroges Perec, segundo Guida (2011).
Jacques Derrida (1967), ao discutir sobre desconstrução, com o
online no E- Dicionário
de termos literários e salienta:
Desconstruir um texto é fazer com que as suas palavras-charneira subvertam as próprias suposições desse texto,
reconstituindo os movimentos paradoxais dentro da sua
própria linguagem. Derrida fez repensar a forma como a
linguagem opera. Desconjuntando os valores de verdaaponta para a possibilidade de escrever não mais como

o seu sentido, mas seguir os trilhos em que a escrita ao
mesmo tempo se estabelece e transgride os seus próprios
termos, produzindo então um desvio [dérive] assemântico
de
se opõe a outro signo, por isso se pode dizer que é essa
condição da linguagem que constantemente diferencia e
signo. (CENA, 2013).

O conceito exposto, por meio da contribuição de Jacques Derrida
no processo de transposição da literatura.
Antonio Candido (1989), ao perceber as alterações da narrativa
deste período, atribui-lhes autenticidade representadas pela real
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modalidades de romance e conto, mas do desdobramento
incorporando técnicas e linguagens nunca dantes imaginaromances que mais parecem reportagens; contos que não
se distinguem de poemas ou crônicas, semeados de sinais
de romance; narrativas que são cenas de teatro; textos feitos
com a justaposição de recortes, documentos, lembranças,

Diante desta fecundidade, o conceito de literariedade4 ganha
como uma política de valor; para Compagnon (2009), uma questão
textos e das convenções e pressupostos com que se aborda o texto

para a percepção entre o maior e o menor alcance de literariedade
nos textos, independentemente do suporte e contexto que os mesmos foram expressos. A uma obra prima produzida por um escritor
seja, indistintamente a comparação entre ambas neste decurso social
não leva em consideração qual teria mais ou menos literariedade,

Eagleton (2003), para fortalecer as discussões em torno de campo

4

conceito de literaturnost é atribuída aos formalistas russos, em especial, a Roman
Jakobson (ENGERMAN, 2009, p. 144).
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isolar entre tudo o que se chamou de literatura, um conjunto constante
de características inerentes. Na verdade, seria tão impossível quanto

No Brasil, em 2004, uma queda de vendas na cadeia produtiva
Nacional do Desenvolvimento (BNDES), e a instabilidade levaram
mentos, apontam como resultado de tal ação baseada pelos seguintes
fatores: exorbitância dos custos dos livros impressos, inacessíveis ao
bolso dos brasileiros, avanço da tecnologia e consequente alteração
do comportamento do leitor que migrou sua forma de leitura para a
WEB
2005, p. 150).
Ednei Procópio (2010), ao debater sobre o livro digital, observa
que os impactos que o referido objeto causou é demonstrativo da

Gutenberg ocasionou técnicas novas para o antigo códice, mantendo seu formato, o aparecimento dos e-books não só desmaterializa o
livro como acrescenta novas possibilidades visuais e sonoras, com
movimentos e animações, alterando a forma de leitura. A literatura,
eletrônicas, provocando uma desestrutura do formato convencional
que era milenar, segundo Procópio (2010).
Como parâmetro das noções tradicionais que se condiciona
sobre literatura, Hayles (2009) caracteriza a literatura eletrônica
como um objeto de produção criada para ser executada por meio de
computador como ferramenta e lida com exclusividade por meio
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Electronic Literature Organization (ELO)5 é uma instituimeta de agrupar escritores, professores, estudantes e exploradores

que o livro impresso co-habita com outro e a versão não mais se

assim como, coordenar, preservar, coletar discussões dos fóruns dos
A transposição da literatura para a ambientação digital também
vez que a veiculação do saber coloca-se mais acessível e se avalia
diernas sempre disponibilizam as novas searas de escritores e poetas
contemporâneos que circulam seus textos por meio de blogs, sites e
outros. Os escritores, neste estilo, hospedam, expõem suas obras e
interagem com os seus leitores/navegadores na Internet.
A propósito, a contribuição de Jorge Luiz Antônio (2010) é
um exemplo apropriado para ilustração. Ele catalogou, em ordem
mente. Trata-se do sítio da Brazilian Digital Art and Poetry on the Web,

5

Disponível em: <
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estão disponíveis obras do acervo do museu de artonline, da Academia Virtual Brasileira de Letras (AVBL), entre outras produzidas em
espaço eletrônico.
cos com o germinar da poesia digital, ou seja, ele a caracteriza como
um objeto de criação que se serve dos recursos eletrônico-digitais da

Apesar das manifestações artísticas, cada vez mais expressivas
em espaço eletrônico, das abruptas alterações tecnológicas, nota-se

como pode ser notado abaixo:
Nós, em grande maioria,
, seres
que aprenderam, de uma forma ou outra, a lidar com os
equipamentos digitais. Mas quem nasceu a partir dos anos
noventa, todos aqueles que estão nascendo e nascerão ao
que estarão tão
quanto
nós hoje estamos
.
(SPALDING, 2012, p. 15-16).

especialmente, nos versos do Poema de sete faces, pode-se checar a seguinte
um anjo torto desses

aproxima a comparação dos versos do referido poema dos nativos
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digitais, porque Drummond, embora tenha se autoavaliado um poeta
se consolidado um autor consagrado, é considerado uns dos maiores
poetas da literatura em língua portuguesa no século XX, a exemplo
de Camões e Fernando Pessoa.
nativos digitais, que nasceram, estão nascendo e nascerão familiarizados com a textura do iPad
grandes perspectivas e tão expressivas como a obra construída por

co-habitarem não só com o formato impresso, mas também com
outros formatos de leitura e suportes que brotarão até ao alcance do

nado a guiar uma caneta com seu indicador, deve observar a maneira
com que os jovens usam os polegares em seus celulares
(DARNTON, 2010, p. 14). Cabe ressaltar que o interesse aqui não é

universo artístico neste campo e seus suportes.

suportes atuais e futuros precisaria ter mais atrativos do que aqueles
Mathias (2011), ao analisar sobre a transição do livro impresso
iPad
(dispositivo eletrônico em forma de prancheta da Apple) desde do
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equipamento, aliada com praticidade, legibilidade dos computadores
pessoais, portabilidade dos telefones celulares com wireless, bluetooth
até a própria Apple.
do da união entre iPad e a literatura. A união serviu apropriadamente
para a Atomic Antelope
ao planeta uma nova concepção para se ler um livro com os recursos
do iPad.
Alice for iPads é a adaptação de Alice no País das Maravilhas (1865),
Atomic Antelope desenvolveu, criando a parte

equipamento eletrônico como o iPad
equipamento explora e interage com os movimentos, tais como:
chacoalhar, visualizar a imagem da personagem principal crescenfazem loop
se movem dinamicamente e, assim, envolvem o leitor. A novidade
é que o equipamento mescla entretenimento na leitura e sintoniza a
6

O lançamento de Alice for iPads leva a literatura digital a roubar
a cena e tornar-se sensação, gerando grande repercussão nos principais veículos de comunicação nacionais e internacionais, como, por
exemplo, a entrevista concedida pelo presidente da Atomic Antelope,
ao ver a interatividade do texto e das animações das ilustrações, e
6
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a plateia aplaude com euforia pelo testemunhado.7
No Brasil, em 2010, quando iniciou a circulação do vídeo na
releitura do texto original de Alice no País das Maravilhas com a Apple,
Alice for the
suporte digital, foi explorada empiricamente, desta vez, pelo escritor
brasileiro Marcelo Spalding (2012), que expressa o seguinte parecer
sobre o Know how
Em Alice for iPad,

encontrando a Rainha, participando do julgamento e acorAlice for iPad é o que chamamos
nesse estudo de um livro digital, e não um livro digitalizado,
pois explora as possibilidades de sua mídia para potencializar o efeito do texto (SPALDING, 2012, p. 208).

A avaliação teórica acima pode ser associada com a ideia de
interatividade, esta vinculada aos equipamentos eletrônicos que
atraem o leitor a interagir com o texto. Roland Barthes (1974) debate
sobre a desconstrução por parte do leitor em A Morte do Autor e, nele,
sibilitando o leitor a interagir em coautoria para dar sentido ao texto.
7
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Embora haja um longo caminho ainda a se percorrer, as múl-

verdade, as alternativas para empreender arte em ambiente eletrôexperimental portuguesa, Rui Torres, cria obras em ambiente digital
em língua portuguesa com uma atmosfera de interatividade para
leitor clica sobre as palavras do texto, ele é atraído e encarregado a
dar sentido, com a sua livre e particular interpretação em coautoria
com o poeta Rui Torres.

versos da história da personagem Ana. Esta criação poética eletrônica
simultaneamente por imagens de vídeos, declamação e animação dos
versos. A interatividade com o leitor/navegador, que antes apenas
lia a obra em prosa em livro impresso, agora, a comunicação entre
o autor, obra e leitor não é só feita com exclusividade, por meio do
foi alterado quer no plano da crítica, quer no plano da circulação das
webdesigner,
para a publicação da 8ª edição da Revista Digital Artéria. Coloca-se em
destaque a percepção sobre a nova padronização de suporte e forma
de leitura, ou seja, a Revista Artéria é um veículo que se projetou pela
forma irreverente de apresentar suas matérias aos seus interlocutores.
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veiculam, aparecem circulando para a leitura em suportes fora do
padrão convencional, como, por exemplo, em caixa de fósforo e em
Internet
é o círculo optado pela revista para manter a sua originalidade como
meio de comunicação de massa. O acesso sobre pode ser realizado

Revista Digital Artéria
como as de Alckmar Luiz dos Santos, Arnaldo Antunes, Augusto de
Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos.
As discussões empíricas sobre as transposições da literatura
do formato impresso para o formato digital acima apresentadas
focalizam as probabilidades do livro em geral – e da literatura em

códice. Mariza Lajolo e Regina Zilbernan (2009) também averiguam
tradicionais passam por transformações quando migram do livro
ZILBERMAN, 2009, p. 37).

dos signos, rompimento com a dualidade cartesiana que afastaram
semiotização do branco do papel proposto por Stéphane Marllamé
A partir do exposto, considera-se que, apesar das nítidas alterações que a transposição da literatura de um meio para o outro
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sofre, constata-se que a literatura é produzida dela mesma, por isso
os recursos dos equipamentos utilizados pelos produtores artísticos
servem como peças e instrumentos que restauram, remodelam e
renovam a forma de leitura, acrescentando ao processo da referida

tecnológicos. Por isso, a opinião de Spalding (2012) corrobora com

(SPALDING, 2012, p.15-16).
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