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RESUMO 

 

 

Esta tese de doutoramento tem como interesse investigativo duas obras da ficção brasileira 

contemporânea – Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), e 

Terminal, de Flávio Komatsu (2018). O objetivo principal desta análise é observar o modo 

como cada romance responde, nos âmbitos de sua produção, circulação, “formalização 

material”, bem como no que diz respeito às suas opções temáticas/formais e nas práticas de 

leitura que possibilita e/ou requisita, a um contexto de cultura e textualidades digitais. Assim, 

tendo em vista admitir que um conceito de literatura, ancorado em um paradigma disciplinar 

autônomo/fechado, já não consegue abranger o cenário literário na contemporaneidade digital, 

é que esta pesquisa lança mão de uma perspectiva expandida para pensar os 

“desenquadramentos” de categorias consolidadas ou as “inespecificidades” (a expessão é de 

Florencia Garramuño, 2014) das/nas textualidades que se lançam aos desafios – 

potencialidades/contingências – das mídias digitais. A metodologia desta pesquisa, que é de 

cunho bibliográfico, contempla os estudos teórico-críticos formulados por Canclini (2016), 

Garramuño (2014), Laddaga (2012), Ludmer (2010), Kluscinskas e Moser (2007), Jenkins 

(2009), Bolter e Grusin (2000), Resende (2008), Rocha (2014; 2016; 2018; 2019; 2020), 

dentre outros. Esperamos que os resultados contribuam com o debate acerca de como se 

configura o literário na contemporaneidade digital, e endossem as reflexões/problematizações 

sobre a expansão dos campos, tão urgentes e necessárias para que muitas textualidades da 

cena contemporânea não sejam excluídas ou invisibilizadas. 

 

Palavras-chave: “Campo expandido”; “Inespecificidade”; Literatura digital; Os famosos e os 

duendes da morte; Terminal.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This doctorate thesis has as investigative interest two works of the contemporary Brazilian 

fiction – Os famosos e os duendes da morte (The famous ones and the dwarfs of death), by 

Ismael Caneppele (2010), and Terminal (Terminal), by Flávio Komatsu (2018). The main 

goal of this analysis is to observe the way how each romance answers to, in the ambits of their 

production, circulation, “material formalization”, as well as about its formal/thematic options 

and in the reading practices that make it possible and/or request, to a culture context and 

digital textualities. So, in order to admit that a concept of literature, anchored in an 

autonomous/a closed disciplinary paradigm, is no longer able to cover the literary scenario in 

digital contemporaneity, it is that this research makes use of an expanded perspective to think 

about the “mismatches” of consolidated categories or the “non-specificities” (the expression is 

by Florencia Garramuño, 2014) of/in the textualities that face the challenges - 

potentialities/contingencies - of digital media. The methodology of this research, which is of 

bibliographic nature, contemplates the theoretical-critical studies formulated by Canclini 

(2016), Garramuño (2014), Laddaga (2012), Ludmer (2010), Kluscinskas and Moser (2007), 

Jenkins (2009) , Bolter and Grusin (2000), Resende (2008), Rocha (014; 2016; 2018; 2019; 

2020), among others. We hope that the results contribute to the debate about how literary is 

configured in digital contemporaneity, and endorse the reflections/problematizations about the 

expansion of fields, so urgent and necessary so that many textualities of the contemporary 

scene are not excluded or made invisible. 

 

Keywords: “Expanded field”; “Non-specificity"; Digital Literature; Os famosos e os duendes 

da morte; Terminal. 
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Pela manhã, você é despertado pelo alarme do 

celular. Antes mesmo de se levantar, checa na 

agenda do aparelho quais são as principais tarefas 

do dia e, logo depois, confere rapidamente o e-

mail e o WhatsApp. Depois do café, senta-se na 

frente do computador para responder aos e-mails 

mais urgentes, ao mesmo tempo em que vê as 

novidades dos amigos e as notícias do dia nas 

redes sociais. Enquanto espera a inspiração para 

escrever aquele texto, entra no YouTube para 

ouvir uma música compartilhada por um amigo, 

ao mesmo tempo em que acessa o website da 

livraria, para saber quanto custa o livro cuja 

propaganda chegou via spam. Na tela que tem a 

sua frente, neste momento, estão a sua disposição 

as seguintes janelas, ao alcance de um click: o 

processador de textos, o aplicativo do WhatsApp 

web, o YouTube, o site da livraria, o site do 

dicionário, o aplicativo Kindle, o aplicativo 

Mendeley, o Google Scholar, o Facebook. 

(ROCHA, 2018, p. 30-31). 

 

 

A literatura – aquela que os resmungões gostam de 

escrever com letra maiúscula – desconfia de tudo 

que não é escrito, ou de tudo que ao escrito 

acresce outros códigos. Fazer o quê? Ter 

paciência e perdoar, já que a má vontade só marca 

a impotência e incapacidade dos que resmungam 

para lidar com o novo (LAJOLO, 2018, p. 43).  



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Os excertos transcritos como epígrafes desta introdução fornecem as principais 

provocações a partir das quais se desenvolve este trabalho. O primeiro deles, retirado do 

artigo “Em que página você lê? Aspectos da leitura na contemporaneidade digital”, de Rejane 

Cristina Rocha (2018), consiste numa intrigante paráfrase de um fragmento
1
 que está inserido 

no capítulo “Abertura” do livro Leitores, espectadores e internautas, de Néstor García 

Canclini (2008). A retomada parafrástica do texto de Canclini (2008), não apenas atualiza as 

mudanças tecnológicas ocorridas no decurso temporal que distancia ambos os textos – dez 

anos –, como fornece importantes pistas acerca dos novos âmbitos de produção, circulação e 

fruição cultural. O quadro reconstruído por Rocha (2018) dá a medida da inextricável 

convivência entre meios e linguagens expressivas diversas que, dentre outros aspectos, 

compõe aquilo que se tem chamado cultura digital. 

A segunda citação, extraída do livro Literatura ontem, hoje e amanhã, de Marisa 

Lajolo (2018), coloca em questão certa resistência, apresentada por parte da crítica, em lidar 

com as textualidades literárias que, de algum modo, desestabilizam categorias conceituais 

consolidadas, dentre as quais, a própria noção de Literatura. Assim, ao passo que o excerto de 

Rocha (2018) desnuda a ubiquidade das mídias digitais nos modos como se tem produzido, 

circulado e consumido/fruído cultura, de um modo geral, e literatura, em particular, a 

inquietação de Lajolo (2018) aponta para o fato de que ainda existem concepções rígidas do 

estético e do literário que deixam às margens algumas produções que se inscrevem para além 

da página impressa. Daí o debate acerca das transformações/acomodações pelas quais a 

cultura e a literatura têm passado, desde a emergência e popularização das mídias digitais, ser 

urgente e necessário. É nisto que reside a pertinência e a atualidade desta pesquisa. 

Se aceitarmos o pressuposto, heteróclito e híbrido, de que as formações culturais, tal 

como enfatiza Lucia Santaella (2003, p. 25b), não são “períodos culturais lineares”, mas se 

constituem a partir de processos cumulativos “de complexificação: uma nova formação 

comunicativa e cultural vai se integrando na anterior, provocando nela reajustamentos e 

                                                           
1
 “Você está dirigindo o carro enquanto ouve um áudio-livro e é interrompido por uma ligação no celular. Ou 

você está em casa, sentado numa poltrona, com o romance que acabou de comprar, enquanto na televisão ligada 

à espera do noticiário passam um anúncio sobre as novas funções do iPod. Você se levanta e vai até o 

computador para ver se compreende essas novidades que não estão mais nas enciclopédias de papel e, de 

repente, percebe quantas vezes, mesmo para procurar dados sobre outros séculos, recorre a esses novos 

patrimônios da humanidade que se chamam Google e Yahoo” (CANCLINI, 2008, p. 11). 
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refuncionalizações” (SANTAELLA, 2003b, p. 25); e se, ainda, convirmos com Carolina 

Gainza (2013, s/p, tradução nossa
2
), quando destaca que “a literatura expressa a sensibilidade 

de uma época, em seus temas, estilos e estética, e se transforma a partir da experimentação 

com os meios tecnológicos”
3
, a problemática inicial que se nos apresenta poderia ser 

formulada por meio de algumas interrogações: de que modo esta “sensibilidade” mencionada 

por Gainza (2013) se manifesta em uma literatura que estabelece relações inextricáveis com 

um quadro cultural (digital)? Como a literatura lida, na sua fatura, seja temática, seja em sua 

“formalização material”, com uma realidade cultural (digital)? Quais as “inespecificidades” 

da literatura produzida no Brasil, que tem apostado nos desafios de novos circuitos de 

inscrição, circulação, leitura e legitimação, no contexto das mídias digitais? Quais os 

percursos e percalços das investigações teóricas e críticas que se detém sobre essa produção? 

Em que medida a análise dos romances selecionados – Os famosos e os duendes da morte, de 

Ismael Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018) –, pode contribuir com o 

debate acerca do paradigma expandido dos campos teórico-disciplinares, artísticos e literário? 

A despeito da simplificação necessária que se faz quando se esboçam provocações 

como estas, é importante ressaltar a incompletude e insuficiência de qualquer tentativa de se 

estabelecer pontos de chegada ou respostas definitivas. Optamos, assim, neste estudo, por 

experimentar alguns caminhos que, paradoxalmente, tragam à tona outras provocações, 

passíveis de se reconfigurar o modo de conceber e tornar visíveis os próprios 

questionamentos.  

Já soa como um truísmo afirmar que, em boa medida, os desafios que se impõem às 

tentativas de se (re)pensar as “inespecificidades” do literário na contemporaneidade digital, 

decorrem do caráter fluido da própria noção de contemporaneidade. Agamben (2009, p. 59), 

por exemplo, argumenta que “a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio 

tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”. Nesse processo paradoxal 

de adesão e dissociação simultâneas em relação ao próprio tempo é que também reside o 

sujeito contemporâneo: “aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos 

os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por 

isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre” (AGAMBEN, 2009, p. 59). 

Tendo em mente tal complexidade é que teóricos e críticos veem na literatura “um 

caminho para se relacionar e interagir com o mundo nessa temporalidade de difícil captura” 

                                                           
2
 Todas as traduções contidas neste trabalho são de nossa autoria. 

3
 No original: “La literatura expresa la sensibilidad de una época, es sus temas, estilos y estéticas, y se 

transforma a partir de la experimentación con los medios tecnológico” 
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(SCHØLLHAMMER, 2011, p. 11). Nesta perspectiva, a tentativa de captar, não as luzes, mas 

desentranhar da obscuridade do presente algumas fraturas relacionadas, principalmente ao 

modo como se tem produzido, circulado e lido literatura nos últimos anos, constitui uma das 

principais inquietações sobre as quais se lançam as discussões aqui contempladas. As 

transformações/acomodações que se desdobram da imbricação das práticas artísticas às 

mídias digitais oferecem o mote necessário para a afirmação da importância e urgência de se 

ampliar o olhar para os novos, ou pelo menos “não habituais”, objetos e experiências 

artísticas/literárias, assim como para as reconfigurações nas condições de produção, 

institucionalização, valoração e mercado. Nesta cena em que a arte e a literatura se mostram 

para além do “designado como seu campo próprio” (CANCLINI, 2016, p. 54), interessa-nos 

continuar a pensar os lugares do literário e colocar em questão objetos e práticas que 

desestabilizam noções rígidas do estético e do literário.  

O principal objetivo deste estudo, então, é refletir acerca de como se configura o 

literário na contemporaneidade digital. Há que se destacar que o fluido designativo “contexto 

digital” será aqui recorrido para abarcar, não apenas as práticas artísticas/literárias cuja 

materialidade inscricional são as mídias digitais, mas será mobilizado em uma acepção mais 

ampla, para dizer das novas dinâmicas de produção, circulação, legitimação e valoração das 

criações artísticas/literárias quando da emergência e popularização da digitalidade. 

A tentativa de estabelecer uma delimitação temporal mais estrita daquilo que estamos 

designando contexto digital, contemporaneidade digital ou cultural digital, encontra na noção 

de “formação cultural”, proposta por Santaella (2003a), uma possibilidade elucidativa 

interessante. Em Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura a 

autora esboça pelo menos seis “eras” ou “formações culturais”: cultura oral, cultura da escrita 

não alfabética, cultura impressa, cultura de massas, cultura das mídias e cultura digital ou 

cibercultura.  

Santaella (2003a) deixa explícito que a formação destes períodos culturais não se 

configura de modo linear. Nessa perspectiva, a cultura digital não teria surgido diretamente da 

cultura de massas, cuja lógica consiste, essencialmente, em ser “produzida por poucos e 

consumida por uma massa que não tem poder para interferir nos produtos simbólicos que 

consome” (SANTAELLA, 2003a, p. 53), mas foi sendo “semeada por processos de produção, 

distribuição e consumo comunicacionais” (SANTAELLA, 2003a, p. 13) a que se poderia 

chamar de “cultura das mídias”.  

A emergência desta cultura “intermediária” é localizada pela autora, a partir da 

década de 1980, com a proliferação de mídias “cujas mensagens tendem para a segmentação e 
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diversificação, e a hibridização das mensagens” (SANTAELLA, 2003b, p. 25). 

Fotocopiadoras, videocassetes, walkmans, videogames, estão entre os exemplos de 

dispositivos e meios que teriam preparado “a sensibilidade dos usuários para a chegada dos 

meios digitais cuja marca principal está na busca dispersa, alinear, fragmentada, mas 

certamente uma busca individualizada da mensagem e da informação” (SANTAELLA, 2003, 

p. 13a). 

Sem que se refira a uma formação cultural intermediária, Pierre Lévy (2008), em 

Cibercultura, também elege a década de 1980 como os anos que: 

 
[...] viram o prenúncio do horizonte contemporâneo da multimídia. A informática 

perdeu, pouco a pouco, seu status de técnica e de setor industrial particular para 

começar a fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o cinema e a televisão. 

A digitalização penetrou primeiro na produção e gravação de músicas, mas os 

microprocessadores e as memórias digitais tendiam a tornar-se a infraestrutura de 

produção de todo o domínio da comunicação. Novas formas de mensagens 

"interativas" apareceram: este decênio viu a invasão dos videogames, o triunfo da 

informática "amigável" (interfaces gráficas e interações sensório-motoras) e o 

surgimento dos hiperdocumentos (hipertextos, CDROM) (LÉVY, 2008, p. 20). 
 

A digitalização da cultura e das textualidades, cujo “prenúncio” é encontrado pelos 

pesquisadores supracitados, na década de 1980, intensifica-se “com o desenvolvimento da 

computação sem fio, pervasiva e ubíqua, a partir da popularização dos telefones celulares, das 

redes de acesso à internet sem fio” (LEMOS, 2005, p. 1-2). Tendo isso em mente, é que 

quando falamos em emergência/popularização das mídias digitais no Brasil, sem descurarmos 

as especificidades da realidade cultural/tecnológica no país, nos referimos a um cenário em 

que as (re)configurações esboçadas nos fragmentos citados são engendradas/potencializadas. 

É relevante deixar explícito que os termos “literatura em contexto digital” e 

“literatura digital”, não são tomados como sinônimos. A tentativa de estabelecer uma 

delimitação mais estrita de ambos está contida nos capítulos dois e três que compõem a 

primeira parte deste trabalho. Ficaremos, por hora, com o esclarecimento feito por Alckmar 

Luiz dos Santos e Cristiano de Sales (2011, p. 22):  

 

[...] é muito comum que, quando fazem menção a literatura digital, quase 

sempre as pessoas queiram falar da mera transposição da literatura impressa 

para o ambiente digital. É claro que essa prática — a transposição de obras 

literárias de um meio para outro — é trabalho importante e fundamental, e 

tem resultado em inestimáveis fontes de pesquisas (caso das bibliotecas 

digitais). Mas, por motivos óbvios, deve ser classificada de literatura em 

meio digital, o que é coisa bem diferente. Nesses casos, os significantes da 

literatura não são transformados, sequer sofrem intervenções, quando 
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transpostos; no máximo ficam armazenados dentro de um esquema 

hipertextual que, apenas esse, diferencia-se da lógica impressa.  

 

Considerando a importância de tal distinção e cientes de que a reflexão acerca de 

como se configura o literário na contemporaneidade digital é urgente e necessária, partimos da 

hipótese de que a noção de campo disciplinar estático/fechado, ancorada nos paradigmas 

consolidados na cultura impressa, que elegem como objeto hegemônico o livro impresso e os 

seus protocolos de circulação, fruição e valoração, já não consegue abarcar a cena 

contemporânea, em que as textualidades inscritas em diferentes materialidades e linguagens 

também se fazem presentes e não podem ser excluídas ou invisibilizadas.  

Não é propósito deste estudo indagar sobre o futuro do livro, ou da cultura impressa. 

É de nosso interesse, como já dissemos, endossar as discussões que colocam em questão e 

expandem os lugares do literário – para além (do que pode) ser impresso –, e que, ao fazê-lo, 

também questionam e problematizam os pressupostos daquilo que se tem chamado e/ou 

poderia chamar literatura na contemporaneidade digital. 

Nesse sentido, tendo em vista continuar a (re)pensar o literário a partir de um 

paradigma “expandido” (o termo é de Rosalind Krauss, 2012), é que, sob a égide da 

“inespecificidade” (GARRAMUÑO, 2014), nos propusemos a analisar dois romances da 

literatura brasileira contemporânea: Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele 

(2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018). O primeiro deles, cuja materialidade 

inscricional é a página impressa, será tomado como um objeto paradigmático do contexto 

digital, dadas as particularidades postas em evidência na segunda parte deste estudo. A 

segunda obra selecionada consiste em uma criação literária hipertextual que se lança às 

potencialidades/contingências das mídias digitais. É o modo como cada um responde – em 

sua “formalização material” (a expressão é de Vilém Flusser, 2007), em seus circuitos de 

produção e circulação, bem como nas práticas de leitura que engendra – a um contexto de 

digitalidade que interessa-nos investigar. 

A escolha do corpus justifica-se, principalmente, pelo fato de que estes romances, ao 

passo que investem na expansão de suas supostas margens, desestabilizam, cada um a seu 

modo, as “fronteiras” da “especificidade”, valendo-se da experimentação com diferentes 

meios, linguagens, protocolos, no/com o digital. Logo, para alcançar os objetivos propostos, 

as reflexões contidas neste trabalho se organizam em duas partes: 1) Apontamentos teórico-

conceituais sobre os lugares do literário no contexto digital; 2) Procurando situar dois “casos” 
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“inespecíficos” no contexto digital: Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele e 

Terminal, de Flávio Komatsu. 

A primeira parte desdobra-se em três capítulos, predominantemente teórico-críticos. 

O primeiro deles, à medida que questiona o alcance de orientações teóricas que se pautam 

numa visão fechada de campos disciplinares, endossa as discussões sobre a “expansão dos 

campos” e a “inespecificidade” na estética e na arte contemporâneas. Há que se salientar que 

uma das grandes problemáticas que se nos apresenta é ter de lidar com a variedade e 

multiplicidade terminológica que, às vezes, para designar fenômenos ou procedimentos 

estéticos semelhantes, são criadas em diversas formulações teóricas e críticas que se lançam 

sobre a “ausência de vértebras” (AGAMBEN, 2009) no presente das letras e das artes. Dito 

isto, longe de estabelecermos pontos de chegada, o que buscamos, numa acepção mais ampla, 

é a construção de diálogos que reafirmem a importância de se direcionar os olhares, não só, 

mas também às textualidades que se inscrevem para além das fronteiras do que se poderia 

conceber como campo específico (de saber/de fazer) de atuação. Sendo assim, as reflexões 

contidas nesta seção se embasam, principalmente, nas formulações teóricas/críticas de 

Rosalind Krauss (2012), Florencia Garramuño (2014a, 2014b), Reinaldo Laddaga (2012), 

Néstor García Canclini (2008, 2016).  

Tendo em vista admitir que os conceitos postos em discussão no primeiro capítulo –

“campo expandido”, “inespecificidade”, “emergência”, “iminência”, dentre outros –, são 

inextricáveis do contexto de digitalização da cultura é que o capítulo dois deste trabalho 

contempla uma delimitação mais estrita do que seja a contemporaneidade digital. Ao fazê-lo, 

algumas particularidades da criação literária, no Brasil, neste contexto, são postas em relevo, 

pois levamos em conta o fato de que: 

 

As nossas condições de apreensão e circulação da cultura impressa são muito 

específicas, uma vez que não se pode ignorar o fato de que, em nosso país, a 

emergência dos meios eletrônicos de comunicação, especificamente a TV, 

ocorreu antes mesmo de termos consolidadas condições de alfabetização 

amplas e irrestritas para a maioria da população (ROCHA, 2014, p. 165).  

 

 

Levando-se em conta essas particularidades é que as reflexões contidas nesta seção 

contemplam como aporte teórico-crítico, principalmente, as constatações de Geoffrey 

Nunberg (1993), Henry Jenkins (2009), Jay David Bolter e Richard Grusin (2000), Jean 

Klucinskas e Walter Moser (2007), Lev Manovich (2005), Lucia Santaella (2003a, 2003b). 

Com o propósito de nos determos nas “inespecificidades da literatura digital, mais 
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propriamente naquela produzida no Brasil, é que, no capítulo três, construímos um diálogo 

com os estudos de Arlindo Machado (1997, 2007), Carolina Gainza (2013, 2016), Espen 

Aarseth (1997), Janet Murray (2003), Katherine Hayles (2009), Marisa Lajolo (2018), Rejane 

Rocha (2014, 2018, 2019), entre outros. Nesta seção, colocamos em discussão tanto a fluidez 

que se assenta na noção de literatura digital, quanto alguns aspectos relacionados aos seus 

mecanismos de inscrição, leitura/fruição e também valoração. Trazemos ainda à tona, 

algumas importantes contribuições de pesquisadores que têm se desdobrado sobre essa 

literatura que, no cenário nacional, ainda apresenta um caráter “icunambular” (a expressão é 

de Rejane Rocha, 2014). 

 Assim, aspirando compreender o(s) lugar(es) que os romances eleitos como corpus 

deste estudo ocupam no interior do panorama esboçado no decorrer da primeira parte, além de 

observar como cada construto ficcional, a seu modo, estabelece com esse contexto relações 

inextricáveis, é que a segunda parte deste trabalho volta-se, propriamente, para as análises a 

que nos propusemos. Sob a égide das “apostas no inespecífico” (GARRAMUÑO, 2014), 

optamos por discuti-los numa chave que evidencie a maneira como cada romance, nos 

diversos âmbitos de sua produção, veiculação, mercado, valoração, lidam com o contexto 

digital. É de nosso interesse investigar em Os famosos e os duendes da morte, de Ismael 

Caneppele (2010), sobretudo, a tensão entre diferentes suportes e linguagens e o modo como a 

narrativa descortina espaços de resistência e crítica; bem como, trilhar um percurso possível 

pelos “caminhos que se bifurcam” e se implodem em Terminal, de Flávio Komatsu (2018), 

buscando averiguar, em meio às teias de conexões, o modo como este romance hipertextual 

também se volta, de maneira explícita, sobre o próprio fazer literário (digital). 

Face ao exposto, esperamos que as análises destes romances apontem para um 

princípio de diálogo com outras obras da contemporaneidade digital e endossem as 

reflexões/problematizações acerca da expansão das fronteiras entre campos/objetos artísticos, 

imprescindíveis para que diversas textualidades que instauram deslocamentos, rasuras e 

fissuras em discursos/padrões hegemônicos, sejam visibilizadas. 

  



 

 

 

 
24 

 

PARTE I – APONTAMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS SOBRE OS 

LUGARES DO LITERÁRIO NO CONTEXTO DIGITAL  

 

Da diversidade de textualidades que, na contemporaneidade, tem intensificado o 

questionamento dos campos artísticos/disciplinares, por meio da ampliação deliberada de suas 

supostas fronteiras, também tem resultado uma multiplicidade de abordagens teóricas e 

críticas que se propõem a compreender essas produções. Embora tal constatação pareça não 

requerer muitas justificativas, a parte I deste trabalho estabelece uma incursão sobre algumas 

formulações teóricas/conceituais, tendo em vista não só assentir que o paradigma 

sistêmico/disciplinar (“fechado”) já não dá conta de toda a cena artística/literária 

contemporânea, mas também endossar as discussões sobre as práticas literárias que 

“perturbam de modo persistente a nossa noção de texto enquanto identidade caracterizável a 

partir de uma configuração verbal específica” (OLINTO, 2002, p. 68). O recorte estabelecido 

contempla as “inespecificidades” nas produções que exploram as possibilidades 

técnicas/estéticas abertas pelas/nas mídias digitais, nos diversos âmbitos de sua produção, 

inscrição, veiculação, consumo/fruição e que também engendram respostas críticas que ainda 

precisam ser (re)pensadas. A consciência de provisoriedade que se instala no terreno instável 

de um momento por constituir, atravessa os múltiplos questionamentos a respeito dos 

(des)limites, das fronteiras e dos desafios do artístico e do literário. Longe de uma postura 

“nostálgica”, a perspectiva adotada no desenvolvimento das discussões aponta para a noção 

de que a literatura não se faz somente em meios verbais e de que não seja mais possível 

pensá-la “imune” às potencialidades/contingências das mídias digitais. 

 

 

1: “Campo expandido” e a questão da “inespecificidade” na estética e na arte 

contemporâneas 

 

Continuar a (re)pensar as transformações/acomodações pelas quais a cultura, em 

geral, e a literatura, em particular, têm passado desde a emergência e popularização das 

mídias digitais é, não somente necessário, como urgente e desafiador. Neste estudo, a 

tentativa, de compreender a textualidade digital (ou cibertextualidade) e o lugar do literário no 

interior dessa textualidade, encontra nas formulações teóricas /conceituais que aprofundam as 

noções de “campo expandido” (KRAUSS, 2012), “inespecificidade” (GARRAMUÑO, 2014), 
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“emergência” (LADDAGA, 2012), “iminência” (CANCLINI, 2016), dentre outros, um 

profícuo ponto de partida. 

Acreditamos que o esforço de aprofundar o modo como estas noções podem ser 

compreendidas em sua inextricabilidade de um contexto digital, seja de grande valia para 

pensarmos, mais adiante, as “inespecificidades” da criação literária no Brasil, na 

contemporaneidade digital e, sobretudo, para a compreensão dos romances escolhidos como 

corpus deste estudo, na chave que optamos por analisá-las: Os famosos e os duendes da 

morte, de Ismael Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018). 

Talvez o principal desafio ou dilema epistemológico que encontramos para lidar com 

estas expressões literárias seja, precisamente, lidar com aquilo que Jean Klucinskas e Walter 

Moser (2007, p. 20) apontam como “incerteza categorial”: “se se olha do lado da arte (objetos 

e experiências), observa-se uma incerteza categorial, pelo fato de que se torna cada vez mais 

difícil traçar os contornos do campo que ela presumidamente ocupa”. Essa dificuldade tem 

sido atestada, de diferentes modos, por muitos estudiosos. Alguns dos quais, estupefatos, 

chegam a aventar o fim da arte e/ou da literatura. Outros, de um lugar fortemente anacrônico, 

ainda que não falem explicitamente em “fim”, enxergam no presente das artes, 

particularmente das letras, uma incômoda “degradação”. 

Mas se ainda ecoam estas percepções, também existem outras vozes que deslocam os 

olhares para outras direções/inquietações. Florencia Garramuño (2014b), em Expansões 

contemporâneas: literatura e outras formas, observa que 

 

[o] desenquadramento e a exploração dos limites e fronteiras na criação de 

espaços insuspeitados que muitas práticas estéticas contemporâneas estão 

nos oferecendo permitem descrever uma transformação da estética 

contemporânea que, em algumas práticas latino-americanas, adquire 

particular pregnância (GARRAMUÑO, 2014, p. 105b). 

 

Essa percepção de que a estética e a arte contemporâneas, desde a virada do século, 

vêm passando por uma “dramática reorientação” (MORICONI, 2002) é reafirmada, por 

diversos autores, a partir de outros pontos de vista que não se circunscrevem à América 

Latina. Rancière (2009), por exemplo, em A partilha do sensível, observa que a evolução 

recente das artes e de suas “formas de pensabilidade” (RANCIÈRE, 2009, p. 40) torna 

insustentável “os modelos teleológicos da modernidade”, principalmente no que diz respeito 

às “distinções entre os ‘próprios’/específicos das diferentes artes e, por extensão, à separação 

de um domínio puro da arte” (RANCIÈRE, 2009, p. 40). Na perspectiva do filósofo, as 
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práticas artísticas são concebidas como “formas do sensível” que intervêm no “comum 

compartilhado”, grosso modo, na própria estrutura do corpo social. Neste sentido, ele observa 

que as “representações sensíveis” que se despontam em fins do século XX, acabariam por 

denunciar “a loucura moderna da autoemancipação do homem”, uma vez que desestabilizam a 

“autonomia que o princípio modernitário dava, ou teria dado a arte, a missão de cumprir” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 43).  

Há que se sublinhar que essa desestabilização, para o pensador, não se concretiza por 

meio de inovações substanciais que tenham ocorrido no universo das representações sensíveis 

pós-década de 1980, a que ele designa “pós-modernas”. A hipótese sobre a qual Rancière 

(2009, p. 42) se inclina é a de que, nas formas recentes das artes, opera-se um “retorno à cena 

primitiva”. Isso corresponderia, por exemplo, “à ruína do paradigma da arquitetura 

funcionalista e o retorno da linha curva e do ornamento, à ruína do modelo 

pictural/bidimensional/abstrato através dos retornos da figuração e da significação e a lenta 

invasão do espaço de exposição das pinturas” (RANCIÈRE, 2009, p. 41), dentre outros.  

Sob este aspecto, gostaríamos de enfatizar que vislumbramos na cena das artes e das 

letras contemporâneas, transformações essenciais que se interpenetram à digitalização da 

cultura e das textualidades que, por exemplo, a noção de “retorno” não abarcaria. Talvez, a 

esse respeito, a ideia de “embaralhamento de fronteiras”, exposta pelo filósofo em O 

espectador emancipado, torne-se bastante interessante: 

 

Essas histórias de fronteiras por transpor e da distribuição dos papéis por 

subverter confluem para a atualidade da arte contemporânea, na qual todas 

as competências artísticas específicas tendem a sair de seu domínio próprio e 

a trocar seus lugares e poderes. Hoje temos teatro mudo e dança falada; 

instalações e performances à guisa de obras plásticas; projeções de vídeo 

transformadas em ciclos de afrescos; fotografias tratadas como quadros 

vivos ou cenas históricas pintadas; escultura metamorfoseada em show 

multimídia, além de outras combinações (RANCIÈRE, 2014, p. 24). 
 

 

Dos modos de se “compreender e praticar a mistura de gêneros” e formas, elencados 

por Rancière (2014, p. 24-25), o segundo deles interessa muito às nossas reflexões: é a “ideia 

de hibridação dos meios da arte, própria à realidade pós-moderna de troca incessante de 

papéis e identidades, de real e virtual, do orgânico e das próteses mecânicas e informáticas” 

(RANCIÈRE, 2014, p. 25). Este aspecto será evidenciado, retomado e aprofundado, no 

decorrer destas discussões, à luz do conceito de “inespecificidade” formulado nos estudos de 

Garramuño (2014a, 2014b). 
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Antes, contudo, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que Ranicère (2009), 

ao desenvolver a sua densa reflexão teórica sobre três grandes regimes de identificação da arte 

– regime ético das imagens, regime poético e regime estético –, promove uma instigante 

reconfiguração do olhar sobre/para as “formas de visibilidade das práticas da arte, do lugar 

que ocupam, do que ‘fazem’ no que diz respeito ao comum” (RANCIÈRE, 2009, p. 17). À 

medida que as suas reflexões colocam a questão das relações tão complexas entre o estético e 

o político, “diversas histórias imaginárias da ‘modernidade’ artística” (RANCIÈRE, 2009, p. 

26) são problematizadas. Para Rancière (2009), o próprio termo “modernidade” não é 

suficientemente esclarecedor “para se pensar as novas formas de arte desde o século passado” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 27). Isso o leva a propor a noção de “regime estético das artes”: 

 

O regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema de 

representações, isto é, de um sistema em que a dignidade dos temas 

comandava a hierarquia dos gêneros da representação. (tragédia para os 

nobres, comédia para a plebe; pintura de história contra pintura de gênero 

etc). O sistema da representação definia, com os gêneros, as situações e 

formas de expressão que convinham à baixeza ou à elevação do tema. O 

regime estético das artes desfaz essa correlação entre tema e modo de 

representação (RANCIÈRE, 2009, p. 47). 

 

O “regime estético das artes”, nesta perspectiva, quando posto em situação 

juntamente à conjuntura histórica que teria autorizado as decisões de rupturas e os “gestos 

iconoclastas” paradigmáticos da arte moderna – “a reprodução generalizada, a interpretação, a 

história, o museu, o patrimônio” (RANCIÈRE, 2009, p. 37) – não apenas atenua o poder 

revolucionário das vanguardas históricas, como coloca em crise discursos já cristalizados 

sobre a modernidade estética. Recorrer ao designativo “regime estético das artes”, como 

argumenta o filósofo já contribuiria, sobremaneira, para dissolver grandes confusões: 

 

Pode-se dizer que o regime estético das artes é o verdadeiro nome daquilo 

designado pela denominação confusa de modernidade. Mas ‘modernidade’ é 

mais do que uma denominação confusa. Em suas diferentes versões, 

‘modernidade’ é o conceito que se empenha em ocultar a especificidade 

desse regime das artes e o próprio sentido da especificidade dos regimes da 

arte. Traça, para exaltá-la ou deplorá-la, uma linha simples de passagem ou 

de ruptura entre o antigo e o moderno (RANCIÈRE, 2009, p. 34).  

 

Embora, como observado no excerto transcrito, a proposta de Rancière (2009) possa 

ser relevante para se (re)pensar os fundamentos do que se convencionou a chamar de 

“modernidade estética”, não é propósito deste estudo aprofundar esta reflexão. É de nosso 

interesse refletir acerca de como se configura o literário na contemporaneidade digital e, neste 
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sentido, a noção de “regime estético das artes”, também se mostra insuficiente. Karl Erik 

Schøllhammer (2014) concorda que o termo criado por Rancière (2009) já não se estende ao 

presente das artes. Contudo, o crítico vislumbra na arte contemporânea uma espécie de resgate 

dos regimes epistemológicos “ético” e “poético”, que seriam, em outra nomenclatura, “pré-

modernos”. Para ele, as “imagens produzidas em uma arte sobrevivem e se atualizam em 

outra(s) arte(s) com uma potência, uma vitalidade, que permanece o cerne da questão, sempre 

ligada à compreensão da imagem enquanto semelhança” (SCHØLLHAMMER, 2014, p. 124-

125). Por este viés, seria possível, por exemplo, concordar que as imagens se sobrepõem à 

possibilidade de se interagir diretamente com o “real”, no mundo contemporâneo. Enfim, 

Schøllhammer (2014) enxerga em uma significativa parte das manifestações artísticas do 

tempo presente, o que ele chama de “virada afetiva da imagem”, ou seja, o resgate de 

elementos eticamente inseridos no mundo. Essa “reaparição” do ético manifesta-se, por 

exemplo, na biografia, na autoencenação, na presença do corpo na cenografia, nas instalações, 

dentre outros.  

Embora seja interessante a proposta de Schøllhammer (2014), para as reflexões 

contidas neste trabalho julgamos mais proveitosa a ideia de “regime prático das artes” 

proposta por Reinaldo Laddaga (2012), em Estética da emergência. Para além dos “regimes 

das artes” delineados por Rancière (2009), Laddaga (2012), localiza no presente das letras e 

das artes, a formação de outro regime a que o crítico chama de “prático”. Esta proposta é 

interessante, uma vez que se mostra atenta às transformações maiores que, nos últimos anos, 

vem ocorrendo nas práticas artísticas e literárias. Laddaga (2012) chama a atenção, dentre 

outros aspectos, para a proliferação de certos “projetos” artísticos que dificilmente se 

poderiam delimitar a partir de categorias conceituais já consolidadas em crítica de arte, 

cinema e literatura.  

Embora os exemplos apontados pelo crítico não sejam, especificamente, literários –

What’s the time in Vyborg? (Vyborg/Rússia); Park Fiction (Hamburgo/Alemanha); Wu Ming 

(Itália); The Venus Project (Vênus/Flórida/EUA) – as estratégias de composição que eles 

mobilizam, como evidenciaremos, serão observadas na análise das obras ficcionais que 

compõem o corpus deste estudo e também em outras narrativas e instalações artísticas que 

serão retomadas adiante como exemplos. São práticas de criação colaborativas, iniciadas por 

artistas e escritores e desenvolvidas por meio da participação e intervenção coletivas, sem 

que, necessariamente, haja relações hierárquicas entre “especialistas” e “não-especialistas”. 

Nestes construtos artísticos, as possibilidades de intervenção e reelaboração pelos 

colaboradores, viabilizadas e aceleradas pelos usos das tecnologias digitais, são impensadas. 
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Não por acaso são considerados “objetos fronteiriços” que, ao produzirem “manipulações de 

imagens ou símbolos e modificações diretas nas relações entre os corpos” (LADDAGA, 2012, 

p. 271-272), rompem com espaços institucionalizados, suportes paradigmáticos, formas e 

conceitos cristalizados. Isso permite atestar o esfacelamento do pressuposto disciplinar, isto é, 

“o de que uma prática só pode se desenvolver a partir de uma demarcação disciplinadora” 

(LADDAGA, 2012, p. 272). 

Cientes disso é que fazemos jus à argumentação de Néstor García Canclini (2016) 

quando enfatiza que “hoje a prática da arte, seus formatos e sua comunicação se modificam 

no momento em que os artistas interagem com as tecnologias audiovisuais e digitais” 

(CANCLINI, 2016, p. 51). Não se pode negar o fato, sublinhado pelo crítico, de que desde 

meados do século XX o cinema e a televisão tenham desencadeado inúmeras reelaborações 

artísticas. No entanto, é possível concordar que o amplo desdobramento “do vídeo, das 

animações por computador, dos videogames e dos usos multimídia dos telefones celulares 

(CANCLINI, 2016, p. 51), intensificou a corrosão das “fronteiras” das criações 

artísticas/literárias e propôs novos paradigmas de produção/recepção: 

 

Artistas jovens e outros que dedicaram décadas à pintura usam vários 

suportes e diversas técnicas em uma mesma obra (instalação ou vídeos 

que combinam fotografias fixas, desenhos e ações visuais). Graphic 

novels, quadrinhos e animações modificam as maneiras de fazer 

cinema (Watchmen, Valsa com Bashir). Assim como se lê em papel 

ou em telas, e se escuta música ao vivo, no rádio, na televisão e em 

iPods, as criações visuais são ressignificadas em muitas instituições, 

cenas e redes de comunicação, como o YouTube (CANCLINI, 2016, 

p. 51) 

 

Essas e outras ressignificações que se imbricam a um contexto de cultura e 

textualidades digitais, endossam a constatação de que, no presente, "as fronteiras entre arte e 

não arte se ‘desdefinem’” (CANCLINI, 2016, p. 51). É, neste sentido, que o crítico argumenta 

que “um dos recursos conceituais da sociologia da cultura que teve maior poder explicativo na 

segunda metade do século XX – o conceito de Pierre Bourdieu sobre a autonomia dos campos 

culturais – torna-se cada vez menos aplicável”.  

De fato, a noção de campos autônomos é defendida por Bourdieu (1968) já em seus 

primeiros textos. Em “Campo intelectual e projeto criador”, publicado na revista Les Temps 

Modernes (1966) e depois republicado na coletânea Problemas do estruturalismo (1967), o 

sociólogo afirma que “para dar à sociologia da criação intelectual e artística seu objeto 

próprio, e, ao mesmo tempo, seus limites” (BOURDIEU, 1968, p. 105), há que perceber e 
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considerar o artista e sua obra em um “sistema de relações”, ou “de linhas de forças”, formado 

pela dinâmica de “agentes sociais” ou “sistemas de agentes” – artistas, editores, mercado, 

críticos, público – diretamente ligados às condições específicas de produção, circulação, 

divulgação e “consumo” de obras. Esse sistema, de acordo com Bourdieu (1968), é o campo 

cultural. 

Tendo em vista a predominância das instâncias de “legitimidade exterior”, sobretudo 

os poderes econômico, político e religioso, na vida intelectual da Idade Média e em parte da 

Renascença, é que Bourdieu (1968) entrevê a organização dos campos culturais, de modo 

relativamente autônomo, na integração das práticas artísticas às demandas por “legitimidade 

interior”, intensificada, sobremaneira, a partir do século XVIII. Na modernidade os artistas se 

libertam “econômica e socialmente, das tutelas da aristocracia e da Igreja, de seus valores 

éticos e estéticos” (BOURDIEU, 1968, p. 106). Há que se sublinhar, assim, que a 

“autonomia”, no contexto da cultura moderna, tal como explicita Laddaga (2012, p. 269): 

 

[...] não significava simples separação: a arte era concebida, nessa tradição, 

como uma prática que, se isolava partes ou elementos do domínio do 

comum, o fazia para que em sua combinação em uma ‘segunda totalidade’ 

(como dizia Theodor W. Adorno) ou em uma acumulação simples de 

fragmentos se expusesse um fundo que estaria ali presente, inadvertido e 

gravitando sobre as situações. 

 

Sob este ponto de vista histórico-social, acreditava-se que tanto mais a arte 

desenvolveria a “sua potência de verdade, de desvelamento, de exposição, inclusive de 

crítica” (LADDAGA, 2012, p. 270), quanto mais se afastasse das coerções externas, isto é, de 

“todas as instâncias que possam pretender legislar em matéria de cultura, em nome de um 

poder ou de uma autoridade que não seja propriamente intelectual” (BOURDIEU, 1968, p. 

107). Essa progressiva independência conquistada nos campos culturais também suscita, 

como é possível depreender do excerto abaixo, uma espécie de “autonomização 

metodológica” no estudo da arte e da literatura: 

  

À medida que se multiplicam e se diferenciam as instâncias de consagração 

intelectual e artística tais como as academias e os salões (onde, sobretudo, no 

século XVIII, com a dissolução da corte e de sua arte, a aristocracia se 

mistura à intelligentsia burguesa, adotando seus modelos de pensamento e 

suas concepções artísticas e morais), e também as instâncias de consagração 

e de difusão cultural tais como as editoras, os teatros, as associações 

culturais e científicas; à medida também, que o público se expande e se 

diversifica, o campo intelectual se constitui como sistema sempre mais 

complexo e mais independente das influências externas (daí por diante 

mediatizadas pela estrutura do campo), como campo de relações dominadas 
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por uma lógica específica que é a da concorrência pela legitimidade cultural 

(BOURDIEU, 1968, p. 107). 

 

Muito embora esta concepção de “campo cultural” como um “sistema regido por 

suas próprias leis” (BOURDIEU, 1968, p. 106), cujas forças motrizes estão nas disputas pela 

apropriação de um “capital” comum – a “legitimidade cultural” –, seja retomada a partir da 

década de 1970 e desenvolvida por Bourdieu, como parte de uma estrutura maior – o “campo 

de poder” –, a ponderação que vem sendo feita, a qual também reiteramos, é a de que “a 

tendência para mercantilizar a produção cultural, massificar a arte e a literatura e oferecer os 

bens culturais com apoio de vários suportes ao mesmo tempo (por exemplo, filmes não só em 

cinemas, mas também na televisão e em vídeo) tira autonomia dos campos culturais” 

(CANCLINI, 2008, p.20). 

Desnecessário é frisar que não estamos sugerindo que as orientações teóricas 

sistêmicas e relacionais, como a de Bourdieu, sejam descuradas, uma vez que “continua sendo 

produtivo falar de campos artísticos e científicos para descrever o que aconteceu entre os 

séculos XVIII e XX” (CANCLINI, 2008, p. 19), quando se observa a consolidação/expansão 

das instituições específicas de seleção e consagração de artistas e objetos artísticos/literários. 

Inegavelmente, grandes são as contribuições teóricas de Bourdieu. Há que se destacar, por 

exemplo, a desestabilização da imagem dos artistas e escritores, como “gênios” criadores de 

“obras excepcionais”: “graças a Bourdieu, saímos da oposição abismal entre indivíduo criador 

e a sociedade capitalista para compreender as tensões entre projetos artísticos concretos de 

galerias, museus, críticos, colecionadores e espectadores” (CANCLINI, 2016, p. 38).  

Esta apreciação faz jus ao diagnóstico de Regina Dalcastagnè e Carmem Pardo 

(2017, s/p) quando ressaltam que concepções teóricas como a dos campos culturais de 

Bourdieu se afastam de “concepções idealistas e atemporais da arte e da literatura”, pois “em 

vez de se dedicarem à interpretação de uma série de obras canônicas, atentam às condições de 

produção distribuição, consumo ou institucionalização dos fenômenos literários”. Dalcastagnè 

e Pardo (2017, s/p) veem os sistemas, nesta perspectiva, como “espaços dinâmicos, onde se 

produzem diferentes lutas para delimitar, a cada momento, categorias flexíveis como centro(s) 

e periferia(s), por exemplo”. 

A despeito da flexibilidade que muitos estudiosos assim como Dalcastagnè e Pardo 

(2017) veem na concepção teórica de Bourdieu, a grande problemática que se nos impõe é: 

“se a literatura e a crítica repensam já há algum tempo o jogo de forças existente na dinâmica 

centro e periferia, parecem ter colocado à margem de si outros fazeres artísticos ao não se 
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preocupar em rever a autonomia do campo literário” (LIMA, 2014, p. 128). Por tal motivo, é 

crucial compreender que embora muitas práticas artísticas/literárias contemporâneas não 

desarticulem os limites/fronteiras dos espaços de inscrição, circulação, leitura e legitimação já 

consolidados, uma concepção “fechada” de campo artístico/disciplinar, seria extremamente 

excludente, pois deixaria de abarcar ou invisibilizaria uma diversidade de obras.  

Bourdieu, em “Uma revolução conservadora na edição”, artigo publicado em 1999, 

através da análise do cenário editorial francês de fins do século XX, chega a concordar que “a 

ilusão da autonomia” no campo editorial conduz à ignorância da pressão exercida, sobretudo, 

pelas coerções econômicas. A contrapelo da própria visão de campo literário e artístico que se 

constitui “na e pela oposição a um mundo ‘burguês’" (BOURDIEU, 1996, p. 75), o autor, ao 

recolocar os conflitos entre literatura e mercado, conclui que “há um grupo de editores, de 

donos de editoras, que [...] são praticamente analfabetos; são editores que não sabem ler, não 

conhecem o beabá da edição. [...] Em compensação, eles sabem contar” (BOURDIEU, 2018, 

p. 225).  

Evidentemente, o campo literário “não é o espaço de exceção onde a arte é 

preservada da interferência do capital” (ANDRADE et al, 2018, p. 181). No Brasil, o processo 

de transformação nos modos de produção cultural, que se se intensifica com a 

“modernização” conservadora dos truculentos anos recobertos pela ditadura militar (1964-

1985), já foi abordado, sob diferentes vieses, em estudos de fôlego. Poderíamos mencionar os 

diagnósticos de Tânia Pellegrini (1999; 2001; 2008), Regina Dalcastagnè (1996), Walnice 

Nogueira Galvão (2004), Therezinha Barbieri (2003), dentre outros. A década de 1970 é, de 

modo consensual, eleita “como o fim de um período marcado por modos de produção cultural 

e literária mais artesanais e o início de outro, em que se consolidam a lógica da mercadoria e a 

primazia da mídia como fatores principais” (PELLEGRINI, 2001, p. 81). Neste trabalho não 

nos deteremos na literatura brasileira do contexto de abertura política e de consolidação da 

indústria cultural, já que as reflexões propostas pelas autoras mencionadas como exemplo o 

fazem com muita propriedade. O que, contudo, buscaremos evidenciar no decorrer das 

discussões que se seguem é que a teia de elementos que constitui o todo da atividade literária, 

passa por importantes reorientações, ainda não totalmente delimitadas, quando da emergência 

e popularização das mídias digitais. 

Embora Bourdieu (2018, p. 243), no referido artigo de fins do século XX, ainda 

vislumbre um potencial de resistência à dominação comercial nos pequenos editores que, 

segundo ele, se mantinham “enraizados numa tradição nacional de vanguardismo” e os via 

como “defensores dos autores e das literaturas experimentais de todos os países política ou 
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literariamente dominados”, convimos que o questionamento da autonomia dos campos na 

contemporaneidade digital tem “menos a ver com qualquer aspecto estético dos textos do 

presente do que com os movimentos do campo, com os modos de ler e o lugar institucional da 

literatura” (ANDRADE et al, 2018, p. 181). 

Os esforços de pensar/problematizar os lugares ocupados pelos objetos culturais, em 

geral, e em particular, os literários, em um contexto de desnudamento da artificialidade das 

fronteiras entre campos artísticos/disciplinares, tem resultado numa diversidade de 

intervenções críticas e formulações teóricas. Um emblemático texto que instaurou diversas 

provocações no que diz respeito à problemática da autonomia dos campos no cenário sócio-

histórico e cultural de início do século XXI é “Literaturas pós-autônomas”, de Josefina 

Ludmer. Desde 2006 a primeira versão deste texto – “Literaturas postautónomas” – já estava 

em circulação na internet. A versão revisada - "Literaturas postautónomas 2.0" – é de 2007. 

No Brasil, a versão traduzida foi divulgada em 2010. 

Neste curto “texto-manifesto”, Ludmer (2010) centra-se em “escrituras do presente” 

que corroem os limites do que seria um campo autônomo de atuação. Ao colocar em 

discussão e problematizar a “pós-autonomia” dessas textualidades, a crítica argentina retoma 

e atualiza a noção de “campo expandido” concebida por Rosalind Krauss (2012), na década 

de 1970. Krauss (2012), em “Sculpture in the Expanded Field
4
”, de 1979, se propõe a investir 

– embora por um viés ainda bastante estrutural –, na ampliação dos conceitos de escultura e 

arquitetura à luz do que ela denomina “campo expandido”. No contexto da cultura de massas, 

a crítica de arte norte-americana diagnostica a impossibilidade de se considerar “modernista” 

uma significativa parte dos trabalhos de escultura elaborados nas décadas de 1960 e 1970, 

cuja formulação promovia profundas reorientações nas categorias escultura e arquitetura. A 

ideia de ampliação dos campos, nas reflexões de Krauss (2012, s/p), associa-se a uma 

importante aposta na possibilidade de que estas noções historicamente “moldadas, esticadas, 

torcidas”, tornem-se “infinitamente maleáveis”. 

As especulações de Krauss (2012) levantadas quase trinta anos antes da publicação 

do texto de Josefina Ludmer (2010), se redimensionam, quando é colocada, no contexto atual, 

a questão dos objetos artísticos/literários “diaspóricos” (2010, p. 1): 

 

Porque essas escrituras diaspóricas não só atravessam a fronteira da 

“literatura”, mas também a da “ficção” (e ficam dentro-fora nas duas 

fronteiras). E isso ocorre porque reformulam a categoria de realidade: não se 

                                                           
4
 Tradução livre para a língua portuguesa: “A escultura em campo ampliado”. Disponível em: 

https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=240 

https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=240
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pode lê-las como mero “realismo”, em relações referenciais ou 

verossimilhantes. [...] Saem da literatura e entram “na realidade” e no 

cotidiano, na realidade do cotidiano (e o cotidiano é a TV e os meios de 

comunicação, os blogs, o e-mail, internet, etc). Fabricam o presente com a 

realidade cotidiana e essa é uma das suas políticas. A realidade cotidiana não 

é a realidade histórica referencial e verossímil do pensamento realista e da 

sua história política e social (a realidade separada da ficção), mas sim uma 

realidade produzida e construída pelos meios, pelas tecnologias e pelas 

ciências (LUDMER, 2010, p. 2). 

 

Neste complexo quadro cultural tangencialmente esboçado, assenta-se o que Ludmer 

(2010) vislumbra como a dramatização da situação da literatura no tempo presente: a sua 

autonomia, aberta com a modernidade, quando se estabelecem as instâncias específicas de 

seleção/consagração, tais como academias, crítica, ensino, dentre outros, estaria, na fatia 

histórica atual, em declínio. Estaríamos assistindo, nas palavras de Ludmer (2010), ao 

encerramento de uma “era” em que a literatura, enquanto campo disciplinar, organizava-se a 

partir de “‘uma lógica interna’ e um poder crucial. O poder de definir-se e ser regida ‘pelas 

suas próprias leis’, com instituições próprias [...] que debatiam publicamente sua função, seu 

valor, seu sentido” (LUDMER, 2010, p. 3). A despeito destes debates que colocavam em 

questão também a relação da literatura “com as outras esferas: a política, a economia e 

também sua relação com a realidade histórica” (LUDMER, 2010, p. 3), é importante sublinhar 

que a especificidade e a “autorreferencialidade”, isto é, “o poder de nomear-se e referir-se a si 

mesma” (LUDMER, 2010, p. 3), tornavam nítidas, de certo modo, as “fronteiras” do literário.  

 Para Ludmer (2011, s/p), se fosse possível estabelecer um corte de fundo 

tecnológico, “a literatura autônoma seria aquela feita em máquina de escrever, antes da tela do 

computador”, ao passo que a literatura “pós-autônoma” corresponderia àquela que “sai do 

cerco literário onde estava encerrada a princípios literários” (LUDMER, 2011, s/p). 

Entretanto, o prefixo “pós”, como sugere a crítica, não necessariamente aponta para um 

“‘antes’ e ‘agora’ claramente definidos” (LUDMER, 2011, s/p), mas torna-se ambivalente. De 

modo que a literatura pós-autônoma seria aquela que não só desestabiliza formas e categorias 

literárias preestabelecidas, como autor, obra, estilo, escritura, texto e sentido, como coloca em 

xeque os “limites” e as “fronteiras” de um campo autônomo de atuação. Diz Ludmer (2010, p. 

1): “o sentido (ou o autor, ou a escritura) resta sem densidade, sem paradoxo, sem 

indecidibilidade, ‘sem metáfora’, e é ocupado totalmente pela ambivalência: são e não são 

literatura ao mesmo tempo, são ficção e realidade” (LUDMER, 2010, p. 1). 

A despeito da pertinência destas constatações, há que se sublinhar que a ideia de 

“pós-autonomia” encerra certas armadilhas teóricas, não só por evocar um debate já 
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desgastado sobre a questão da autonomia, mas também pelos mal-entendidos que suscitaram e 

ainda suscitam o prefixo “pós”, quando tomado como uma condição da arte contemporânea. 

Assim, a fim de nos desvencilharmos de tais desconfortos é que optamos pelas reflexões 

teóricas de Florencia Garramuño (2014) sobre a “inespecificidade na estética 

contemporânea”. Vale ressaltar que o paradigma expandido, assim como afirma Natalie Lima 

(2017, p. 15), “pode não ser a última palavra em termos epistemológicos para o trabalho 

teórico-crítico a longo prazo, mas ao menos é um caminho para que a teoria crítica se repense 

(SILVA, 2017, p. 15).  

Ciente de que nem toda arte contemporânea é inespecífica e que nem toda arte 

inespecífica propicia a reelaboração de “mundos em comum”, isto é, aquilo que é 

compartilhado mas é o “impróprio”, é que Garramuño (2014), a partir da inspiradora metáfora 

do “fruto estranho” desentranhada da instalação de Nuno Ramos (figura 1), constrói uma 

crítica em processo, ou seja, um verdadeiro “laboratório de ideias e inspirações” 

(GARRAMUÑO, 2014, p. 103) que será de grande valia para as nossas inquietações acerca de 

como se configura o literário no (contexto) digital. 

 

 

Figura 1: “Fruto Estranho” – Árvores, aviões, sabão, vidro, contrabaixos, sebo e soda cáustica”
5 – exposta no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 2010. 

 

                                                           
5
 Disponível em: 

http://www.nunoramos.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=110&cod_Serie=106 

http://www.nunoramos.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=110&cod_Serie=106
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“Fruto estranho - Árvores, aviões, sabão, vidro, contrabaixos, sebo e soda cáustica” 

ocupou três mil metros quadrados do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Com dez 

toneladas e seis metros de altura, a instalação, exemplificada na imagem acima captada, 

mobiliza em sua constituição uma diversidade de elementos que a despoja dos limites rígidos 

de um meio, linguagem ou campo disciplinar específico. É a sugestiva ideia de “fruto 

estranho” que inspira o processo teórico e crítico experimental de Florencia Garramuño 

(2014). Nos quatro ensaios que compõem o livro de título homônimo (no plural), a autora 

observa que o lugar que se está construindo para a estética e a arte contemporâneas parece ser 

aquele em que as práticas artísticas, assim como a instalação de Nuno Ramos, se afiguram 

como: 

 

Frutos estranhos e inesperados, difíceis de ser categorizados e definidos, que, 

nas suas apostas por meios e formas diversas, misturas e combinações 

inesperadas, saltos e fragmentos soltos, marcas e desenquadramentos de 

origem, de gêneros – em todos os sentidos do termo – e disciplinas, parecem 

compartilhar um mesmo desconforto em face de qualquer definição 

específica ou categoria de pertencimento em que instalar-se. Nem um local 

nem noutro, nem de um nem de outro lugar, nem numa disciplina nem 

noutra, trata-se de obras que não são necessariamente semelhantes em 

termos exclusivamente formais. (GARRAMUÑO, 2014, p. 11-12a) 

 

Como visto no fragmento transcrito, Garramuño (2014) localiza no entrecruzar de 

meios, protocolos e linguagens, uma das possibilidades de aposta naquilo que ela designa 

“inespecificidade” na arte contemporânea. O “inespecífico”, isto é, “a saída da especificidade 

do meio, do próprio, da propriedade, do enquanto tal de cada uma das disciplinas, uma 

expansão das linguagens artísticas que desborda os muros e barreiras de contenção” 

(GARRAMUÑO, 2014, p. 16), em outros termos, seria tanto o “não pertencimento à 

especificidade de uma arte em particular” (GARRAMUÑO, 2014, p. 16), quanto o “não 

pertencimento a uma ideia de arte como específica” (GARRAMUÑO, 2014, p. 16). Essa 

tensão do “não pertencimento” não somente cria nas práticas artísticas/literárias uma 

“identidade” que é inespecífica, como permite questionar o que seria a especificidade de um 

meio, suporte ou linguagem. 

Há que se destacar, neste sentido, uma importante ponderação feita por Garramuño 

(2014, p. 15) no que diz respeito às “apostas no inespecífico”: muito embora o 

questionamento da especificidade tenha em seu aspecto mais visível o entrecruzamento de 

suportes e meios, ela “se aninha também no interior do que poderíamos considerar uma 

mesma linguagem, desnudando-a em sua radicalidade mais extrema” (GARRAMUÑO, 2014, 
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p. 15). Essa destruição ou “implosão” da especificidade dentro do próprio meio, suporte ou 

linguagem é, de acordo com Garramuño (2014, p. 15), onde a problemática da “aposta no 

inespecífico” se manifesta de “modo mais instigante”. 

A despeito da aproximação que o entrecruzamento de meios, linguagens e suportes, 

mantém com alguns procedimentos composicionais já existentes, como o hibridismo formal, a 

mistura de linguagens e a colagem, é possível vislumbrar diferenças que podem ser apontadas 

como fundamentais: ao passo que estes recursos, de certo modo, buscam uma estabilidade 

outra, isto é, “perseguem a criação de uma identidade estável” (GARRAMUÑO, 2014, p. 23), 

as produções artísticas/literárias contemporâneas, de acordo com Garramuño (2014), pelo 

“não pertencimento”, em boa medida, tendem à “inespecificidade”.  

Não é nosso objetivo neste estudo listar autores e obras que a partir de procedimentos 

de composição diversos, ou diferentes “formalizações materiais” (a expressão é de Vilém 

Flusser, 2007), colocam em questão o “não pertencimento”. Como toda lista, esta seria 

incompleta, quiçá injusta, e transcenderia os propósitos destas reflexões. Contudo, para dar a 

dimensão das constatações aqui esboçadas, ainda que de forma breve e superficial, 

chamaremos a atenção, no tópico que se segue, para algumas práticas artísticas 

contemporâneas que apostam na “impertinência”.  

 

1.1 “Formas da impertinência” no cenário artístico/literário brasileiro contemporâneo: alguns 

casos emblemáticos 

 

Para a análise mais aprofundada de dois curiosos casos “inespecíficos” da cena 

literária contemporânea - Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), e 

Terminal, de Flávio Komatsu (2018) – reservamos a segunda parte deste trabalho. Entretanto, 

a fim de elucidar alguns pressupostos teóricos que viemos até agora trabalhando, optamos por 

trazer à tona, de forma sucinta, alguns exemplos em que a “especificidade da linguagem 

artística” (a expressão é de Garramuño, 2014), de diferentes modos, é questionada. 

Da multiplicidade de casos, elegemos, possivelmente por questões afetivas, 

Bénédicte vê o mar, de Laura Erber
6
 (2011). Concebida para ser divulgada/acessada/lida no 

meio digital, essa obra rompe com a “parafernália comercial que envolve a distribuição de 

livros” (ERBER, 2012, s/p), ao ser disponibilizada, gratuitamente, pela Editora da Casa, em 

                                                           
6
 Além de escritora, artista visual, professora e pesquisadora, Laura Erber também é fundadora, juntamente 

Schøllhammer, da Zazie Edições – editora digital de acesso livre –, voltada para a divulgação de textos 

ensaísticos. A página está disponível em: http://www.zazie.com.br/ 

http://www.zazie.com.br/
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formato pdf. A ideia, segundo a autora
7
, era que esse “material de versos e imagens” saísse do 

formato impresso e chegasse ao leitor de maneira democrática. 

No limiar entre a escrita literária e as artes visuais a criação artística/literária de 

Erber (2011) engendra situações de confronto com diferentes linguagens através da 

inextricabilidade de imagens – desenhos feitos pela própria autora diretamente no Ipad – com 

a “matéria verbal” (a expressão é de Alckmar Luiz dos Santos, 2003). As imagens, nesse caso, 

não funcionam como ilustrações do texto poético: juntamente com os versos elas confluem e 

se complementam no processo de significação. Por explorar os limites entre as palavras e as 

imagens que convivem em Bénédict vê o mar é que esta obra chegou a ser considerada um 

“livro-desenho” (GARAMUÑO, 2014b) ou uma “graphic poetry” (SCHROEDER, 2012). 

Embora os desenhos não tenham uma resolução suficientemente boa para serem captados, 

optamos por trazer alguns exemplos a fim de colocar em evidência o modo como o texto 

literário é conduzido simultaneamente pelas duas linguagens a que nos referimos: 

 

 

Figura 2: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 

 

Bénédicte vê o mar é dedicado à Bénédicte Houart, “pelos versos que animaram esta outra”. 

Talvez menos do que o que um diálogo explícito com a obra da poeta homenageada, o que se 

coloca em questão é o processo criativo como “acontecimento”. Bénédicte, enquanto figura 

literária revisitada na obra de Erber despoja-se, assim, da ordem da representação para 

                                                           
7
 Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=WfSWBpHmkCc 
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avultar-se como procedimento estético mobilizado no enfrentamento das linguagens – verbal 

e visual – no fazer literário. A volatilidade das pautas (figura 3) que se desintegram, se 

desbordam, se (re/de)compõem e já não oferecem lastro nem contenção, podem ser tomadas, 

em um seus múltiplos sentidos, como metáfora dos fios esgarçados que entretecem a própria 

experiência poética: 

  

  

Figura 3: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 

 

Nesse espaço “inespecífico” da “matéria verbal” e das imagens que convivem em um 

mesmo suporte, o leitor é instigado a transitar de modo multidirecional e a recompor os 

múltiplos significados. A situação visual/plástica que envolve Bénédicte encerrada no “porão” 

de uma marmoraria onde se debate com os liames do próprio processo criativo aponta para o 

encenar de uma escrita que dilui as demarcações rígidas de seu espaço de atuação, à medida 

que intensifica a permeabilidade do literário às artes visuais: “quando Bénédicte/ trancou-se/ 

no porão/ da marmoraria/ ninguém soube/ o que dizer/ oh!” (ERBER, 2011, s/p). 
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Figura 4: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 

  

A insuficiência das palavras se entrelaça à potência das imagens: “no porão os 

pensamentos de Bénédicte/ gangrenam/ não terminam/ nos/ dedos/ lentos/ são os dedos/ os 

pés/ são/ da cor/ amarela” (ERBER, 2011, s/p). Na perspectiva fenomenológica de Bachelard 

(1993), o porão remete à imagem do inconsciente e evoca os temores da alma humana. No 

porão de Bénédicte, assim como sugere Bachelard (1993, p. 36-37), encontramos 

“comodidades” que permitem, de maneira “pouco clara” e “nunca definitiva”, racionalizá-lo – 

“da rua chega água encanada/ gás/ eletricidade/ a voz/ da estranha vendedora/ de churros” 

(ERBER, 2011, s/p). Ainda que haja luz (artificial) nesse espaço onde o tempo parece fluir 

das experiências do sujeito que o preenche de significados, de certo modo, o que predomina é 

a obscuridade quando a “irracionalidade das profundezas” (BACHELARD, 1993, p. 36-37) 

vem à tona:  
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Figura 5: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 

 

Enquanto representação imagética da consciência do sujeito, o porão, esse “ser 

obscuro [...] que participa das potências subterrânaneas” (BACHELARD, 1993, p. 36-37), 

longe de sugerir acolhimento ou abrigo, potencializa o embate de Bénédicte com a linguagem 

no processo de criação artística/literária. Uma das grandes questões que se nos colocam ante 

esse construto estético que interroga a si mesmo e desafia o leitor é, sem dúvida, “a partir de 

que limite ou marco deveríamos ler, por exemplo o [...] livro-desenho publicado pela Laura 

Erber, Bénédicte vê o mar – publicado, aliás, em suporte diferente ao do livro impresso?” 

(GARAMUÑO, 2014b, p. 99). As diversas linguagens com as quais o leitor é confrontado 

deslocam o literário para além das fronteiras de um campo disciplinar “convencional” de 

atuação. As imagens abaixo captadas dão a dimensão desta observação: 

 

Figura 6: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 
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Metáfora de uma experiência estética/literária que, em sua elasticidade se (re/des)faz, 

as pautas e as margens não se fixam em uma dada materialidade e escapam à decifração, à 

organicidade e à solidez. Bénédicte, para além de homenagem a uma figura artística, é 

mecanismo que converge para o autodesnudamento das engrenagens do construto estético. As 

tensões/contradições que envolvem o complexo processo de escrita, afastam-no de qualquer 

idealização: “escrever dói, e pode ser divertido” (ERBER, 2011, s/p).  

 

 

Figura 7: Bénédicte vê o mar, de Laura Erber 

 

Com um final em aberto e múltiplo em seus significados, Bénédicte vê o mar 

expande as possibilidades de diálogo: “os anos passam/ ela/ decide/ fazer alguma/ coisa/ um 

filme/ que/ contém/ uma única cena/ em que/ Bénédicte vê o mar” (ERBER, 2011, s/p). Aqui 

já não há porões, ratos, (desenhos de) cadernos, mas a sugestão de outra situação em que mais 

uma vez avultam os gérmens dos processos criativos.  

Assim como Bénédict vê o mar, outras obras de Laura Erber também apostam nos 

fluxos multidirecionais entre linguagens e materialidades diversas. Para dar a dimensão desta 

afirmação poderíamos evocar, ainda que brevemente, uma variedade de exemplos: Bénédict 

não se move (2014) coloca em cena a convivência da palavra com a imagem, de modo a 

redimensionar alguns desdobramentos estéticos/ideológicos de Bénédict vê o mar; por sua 

vez, Esquilos de Pavlov (2013), romance publicado em formato impresso, instala-se no limiar 

entre a escrita ficcional, a fotografia, a teoria e a crítica da arte no cenário contemporâneo. 

Essa narrativa é, na (in)definição da autora, “uma espécie de ficção teórica em torno do que 
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hoje se experimenta como arte, como experiência estética”
8
. Abaixo transcrevemos uma 

passagem emblemática em que o status do artístico/literário e o lugar do artista na 

contemporaneidade são problematizados: 

 

[...] como continuar a encorajar jovens artistas como se nada de terrível 

estivesse acontecendo? Como continuar a acreditar que as condições ideais 

são ideais e como se manter cego e surdo ao percebermos que os artistas de 

agora-agora, em nome da intempestividade e da impetuosidade e de uma 

liberdade imaginária, tornaram-se reféns dos seus próprios sistemas de 

produção, tornaram-se preenchedores de cartas de intenção, respondedores 

educados de mensagens burocráticas, habilidosos administradores de tempo 

útil para fins mais criativos. Pensem em quantas centenas de pessoas 

esforçadas mas sem nenhum talento ou inteligência vimos florescer nos 

últimos anos em bienais e trienais, pensem nas dezenas e dezenas que 

fizeram duas ou três mostras individuais, ganharam um prêmio, participaram 

de uma residência luxuosa num país distante e agora se afogam no próprio 

sucesso como se fossem os Paul Cézannes do novo século. Mas logo um 

produto mais novo e inesperado que uma pedra caída da lua aparece e desvia 

o olhar dos curadores (ERBER, 2013, p. 120). 

 

O desencadear de perguntas ligadas à arte contemporânea na malha ficcional, afasta-

a de qualquer tentativa de encerrar respostas, o que contribui para a expansão das 

possibilidades de debate. O fragmento transcrito contempla uma parte do discurso de Ulrikka 

Pavlov, numa conferência em Heerings Gaard (Copenhague), para bolsistas do programa de 

residência Fundação Das Beckwerk, dos quais faz parte o artista romeno Ciprian Momolescu, 

personagem protagonista. No limiar da ficção e da escrita ensaística, Esquilos de Pavlov 

aposta na potencialidade das palavras que se imbricam a uma diversidade de imagens em 

suspensão: fotografias sem cores, sem legendas, sem significados dados. Esta permeabilidade 

do texto literário a outras intensidades desafia o leitor a alinhavar os esgarçados fios do 

enredo, a recompor sentidos e a reformular interrogações. 

Na assertiva de Garramuño (2014), a convivência da diferença e heterogeneidades 

 

[...] faz com que nada permaneça fixo num local, explorando assim os 

limites da forma, desabando os limites possíveis para um fora da obra que 

está sempre no dentro que é, por incorporar o dar corpo ao fora, sempre o 

contrário de uma intimidade, de uma hospitalidade (GARRAMUÑO, 2014, 

p. 97-98b). 

 

                                                           
8
 Informações disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=WfSWBpHmkCc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WfSWBpHmkCc
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É esse tipo de convivência que também se observa nas videoinstalações de Erber. Já 

exibidas em diversos festivais e centros de arte nacionais e internacionais, elas exploram as 

relações inextricáveis entre as textualidades literárias, as imagens (estáticas e em movimento), 

os corpos (animados e inanimados) e os sons, em diferentes situações e espacialidades, como 

ocorre, por exemplo, em História Antiga (2005), O funâmbulo e o escafandrista (2008), 

Vênus Titubeantis (2010). A imagem abaixo captada é de História Antiga. É possível 

observar, desde o título, a instauração de uma tensão dialética com o universo poético de 

Alejandra Pizarnik – um dos grandes nomes da poesia argentina –, mais propriamente o livro 

Los trabajos y las noches (1965): 

 

 

Figura 8: Frame de História Antiga, de Laura Erber (2005)
9
 

 

Como é perceptível na imagem acima, o texto literário inscrito na materialidade 

impressa desloca-se de suas relações convencionais com os processos de leitura e com o 

leitor. O peixe lançado sobre o livro depara-se com uma acentuada fonte de 

tortura/sofrimento. A tensão angustiante/asfixiante que resvala do embate corporal com a 

superfície das palavras sem encontrar qualquer acolhimento é potencializada a cada instante. 

O corpo frágil se debate e resiste a qualquer tentativa de contenção. Até que, submergido na 

água, o peixe sobrevive, mas as palavras, impressas no papel, em sua maleabilidade, correm o 

risco de se dissolver. 

                                                           
9
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8Sz-onTVslw 

https://www.youtube.com/watch?v=8Sz-onTVslw
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Essa situação visual/plástica, de acordo com Erber (2016)
10

, “tem um pouco a ver 

com pensar o tipo de relação que vai acontecer na própria leitura quando você joga o poema 

num outro meio onde ele deixa de ser simplesmente uma palavra impressa”. A inquietante 

presença do literário na videoinstalação está relacionada, na concepção da autora, à 

“necessidade de conviver com os textos em outro âmbito, de uma outra maneira, que não 

passa pelas ferramentas de interpretação da crítica, ou de uma reflexão mais teórica”
 11

. Isso, 

contudo, não pressupõe uma via de acesso fácil ao leitor/espectador. Vejamos, a seguir, outro 

exemplo: 

 

 

Figura 9: Frame de História Antiga, de Laura Erber (2005)
12

 

  

Envolvidos nas águas, corpo e linguagem, no instante acima captado, já não estão em 

confronto. Nesse trabalho que se afasta de qualquer caráter de fixidez, as palavras impressas 

sobre a folha de papel, quando postas em situações juntamente com os diferentes elementos 

que compõem a videoinstalação, não estão imunes às transformações engendradas. Em outros 

termos, tanto o modo de abordagem quanto a obra poética de Pizarnik – comumente associada 

à tonalidade lúgubre de que se reveste a imagem da poeta suicida –, são redimensionados, à 

medida que os supostos limites entre arte/vida/morte, dentro/fora, palavra/imagem/corpo, se 

desguarnecem.  

                                                           
10

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OJ07sD5jHjc 
11

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OJ07sD5jHjc 
12

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8Sz-onTVslw 

https://www.youtube.com/watch?v=OJ07sD5jHjc
https://www.youtube.com/watch?v=OJ07sD5jHjc
https://www.youtube.com/watch?v=8Sz-onTVslw
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Longe de sugerir que a multiplicidade e a não especificidade sejam exclusivas das 

práticas artísticas/literárias contemporâneas, com os exemplos mobilizados, endossamos a 

suspeita de que a desestabilização de limites/fronteiras entre linguagens, artes e/ou campos 

disciplinares, “pode não ser simplesmente um estado da arte do presente, mas uma 

reformulação do olhar sobre a literatura que permite encontrar, nas escritas do passado, 

elementos e experiências que eram marginalizadas pelo paradigma autonômico (ANDRADE 

et al, 2018, p. 174).  

Além dos trabalhos de Laura Erber, aqui sucintamente exemplificados, poderíamos 

trazer à baila uma diversidade de obras que colocam em xeque, em diferentes proporções, a 

questão do “não pertencimento”. Como constata Florencia Garramuño (2014, p. 99b): 

 

Numerosas práticas estéticas contemporâneas produzidas no Brasil e na 

Argentina nos últimos anos exploram uma estendida porosidade de fronteiras 

entre territórios, regiões, campos e disciplinas na produção de diversos 

modos do não pertencimento. A articulação de textos com correios 

eletrônicos, blogs, fotografias, desenhos, discursos antropológicos, imagens, 

vídeos, documentários, autobiografias interrompidas e fragmentárias – entre 

muitas outras variáveis – cifra nessa heterogeneidade uma vontade de 

imbricar as práticas literárias e artísticas na convivência com a experiência 

contemporânea. Para essas práticas uma leitura estritamente disciplinada ou 

disciplinária parece captar pouco do evento ou acontecimento, já que a crise 

da especificidade artística coloca em questão toda definição exclusivamente 

formalista da estética.  

 

Esperamos, com estas palavras de Garramuño (2014b), ter deixado claro que embora 

sejam muitas as criações artísticas/literárias que se permitem apreender sob a égide da 

“inespecificidade”, não se trata, contudo, de considerar, de modo generalizado, todas as 

práticas estéticas contemporâneas “inespecíficas”. É na noção de “impertinência”, ou seja, de 

um questionamento mais amplo do “próprio”, que a desestabilização das fronteiras do 

artístico e a dissolução da “especificidade”, no interior da linguagem literária, na perspectiva 

de Garramuño (2014), se instalam. Contudo, não se pode deixar de levar em conta o fato de 

que “embora algumas obras recentes sejam bastante expressivas em sua tentativa de promover 

vazamentos nos limites do literário [...] muitas ficções ainda se enxergam – e são classificadas 

– num campo disciplinar bem-definido” (LIMA, 2014, p. 128). É preciso, no entanto, 

enfatizar a lúcida ponderação de Garramuño (2014), quando explicita que uma abordagem 

“disciplinada” seria insuficiente, quiçá excludente, para lidar com as práticas estéticas que, de 

diferentes maneiras, colocam em questão o “não pertencimento” (GARRAMUÑO, 2014b). 



 

 

 

 
47 

 

Não é nosso objetivo, neste capítulo introdutório, desenvolver uma ampla discussão a 

respeito da contemporaneidade literária (em geral). Isso já foi feito por inúmeros trabalhos, 

dos quais poderíamos destacar os estudos de Tânia Pelegrini (2001), Beatriz Resende (2008), 

Flávio Carneiro (2005), Schøllhammer (2000), Regina Dalcastagnè (2005; 2018), dentre 

outros. Beatriz Resende (2008), por exemplo, no excerto transcrito a seguir, nos oferece uma 

visão panorâmica da literatura produzida no início do século XXI:  

 

Ao iniciarmos qualquer observação sobre a prosa da ficção brasileira 

contemporânea, especialmente a praticada da metade dos anos 1990 até o 

ocorrer desta primeira década do século XXI, percebemos, de saída, que 

precisamos deslocar a atenção de modelos, conceitos e espaços que nos eram 

familiares pouco tempo atrás. (RESENDE, 2008, p. 15) 

  

Consequência disso é, de acordo com a autora, a “multiplicidade”, enquanto 

“heterogeneidade em convívio”, tanto no que diz respeito às opções formais quanto em 

relação aos temas abordados na produção literária brasileira contemporânea. Cientes de que 

“as fronteiras do literário passaram a alargar-se não apenas a outros âmbitos artísticos 

‘tradicionalmente próximos’ (cinema, pintura, fotografia, música, etc) como também aos 

formatos e espaços digitais (cibercultura e outras propostas)” (DALCASTAGNÈ, 2017, s/p), 

é que evidenciamos e reiteramos a urgência e necessidade de se continuar a problematizar o 

“desbordamento” de fronteiras do literário na contemporaneidade, sob o risco de se deixar às 

margens numerosas textualidades que estão circulando em diferentes 

materialidades/linguagens e que também precisam ser apreciadas. 

Longe de atribuirmos a estas criações estéticas/literárias o status de novidade, isto é, 

de práticas sem precedentes, é que nos posicionamos favoravelmente a uma “estética da 

iminência”, tal como concebe Canclini (2016, p. 44). Por “iminência” o crítico define o 

constante estado de “impermanência” que é produzido nas obras de arte. Isso, contudo, não 

faz do artista “um ser de exceção nem atribui à obra um caráter único” (CANCLINI, 2016, p. 

62). Se o “fato estético” pode ser compreendido como latência, como uma potencialidade que 

não se instala, ou nas palavras de Canclini (2013, p. 121), como “um acontecimento que 

nunca chega a se estabelecer, a consolidar do tudo”, é possível que a arte contemporânea, ou 

pelo menos grande parte dela, como evidencia Canclini (2013, p. 121), seja “uma excelente 

oportunidade de se experimentar a noção de iminência”. A partir da apreensão das relações 

inextricáveis entre práticas artísticas/literárias, e as mídias, a publicidade, o mercado, e 

públicos muito diversificados, é que o crítico localiza no fluido terreno do “não consolidado”, 
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do “não estabelecido”, dos sentidos “não dados”, “não previstos” e “não previsíveis”, as 

apostas em uma estética que sobreviva 

  

[...] não como um campo normativo, mas como um âmbito aberto em que 

buscamos formas não separadas radicalmente de todo tipo de função; 

representações mais interessadas no conhecimento – inclusive do que não 

existe – do que na verdade; experiências despreocupadas por algum tipo de 

transcendência e interessadas em abrir possibilidades em um mundo sem 

normas preestabelecidas. Mas do que uma estética como disciplina, 

encontramos o estético como uma reflexão disseminada que trabalha sobre 

as práticas ainda denominadas artísticas e que explora o desejo ou a 

“vontade de forma’” (CANCLINI, 2016, p. 43-44). 

 

O estético, nessa perspectiva, abre possibilidade para uma miríade de reflexões sobre 

aquilo que, nos termos de Canclini (2016, p. 44) “se faz e é chamado ou poderia se chamar de 

arte”. Neste estudo, o recorte estabelecido é para pensarmos as “inespecificidades” da criação 

literária, no Brasil, no (contexto) digital. Tal empreitada nos impõe uma delimitação mais 

estrita do que seja a cultura digital e as textualidades digitais, a fim de analisarmos, na 

segunda parte deste trabalho, os dois objetos literários selecionados que, de certo modo, como 

veremos, se afiguram como “frutos estranhos” (GARRAMUÑO, 2014) neste cenário. 
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2: Contexto digital: “inespecificidades” e reconfigurações nos circuitos de produção, 

circulação e fruição do literário 

 

 

Neste capítulo a tentativa de estabelecer uma delimitação mais estrita do que seja o 

contexto digital, a fim lançarmos um olhar mais detido para os novos circuitos de inscrição, 

circulação, leitura e legitimação da literatura – particularmente, aquela produzida no Brasil –, 

encontra nas formulações teóricas e críticas que se detêm nas relações inextricáveis entre 

meios, linguagens e práticas (sócio)culturais, um profícuo ponto de partida.  

Para Lúcia Santaella (2003b, p. 25), as mídias são meios, veículos, suportes 

materiais, e seriam “meros canais, tecnologias que estariam esvaziadas de sentido não fossem 

as mensagens que nelas se configuram” (SANTAELLA, 2003, p. 25 b). Dito de outro modo, 

em face dos processos comunicativos que materializam e das linguagens que nelas transitam, 

as mídias “são inseparáveis das formas de socialização e cultura que são capazes de criar” 

(SANTAELLA, 2003, p. 25 b). Essa inseparabilidade apontada por Santaella (2003) é 

também reiterada por muitos estudiosos.  

John B. Thompson (2012), por exemplo, a partir de uma abordagem sociológica em 

que se propõe a compreender as transformações engendradas pelas mídias nas formas de 

interação entre os indivíduos, enfatiza que “na produção de formas simbólicas e na sua 

transmissão para os outros, os indivíduos geralmente empregam um meio técnico” 

(THOMPSON, 2012, p. 26). O meio técnico, em suas intrincadas relações com o “conteúdo 

simbólico”, é definido por Thompson (2012, p. 26), como “o substrato material das formas 

simbólicas, isto é, o elemento material com que, ou por meio do qual, a informação ou o 

conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor” (THOMPSON, 2012, 

p. 26).  

Desdobra-se desta definição, o delineamento do que se poderia considerar, com 

Thompson (2012), “aspectos gerais dos meios técnicos”: a fixação (capacidade de 

armazenamento e preservação de informações e conteúdos simbólicos, em diferentes graus de 

durabilidade); a reprodução (capacidade multiplicadora dos meios); e o distanciamento 

espaço-temporal (possibilidade de “afastamento” das formas simbólicas em relação ao seu 

contexto de produção, intrinsecamente ligada ao meio específico empregado e à situação 

comunicacional). Embora estas propriedades elencadas por Thompson (2012) sejam 

produtivas para pensarmos algumas “inespecificidades” da produção literária no contexto 

digital, gostaríamos de enfatizar que, para as discussões que se desenvolvem neste trabalho, a 
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ideia de “meio” assume um significado que se projeta para além de “substrato material das 

formas simbólicas” (THOMPSON, 2012, p. 26). É, neste sentido, que fazemos jus às 

considerações de Jacques Rancière (2011), a fim de corroborarmos a noção de “medialidade”: 

 

A ideia de especificidade do ‘medium’ é sempre uma ideia de medialidade. 

Esta consiste numa maneira de ligar três coisas: um aparato tecnológico, 

uma ideia de arte e a formação de um meio sensível específico. Os materiais 

e instrumentos de arte, invocados em nome do ‘medium’, são sempre mais 

do que materiais e instrumentos. Na verdade, eles são dotados de função 

estética ao estabelecer um modo de apresentação sensível em vez de outro. O 

‘medium’é sempre e simultaneamente, uma concepção de arte e do sensível 

que ele contribui para a formação
13

 (RANCIÈRE, 2011, s/p). 

 

Tal como expõe Rancière (2011), o “médium” das produções artísticas não se 

restringe à ideia de “aparato”, haja vista que ao entrelaçamento do “meio” com o “sensível” 

da experiência estética, está imbricada também uma concepção de arte. Esta concepção de 

“medialidade” aproxima-se, mais comumente, daquilo que tem sido chamado de 

“materialidade”. Na esclarecedora definição de Katherine Hayles (2004, s/p): 

 

A materialidade é reconceitualizada como a interação entre as características 

físicas de um texto e suas estratégias significantes, um movimento que 

entrelaça instanciação e significação. Esta definição abre possibilidade para 

considerar os textos como entidades incorporadas mantendo o foco central 

na interpretação. A materialidade assume, assim, uma propriedade 

emergente, já que não pode ser especificada aprioristicamente, como se fosse 

uma entidade pré-determinada. Pelo contrário, a materialidade está aberta a 

debate e interpretação, assegurando que às discussões sobre o "significado" 

do texto leve em conta a sua especificidade física também. 

 

Nessa perspectiva, vale frisar que ignorar a importância do meio nas reflexões sobre 

as textualidades literárias, impede, por exemplo, “o desenvolvimento de referenciais teóricos 

capazes da literatura eletrônica enquanto práticas específicas que exigem novos modos de 

análise e crítica” (HAYLES, 2004, s/p). Tanto Hayles (2004) quanto Rancière (2011) 

enfatizam que os efeitos produzidos pela multiplicação de meios estão longe de significar a 

dissolução da arte no “mundo da tecnologia” (RANCIÈRE, 2011, s/p). Nas palavras do 

filósofo: 

                                                           
13

 No original: “The idea of the medium’s specificity is always an idea of mediality. It is a way of linking three 

things: a technological apparatus, an idea of art and the formation of a specific sensible milieu. These materials 

and instruments of art, invoked in the name of the medium, are in effect always more than materials and 

instruments. In fact they are endowed with the aesthetic function of establishing one mode of sensible 

presentation instead of another. As thought, the medium is always simultaneously a conception both of art and of 

the sensorium that it contributes to forming”. 
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Ao invés disso, isto implica uma neutralização que autoriza transferências 

entre fins, meios e materiais das diferentes artes, a criação de um meio 

específico da experiência que não é determinado nem pelos fins da arte nem 

pelos da tecnologia, mas que está organizado segundo novas intersecções 

entre arte e tecnologia, como também entre arte e aquilo que não é arte”
14

 

(RANCIÈRE, 2011, s/p). 

 

Neste sentido, Rancière (2011, s/p) chama a atenção para o fato de que não há 

qualquer regra de conexão entre a “especificidade do meio” e a “percepção estética”, já que a 

própria noção de “especificidade do meio”, na criação artística, pode ser posta sob suspeição.  

Não raro, por exemplo, a relação entre texto literário e livro, como pondera Alckmar Luiz dos 

Santos (2003), é marcada por certas confusões. É bem provável que “o sucesso dessa base 

material – o livro – explica-se por ela ter conseguido associar maleabilidade e permanência” 

(SANTOS, 2003, p. 21-22).  

O livro impresso, tal como explicita Santos (2003, p.21), “tem sido, nos últimos 

séculos, o meio de veiculação, a base material do texto, como já o foram a voz na literatura de 

tradição oral e os papiros, pergaminhos e códices nos primórdios da tradição escrita”. Paul 

Zumthor (1993, p. 282), ao analisar não só a importância, mas as implicações da voz naquilo 

que hoje se denomina “literatura”, atesta que “a difusão da imprensa fez cair os últimos 

obstáculos à constituição do que se tornaria, depois da ‘Idade Média’, uma literatura”. Esse 

argumento endossa as reflexões que localizam a consolidação da literatura, enquanto conceito 

teórico e paradigma disciplinar, no contexto de emergência e popularização do objeto 

impresso. No próprio significado etimológico da palavra literatura – do latim litterae (letra) –

subjaz a noção de escrita. O certo é que, da oralidade à escrita: 

 

[...] os textos deixaram de ser música, dança e palavra falada e ganham a 

frialdade do traço sobre o papel, linhas secas fixadas para sempre numa 

forma imóvel, sem chance de incorporar reações da audiência, elementos da 

situação de apresentação. Foi uma primeira queda de braço entre oralidade e 

escrita. E a escrita ganhou a parada! Mas quem disse que a tensão entre oral 

e escrito ficou lá no passado, leitor distraído? Não explode hoje à nossa volta 

uma cultura riquíssima em sonoridades, tons e semitons e que nem sempre 

encontra espaço no domínio da literatura? (LAJOLO, 2018, p. 42) 

 

                                                           
14

 No original: “Instead, it implies a neutralization authorizing transfers between the ends, means and materials 

of different arts, the creation of a specific milieu of experience which is not determined either by the ends of art 

or by those of technology, but which is organized according to new intersections between arts and technologies, 

as well as between art and what is not art”. 
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Ora, se a literatura, enquanto pensamento teórico e enquanto campo disciplinar se 

consolida, tal como elucida Zumthor (1993, p. 283), em um contexto de “difusão da escritura” 

e “diminuição do prestígio da voz”, as interrogações que, inicialmente, se nos colocam são: 

como pensar as práticas literárias que se inscrevem em um cenário de convivência do 

impresso com o digital? Se o texto literário, e a própria noção de literatura comumente se 

associa e, por vezes, se (con)funde a uma materialidade que “na tradição impressa se assenta 

no livro” (SANTOS, 2003, p.21), como fica a questão das textualidades que se inscrevem em 

outra “base material”, tomando de empréstimo a expressão de Alckmar Luiz dos Santos 

(2003), que não seja o livro impresso? Como se instala a institucionalização/valoração da 

produção literária que se abre às possibilidades de novos circuitos de inscrição, circulação e 

recepção? Como (re)pensar o próprio conceito de literatura, ainda, em boa medida, ancorado 

nos paradigmas de um campo disciplinar “solidificado” no contexto da cultura impressa?  

Longe de proposições definitivas, as reflexões que se desdobram das perguntas 

acima esboçadas suscitarão outras tantas inquietações que endossem o debate sobre a 

expansão das fronteiras do literário no contexto de emergência e popularização das mídias 

digitais.  

Ora, se é possível afirmar, nas palavras de Santaella (2003, p. 24), que “as mídias são 

conformadoras de novos ambientes socioculturais”; e se aceitarmos, de acordo com Rancière 

(2011), que à “formalização material” das práticas artísticas/literárias está inter-relacionada 

uma concepção de arte; é imprescindível que se estabeleça uma delimitação mais estrita do 

que seja a formação cultural a que se tem chamado cultura digital, a fim de evidenciar e 

aprofundar alguns modos como se tem produzido, circulado, lido e valorado literatura neste 

contexto. 

É importante ressaltar que não é propósito deste estudo deter-se na dimensão 

tecnológica das transformações midiáticas, visto que, assim como Santaella (2003b), 

concebemos as mídias em sua indissociabilidade das linguagens que “corporifica” e dos 

contextos socioeconômico e cultural que a elas se imbricam. Embora algumas formulações 

teóricas aqui mobilizadas não se circunscrevam em uma perspectiva estritamente literária, 

elas nos ajudarão a lançar luz sobre algumas particularidades da criação literária no (contexto) 

digital.  

Neste sentido, as reflexões de Jenkins (2009) sobre “as mudanças nos protocolos 

através dos quais estamos produzindo e consumindo mídia” oferecem um caminho fértil para 

as inquietações sobre o modo como as experiências literárias e os usos das tecnologias digitais 

se ressignificam na contemporaneidade digital. Henry Jenkins (2009), assim como Santaella 
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(2003b), vale-se do princípio de que os “meios de comunicação são também sistemas 

culturais” (JENKINS, 2009, p. 39), uma vez que às linguagens que neles transitam e aos 

processos comunicativos que eles engendram, associa-se “um conjunto de protocolos ou 

práticas sociais e culturais que cresceram em torno dessa tecnologia” (JENKINS, 2009, p. 41).  

Os protocolos, na compreensão de Jenkins (2009), dizem respeito a uma diversidade 

de relações sociais, econômicas e materiais e atrelam-se à noção de que “os velhos meios de 

comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão 

sendo transformados pela introdução de novas tecnologias” (JENKINS, 2009, p. 41). Sob este 

ponto de vista, um meio pode até ter os seus conteúdos, o seu público ou o seu status social 

modificado, mas “ao satisfazer alguma demanda humana essencial, ele continua a funcionar 

dentro de um sistema maior de opções de comunicação” (JENKINS, 2009, p. 41). É evidente, 

por exemplo, que as “palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não 

eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi forçado a conviver 

com os meios emergentes” (JENKINS, 2009, p. 41). O computador pessoal em suas múltiplas 

variantes (desktops, notebooks, ultrabooks, smartphones, tablets, e-readers etc), não 

substituiu o livro impresso, como está longe de ser isso o foco de nossa discussão.  

Geoffrey Nunberg (1993), em “The Places of Books in the Age of Electronic 

Reproduction”, ao colocar a questão da convivência do livro impresso e das práticas de leitura 

com as tecnologias “eletrônicas”, chama a atenção para o fato de que não se pode introduzir 

novas tecnologias de comunicação sem transformar as formas culturais existentes. Como 

enfatiza o autor: “claramente, as novas tecnologias afetarão o livro e as instituições que o 

cercam
 15

” (NUNBERG, 1993, p. 14). Entretanto, menos do que uma disputa entre o impresso 

e o digital, o que se nota é um processo de mútua ressignificação. 

Essa relação dialética dentro e entre mídias, antigas e emergentes, apontada por 

Nunberg (1993), constatada por Jenkins (2009), e aprofundada por Jay David Bolter e Richard 

Grusin (2000), em Remediation: Understanding new media, será de grande valia para as 

nossas reflexões, sobretudo, para a análise das obras que será feita na segunda parte deste 

trabalho. No referido estudo Bolter e Grusin (2000) partem das reflexões de Marshal 

McLuhan (1964), contidas em Understanding media: The Extensions of Man, para colocar em 

questão alguns aspectos teóricos, históricos e estéticos das mídias digitais em seu contexto de 

popularização. Como observam os autores:  
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 No original: “clearly new technologies will have an effect on the book and the institutions that surround it. 
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As novas mídias estão fazendo exatamente o que as suas predecessoras 

fizeram: apresentando-se como versões reformuladas e melhoradas de outras 

mídias. Nenhum meio hoje, e certamente nenhum único evento de mídia, 

parece fazer seu trabalho cultural de forma isolada de outras mídias, mais do 

que funciona isoladamente de outras forças sociais e econômicas. O que há 

de novo nas novas mídias vem das maneiras particulares em que elas 

reformuam as mídias antigas e da maneira como as mídias antigas se 

remodelam para responder aos desafios das novas mídias
16

 (BOLTER; 

GRUSIN, 2000, p. 15).  

 

Longe de um fenômeno em que os meios emergentes estejam substituindo aqueles já 

existentes, o que ocorre na interação entre diferentes meios, como se observou no excerto 

transcrito, é um processo recíproco de ressignificação. Pautados nesta constatação é que 

Bolter e Grusin (2000), a fim de observar a coexistência das mídias digitais a outros meios na 

dinâmica da cultura e da sociedade contemporânea, trazem à luz o conceito de 

“remidiação”
17

: “chamamos de remidiação a representação de um meio em outro meio e 

argumentamos que a remidiação é uma característica definidora dos novas mídias digitais
18

” 

(BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 45). Sob esta perspectiva, as mídias digitais não teriam 

obliterado outras mídias mais antigas (telefone, televisão, rádio, livro etc.), mas engendrado 

uma dramática refuncionalização. Embora a “remidiação”, na caracterização de Bolter e 

Grusin (2000, p. 11), seja considerada um dos traços salientes das mídias digitais, há que se 

sublinhar que: 

  

A remidiação não originou com a introdução das mídias digitais. Podemos 

identificar o mesmo processo ao longo dos últimos cem anos de 

representação visual ocidental. Uma pintura do artista do século XVII Pieter 

Saenredam, uma fotografia de Edward Weston, e um sistema de computador 

são diferentes, em muitos aspectos importantes, mas todas elas são tentativas 

de alcançar o imediatismo, ignorando ou negando a presença do médium e o 

ato de mediação
19

 (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 11). 

 

                                                           
16

 No original: “New media are doing exactly what their predecessors have done: presenting themselves as 

refashioned and improved versions of other media. No medium today, and certainly no single media event, 

seems to do its cultural work in isolation from other media, any more than it works in isolation from other social 

and economic forces. What is new about new media comes from the particular ways in which they refashion 

older media and the way in which older media refashion themselves to answer the challenges of new media”.  
17

 Ainda não há traduções dessa obra de Bolter e Grusin (1999) para a língua portuguesa. Neste estudo optamos 

pelo uso do termo “remidiação”, pela referência explícita que faz à palavra “mídia”. 
18

 No original: “We called the representation of one medium in another remediation, and we argue that 

remediation is a defining characteristic of the new digital media”  
19 No original: “Remediation did not begin with the introduction of digital media. We can identify the same 

process throughout the last several hundred years of Western visual representation. A painting by the 

seventeenth-century artist Pieter Saenredam, a photograph by Edward Weston, and a computer system for virtual 

reality are different in many important ways, but they are all attempts to achieve immediacy by ignoring or 

denying the presence of the medium and the act of mediationTradução livre para a língua portuguesa: “A 

remidiação não começou com a introdução das mídias digitais”. 
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A relação dialética que se instaura nas tentativas de negação/afirmação da presença 

do meio e dos traços da mediação, a que Bolter e Grusin (2000) aludem no exemplo 

transcrito, consiste na lógica ambivalente a partir da qual o processo de “remidiação” se 

instala no contexto de “digitalização” das mídias (final do século XX). Em outros termos, “a 

dupla lógica da remidiação”
20

 (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 5) evidencia-se na tensão entre o 

imediatismo (immediacy) e a hipermediação (hypermediacy). O imediatismo, de acordo com 

os autores, seria a manifestação do esforço de “apagar” os rastros da mediação entre o 

conteúdo e a sua materialidade, de modo a criar uma “sensação de presença”, como ocorre, 

por exemplo, nas videoconferências ou nos jogos virtuais. Já a hipermediação, 

paradoxalmente, diz respeito à obsessiva ênfase no meio técnico e no próprio ato de mediar. 

Como sublinham Bolter e Grusin (2000), janelas e menus, links e hiperlinks, dentre outras 

propriedades, privilegiam a mediação ou a performance e acentuam a fragmentação, a 

heterogeneidade e a indeterminação.  

O fragmento abaixo transcrito elucida a articulação das lógicas contraditórias – 

immediacy e hypermediacy – no fenômeno da remidiação:  

 

O meio digital quer apagar-se, para que o usuário estabeleça relações com o 

conteúdo como se estivesse confrontando com o meio original. Idealmente, 

não deveria haver diferença entre a experiência de ver uma pintura 

pessoalmente e na tela do computador, mas isso nunca é assim. O 

computador sempre intervém e faz sentir a sua presença de alguma forma, 

talvez porque o usuário deva clicar em um botão ou deslizar uma barra para 

ver uma imagem inteira ou talvez porque a imagem digital pareça granulada 

ou com cores falsas
21

 (BOLTER; GRUSIN, 2000, p. 45). 
  

Sob esse ponto de vista que coloca em cena um complexo jogo de forças entre 

desnudamento/“invisibilização” dos “sinais” de mediação, a remidiação torna-se um 

importante conceito para a reflexão acerca de como se configura o literário na 

contemporaneidade digital. As considerações de Bolter e Grusin (2000) pautam-se na noção 

de que os novos meios se interpenetram à reconfiguração daqueles já existentes.  

Fazendo jus a esta percepção é que, ao invés de reafirmarmos o “velho paradigma da 

revolução digital” (JENKINS, 2009, p. 43), para refletirmos sobre o contexto de digitalização 

da cultura e das textualidades, recorreremos à noção de “convergência midiática” e tudo o que 

                                                           
20

 No original: “the double logic of remediation”. 
21

 No original: “The digital medium wants to erase itself, so that the viewer stands in the same relationship to the 

content as she would if she were confronting the original medium. Ideally, there should be no difference between 

the experience of seeing a painting in person and on the computer screen, but this is never so. The computer 

always intervenes and makes its presence felt in some way, perhaps because the viewer must click on a button or 

slide a bar to view a whole picture or perhaps because the digital image appears grainy or with untrue colors”.  
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ela está amalgamado: “mercantilização da produção cultural e massificação da arte e da 

literatura com apoio de vários suportes” (ROCHA, 2014, p. 267). 

A ideia de convergência das mídias repousa no entrelaçamento de tecnologias, 

linguagens expressivas diversas e protocolos que se associam. Mais do que adventos 

tecnológicos que viabilizam o “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia” 

(JENKINS, 2009, p. 43), a convergência midiática também diz respeito às transformações 

mercadológicas, culturais e sociais, uma vez que “altera a relação entre tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria 

midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento” 

(JENKINS, 2009, p. 43).  

Embora estas alterações ainda não tenham sido totalmente apreendidas, é possível 

constatar que “nem os hábitos atuais dos leitores-espectadores-internautas, nem a fusão de 

empresas que antes produziam em separado cada tipo de mensagem, permitem agora conceber 

como ilhas isoladas os textos, as imagens e sua digitalização” (CANCLINI, 2008, p. 34). 

Sendo assim, não seria desnecessário 

 

[...] questionar se, em um contexto em que as textualidades são outras – e 

seus processos de escrita, leitura, reprodução e valoração também – as 

concepções de literatura e de obra literária manter-se-ão as mesmas. E não só 

as textualidades são outras como também somos outros leitores, uma vez que 

as práticas culturais da contemporaneidade promovem e talvez exijam, como 

nunca antes, a capacidade de o leitor transitar – e cada vez de maneira mais 

rápida – por diferentes meios e suportes. (ROCHA, 2018, p. 34) 

 

Exemplo disso é o número cada vez mais crescente de narrativas “transmídias” 

aquelas que, viabilizadas pela convergência digital, se inscrevem em diferentes materialidades 

e estabelecem entre si relações de complementaridade etc. Nas palavras de Jenkins (2009, p. 

138): 

 

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de 

experiência que motiva mais consumo. 
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Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), como veremos na 

segunda parte deste estudo, insere-se em um projeto artístico que se constitui a partir das 

prerrogativas da trasmidialidade. Ao entrelaçarem diversas materialidades inscricionais e 

diferentes “modalidades sensoriais” (LÉVY, 2008), as narrativas transmídias, como veremos, 

instigam os leitores a interagirem/“competirem” ente si, “perseguindo pedaços da história 

pelos diferentes canais, comparando suas observações com as de outros fãs” (JENKINS, 

2009, p. 171). As possibilidades que se despontam com a conversão de textos, imagens, sons 

etc, em uma linguagem, universalmente, decodificável, redefinem os protocolos de produção 

e fruição/consumo culturais. 

Evidentemente, os leitores têm modificado as suas práticas leitoras e não é mais 

possível conceber imagens e representações ancoradas em paradigmas, sócio-

histórico/culturamente estabelecidos, que elegem exclusivamente o livro (impresso e/ou 

digital) como elemento definidor/legitimador.  

A esse respeito poderíamos evocar a 4ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no 

Brasil”
22

, feita pelo IBOPE sob encomenda do Instituto Pró-Livro (IPL), divulgada em 2016. 

Embora a pesquisa não deixe de reconhecer a prática leitora no meio digital, o conceito de 

leitor empregado para o levantamento dos dados, isto é, para os índices de leitura, envolve 

aqueles que declararam ter lido, “inteiro ou em partes, pelo menos 1 livro, impresso ou digital, 

nos últimos 3 meses”, e “não leitores”, aqueles que não leram “nenhum livro nos últimos 3 

meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses”. A partir dessa definição, mantida desde 

2007, constatou-se que 56% dos entrevistados (107 milhões) consideraram-se leitores e 43% 

não. 

Apesar de não ser o nosso objetivo neste estudo aprofundar a urgente e necessária 

discussão sobre a (des)sacralização da leitura e das imagens de leitores, não poderíamos 

deixar de notar que a definição acima transcrita está arraigada em uma concepção rígida 

(aquele que lê livros, seja impressos ou digitais). Decorre dessa categorização algumas 

incongruências que ainda precisam ser repensadas: embora 56% dos entrevistados se 

considerem leitores, no que tange à intensidade de relacionamento com a leitura, 18% 

daqueles que se consideraram “não leitores”, afirmam gostar de ler.  

Enquanto sujeitos social e historicamente situados, leitores(as) modificam as suas 

ações leitoras e se transformam enquanto produtores/”caçadores” (CHARTIER, 1994) de 

                                                           
22

 Disponível em: Disponível em: http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_ 

Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020. 
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sentido. Embora as reconfigurações nos modos de produção, distribuição e consumo culturais 

engendrados com a convergência midiática não tenham sido totalmente 

delineadas/compreendidas, Néstor García Canclini (2008) chama a atenção, dentre outros 

aspectos, para “a formação de hábitos culturais diferentes em leitores que, por sua vez, são 

espectadores e internautas” (CANCLINI, 2008, p. 21). Dito de outro modo, é leitor aquele que 

lê livros, mas não só: 

 

Os gestos mudam segundo tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de 

ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem. Do rolo antigo ao 

códex medieval, do livro impresso ao texto eletrônico, várias rupturas 

maiores dividem a longa história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo 

a relação entre o corpo e o livro, os possíveis usos da escrita e as categorias 

intelectuais que asseguram sua compreensão. (CHARTIER, 1998, p. 7). 

  

Se as imagens de leitores e os modos de ler se (des)emolduram com o tempo, espaço, 

objetivos e objetos lidos, há que se ampliar a percepção sobre sujeitos que leem e suas 

práticas de leitura, de modo a repensar/desarticular concepções idealizadas que interditam, 

apagam e silenciam outras possibilidades existentes. Convimos, assim, que não seja mais 

possível desprezar outras ações leitoras, visto que  

 

[...] a ideia de leitura vinculada apenas ao objeto livro (em sua estabilidade 

garantida pela estrutura do objeto, pela sua força simbólica e, claro, pelas 

suas proteções legais) é parcial e limitadora, e não reflete a realidade e a 

multiplicidade da leitura que se faz nas telas, o que, de resto, não é o 

objetivo de uma pesquisa encomendada pelo mercado livreiro (ROCHA, 

2019, p. 43) 

 

A despeito do lugar hegemônico ocupado pelo livro desde a consolidação da cultura 

impressa, as provocações de Rejane Rocha (2019) nos leva a concordar com Canclini (2008, 

p. 33), quando observa que “há pelo menos meio século”, o livro não é mais “o único foco 

ordenador do conhecimento”. Não subjaz a esta afirmação a hipótese de que este artefato (o 

livro impresso) estaria fadado ao desaparecimento. É o que grandes historiadores da leitura, 

na atualidade, têm apontado. Em entrevista concedida no ano de 2007, Roger Chartier vê nas 

tecnologias digitais grandes aliadas à manutenção da cultura escrita:  

 

Além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz circular os textos de forma 

intensa, aberta e universal e, acredito, vai criar um novo tipo de obra literária 

ou histórica. Dispomos hoje de três formas de produção, transcrição e 

transmissão de texto: a mão, impressa e eletrônica - e elas coexistem 

(CHARTIER, 2007, s/p).  
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Esse “novo tipo de obra literária” é o que nos interessa, de modo particular, 

investigar e situar no interior deste panorama, ora em construção. Há que se enfatizar, todavia, 

que esta visão otimista quanto ao “futuro” dos livros, não era vislumbrada por alguns 

pensadores há, pelo menos, vinte anos antes da afirmação de Chartier (2007). Em 1987, o 

filósofo tcheco-brasileiro Vilém Flusser publicou um livro cujo título lança uma curiosa 

provocação: Escrita: há futuro para a escrita? O tom desiludido e angustiante que expressa 

um verdadeiro “horror pelo desaparecimento dos livros” (FLUSSER, 1987, p. 114) é o 

mesmo que apresenta “não haver quase ou absolutamente nenhum futuro para a escrita, no 

sentido de sequência de letras e de outros sinais gráficos” (FLUSSER, 1987, p. 17), devido 

aos novos códigos digitais, isto é, à conversão, ou na acepção de Flusser (1987), 

“transcodificação” de mensagens, sons, imagens, em um sistema numérico binário de 

representação. 

Flusser (1987) antevê no declínio da escrita a desestruturação de toda uma formação 

sociocultural e histórica constituída em torno dela. São extremamente irônicas, senão 

corrosivas, as passagens que agregam a esta “hipótese”, o desaparecimento dos papéis, das 

bibliotecas, das enciclopédias. As considerações do filósofo tecidas sobre o “futuro leitor” e a 

literatura “transcodificada” são muito intrigantes: 

 

[...] o “leitor” do futuro se verá livre para fazer associações. Ele poderá 

estabelecer não só ligações transversais entre elementos de informação, 

como também históricas e lineares. Ele poderá coletar de seus dados, entre 

outras coisas, também a história da ciência. Mas história que surge de um 

tipo desse de “leitura” não é precisamente a que nos referimos com o 

conceito de “história”. A consciência histórica – essa consciência de estar 

submerso em uma corrente de tempo dramática e irrevogável – se apagará no 

“leitor” do futuro. Ele está acima disso para associar suas próprias correntes 

de tempo. Ele não lê ao longo de uma linha; ao contrário, ele trama suas 

próprias redes. A transcodificação da literatura nos novos códigos é uma 

tarefa de aprendizagem vertiginosa. Ela nos exige sair de nosso mundo dos 

pensamentos e passar para um estranho [...] (FLUSSER, 1987, p. 168, grifos 

do autor)  

 

Neste fragmento transcrito, a marcação das aspas na palavra leitor reitera a 

resistência em considerar como leitura aquela realizada na tela de um dispositivo conectado 

(ou não) em rede. É interessante notar que o designativo “futuro” atribuído ao vocábulo 

“leitor” pode ser tomado, neste contexto de fins da década de 1980, como uma visão 

nostálgica de algo que, fatalmente, estaria por acontecer. Hoje, mais de três décadas depois, a 

escrita não “desapareceu” como dinamiza com outras linguagens e universos simbólicos que 

se desprendem delas.  
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Na primeira década do século XXI, Erik Karl Schøllhammer (2007) chegou a 

constatar que o mercado editorial no Brasil havia se “mostrado tímido no aproveitamento das 

possibilidades do livro eletrônico, os chamados e-books” (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 

230). O autor enfatizou que só se registravam “experiências fracassadas de venda das versões 

digitais de novos lançamentos, ainda subjugadas, ao que parece, à lógica do mercado do livro 

(SCHØLLHAMMER, 2007, p. 230). O curioso é que esta percepção de Schøllhammer 

(2007), mais de uma década depois, se confirma nas pesquisas de Ana Elisa Ribeiro (2019). 

Em entrevista concedida à revista Voz da literatura, em virtude de uma de suas últimas 

publicações pela Moinhos e Contafios - Livro: edição e tecnologias no século XXI –, a autora 

diz que: 

 

O livro digital não cumpriu a trajetória que os mais empolgados bradavam, 

uns anos atrás. O consumidor (vou falar de quem compra, para além do 

leitor) não fez essa troca automática, como queriam alguns. Há discursos e 

mais discursos sobre isso, em trânsito na imprensa e entre os pesquisadores 

do livro e da leitura, mas o fato é que os livros de papel ainda fazem mais 

sucesso, no geral. É importante pensar que isso depende do segmento. Não 

dá para falar de “livro", como se ele fosse uma coisa só, em termos de 

mercado ou de gênero. As enciclopédias impressas praticamente sumiram, 

de fato. Se olharmos apenas para elas, que são, tecnicamente, livros, sim, 

diremos que “o digital substituiu o impresso". No entanto, isso não ocorre à 

poesia nem ao livro didático, como disse antes. Eles continuam bem mais 

impressos do que digitais, se pensarmos no volume publicado. É claro que a 

poesia circula muito digitalmente, mas de forma isolada, etc. O livro literário 

continua sendo um objeto mormente de papel e valorizado como tal. Não 

houve então uma concorrência seguida de morte. (RIBEIRO, 2019, s/p) 

 

Isso, contudo, não significa que não tenham se reconfigurado os modos de criação, 

circulação, leitura/fruição do literário no contexto em questão. Não é difícil observar, por 

exemplo, que muitos escritores, hoje inseridos no mercado editorial tradicional, usaram o 

meio digital (sites, e-zines, blogs etc.) como espaço alternativo de circulação e difusão de suas 

produções. Dentre alguns conhecidos nomes estão: Daniel Galera, Clarah Averbuck, Tatiana 

Salem Levy, Bruna Beber, Ana Paula Maia, Carol Bensimon, Verônica Stigger, Andréa del 

Fuego, Carola Saavedra. Em entrevista
23

 concedida a Julio Daio Borges, Daniel Galera (2006) 

reconhece que ele e muitos outros escritores, como é o caso destes mencionados, “usaram a 

internet para escrever e publicar de forma quase desenfreada” até serem atraídos e 

“glamourizados” pelos processos editorais hegemônicos. 

                                                           
23

 Entrevista disponível em: 

https://www.digestivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=2&titulo=Daniel_Galerahttps://www.digest

ivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=2&titulo=Daniel_Galera 

https://www.digestivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=2&titulo=Daniel_Galera
https://www.digestivocultural.com/entrevistas/entrevista.asp?codigo=2&titulo=Daniel_Galera
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Longe de estar em questão uma “disputa” entre diferentes “formalizações materiais” 

(a expressão é de Flusser, 2007) do literário, é oportuno frisar que o objeto impresso, no 

formato códice, publicado por grandes editoras, premiado, etc, ocupa um lugar de prestígio no 

“imenso caldeirão de misturas” (SANTAELLA, 2003, p. 15) que é a cultura digital. Essa 

percepção é endossada por Marisa Lajolo (2018, p. 152-153), quando destaca que “no século 

XXI, os livros – tal como celebram cursos e falas mais conservadoras sobre literatura – vivem 

momentos de glória, numa multiplicação quase infinita de clonagens! Como nunca antes o 

livro hoje se desdobra em tamanhos, em texturas e escrituras”.  

Não se pode negar que 

 

[c]om os recursos técnicos da indústria gráfica e os recursos financeiros de 

que dispõe a indústria do livro, a literatura se derrama por uma incrível 

diversidade de formas: livros de capa dura e livros de capa mole, que cabem 

no bolso ou que precisam de suporte para ser lidos. Objeto que se puxa, que 

se corta, que se cola, que se arranha, que se vira, que se empurra, que se gira, 

que se equilibra, que se desmancha, que se remonta, que se lê de ponta 

cabeça e de baixo para cima... (LAJOLO, 2018, p. 153) 

 

Ciente da variedade que caracteriza as formalizações materiais do literário (inclusive 

em sua materialidade inscricional paradigmática, o livro) estamos chamando a atenção para o 

fato de que “o digital está no coração da produção cultural, já que atualmente toda produção 

artística passa por algum tipo de procedimento ligado a essas tecnologias
24

” (GAINZA, 2016, 

p. 234). Isso significa dizer que as textualidades da cena contemporânea trazem as marcas, 

explícitas ou não, da digitalidade. Da miríade de exemplos que poderíamos apontar, 

chamaremos a atenção para o livro (impresso e digitalizado), As palavras de Clarice 

Lispector, organizado por Roberto Correa dos Santos e publicado pela Rocco em 2013. 

Embora o percurso criativo desta “obra-galeria” não tenha sido divulgado no meio digital, ela 

é constituída de inúmeras “frases-enunciados-pensares-aparições” (SANTOS, 2013), extraídas 

dos diversos escritos de Clarice Lispector – romances, contos, novelas, cartas, entrevistas, etc.  

A ampla “colheita” de fragmentos, organizada em 14 capítulos que se desdobram em 

quase 200 páginas, na perspectiva do autor contribui para que os “dizeres da autora (os 

verdadeiros) se espalhem pelas redes sociais”
25

. Interpenetrada a um contexto de ampla 

                                                           
24

 No original: “[...] lo digital se encuentra en el corazón de la producción cultural, dado que actualmente toda 

producción artística pasa por algún tipo de procedimiento vinculado a estas tecnologias.” 
25

 Informação disponíveis em: : https://blogdoims.com.br/as-palavras-de-clarice-quatro-perguntas-para-roberto-

correa-dos-santos/ 
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popularização de trechos dos textos de Clarice Lispector
26

, muitos dos quais apócrifos, a ideia 

da “curadoria” realizada por Santos (2010), em As palavras de Clarice Lispector, segundo 

ele, traz menos perdas do que ganhos:  

 

Clarice não se assusta com riscos; defende-os como necessários ao 

distender-se; caso se disseminem na rede frases efetivamente escritas e 

pensadas por ela, bom: bom para todos; cresceremos, e alguém será 

conduzido ao livro, aos livros, aos altos livros; a força deve espalhar-se, 

expandir-se; a força jamais se torna banal; ao contrário, retira o banal de sua 

banalidade, germina o banal, eis o fazer contemporâneo de Clarice crescendo 

com a resistência espalhante do capim (imagem de Clarice), e sobre esse 

terreno (imagem de Clarice) já nem tanto mais virtual e com real capacidade 

formadora, a rede: terreno e capim.
27

 

 

Como fica explícito, para Roberto Correa dos Santos (2010) a extração de trechos 

dos escritos de Clarice Lispector (e não só), seja divulgada no livro impresso, seja nas redes 

sociais, não promove a banalização dos textos, pois segundo ele, contribui para angariar 

leitores para a obra clariceana. Sabemos que esta é uma questão extremamente complexa e 

problemática. Concordar ipsis litteris com o curador seria resolver o problema pelo viés da 

simplificação, já que, como afirma Rejane Rocha (2020, p. 24), “uma obra tão densa, 

problematizadora e, mesmo incômoda, ao ser transposta para as redes sociais a partir de 

recortes deste tipo, vai dando origem a uma Clarice que é já outra coisa”. 

Embora não seja nosso propósito, neste estudo, aprofundar esta urgente discussão, 

com o exemplo mobilizado, dentre inúmeros outros que poderíamos enumerar, queremos 

enfatizar que, no contexto digital, os paradigmas de inscrição, circulação e leitura do literário 

se veem reconfigurados. Nesse sentido, concordamos com Vera Follain (2010, p. 32) quando 

observa que o computador (ou qualquer outro dispositivo digital, como o tablet, o 

smartphone) tornou-se “algo mais que um simples atravessador, ou operador de passagens”. 

Ele “é o ponto de partida para a constituição de uma cultura eletrônica com características 

próprias, que redefine as relações entre os diversos campos da produção cultural” (FOLLAIN, 

2010, p. 32).  

Há que se sublinhar que não estamos aqui reclamando às obras “fronteiriças”, no 

caso deste estudo, àquelas inscritas no (meio) digital, a euforia do novo ou a prerrogativa da 

originalidade. Mesmo porque, como afirmam Kluscinskas e Moser (2007, p. 34), o paradigma 

                                                           
26

 Ver a esse respeito o estudo realizado por Manaíra Aires Athayde e Rejane Cristina Rocha (2020), intitulado 

“A circulação da literatura no mundo on-line: os casos de Clarice Lispector e de Caio Fernando Abreu”, 

disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2316-40182020000100302&script=sci_arttext 
27

 Informação disponível em: https://blogdoims.com.br/as-palavras-de-clarice-quatro-perguntas-para-roberto-

correa-dos-santos/ 
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estético de produção artística no contexto atual despoja-se das noções de “novidade, 

originalidade, autenticidade”, para se sustentar cada vez mais na ideia de “cópia, reciclagem e 

seriação”. As palavras de Clarice Lispector é um exemplo disso. 

O conceito de “reciclagem cultural” é, para pensar sobre estas e outras questões, 

muito sugestivo. A metáfora da reciclagem compreende os “deslocamentos espaciais e 

temporais de objetos estético-culturais, abarcando um processo que consiste em várias fases 

de um gesto que comporta ao mesmo tempo repetição e transformação” (KLUSCINSKAS; 

MOSER, 2007, p. 17). Não por acaso o processo reciclador, como enfatizam os críticos, pode 

ser localizado na própria lógica de emergência das novas mídias, mais propriamente, naquilo 

que Bolter e Grusin (2000), como vimos anteriormente, denominam “remidiação”. 

Essa perspectiva é também endossada por Lev Manovich (2005, p. 8-20) quando 

expõe os princípios das mídias digitais: 1) representação numérica: diz respeito à 

programabilidade, isto é, é à conversão dos “objetos dos novos meios” em algoritmo ou 

linguagem matemática; 2) modularidade: consiste na estrutura modular ou “fractal dos novos 

meios”, isto é, à possibilidade inerente de serem divididos em partes ou fracções 

independentes; 3) automatização: viabilizada pelos dois primeiros princípios, ela aponta para 

os mecanismos que podem eliminar, em diferentes níveis, “a intencionalidade humana do 

processo criativo”; 4) variabilidade: desdobra-se da “codificação numérica” e da “estrutura 

modular” e está “intimamente ligado ao princípio da automatização”, e se refere à 

potencialidade dos “objetos dos novos meios” de não serem fixos, mas de existirem em 

diferentes versões que se multiplicam ad infinitum; 5) transcodificação cultural: seria a 

imbricação entre as convenções culturais e as convenções da própria tecnologia, estabelecidas 

pela organização dos dados no computador, ou em outro dispositivo.  

Este último princípio é apontado por Manovich (2005, p. 18) como “a consequência 

mais importante da informatização da mídia”. Embora a ideia de consequência possa apontar 

para uma relação determinista entre convenções tecnológicas e culturais, acreditamos que as 

relações entre ambas se (re)configurem como permeabilidade, imbricamento, troca. Sem 

dúvida, a programabilidade, a modularidade, a automatização, a variabilidade e a 

transcodificação cultural escancaram os processos de “reciclagem" nas criações 

artísticas/literárias. Dito de outra maneira, a “reciclagem de materiais extraídos da história 

cultural ou do mundo cultural circunvizinho” (KLUSCINSKAS; MOSER, 2007, p. 36) não 

constitui exclusividade na arte e na cultura contemporâneas. Não se pode, por exemplo, deixar 

de levar em conta uma importante observação feita por Rejane Rocha (2018, p. 40): “paródia, 

pastiche, reescritura e termos mais recentes na cena cultural como revival, remake, sampling, 
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copy art são procedimentos que, embora não exclusivos da contemporaneidade digital, são 

favorecidos pelas características dos novos meios [...]”. É, por tal motivo, que concordamos 

com a autora quando afirma que: 

 

[...] o literário no contexto digital pressupõe uma rearticulação da 

metalinguagem crítica, uma revisão de parâmetros de valoração e uma 

aposta no vir-a-ser da literatura digital, não menor esforço deve haver na 

compreensão dos novos espaços de circulação em que se inscrevem e se 

disseminam textos novos e nem tão novos assim (ROCHA, 2016, p. 14). 

 

Assim, longe dos debates que se configuram sob a égide da “concorrência” 

tecnológica, as noções de “convergência midiática”, de “remediação” e “reciclagem cultural” 

serão de fundamental importância para aprofundarmos o modo como as experiências literárias 

se ressignificam na contemporaneidade digital.  

Um caso emblemático para pensarmos as transformações/acomodações do literário 

quando da emergência/popularização das mídias digitais, bem como os novos circuitos de 

mecanismos de circulação, leitura e valoração da literatura nesse contexto, é o romance Os 

famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), cuja análise será empreendida 

na segunda parte deste trabalho. Contudo, para evidenciarmos, em alguns de seus aspectos, as 

interações entre os paradigmas impresso e digital no contexto de “convergência midiática”, de 

“remediação” e de “reciclagem cultural” é que, de modo sucinto, mobilizaremos alguns 

exemplos de textualidades literárias cujo movimento construtivo mantém com o contexto de 

digitalidade relações inextricáveis. 

 

 

2.1: Processos de criação literária no meio digital: alguns percursos construtivos curiosos na 

cena brasileira contemporânea  

 

 

Esse tópico dá visibilidade ao processo digital engendrado na composição de 

algumas textualidades. Pensar os movimentos construtivos de uma criação literária é, sem 

dúvida, despojá-la dos sentidos de “obra acabada”. Em outros termos, quando perseguimos os 

rastros do percurso criador, “cai por terra a ideia da obra entregue ao público como a 

sacralização da perfeição” (SALLES, 1998, p. 26). Os casos curiosos que evocaremos, 

sucintamente, nesta seção, tiveram os bastidores de sua elaboração escancarados pelas 
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possibilidades inerentes às mídias digitais. Um deles é o romance Os anjos de Badaró, de 

Mário Prata (2000):  

 

Ágil e original esse livro foi escrito ao longo de seis meses, pela Internet – 

através do site www.marioprataonline.com.br, conectado ao portal Terra. A 

cada dia nosso autor escrevia um capítulo – e lia as sugestões on-line de 

leitores ávidos e virtuais. A novela pós-eletrônica foi acompanhada por 

milhares de pessoas, diariamente – letra a letra, palavra a palavra, corte a 

corte, morte a morte (PRATA, 2000, orelha). 

 

Além de acompanhar Mário Prata escrevendo “ao vivo”, aos “leitores-espectadores-

internautas” (CANCLINI, 2008) era facultada a interação com o autor, sendo possível, 

inclusive, dar sugestões. A despeito dessa possibilidade, Mário Prata (2013) revela que as 

intervenções dos leitores na fatura narrativa, seja temática, seja formalmente, pouco ou nada 

aconteceu. Elas se restringiam a um âmbito mais afetivo: 

 

Eu cortava o cabelo e as pessoas reclamavam. Tinha uma página no site 

chamada Palpites, nunca deram. Ficaram amigos, abriram uma sala de 

conversa chamada Os Anjos de Prata. Começaram a organizar o Enap, 

Encontro Nacional dos Anjos de Prata, eu fui a um numa churrascaria em 

São Paulo. De repente eu estava administrando um universo de pessoas e não 

tinha nem muito controle sobre o que elas produziam. No fundo, a 

participação deles foi eu maneirar. Tinha um personagem que era ligado a 

drogas, e muitos adolescentes me seguiam, eu maneirei nisso. As pessoas 

que me seguiam eram muito românticas, então eu fui um pouco mais 

romântico do que costumo ser no que escrevo (PRATA, 2013, s/p)
28

. 

 

Apesar de Mário Prata (2000) ter “maneirado” no processo de escrita do livro, 

algumas questões ainda se tornam incômodas, sobretudo quando se atrelam à tonalidade 

cômica que o discurso literário apresenta: a reafirmação de alguns estereótipos, que 

possivelmente não foram questionados/problematizados pelos leitores/espectadores em 

“tempo real”. É, pelo menos, o que supomos a partir da fala do autor acima transcrita. 

Poderíamos destacar, como exemplo, a imagem da personagem Cláudia, delineada em visível 

contraste com as luxuosas prostitutas da rede clandestina de Badaró – “os anjos” –, a partir do 

olhar opressor do marido Capella: 

 

E agora Capella estava ali, sentado na beirada da cama, olhando para 

Cláudia. Capella conheceu aquela bunca ainda pequena. Jamais, naquele 

tempo, poderia imaginar que ela teria esta propriedade de multiplicação. 

Olha só, ocupa quase metade da cama. [...] (PRATA, 2000, p. 17) 

                                                           
28

 Informações disponíveis em: https://oglobo.globo.com/cultura/xico-sa-mario-prata-debatem-sobre-papel-do-

autor-na-era-da-internet-9906777 

http://www.marioprataonline.com.br/
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Hora do almoço, depois de quase 40 anos de casados. 

Cláudia, de boca cheia. Fora os bobs. Pra que bobs? Onde ela pensa que vai? 

Ela ainda usa bobs. (PRATA, 2000, p. 25-26) 

 

Estas construções estereotipadas se intensificam ao final da narrativa, quando, por 

exemplo, Cláudia “veste a camiseta das mulheres traídas” (PRATA, 2000, p. 206), ao passo 

que Capella, apaixonado, é correspondido por Miriam, uma virgem dos seios com “bicos cor-

de-rosa” (PRATA, 2000, p. 248), cujo “corpo nu, jovem e perfeito” evocava “todas as 

meninas da Playboy a quem ele vinha homenageando a vida toda” (PRATA, 2000, p. 193).  

É também no desfecho da narrativa que temos o esclarecimento de que a suposta 

morte do protagonista – Ozanan Badaró, perverso explorador da prostituição feminina – fora 

um equívoco: vivo, saudável, milionário, com a mulher amada (Elyza, o primeiro “anjo” que 

havia “treinado”), e feliz com o nascimento da primeira filha, Anna Mary. Com o amigo 

Capella não esperaríamos que ocorresse algo diferente: “Miriam está grávida de dois meses. 

Neste momento discute com Capella. Não quer, de jeito nenhum, que o menino que vai nascer 

se chame Ozanan!” (PRATA, 2000, p. 255). 

 Caracterizada como comédia policial, a narrativa centra-se no mistério do suposto 

suicídio de Ozanan Badaró, médico ginecologista que se torna dono de uma grande rede de 

prostituição. Juntamente com Alcides Capella, antigo amigo de Badaró e jornalista policial, o 

leitor é instigado a percorrer o emaranhado de fios narrativos e a desvendar a “morte” do 

personagem. Avulta, nesse processo, a temática das mídias digitais – nos primórdios de sua 

popularização – como elemento de fundamental importância no desdobramento dos eventos 

narrados. Emergem, assim, personagens que relutam em lidar com a digitalidade, personagens 

que se lançam aos desafios de adquirir/construir conhecimentos em informática e personagens 

que exploram as potencialidades dos novos meios, ainda que para a expansão do comércio 

ilegal de “anjos”. 

A economia narrativa desdobra-se, assim, a partir das instesecções de três grandes 

núcleos dramáticos, temporalmente distanciados e graficamente distintos: em fonte de 

máquina de escrever, temos a susposta carta deixada por Osanan Badaró ao amigo Capella; 

antes de “autoaniquilar-se”; em itálico, há o resgate dos fios de vida de Badaró, através do 

olhar privilegiado de um narrador que detém a prerrogativa da onisciência; em fonte 

“normal”, vem à tona o presente dos fatos narrados, que dá centralidade à figura de Alcides 

Capella, juntamente com a esposa, a sogra e outras personagens envolvidas nas tentativas de 

desvendar o mistério da “morte” de Badaró.  
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A despeito do aspecto fragmentário da história que, de certo modo, exige do leitor o 

esforço de unir “peças” e recompor sentidos, é importante frisar que há, na narrativa, uma 

sequência de partes a serem seguidas/respeitadas: a sequência em que elas são apresentadas. 

A leitura aleatória destas comprometeria a compreensão da obra como um todo. Isso 

evidencia que os protocolos de leitura engendrados neste romance não negam aqueles 

paradigmáticos da página estática.  

É importante também chamar a atenção para o fato de que, exceto nas orelhas do 

livro, não há na tessitura narrativa, de modo explícito, quaisquer vestígios do seu percurso 

criativo no meio digital: 

  

Em 2000, quando a internet começa, de fato, a invadir e a dominar a vida das 

pessoas, Mario Prata decidiu, de forma pioneira, experimentar esta nova 

ferramenta de comunicação. 'Os Anjos de Badaró' foi escrito, ao longo de 

seis meses, pela internet, através do seu site. Enquanto o autor criava 

diariamente novas linhas deste livro, milhares de pessoas acompanhavam ao 

vivo, letra a letra, o novo romance que nascia. Mais interessante que isso, 

talvez seja voltar num tempo nem tão distante assim e acompanhar a trama 

desta comédia policial na qual os personagens tentam desvendar os mistérios 

da vida de Badaró ao mesmo tempo em que se veem diante dos mistérios da 

informática e da internet. Um momento único em que palavras como 

disquete, memória RAM, inicializar e site se tornavam uma realidade. Uma 

história imperdível e divertidíssima, com mortes, sexo, mistério e tudo o que 

pode resultar desta interessante combinação (PRATA, 2000, orelha). 

 

Com a finalização de Os anjos de Badaró e a sua imediata publicação em formato 

impresso pela Objetiva, o site em que fora escrito/divulgado saiu do ar devido a um acordo 

entre o escritor e a referida editora. As informações que temos disponíveis hoje sobre o 

processo de composição deste romance estão contidas, principalmente, em entrevistas e 

reportagens (nacionais e internacionais), além de algumas recensões críticas. Isso dificulta o 

aprofundamento de pesquisas que resgatem a presença do digital em sua elaboração. Assim, a 

mobilização do digital no processo de construção desta obra, de certo modo, pode ser avaliada 

como uma bem-sucedida estratégia de marketing. Mário Prata, em entrevista
29

 concedida ao 

jornal O Globo, em 2013, chega a afirmar: “[a] internet me ajuda muito como leitor e como 

vendedor de livros de papel”. Ao refletir sobre a experiência com o meio digital, o autor é 

enfático ao dizer: 

                                                           
29 Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/xico-sa-mario-prata-debatem-sobre-papel-do-autor-na-era-

da-internet-9906777 
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[...] aquilo foi muito exaustivo. Eu queria escrever um livro on-line para 

mostrar às pessoas o processo de criação de um romance. Mas a coisa foi 

muito além disso. Eram 15 mil pessoas por dia assistindo. A câmera dava 

problema, ia escurecendo, tive que comprar umas luzes. Só não pus batom. 

(PRATA, 2013, s/p)
30

. 

 

Dada a popularidade alcançada em torno do movimento criativo da obra e da imagem 

do escritor, chegou a formar-se, entre os fãs, uma comunidade de leitores – os “Anjos de 

Prata” – que também começaram a produzir textos autorais diversos: 

 

Embora todo mundo já conheça a história dos Anjos de Prata, sempre é bom 

lembrar como tudo começou. Em maio de 2000, alguns milhares de 

internautas passaram a se conectar, todos os dias, no mesmo horário e no 

mesmo site, para acompanhar, em tempo real, o escritor Mario Prata na 

criação do seu livro “Anjos de Badaró”. Após cinco meses a brincadeira com 

o autor chegou ao fim, mas alguns internautas teimosos se recusavam a 

parar! Foi então que o Pratinha, talvez para se ver livre dos seus “Anjos”, 

sugeriu que criassem um site onde pudessem escrever e exibir seus próprios 

textos. Sugestão acatada! Os cinco primeiros temas foram sugeridos pelo 

Mario Prata. Depois vieram outros temas, outros autores, livros, textos, 

milhares deles
31

... 

 

Para além da mobilização dos fãs, o percurso criador exposto por Prata (2000) 

alcançou ampla repercussão na imprensa brasileira e também em outros países como França, 

Itália e Espanha.  

Além de Os anjos de Badaró, considerado “pioneiro” nesse processo de escrita “ao 

vivo”, poderíamos ainda mencionar outro caso semelhante: o do romance Boa noite, de Pam 

Gonçalves, publicado em 2016, pela Editora Galera. A escritora, conhecida booktuber
32

, conta 

com mais de 300 mil inscritos em seu canal no Youtube
33

 e mais de 70 mil seguidores em seu 

Instagram
34

. Segundo informações contidas no blog
35

 da Editora Record, este livro, em sua 

estreia nacional, foi o mais vendido da estande do Grupo Record na Bienal de São Paulo, em 

2016. 

                                                           
30

 Informações disponíveis em: https://oglobo.globo.com/cultura/xico-sa-mario-prata-debatem-sobre-papel-do-

autor-na-era-da-internet-9906777. 
31

 Informações disponíveis em: 

https://web.archive.org/web/20181229053425/http://www.anjosdeprata.com.br/indicetemas.htm 
32

 Esta expressão diz respeito a quem produz conteúdos em algum canal no YouTube cujo enfoque é dado à 

literatura. 
33

 Plataforma de compartilhamento de vídeos. 
34

 Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. 
35

 Sítio eletrônico que possibilita a atualização rápida a partir de postagens/publicações. 
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O livro impresso não remete o leitor à espetacularização de seu processo de 

composição, viabilizado pelas mídias digitais. Diferentemente do que ocorre com o percurso 

criador de Os anjos de Badaró, nesse caso os leitores não tiveram acesso aos capítulos de 

livro à medida que iam sendo construídos (26 no total, mais um epílogo). O que chama a 

atenção, a este respeito, são os diversos “diários de escrita” postados, frequentemente, por 

Pam Gonçalves em seu canal. Estes permitiam aos leitores, em tempo real, acompanhar 

diversas curiosidades relacionadas ao conteúdo e à escrita de Boa noite. Dentre as 

particularidades da experiência literária, divulgadas nos diários on-line, estão a quantidade de 

palavras escritas por dia (ou por semana), e as principais soluções temáticas/formais 

empregadas no desenvolvimento do texto, o planejamento dos próximos passos da narrativa, 

as metas diárias estabelecidas, técnicas de desbloqueio, métodos de produtividade (sprints), 

dentre outras. Além disso, as opiniões dos leitores poderiam ser dadas via comentários, que, 

de algum modo, contribuíam com o desenvolvimento da obra. A própria capa do livro foi 

escolhida por votação: 

 

  

Figura 10: As duas capas do romance Boa noite, que foram colocadas sob votação, através de divulgação no canal da 

escritora. A primeira delas, mais votada, foi a escolhida36. 

 

Se, por um lado, as mídias digitais desempenharam um papel fundamental na 

produção desta narrativa, elas também são tematizadas no enredo, que atribui centralidade a 

uma personagem estudante de engenharia da computação que, a partir de sua intimidade 

indevidamente exposta por postagens anônimas nas redes sociais, mobiliza-se, juntamente 

                                                           
36

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=81zYjNmQL9A 

https://www.youtube.com/watch?v=81zYjNmQL9A
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com outras universitárias, para denunciar crimes hediondos, como o estupro. No caso de Boa 

noite, embora os vídeos divulgados durante o processo de composição desta obra ainda 

estejam disponíveis, o que dificultaria uma análise mais aprofundada é, de certo modo, a 

superficialidade no trato dos temas e da própria linguagem empregada para abordá-los.  

Poderíamos aqui evocar uma miríade de textualidades da cena literária 

contemporânea que, pensadas (ou não) para a materialidade impressa, estabelecem relações 

dialéticas com o contexto digital. Só o pó, de Claudia Grechi Steiner, por exemplo, é um 

romance que se desdobra em três temporadas. Editadas digitalmente como e-books em 2013, 

esta obra foi construída no Facebook
37

 – cada capítulo foi sendo divulgado sequencialmente – 

e ainda se encontra disponível na página abaixo captada: 

 

 

Figura 11: Só o pó, de Claudia Grechi Steiner (2013)
 38

 

 

Outro caso semelhante é @Re_Vira_Volta: Uma Experiência Em Twitteratura, de 

André Lemos (2010). Criado/divulgado na conta @re_vira_volta, esta obra foi publicada em 

2010 pela Editora Simplíssimo e está disponível, gratuitamente, como e-book na Amazon. A 

captura de tela abaixo é da página no Twitter
39

 em que a criação ficcional, considerada pelo 

autor, “a primeira experiência de literatura sequencial, como uma novela, via Twitter no 

Brasil” (LEMOS, 2010, s/p), ainda pode ser acessada:  

                                                           
37

 Mídia social e rede social virtual. 
38

 Disponível em: 

https://www.facebook.com/livrosoopo/photos/a.184905984973690/196156230515332/?type=3&theater&notif_t

=comment_mention&notif_id=1541098954439482 
39

 Rede social e servidor de microblogging para comunicação em tempo real. 
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Figura 12: @Re_Vira_Volta: Uma Experiência Em Twitteratura, de André Lemos
40

 

 

Os exemplos, tal como afirma Arlindo Machado (2007, p. 22), “poderiam se 

multiplicar ao infinito”, já que “em nosso tempo, a mídia está permanentemente presente ao 

redor do artista despejando o seu fluxo contínuo de sedução audiovisual”. Invariavelmente, 

uma das grandes questões que se nos impõe é o papel que a arte pode desempenhar neste 

contexto de “ubiquidade e pervasividade” (LEMOS, 2005) das mídias digitais. Longe de uma 

visão desiludida, endossamos a argumentação de Arlindo Machado (2007, p. 22) quando, a 

despeito dos “mecanismos de controle e sedução”, enxerga a possibilidade de “intervenção 

artística no universo midiático”. Na lúcida percepção do autor, para além de “atestar o poder 

da tecnologia”, o artista pode buscar “desprogramar a técnica”, isto é, “interferir na própria 

lógica das máquinas e dos processos tecnológicos” (MACHADO, 2007, p. 22). 

Essa ideia de “desprogramação da técnica”, ou de “hackeo cultural”, nos termos de 

Gainza (2016), será imprescindível para pensarmos as “inespecificidades” do literário 

produzido “nas mídias” ou “com as mídias” (as expressões em destaque são de Arlindo 

Machado, 2007). Com os exemplos selecionados, queremos deixar claro que a mobilização do 

digital, per se, nos percursos de inscrição, circulação ou fruição das textualidades no meio 

digital não garante uma “intervenção artística verdadeiramente fundante” (MACHADO, 
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1998). Outrossim, “nem sempre a utilização direta e irrefletida de uma inovação é garantia de 

renovação” (SANTOS, 2009, s/p).  

Estas constatações reinstalam a questão que sempre se impõe como nó nos estudos 

literários: o que é literatura? No tópico a seguir, não somente esta interrogação será 

retomada/deslocada, como também, de modo mais específico, colocaremos em 

questionamento: o que é literatura digital? E ainda: quais as “inespecificidades” da literatura 

digital produzida no Brasil? 
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3: Reflexões teórico-críticas sobre a literatura digital 

 

 

As reflexões que se desdobram dos questionamentos que encerram a seção anterior, 

encontram na assertiva de Vera Follain (2010, p. 26) um de seus principais pressupostos: o de 

que as interseções ou fusões entre os diversos âmbitos da produção cultural, “assim como o 

trânsito de narrativas por vários meios e suportes” não são fenômenos novos, “embora tenham 

sido levados ao paroxismo com as tecnologias digitais” (FOLLAIN, 2010, p. 26). 

Desnecessário, assim, é sublinhar que “na circunstância presente, um conceito monocromático 

de ‘literatura’ não dá conta da diversidade e da intensidade das múltiplas ‘experiências 

literárias’ que transformam o cenário das letras no mundo todo” (ROCHA, 2016, s/p).  

É, por este motivo, que a noção de “inespecificidade” será, não somente inspiradora, 

mas fundamental para pensarmos, neste capítulo, as textualidades literárias que se lançam aos 

desafios para além do (que pode ser) impresso. Como constata Portela (2012, p. 10): 

 

A ubiquidade da mediação digital significa que se torna hoje difícil 

circunscrever práticas e formas artísticas que não tenham, em menor ou 

maior grau, integrado as novas condições materiais de produção nos seus 

processos. No caso particular da arte literária, a alteração em curso da 

ecologia medial implica a reconfiguração da relação entre o impresso e o 

digital, num processo que não é apenas de concorrência, mas também de 

cooperação e de retroalimentação. Considerar o tema ‘literatura no século 

XXI’ significa, neste caso, pensar a textualidade digital e a presença 

crescente do computador e da programação nas práticas literárias pós-World 

Wide Web. 

 

Os dados abaixo, divulgados pela 31ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de 

Tecnologia da Informação nas Empresas da Fundação Getúlio Vargas, maio de 2020, 

fornecem a dimensão da presença e tendências das tecnologias digitais no cenário brasileiro 

atual:

 

Figura 13: 31ª Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas
41

 (2020). 
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 Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2019fgvciappt_2019.pdf.  
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Os dados contidos na tabela acima, assim como os resultados da pesquisa, como um 

todo, trazem números impactantes: são 424 milhões de dispositivos digitais (computadores, 

notebooks, tablets, smartphones) em uso no Brasil; o que corresponde a dois dispositivos 

digitais por habitante. Os resultados revelam ainda um total 234 milhões de celulares 

inteligentes (smartphones) em uso no país. Este número, somado aos notebooks e aos tablets 

corresponde a 342 milhões de dispositivos portáteis. Os computadores (desktop, notebook e 

tablet) contabilizam 190 milhões: 9 computadores para cada 10 habitantes (90% per capita). 

A pesquisa ainda revela que o smartphone sobressai em vários usos, como a interação com 

bancos e com as redes sociais. Dentre outras tendências, está a “ruptura já visível na migração 

para o uso de dispositivos digitais, sendo antecipada pelo isolamento e pandemia”
42

. 

É inegável que ciência, tecnologia e inovação são essenciais para enfrentar, dentre 

outros desafios, a crise instaurada pela COVID-19. Por ocasião do Dia Mundial das 

Telecomunicações e da Sociedade da Informação (17 de maio de 2020), o secretário-geral das 

Nações Unidas, António Guterres, lembrou que “durante a pandemia de COVID-19, as 

conexões – com entes queridos, com escolas e faculdades, com locais de trabalho, com 

profissionais da saúde e fornecedores essenciais – são mais importantes do que nunca”
43

. 

Contudo, vale salientar que no Brasil, embora a quantidade de dispositivos digitais conectados 

apresente um número considerável (dois dispositivos digitais por habitante), a problemática 

da inclusão digital urge ser enfrentada. A despeito dos avanços que a 31ª Pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas evidencia, a democratização do acesso à tecnologia e ao 

conhecimento ainda está longe de ser uma realidade efetivamente estabelecida no cenário 

socioeconômico e político nacional. 

Para dar a dimensão desta afirmação, são esclarecedores os resultados da pesquisa
44

 

TIC Domicílios 2019, do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), cujos dados revelam que 

“apesar do aumento significativo nos últimos anos na proporção da população brasileira que 

usa a Internet, cerca de um quarto dos indivíduos (47 milhões de pessoas) seguem 

desconectados”. Não se pode ignorar o grande número de pessoas que continua desconectado: 

“35 milhões de pessoas em áreas urbanas (23%) e 12 milhões em áreas rurais (47%). No que 

concerne à conexão domiciliar, “mais de 20 milhões de domicílios não possuem conexão à 

Internet, realidade que afeta especialmente domicílios da região Nordeste (35%) e famílias 

com renda de até 1 salário mínimo (45%)”. Digno de nota também é a predominância do 
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 Informações disponíveis em: https://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa 
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 Informações disponíveis em: https://nacoesunidas.org/onu-nao-deixar-ninguem-para-tras-significa-nao-deixar-

ninguem-offline/ 
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 Informações disponíveis em: https://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores/ 

https://eaesp.fgv.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa
https://nacoesunidas.org/onu-nao-deixar-ninguem-para-tras-significa-nao-deixar-ninguem-offline/
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celular como principal dispositivo de acesso à internet: 99%. Observa-se, ainda, que “58% 

dos brasileiros acessam a rede exclusivamente pelo telefone móvel”. Já a presença dos 

computadores nos domicílios apresentou o seguinte percentual: “enquanto 95% dos 

domicílios da classe A possuem algum tipo de computador, eles estão presentes em apenas 

44% dos domicílios da classe C e 14% dos domicílios das classes DE”. 

Embora os dados coletados antecedam à disseminação da pandemia de COVID-19, 

não se pode deixar de ressaltar que,  

 

[c]om o isolamento social, medida de prevenção a Covid-19, milhões de 

brasileiros passaram a depender ainda mais da Internet e das TIC de maneira 

geral para realizar atividades de trabalho remoto, ensino à distância e até 

mesmo para acessar o auxílio emergencial do governo. Mas a falta de acesso 

à Internet e o uso exclusivamente por celular, especialmente nas classes DE, 

evidenciam as desigualdades digitais presentes no país, e apresentam 

desafios relevantes para a efetividade das políticas públicas de 

enfrentamento da pandemia. A população infantil em idade escolar nas 

famílias vulneráveis e sem acesso à Internet também é muito afetada neste 

período de isolamento social. A pandemia revela de forma clara as 

desigualdades no Brasil.
45

 

 

Assim, ao mobilizarmos os dados das pesquisas que revelam o alcance - presença, 

tendências e limitações – das tecnologias digitais na sociedade brasileira atual, queremos mais 

uma vez endossar o pressuposto, notável, de que a literatura, ante as tensões, transformações e 

crises evidenciadas no quadro esboçado, não poderia ficar imune.  

Como enfatiza Marisa Lajolo (2018, p. 154), “nada se compara ao que fizeram 

computador e internet. Ao que internet e computador fizeram, continuam fazendo e farão 

ainda por um bocado de tempo de maneiras hoje ainda imprevisíveis... E de maneiras de que 

talvez nem suspeitemos” (LAJOLO, 2018, p. 154). Alguns pesquisadores, como Carolina 

Gainza (2013), enxergam nas transformações/acomodações pelas quais vem passando a 

literatura no contexto de digitalidade, um processo dialético que evoca as reconfigurações 

instauradas no cenário cultural quando da popularização/consolidação da imprensa:  

 

Embora a literatura tenha sofrido numerosas mudanças durante o século XX, 

a transformação que estamos enfrentando atualmente pode ser comparada à 

introdução da imprensa, pois esse meio tecnológico revolucionou a prática 

literária. A massificação de textos impressos, juntamente com o fenômeno 

histórico da modernidade, também significam o surgimento de uma nova 

subjetividade, baseada na liberdade individual e em filosofias como o 

humanismo. Na literatura, fenômenos como a figura do autor individual 

como mente criativa única e o sistema de direitos de propriedade intelectual 
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que afirmam essa subjetividade criativa, fazem parte do que estruturava o 

conceito de literatura moderna. O surgimento das mudanças tecnológicas 

obedece a uma mudança de época que revoluciona os modos de pensar, fazer 

e criar: a impressão corresponde às invenções e ao espírito da era moderna; 

as tecnologias de comunicação fazem parte das transformações capitalistas 

do pós-guerra durante o século XX
46

(GAINZA, 2013, s/p). 

 

À medida que as reflexões da pesquisadora não descuram as mudanças tecnológicas, 

nem concebem a produção literária como puro reflexo das transformações sócio-históricas e 

culturais mais abrangentes, elas nos ajudam a lançar luz nos modos como se tem produzido, 

circulado e lido literatura na contemporaneidade digital. 

Pensar as “inespecificidades” da literatura (em contexto) digital é também, em certo 

sentido, recolocar a questão que se impõe como interrogação persistente nos estudos 

literários: o que é literatura? Dada a impossibilidade de se respondê-la objetivamente, já que 

não existem propriedades específicas ou critérios imutáveis que defina a literatura como tal, 

acreditamos que talvez deslocar a questão para, na sugestão de Jonathan Culler (1999), 

refletirmos sobre o modo como determinada sociedade trata/valoriza algo como literatura, 

ainda que insatisfatório, seja produtivo, já que concordamos com Marisa Lajolo (2018, p. 37) 

quando diz que “as definições propostas para literatura importam menos do que o caminho 

percorrido para chegar a elas”.  

A esta questão primordial atrelam-se outras: em que medida a materialidade digital 

desestabiliza aquilo que, ao longo de uma tradição impressa, chamou-se Literatura? E a 

questão da valoração dos textos literários que estão sendo construídos nos meios digitais, 

como tem sido, ou vem sendo feita? Menos do que encerrar respostas, buscaremos em outras 

provocações a reconfiguração do olhar para as próprias perguntas: “Para uma coisa ser 

considerada literatura tem de ser escrita? Tem de ser editada? Tem de ser impressa em livro e 

vendida ao público? Infelizmente parece que sim, leitor insistente, parece que sim...” 

(LAJOLO, 2018, p. 23). Isso, contudo, não nos impede de burlar ou de resistir: 
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 No original: “Si bien la literatura ha experimentado numerosos cambios durante el siglo XX, la transformación 

que enfrentamos actualmente puede ser comparada con la introducción de la imprenta, donde este soporte 

tecnológico revolucionó la práctica literaria. La masificación de los textos impresos, junto al fenómeno histórico 

de la modernidad, significan también el surgimiento de una nueva subjetividad, basada en la libertad individual y 

en filosofías como el humanismo. Fenómenos en literatura como la figura del autor individual como mente 

creadora única y el sistema de derechos de propiedad intelectual que afirman esta subjetividad creadora, son 

parte de lo que fue estructurando el concepto de literatura moderna. El surgimiento de cambios tecnológicos 

obedecen a un cambio de época que revoluciona las formas de pensar, hacer y crear: la imprenta corresponde a 
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Pois, se o script é o que nos deram, há sempre um jeito de desobedecer a ele, 

improvisar e provocar rupturas maiores e menores. Há portanto que escolher 

o tom de voz certo. O que, no entanto, não impede ninguém de mostrar a 

língua quando todos estão de costas. Ou, os mais afoitos, em pleno palco, e 

de frente para plateia. Que o mais é guardar-se para quando o Carnaval 

chegar! (LAJOLO, 2018, p. 32). 

 

Enquanto isso, necessária se faz muita discussão! Não no sentido de estabelecer 

pontos de chegada, mas de endossar os diálogos que reconduzam os olhares a outras direções. 

Vejamos, por exemplo, o excerto a seguir, extraído de Mutações da literatura no século XXI, 

de Leyla Perrone-Moisés (2016, p. 44-45): 

 

Cada período apresenta suas peculiaridades, no uso de recursos literários 

existentes desde sempre na literatura ocidental, e o nosso tem as suas. As 

inegáveis mudanças tecnológicas e culturais ocorridas na virada do século 

afetaram a literatura. Entretanto, o que vemos é menos uma liquidação da 

modernidade do que sua assimilação numa postura irônica, e uma 

exacerbação de procedimentos existentes, há muito tempo, nas obras 

literárias. 

 

Desnecessário é frisar que discursos como este mais parecem “vozes rabugentas” 

(LAJOLO, 2018), uma vez que identificam, por exemplo, a “literatura exclusivamente com 

livros e ficam rezingando que o que se lê no computador, no mural do poste, no outdoor ou no 

anúncio do ônibus não é literatura! Deixe que digam, que pensem, que falem”, leitor 

impaciente” (LAJOLO, 2018, p. 152). Enquanto dizem, pensam e falam, outras vozes/olhares 

resistem! A visão pessimista e saudosista expressa na citação de Perrone-Moisés (2016) não 

consiste, na dinâmica da sociedade e da cultura contemporâneas, em um caso isolado. Pelo 

contrário, ela converge para a composição de um vasto quadro, ainda profundamente 

arraigado, de “resmungos cinco estrelas: os donos dessas vozes dão aulas, escrevem livros 

imensos, dão entrevistas aos jornais, aparecem na televisão” (LAJOLO, 2018, p.23). Chegam, 

inclusive, a anunciar, enfaticamente, a decadência ou fim da literatura: 

 

Os blogs literários na internet raramente chegam a ser crítica literária, já que 

os comentaristas não especializados tendem a se limitar ao “gosto/não 

gosto”. Se a experiência de leitura é pouca, a tendência do leitor é gostar 

daquilo que já conhece, e quanto menos conhecer, menos terá disposição de 

enfrentar o trabalho que representa a leitura de um texto mais complexo. A 

crítica exige bagagem cultural e argumentos, e estes necessitam de um 

mínimo de fundamentação teórica, que só se adquire na prática de muita 

leitura de e sobre literatura. Como todas as especialidades, a crítica literária 

requer formação e profissionalismo. No Brasil, muitos dos jornalistas 

literários atuais passaram por uma pós-graduação em letras, tornando caduca 

a oposição entre crítica jornalística e crítica universitária. Entre esses dois 

tipos de crítica, há apenas uma diferença de destinação, e por isso de 
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linguagem. Enquanto os universitários escrevem para os colegas, os 

jornalistas escrevem para o público letrado em geral. (PERRONE-MOISÉS, 

2016, p. 68-69). 

 

À atribuição das causas do declínio da literatura aos usos das tecnologias digitais, 

subjaz a valorização de uma cena do literário a que se poderia chamar, na acepção de Laddaga 

(2002), de “primitiva”: “um escritor que, na tristeza e no silêncio [...], subtraído aos trabalhos 

do mundo compõe uma sequência de signos destinada, pela mediação de um impresso, a um 

leitor que vai recebê-lo [...] em outra solidão e outro silêncio” (LADDAGA, 2002, p. 19). Este 

cenário já não condiz com um contexto de “convergência midiática”, de “remidiação”, de 

“reciclagem cultural”. Daí a relutância de alguns críticos em manter os seus lugares 

anacrônicos e reafirmar suas posturas conservadoras: “em termos culturais, conservar não é 

regredir, mas uma atitude política, porque concerne à sociedade como um todo” (PERRONE-

MOISÉS, 2016, p. 33).  

Entretanto, se vozes como esta ainda se fazem presentes, outras também. Quando nos 

lançamos aos desafios de endossar o debate sobre a ampliação da própria noção de literatura é 

porque concordamos que “a literatura de que falam professores e livros mais convencionais 

continua viva, vai bem, obrigada, e até – como já se disse – manda lembranças. Apenas não 

está mais sozinha em cena. Está acompanhada, e muito bem acompanhada!” (LAJOLO, 2018, 

p. 14). Pensemos, por exemplo, nos seguintes casos: 

 

 

Figura 14: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)
47

 

 

Programado em flash, Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010), é uma criação literária 

digital que se apresenta ao leitor como uma caixa de fósforos. Logo abaixo do título, temos a 

indicação de que se trata de minicontos (50 no total). A sugestiva imagem de dois “seres-
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palitos” em chamas já fornece pistas ao leitor acerca das abordagens temáticas desta obra: 

relações intra ou interpessoais “deterioradas”, “dolorosas”, “incineradas”, como podemos 

observar nas imagens a seguir: 

 

 

Figura 15: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)
48

 

 

 

Figura 16: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)
49
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Figura 17:: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)
50

 

 

 
Figura 18: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)

51
 

 

O leitor pode intervir no objeto literário digital escolhendo qual palito de fósforo 

“riscar”. À medida que o atrito entre palito/caixa produz faísca e tem-se o processo de 

combustão, a verbalidade da criação literária vem à tona e se interpenetra às linguagens 

sonoras e visuais. Os “microcontos” duram na tela até que a chama se apague. É nesse 

instante fugaz, que cada germe de narrativa, muito mais naquilo que não revela, mas sugere, 

torna perturbadora a exposição das mazelas humanas. Fica a cargo do leitor recompor 

histórias de dor, ausências, desajustes, (auto)aniquilação e (por que não?) “compensação”: 
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Figura 19: Dois Palitos, de Samir Mesquita (2010)
52 

 

Despido de qualquer idealização no trato das linguagens e das relações humanas 

profundamente corrompidas, Dois palitos convocam o leitor a preencher lacunas e atribuir 

sentidos até mesmo àquilo que já se “incinerou”. 

Outro exemplo interessante que poderíamos evocar, é Poemas de Brinquedo de Álvaro 

Andrade Garcia (2016): 

 

 

Figura 20: Poemas de Brinquedo, de Álvaro Andrade Garcia (2016)
 53

 

 

Finalista do Prêmio Jabuti, em 2017 (categoria “Infantil Digital”, atualmente extinta), 

Poemas de Brinquedo é uma criação digital de Álvaro Andrade Garcia (2016), que integra um 

projeto transmídia do qual também faz parte uma obra impressa. Publicado em 2016, pela 
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Editora Peirópolis, o objeto impresso, segundo o autor, foi pensado quando da finalização do 

poema “audiovisual com interatividade” e formaliza-se a partir de um conjunto de cartas, 

cartões e fichas que questionam os limites da página estática, à medida que engendram 

caminhos de leitura/fruição/interação multidirecionais. A obra digital, como parte inextricável 

do universo artístico transmidiático, é disponibilizada gratuitamente como aplicativo para 

baixar e vídeos online. Em sua elaboração, Álvaro Andrade Garcia contou com o apoio de 

uma equipe nos processos de edição e concepção de design sonoro, design gráfico e 

storyboards, animações, software e direção transmídia. Criado com o software livre de 

publicação digital “Managana”, Poemas de Brinquedo, quando instalado em versão local 

Windows, possibilita ao “leitor-espectador-internauta” (a expressão é de Canclini, 2008), 

escolher entre os links de entrada fornecidos pelas letras coloridas que formam o título do 

poema e “brincar” com a linguagem em suas múltiplas modalidades: verbal, musical, gestual, 

imagética/pictórica, etc. Abaixo captamos o instante que se constitui como “poemas 

nordestinos”:  

 

 

Figura 21: Poemas de Brinquedo, de Álvaro Andrade Garcia (2016)
 54

 

 

Ao engendrar um processo de fruição que integra o sujeito em suas dimensões 

intelectual, física e socioemocional, o trabalho com as linguagens, nesse caso, movimenta os 

sentidos ao resgatar e valorizar os falares em suas variedades espaciais, socioculturais, 

temporais, idiossincráticas etc. Imbricada à dinâmica das imagens e cores que se 
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(des/re)fazem, às palavras que se (trans)formam, deslocam, sugerem, evocam, a sonoridade 

no poema, em boa medida constituída pela vocalização da “matéria verbal” (a expressão é de 

Alckmar Luiz dos Santos, 2003), torna-se de fundamental importância, pois amplia a 

possibilidade de recolocar/ressignificar algumas questões, dentre as quais, as variações 

linguísticas como fenômeno comum a todas as línguas naturais.  

Em Poemas de Brinquedo, o caráter lúdico que se atrela à noção de brincadeira 

sugerida pelo título, traz leveza ao tratar de temas tão complexos e intrincados como as 

linguagens em sua dinamicidade e possibilidades diversas de realização. Essa criação literária, 

ao explorar as possibilidades do verbal com o digital, como parte integrante de um projeto 

mais amplo, constitui, sem dúvida, uma intervenção artística que não “sódicorrê osoios 

párecequeé bom”
55

. 

 

 

Figura 22: Poemas de Brinquedo, de Álvaro Andrade Garcia (2016)
 56

 

 

Outra criação literária que realiza uma “intervenção fundante” (a expressão é de 

Arlindo Machado, 1997) no meio digital é Ceci n’est pas un nike, de Giselle Beiguelman 

(2002). A interface desta criação digital, como é possível ver na imagem abaixo captada, 

fornece ao leitor, além da inquietante imagem de um tênis com um Swoosh – logotipo da Nike 

–, e dos dizeres que dão título à obra, diversas entradas que permitem não apenas acessar, mas 

participar, efetivamente, do construto artístico/literário. Dentre as possibilidades estão: “criar 
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um nike”, “destruir um nike”, salvar, enviar, publicar, visualizar outras publicações, bem 

como “discutir, revalidar ou complementar as propostas expostas”
57

  

 

 

Figura 23: Ceci n’est pas un nike, de Giselle Beiguelman (2002)
58

 

 

Nas palavras de Giselle Beiguelman (2002)
59

: 

  

Ceci n'est pas un nike trata de impasses da criação on line. Seu ponto de 

partida é a confusão conceitual em torno das noções de interface e superfície. 

Inspirado nos cachimbos de Magritte, repropõe o conflito entre imagem e 

representação, questionando a Web como um adendo do monitor e/ou 

epifenômeno do computador. A discussão acontece no e-nike generator que 

acentua o conflito entre código e tela, permitindo interferências no ícone 

deste site. É possível, ainda, salvar, imprimir, publicar, expor essas imagens 

no "no-nike_center" e também destruí-las. Pode-se, também, alterar o texto 

que acompanha o projeto, participando do e-palimpsesto, adicionado 

camadas, em tempo real, trabalhando, diretamente, no browser. Crie, destrua 

e refaça. Afinal, isto não é um nike, apenas um web site. Just do it. 

 

Vale lembrar que em 2002, ano em que esta obra digital foi engendrada, a organização 

não-governamental internacional “Oxfam” havia produzido um relatório denominado Nós 

Não Somos Máquinas, contendo denúncias das condições de trabalho sub-humanas em 

fábricas da Indonésia que produziam itens para a Nike e Adidas. As acusações foram negadas 

pela Adidas e o diretor de negócios internacionais da Nike questionou a dimensão do relato: 
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"Entrevistar 35 operários de um grupo de 110 mil trabalhadores de um país não é relevante 

estatisticamente"
60

. 

Não estamos aqui sugerindo com o resgate destes elementos contextuais que a obra de 

Beiguelman (2002) seja mero reflexo, ou se aproprie de modo automático/unidirecional de 

uma dada realidade. Evidentemente, os tênis Nikes, enquanto “superfícies”, não estão no 

artefato literário digital. Em contrapartida, ao serem evocados pela linguagem algorítmica, 

sob o viés da negação, destruição e reelaboração, estes objetos também tem os seus 

significados forjados na sociedade de consumo, deslocados, desconstruídos, problematizados. 

Emerge, assim, aquilo que “não é um nike”: a interface digital como espaço de reflexão 

estética, ética e (re)elaboração do próprio fazer literário no digital. 

Poderíamos mobilizar aqui uma diversidade de criações literárias que, em sua 

configuração, se lança às (im)possibilidades do digital. Acreditamos, contudo, que os 

exemplos mobilizados sejam suficientes para reafirmarmos o pressuposto notável de que as 

categorias e os conceitos desenvolvidos pela teoria literária ao longo de uma tradição 

impressa não acomodam bem os artefatos literários digitais. Dois palitos e Poemas de 

brinquedo não destroem, mas ampliam as noções de microcontos e poemas. Ceci n’est pas un 

nike despoja-se do enquadramento em um gênero específico. Estas observações fazem jus às 

constatações de Pedro Reis (2012) em “Media digitais: novos terrenos para a expansão da 

textualidade”: 

 

As potencialidades dos media digitais aplicadas à criação literária levam-

nos, pois, a identificar condições inéditas de produção que transformam e 

transtornam desde logo a noção de texto da literatura dominante enquanto 

realização verbal impressa, logo fixa e inalterável, assim como conferem 

renovadas possibilidades a características já conceptualizadas em tendências 

experimentais anteriores, ao mesmo tempo em que permitem a criação de 

novas características textuais (REIS, 2012, p. 261). 

 

É por tal motivo que mais uma vez reiteramos aquilo que, desde o princípio temos 

enfatizado: a urgência e necessidade de se expandir os olhares para o literário e as suas 

dinâmicas de inscrição, circulação, leitura e legitimação na contemporaneidade digital, sob o 

risco de se excluir ou invisibilizar uma diversidade de práticas e criações que desafiam 

materialidades, lugares e conceitos cristalizados. 

É evidente que 
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[j]amais a literatura, a boa literatura ao menos, apostou na univocidade. Isso 

quer dizer que, entre pluralidade e fragmentação, a criação literária sempre 

soube escolher uma ou outra, às vezes uma e outra. A bem da verdade, o 

texto literário nunca fincou pé na permanência e na linearidade, ao contrário 

do que muita gente tem afirmado (SANTOS, 2003, p. 21-22).  

 

O que, contudo, estamos frisando, é que a materialidade digital intensificou “o uso de 

elementos outros além do verbal: sons, músicas, imagens, vídeos, interatividades etc” 

(SALES, SANTOS, 2011, p. 19). Desse modo, como afirma Manuel Portela (2012, p. 308), 

“as categorias que definem a produção e recepção nos meios impressos (autor, editor, leitor, 

crítico) são parcialmente reconfiguradas nas suas funções e relações quando aplicadas ao 

meio electrónico” (PORTELA, 2012, p. 308).  

Em boa proporção, as dificuldades de se lidar com estas reconfigurações se fazem 

notar na multiplicidade de termos técnicos empregados para tratar de fenômenos/noções 

semelhantes. Exemplo disso é a diversidade de designativos criados/usados para, guardadas as 

devidas particularidades, dizer das textualidades literárias que se valem das 

potencialidades/contingências das mídias digitais em sua constituição/“formalização”, ao 

passo que questionam, deslocam ou revertem as “lógicas de produção e de utilização dessas 

tecnologias” (SANTOS, 2009, s/p): ciberliteratura, literatura gerada por computador, 

literatura generativa, literatura algorítmica, literatura eletrônica, literatura ergódica, literatura 

digital, dentre outros nomes que poderiam ser acrescentados. 

Essa grande variedade terminológica reverbera a “incerteza categorial” de que falam 

Kluscisnkas e Moser (2007), e engendra questionamentos sobre a proporção em que os termos 

diferentes se relacionam a noções semelhantes ou apontam para divergências essenciais que 

impliquem na utilização/criação da multiplicidade de termos listados. Talvez mais do que as 

sutilezas de sentido que estas nomenclaturas possam encerrar, interessa para esse momento 

das nossas reflexões, um saliente traço que as aproximam e que poderia, nas palavras de 

Ganiza (2016), ser assim sistematizado: 

 

De fato, essa parece ser uma das características mais marcantes do digital: a 

possibilidade de gerar um texto sem fim com potencial para a intervenção 

‘material’ do leitor no texto, isto é, para além do trabalho de significado. 

Essa intervenção ocorre tanto no ato de montar o próprio quebra-cabeça 

poético ou o da leitura, quanto na geração de uma experiência de 

participação baseada na ativação de um desejo, que advém da possibilidade 

de ter o texto de várias formas
61

 (GAINZA, 2016, p. 239). 
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Assim, podemos afirmar que as variáveis tipológicas anteriormente elencadas 

remetem não aos textos “tradicionais” digitalizados, ou aqueles (re)produzidos em meio 

digital, comumente veiculados em blogs ou em redes sociais, por exemplo, mas às 

textualidades concebidas digitalmente, que mobilizam, de modo não hierárquico, tanto a 

“matéria verbal”, para fazer uso da expressão de Alckmar Luiz dos Santos (2003), quanto 

outras linguagens e experiências estéticas: imagens em movimento, sons e outros elementos 

que possibilitam a participação e a intervenção nos processos criativos. Em nossas discussões 

a opção será feita, predominantemente, por “literatura digital”, em consonância com a 

esclarecedora definição de Gainza (2016, p. 236):  

 

A literatura digital refere-se a um tipo de escrita e textualidade criada para 

ser lida na tela. Neste sentido, quando nos referimos a ela como um 

dispositivo eletrônico, não estamos falando de textos impressos digitalizados 

para serem lidos formato digital, que geralmente obedece ao formato e-book. 

Embora nos e-books possamos observar um processo de tradução para a 

linguagem digital, a estrutura do texto e o modo de escrever não são 

modificados. Pelo contrário, a literatura digital visa uma experimentação 

com a linguagem neste formato, uma escrita em código que é exibida na 

forma de textos escritos, imagens, animações e sons, que, na grande maioria 

dos casos, são organizados de modos não lineares”
62

. 

 

Para colocarmos em questão algumas “inespecificidades” dessas criações literárias 

que se lançam às potencialidades das mídias digitais em seu processo de composição, isto é, 

que imbricam em sua fatura estética elementos interativos e diferentes linguagens (verbais, 

sonoras, visuais etc.), acreditamos ser oportuno retomar alguns conceitos operacionais 

desenvolvidos por Lévy (2008), que ainda são, em muitos casos, utilizados de forma 

equivocada: “multimídia”, “modalidade perceptiva”, “multimodalidade”. 

A palavra “multimídia”, de acordo com Lévy (2008), está mais propriamente 

relacionada às situações em que diferentes meios materiais são empregados no processo de 

comunicação. Dessa forma, no caso dos processos criativos que assimilam à “matéria verbal”, 

imagens, sons e elementos interativos diversos, “seria muito mais correto, do ponto de vista 

                                                                                                                                                                                     
como en la generación de uma experiencia de participación basada en la activación de un deseo, que proviene de 

la posibilidad de disponer del texto de diversas maneras”. 
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linguístico, falar de informações ou de mensagens multimodais, pois colocam em jogo 

diversas modalidades sensoriais (a visão, a audição, o tato, as sensações proprioceptivas)” 

(LÉVY, 2008, p. 63).  

Diferentes linguagens (línguas, músicas, imagens animadas, símbolos, fotografias 

etc), assim como o autor sublinha, implicam diferentes sentidos na recepção da informação – 

modalidades perceptivas ou sensoriais – (visão, audição, tato, gosto, olfato, cinestesia
63

). O 

impresso, por exemplo, requisita, predominantemente, a visão e o tato, ao passo que as obras 

trasmidiáticas e/ou multimodais, como é o caso de Os famosos e os duendes da morte, de 

Ismael Caneppele (2010), que será analisada na próxima parte deste trabalho, colocam em 

cena diversas modalidades perceptivas. Como veremos, a multimodalidade, pode conduzir à 

“experiência de ser transportado para um lugar primorosamente simulado” (MURRAY, 2003, 

p. 102). Essa experiência é o que se compreende por “imersão”: 

 

‘Imersão’ é um termo metafórico derivado da experiência física de estar 

submerso na água. Buscamos de uma experiência psicologicamente imersiva 

a mesma impressão que obtemos num mergulho no oceano ou numa piscina: 

a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade completamente 

estranha, tão diferente quanto a água e o ar, que se apodera de toda nossa 

atenção, de todo o nosso sistema sensorial.” (MURRAY, 2003, p. 102) 

 

Assim, a “imersão “pode, por um lado, “requerer um simples inundar da mente com 

sensações” (MURRAY, 2003, p. 102), por exemplo, a diversidade de estímulos sensoriais que 

se experimentam na fruição de filmes, músicas etc. Por outro lado, é preciso levar em conta o 

fato de que “num meio participativo, a imersão implica aprender a nadar, a fazer as coisas que 

o novo ambiente torna possíveis” (MURRAY, 2003, p. 102). É esta imersão, enquanto 

“atividade participativa”, que interessa às nossas análises, que serão realizadas em momento 

oportuno. 

As reflexões acerca da “multimodalidade”, da “multimidialidade”, da “remidiação” e 

da “transmidialidade”, delineadas no capítulo anterior, mais especificamente, a partir das 

propostas de Bolter e Grusin (2000) e Jenkins (2009), abrem possibilidades para pensarmos 

também em outros aspectos e procedimentos que caracterizam a estética digital. A esse 

respeito, poderíamos destacar, de acordo com Carolina Gainza (2016), o hipertexto e a noção 

de “hackeo cultural”. Se a hipertextualidade, diz respeito às textualidades que apresentam 

caráter manipulável, aberto, tanto em suas possibilidades de (re)construção, quanto nas 
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formas de leitura que propicia; o “hackeo cultural”, ou a “desprogramação da técnica”, na 

lúcida acepção de Arlindo Machado (2007), se caracteriza pelo “potencial destes trabalhos à 

intervenção dos leitores, possibilitada pelas características da linguagem digital
64

 (GAINZA, 

2016, p. 239). Nisto consiste, sem dúvida, uma das grandes possibilidades de aposta no 

digital, como “médium” do literário (o termo já discutido no capítulo primeiro, é de Rancière, 

2011). 

Um dos traços salientes do digital, como destaca Gainza (2016), é 

 

[...] a possibilidade de gerar um texto sem fim com o potencial para uma 

intervenção material do leitor no texto, isto é, além do trabalho de 

significado. Essa intervenção ocorre tanto no ato de reunir o próprio enigma 

poético ou de leitura, quanto na geração de uma experiência de participação 

baseada na ativação de um desejo, que advém da possibilidade de ter o texto 

de várias formas65
 (GAINZA, 2016, p. 239). 

 

Se “os dispositivos hipertextuais constituem de fato uma espécie de objetivação, de 

exteriorização, de virtualização dos processos de leitura” (LÉVY, 2008, p. 43), não se pode 

deixar de considerar que a existência de textos de tipo hipertextual antecede o ambiente 

virtual. Isso significa dizer que, embora a World Wide Web tenha o hipertexto como conceito 

fundamental, é possível encontrar uma diversidade de textos, inscritos em outras 

materialidades, que mobilizam em sua tessitura distintas multisequencialidades e, dessa 

forma, desestabilizam o paradigma da “linearidade” da escrita. Esperamos com os exemplos 

que se seguem deixar claro que a noção de “não-linearidade” não é prerrogativa do hipertexto 

inscrito na materialidade digital. Talvez o caso mais antigo a que hoje temos acesso seja o 

poema visual ou figurativo “O ovo”, de Símia de Rodes (300c.C): 
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Figura 24: Poema visual “O ovo” (300 a.C), de Símias de Rodes
66

 

 

Este texto-imagem aposta na exploração dos aspectos visuais em sua constituição. 

Como destaca a pesquisadora Marli Siqueira Leite (2013, p. 26), o poema “se desenha na 

forma caligrâmica de um ovo, através da técnica da “technopaegnia”, que consiste na 

composição dos poemas nas linhas de contorno do objeto retratado”. Segundo a autora, a 

palavra “aeídoo”, em grego, significa cantar, celebrar, e “aedo”, cantor, trovado. Assim, no 

que diz respeito à abordagem temática, este construto trata-se, de acordo com Leite (2013, p. 

26), “do nascimento de um pássaro canoro, o rouxinol (entre os gregos, símbolo de poesia), e 

do canto – de mãe e filhote, respectivamente – nesse momento primordial”. Na imagem 

abaixo temos a versão traduzida do grego por José Paulo Paes:  
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Figura 25: Transcrição do poema visual “O ovo” (300 a.C), de Símias de Rodes, por José Paulo Paes 
67

 

 

Apesar da versão traduzida manter a forma ovalada, os protocolos de leitura foram 

alterados. O texto, no original, de acordo com Marli Siqueira Leite (2013, p. 26), “exige do 

leitor um olhar que compreenda não só o aspecto visual: deve-se partir do primeiro verso, 

passando, em seguida, ao último; depois, ao segundo e ao penúltimo, indo sempre das 

extremidades ao centro, de forma não linear e anticonvencional”. Esse processo, nas palavras 

da autora, reafirma “a imagem do (n)ovo: foco central do texto” (LEITE, 2013, p. 26). 

Um exemplo interessante da tradição literária brasileira é o poema barroco “Labirinto 

Cúbico”, de Anastácio Ayres de Penhafiel (Academia dos Esquecidos), que também explora 

em sua constituição o verbal e o imagético: 
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Figura 26: “Labirinto Cúbico”, de Anastácio Ayres de Penhafiel

68
 

 

Os “esquecidos”, segundo Alfredo Bosi (1994, p. 49), “foram cerebrinos fazedores 

de acrósticos e mesósticos, sonetos joco-sérios e plurilíngues, centões bestialógicos e até 

engenhos pré-concretos”, como é o caso do poema acima transcrito. Neste objeto 

materializado na página impressa, os recursos gráficos de que o poeta lança mão 

reconfiguram os protocolos de leitura ao engendrar percursos labirínticos com o antigo dito 

latino in utroque Cesar, comumente traduzido como “nos dois sentidos de César”.  

 Outro exemplo emblemático do questionamento dos limites da materialidade estática é 

o poema concreto abaixo selecionado, “Velocidade”, de Ronaldo Azeredo, produzido em 

1957. Nele a disposição da letra “v”, de forma reiterada, imprime a ideia de “movimento” das 

palavras, da sonoridade e dos sentidos: 

 

 

Figura 27: Poema “Velocidade”, de Ronaldo Azeredo (1957)
69
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É importante frisar que o movimento aqui construído “não é o movimento real das 

palavras no seu suporte” (MACHADO, 1998, p. 12), já que esta é uma “condição impossível 

num meio que fixa a palavra, como a página impressa” (MACHADO, 1998, p. 12-13). A 

despeito destas limitações, importa destacar as potencialidades e contribuições da criação 

poético-concreta no Brasil para a criação digital, sem que se estabeleça entre ambas uma 

relação determinista: 

  

Tanto no que avançou, quanto no que pareceu apenas avançar, o 

Concretismo trouxe questões e causou problemas que são 

fundamentais para se entender boa parte dos elementos e das 

dificuldades seja na criação, seja na leitura de poemas digitais; seja na 

tentativa de não apenas incorporar a participação do leitor na produção 

e concatenação dos significantes, seja no esforço de associar 

coerentemente outras linguagens, sobretudo a visual, à verbalidade da 

matéria literária (até então dominante e quase exclusiva). (SANTOS, 

2009, s/p)
70

 

 

Isso não significa, contudo, que os poemas concretos quando “transcodificados” (a 

expressão é de Flusser, 2007) para a linguagem algorítimica, resultarão em “intervenções 

artísticas realmente fundantes” (a expressão é de Machado, 1997) ou esteticamente bem 

realizadas. Essa percepção faz jus àquilo que já constatou Alckmar Luiz dos Santos (2009, 

s/p): “quando examinamos algumas tentativas de adaptar poemas concretos ao meio digital 

[...], nem toda a indulgência com que se empregue qualquer teoria da transcriação 

intersemiótica daria conta de ver grande interesse nesses exercícios”.  

Assim, o que queremos frisar é: se as criações literárias digitais não trazem consigo, de 

modo imanente, a prerrogativa da originalidade, elas também “não podem ser entendidas 

como uma versão digital de uma arte anterior (como se fosse um upgrade de outra arte)” 

(TAVARES, 2010, p. 17). Outrossim, os usos das tecnologias digitais, como aponta Pedro 

Reis (2012, p. 257), intensificam “as propostas de interpenetração do verbal com o sonoro e o 

visual, já presentes em manifestações anteriores” e acentuam a “tendência do texto para 

transpor limites convencionais”. Isso se dá, em boa proporção pelos princípios dos “novos 

meios”, explorados com profundidade por Manovich (2005) e retomados anteriormente. Há 

que se considerar ainda, dentre outros aspectos, a lógica da “remidiação” (BOLTER; 

GRUSIN, 2000) interpenetrada às relações de “reciclagem cultural” (KLUSCINSKAS; 

MOSER, 2007).  
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 Disponível em: https://rumositaucultural.files.wordpress.com/2010/06/alckmar-dos-santos-a-criacao-poetico-

digital-no-brasil1.pdf 
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Todos os exemplos mobilizados nas páginas imediatamente anteriores são de textos 

que se inserem em diferentes contextos sócio-históricos, artísticos e culturais. Concebidos 

para serem divulgados em outras materialidades que não a digital, cada um a seu modo 

desestabiliza a natureza linear da escrita verbal. Poderíamos apontar ainda recursos como 

índices, sumários, rodapés, notas de fim, dentre outros, que também agregam ramificações aos 

textos e engendram esforços responsivos nos processos de leitura. Jornais, enciclopédias, 

dicionários de papeis, também são comumente apontados como exemplos de 

hipertextualidade.  

Já o hipertexto estruturado em rede, como observa Pierre Lévy (2008) em 

consonância com outros estudiosos, dada a sua constituição em nós (elementos 

informacionais, parágrafos, páginas, referências, notas, indicadores, sequências sonoras, 

imagens animadas etc.) e a interligação destes nós, operacionalizada via links, hiperlinks, de 

maneira muito veloz, apresenta uma forte “tendência à indistinção, à mistura das funções de 

leitura e de escrita” (LÉVY, 2008, p. 45). O que não significa, no entanto, uma completa 

identificação entre ambas. Em outras palavras, a leitura que se propõe do/no hipertexto é 

aquela que permite ao leitor: 

 

[...] se fazer autor de maneira mais profunda do que ao percorrer uma rede 

preestabelecida: ao participar da estruturação de um texto. Não apenas irá 

escolher quais links preexistentes serão usados, mas irá criar novos links, 

que terão um sentido para ele e que não terão sido pensados pelo criador do 

hiperdocumento. Há sistemas igualmente capazes de gravar os percursos e 

reforçar (tornar mais visíveis, por exemplo) ou enfraquecer os links de 

acordo com a forma pela qual são percorridos pela comunidade de 

navegadores. Finalmente, os leitores podem não apenas modificar os links, 

mas também acrescentar ou modificar nós (textos, imagens etc.), conectar 

um hiperdocumento a outro e dessa forma transformar em um único 

documento dois hipertextos que antes eram separados ou, de acordo com o 

ponto de vista, traçar links hipertextuais entre um grande número de 

documentos (LÉVY, 2008, p. 60). 

 

À medida que a escolha dos caminhos a serem trilhados pelo leitor é facultada pela 

hipertextualidade, alguns críticos aceitam que há certo enfraquecimento da “importância da 

instância autoral” (OLINTO, 2003, p. 71). Ora, é possível assentir que a leitura, em suas 

múltiplas possibilidades técnicas/estéticas, também se afigure como uma prática hipertextual, 

já que implica, dentre outros gestos, “em selecionar, em esquematizar, em construir uma rede 

de remissões internas ao texto, em associar a outros dados, em integrar as palavras e as 

imagens a uma memória pessoal em reconstrução permanente” (LÉVY, 2008, p.25). 

Entretanto, não se pode também negar que, diante do modelo hipertextual em formato digital, 
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“o leitor particular se vê, em cada passo da leitura, constrangido a escolher, e aquilo que 

constrói na sequência de eleições está individualizado de uma maneira diferente da 

individualização do texto em livro” (LADDAGA, 2002, p. 21). É, nesse sentido, que Laddaga 

(2002) assegura que nem o livro mais sofisticado em que há alguma hipertextualidade se 

poderia “comparar com o caso do hipertexto mais banal” (LADDAGA, 2002, p. 20).  

Na esteira deste pensamento, Katherine Hayles (2004), por meio de uma teoria 

comparativa das mídias impressa e digital, chega a enumerar diferentes aspectos que 

particularizam o hipertexto instanciado no digital sem que, contudo, aponte para um 

“binarismo” entre ambas as materialidades. Com ênfase na análise específica da mídia digital, 

Hayles (2004) chama a atenção para nove pontos, sobre os quais nos deteremos a seguir. 

O primeiro deles evidencia que os hipertextos digitais são imagens dinâmicas. Nas 

palavras da autora, são “redes”, “formas reticulares”. Sob este aspecto, a hipertextualidade 

está intrinsecamente ligada à “agência”, assim definida por Murray (2003, p. 127): 

 

Quando as coisas que fazemos trazem resultados tangíveis experimentamos 

o segundo prazer característico dos ambientes eletrônicos – o sentido da 

agência. Agência é a capacidade gratificante de realizar ações significativas 

e ver os resultados de nossas decisões e escolhas. [...] Esperamos sentir 

agência no computador quando damos um duplo clique sobre um arquivo e 

ele se abre diante de nós. 

  

Além de permitir ao leitor gerenciar os percursos (materiais) de leituras, o segundo 

aspecto elencado por Hayles (2004) expõe que os hipertextos também integram outros 

elementos culturais já existentes em outras materialidades, como por exemplo, a música, a 

fotografia etc. Outro traço identificado por Hayles (2004) consiste no fato de que os 

hipertextos eletrônicos são gerados através da “fragmentação” e “recombinação”. A autora 

destaca ainda os hipertextos digitais que possuem “profundidade”. Ao simular uma realidade 

tridimensional, estes, por sua vez, colocam em cena o “imediatismo” (immediacy) de que 

falam Bolter e Grusin (2000). Como já discutimos anteriormente, a experiência “imersiva” 

que é viabilizada pela lógica do imediatismo, cria, de acordo com Bolter e Grusin (2000), a 

“sensação de presença” ao desestabilizar a percepção da mediação entre o conteúdo e a sua 

materialidade. 

Hayles (2004) considera ainda que os hipertextos digitais são bilíngues, pois unem 

códigos ou linguagens de programação com a linguagem natural. Além disso, a autora destaca 

que os hipertextos digitais são mutáveis e transformáveis. Para ela, o que caracteriza a 

estrutura hipertextual é a sua “mutabilidade” ou “capacidade de contínua modificação”. Esse 
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ponto destacado por Hayles (2004) imbrica-se aos demais aspectos da hipertextualidade 

apontados por ela: o hipertexto eletrônico tem espaços para navegar; os hipertextos 

eletrônicos são escritos e lidos em ambientes cognitivos distribuídos (blogs, redes sociais) e 

por último, os hipertextos eletrônicos iniciam e exigem práticas de leitura “ciborgues”.  

Antes de refletirmos sobre estas práticas, acreditamos ser oportuno mobilizar, ainda, 

os princípios do hipertexto no meio digital, segundo Pierre Lévy (2004), de modo a 

colocarmos em questão a problemática da hipertextualidade enquanto aspecto da estética 

digital.  

 Em Tecnologias da inteligência, no capítulo intitulado “A metáfora do hipertexto”, 

Pierre-Lévy (2004, p. 15), expõe seis características do hipertexto. O primeiro deles é o 

princípio da metamorfose. Este traço hipertextual remete ao estado de mutação, construção e 

renegociação. Em outros termos, “sua composição e seu desenho estão permanentemente em 

jogo para os atores envolvidos, sejam eles humanos, palavras, imagens, traços de imagens ou 

de contexto, objetos técnicos, componentes destes objetos” (LÉVY, 2004, p. 15). Já o 

segundo princípio, o da heterogeneidade, coloca em questão a diversidade de nós e conexões 

de uma rede hipertextual:  

 
Na memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas sensações, 

modelos, etc., e as conexões serão lógicas, afetivas, etc. Na comunicação, as 

mensagens serão multimídias, multimodais; analógicas, digitais, etc. O 

processo sociotécnico colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças 

naturais de todos os tamanhos, com todos os tipos de associações que 

pudermos imaginar entre estes elementos (LÉVY, 2004, p. 15). 

 

Além da heterogeneidade que compõe a rede hipertextual, instala-se também o 

“princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas”, segundo o qual, nas palavras de Lévy 

(2004, p. 16), os hipertextos apresentam um modo de composição “fractal”, pelo fato de que 

os nós ou conexões também podem ser formados a partir de outras redes de nós e conexões. 

Soma-se a este aspecto tentacular o “princípio da exterioridade” que, por sua vez, aponta para 

a possibilidade de “adição de novos elementos, conexões com outras redes, excitação de 

elementos terminais (captadores), etc” (LÉVY, 2004, p. 16), da qual decorre o crescimento 

contínuo da rede. Entrelaça-se, a este princípio, o último apontado por Lévy (2004), que é o 

de “topologia”. Segundo este, a rede hipertextual é entendida como espaço aberto, 

indeterminado e em constante transformação. Desse aspecto “topológico”, em que “tudo 

funciona por proximidade” (LÉVY, 2004, p. 16), desdobra-se o último princípio, que é o da 

mobilidade dos centros: 
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A rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos centros 

que são como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando de um nó a 

outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pequenas raízes, 

de rizomas, finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa 

qualquer com detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à 

frente outras paisagens do sentido (LÉVY, 2004, p. 16). 

  

Estas reflexões teóricas a respeito do hipertexto estruturado em rede são muito 

produtivas para a reflexão acerca do literário inscrito no digital. Entretanto, não poderíamos 

deixar de levar em conta o fato de que alguns teóricos, como Espen Aarseth (1997), por 

exemplo, problematizam as noções de hipertexto, sobretudo aquelas mobilizadas nos estudos 

norte-americanos de início da década de 1990. Para Aarseth (1997), a grande problemática 

das definições, mais recorrentes, reside no fato de que grande parte daquilo que é apontado 

como princípio da rede hipertextual, pode ser localizada em (hiper)textos que se inscrevem 

também em outras materialidades. Em seu conhecido livro, Cybertext: Perspectives on 

Ergodic Literature, o autor argumenta que os designativos “não-linearidade” e 

“interatividade”, comumente empregados para definir a hipertextualidade, são os principais 

causadores de certas objeções. Como explica Aarseth (1997, p. 46): 

 

A objeção mais grave ao conceito de textualidade não-linear é seu corolário 

implícito de textualidade linear. Como um texto pode ser linear? Claramente, 

as propriedades físicas do códice não são suficientes para garantir como 

tantos experimentos em papel (por exemplo, Queneau 1961). Além disso, 

qualquer livro pode ser aberto em qualquer página e pode ser iniciado a 

qualquer momento. A forma do livro, então, não é intrinsecamente. Acesso 

aleatório linear, não linear mas, mais precisamente, aleatório da terminologia 

do computador). O livro é bem adequado ao discurso linear mas é tão 

complacente em relação ao discurso não-linear, quanto uma enciclopédia ou 

uma história de caminho de bifurcação71
. 

 

Para além de um problema didático, o autor enxerga nestas observações a necessidade 

de se propor novos termos/conceitos que apresentem maior consistência em termos de 

potencial analítico. Para ele, a ideia de “não-linearidade” é facilmente confundida com a 

“ambiguidade semântica” do texto linear. O que Aarseth (1997) pretende, então, é buscar a 

                                                           
71

 No original: “The gravest objection to the concept of nonlinear textuality is its implied corollary of linear 

textuality. How can a text be linear? Clearly, the physical properties of the codex is not enough to ensure it, as so 

many paper experiments (e.g., Queneau 1961) have shown. Furthermore, any book can be opened at any page 

and can be started at any point. The book form, then, is intrinsically neither linear nor nonlinear but, more 

precisely, random access (to borrow from computer terminology). The book is well suited to linear discourse but 

is just as accommodating toward nonlinear discourse, as an encyclopedia or a forking-path story”  
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superação de certas limitações teóricas quando propõe a construção de conceitos como 

“cibertexto” e “ergódico”.  

O termo cybertext, ou cibertexto, na tradução livre, foi criado por Aarseth (1997), a 

partir do conceito de “cibernética”, proposto por Norbert Wiener (1948). De acordo com 

Aarseth (1997), a perspectiva de Wiener ao teorizar a respeito do controle e da comunicação 

“no animal” e “na máquina”, inclui sistemas orgânicos e inorgânicos, o que torna possível 

pensar a cibertextualidade para além da textualidade digital. Nesse sentido, o pesquisador 

destaca que os cibertextos não são textos narrativos, uma vez que se organizam a partir de 

diferentes mecanismos que, por sua vez, retêm, em maior ou menor proporção, aspectos da 

narração. Dito de outro modo, “o conceito de cibertexto enfoca a organização mecânica do 

texto, postulando as complexidades do meio como uma parte integral do intercâmbio 

literário”
72

 (AARSETH, 1997, p. 1). Há que sublinhar que:  

 

Não é uma forma de texto ‘nova’, ‘revolucionária’, com capacidades que só 

se tornaram possíveis por meio da invenção do computador. Nem constitui 

uma quebra radical com a textualidade à moda antiga, embora pareça que 

sim. O cibertexto é uma perspectiva acerca de todas as formas de 

textualidade, um modo de expandir o âmbito dos estudos literários de forma 

a incluir fenômenos que hoje em dia se consideram exteriores ou 

marginalizados no campo da literatura73
 (AARSETH, 1997, p. 18) 

 

Ao salientar que o modelo de comunicação textual e os novos conceitos apresentados, 

não se limitam às textualidades digitais, o autor define como cibertextos todos os textos 

formulados através de mecanismos que possibilitam ao leitor/utilizador configurar 

caminhos/movimentos seletivos. Os cibertextos tornam-se, assim, verdadeiras “máquinas de 

produzir variedade de expressão” (AARSETH, 1997, p. 3). É essa expressão variável que 

implica, efetivamente, a “ergodicidade”. No processo cibertextual, como explica Aarseth 

(1997), o leitor/usuário realiza um esforço especial, “extranoemático”, para “atravessar” o 

texto, comumente descurado em muitas concepções de “leitura”. Esse trabalho, que vai além 

de movimentar com os olhos ou virar as páginas, é que compreende o fenômeno “ergódico”: 
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 No original: “the concept of cybertext focuses on the mechanical organization of the text, by positing the 

intricacies of the medium as an integral part of the literary exchange” 
73

 No original: “Cybertext, then, is not a ‘new’, ‘revolutionary’ form of text, with capabilities only made possible 

through the invention of the digital computer. Neither is it a radical break with old-fashioned textuality, although 

it would be easy to make it appear so. Cybertext is a perspective on all forms of textuality, a way to expand the 

scope of literary studies to include phenomena that today are perceived as outside of, or marginalized by, the 

field of literature”. 
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Durante o processo cibertextual, o usuário efetua uma sequência semiótica. 

Este movimento seletivo consiste em um trabalho ‘físico’ de construção, que 

os vários conceitos de ‘leitura’ não levam em conta. Este fenômeno eu 

chamo ergódico, usando um termo apropriado da física, cuja origem do 

grego – ergon e hodos –, significam "trabalho" e "caminho". Na literatura 

ergódica é necessário um esforço não trivial por parte do leitor para que seja 

capaz de atravessar o texto. Se a literatura ergódica faz sentido como um 

conceito, também deve haver uma literatura não-ergódica, em que o esforço 

para atravessar o texto é trivial, sem que haja responsabilidades 

“extranoemáticas” por parte do leitor, exceto (por exemplo) o movimento 

dos olhos ou o passar arbitrário de páginas
 74

 (AARSETH, 1997, p. 1-2). 

 

A literatura ergódica demanda, assim, um leitor, cujo papel, de acordo com Aarseth 

(1997, p. 5), se aproxima do universo dos (vídeo)jogos: ao jogador/leitor é permitido, no jogo 

do mundo (ou vice-versa), isto é, na experiência leitora, “explorar, perder-se e descobrir 

caminhos secretos, não no sentido metafórico, mas através das próprias estruturas 

(topo)lógicas da maquinaria textual”. Todo texto, como o próprio autor esclarece, pode 

direcionar o leitor, por meio de convenções, mecanismos ou interações sociais. Entretanto, 

textos “descontínuos” e de “bifurcação”, como são os cibertextos, requisitam uma prática de 

leitura que imbrique às teias de relações comumente estabelecidas para criar significados, 

também intervenções no âmbito de sua “formalização material”. Logo, o fenômeno ergódico 

pode ser apreendido/analisado em uma dada textualidade, a partir daquilo que se poderia 

chamar com Aarseth (1997), de textons (encadeamentos existentes no texto, da maneira como 

são percebidos pelo leitor), ou de scriptons (encadeamentos formados/modificados pela 

intervenção “física” dos leitores na materialidade do texto). 

 De acordo com Arseth (1997, p. 64), é possível enumerar pelo menos quatro 

modalidades cibertextuais, concernentes às funções desempenhadas pelo leitor/usuário: 

interpretativa, exploratória, configurativa e textônica. Além da função interpretativa que está 

presente em todos os textos e diz respeito, principalmente, às escolhas feitas pelo leitor, 

relacionadas ao significado, alguns textos apresentam ainda funções adicionais. No caso da 

exploratória, compete ao leitor as escolhas estratégicas dos caminhos/ações alternativos. Na 

modalidade “configurativa”, o leitor/usuário reorganiza os textons através da escolha ou 

                                                           
74

 No original: “During the cybertextual process, the user will have effectuated a semiotic sequence, and this 

selective movement is a work of physical construction that the various concepts of "reading" do not account for. 

This phenomenon I call ergodic, using a term appropriated from physics that derives from the Greek words 

ergon and hodos, meaning "work" and "path." In ergodic literature, nontrivial effort is required to allow the 

reader to traverse the text. If ergodic literature is to make sense as a concept, there must also be nonergodic 

literature, where the effort to traverse the text is trivial, with no extranoematic responsibilities placed on the 

reader except (for example) eye movement and the periodic or arbitrary turning of page”. 
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criação de spcriptons. Por fim, na função “textônica”, ao leitor/usuário é permitido ampliar ou 

modificar o texto, textons, inserindo a própria escrita e/ou programação. 

Esta multiplicidade de conceitos expostos e discutidos por Aarseth (1997), 

amplamente aceita por muitos estudiosos, apresenta-se, segundo ele, em estado de abertura e 

de processo. Nesse sentido, gostaríamos de trazer que, embora Arseth (1997) deprecie os usos 

dos termos “interativo/interatividade” para lidar com os “cibertextos”, neste estudo, ficamos 

com a sugestão de George Landow (2006): tanto o neologismo “ergódico”, quanto a palavra 

“interativo”, são úteis e podem ser empregados para indicar que o usuário do computador [ou 

de qualquer outro dispositivo digital] tem o poder de intervir no reprocessamento das 

textualidades, quando estas permitem/exigem. Convimos que ambos os termos podem ser 

muito férteis para se explorar textualidades variadas, sobretudo, aquelas inscritas no digital. O 

corpus eleito por Aarseth (1997) em suas análises, contempla, por exemplo, obras que se 

inscrevem em diferentes materialidades: o I-ching (1122-770 a.C), os Caligramas, de 

Apollinaire (início do século XX), O jogo da amarelinha, de Cortázar (1963), a hiperficção 

Afternoon, a story, de Michael Joyce (1990), dentre outros, que apontam para a abrangência e 

pertinência de suas proposições.  

Embora não seja contemplado por Aarseth (1997), um exemplo paradigmático de obra 

impressa que, comumente é tomada como metáfora do literário no digital, é o conto O jardim 

de veredas que se bifurcam, de Jorge Luis Borges (2007). Nele, a trama de “tempos que se 

aproximam, se bifurcam, se cortam ou que secularmente se ignoram, abrange todas as 

possibilidades.” (BORGES, 2007, p. 92).  

As reflexões mobilizadas neste capítulo, do hipertexto ao cibertexto e destes à 

literatura ergódica ou digital, não descuram, por um lado, a flexibilidade e a dinâmica que das 

textualidades literárias podem apresentar em outras materialidades. Por outro lado, 

reverberamos que “as novas tecnologias modificam nossa experiência do mundo, porque elas 

mudam, na realidade, as próprias condições da experiência estética” (KLUSCINSKAS; 

MOSER, 2007, p. 28). Evidentemente, como dito antes, uma concepção de literatura 

arraigada nos “parâmetros” que definem a produção, circulação, fruição e valoração do 

literário consolidados com a cultura impressa, não contempla muitas dessas práticas criativas 

que exploram, de diferentes maneiras, as (im)possibilidades expressivas do digital. É por esse 

motivo que, desde o princípio, apostamos no paradigma “expandido” para discutirmos 

algumas “inespecificidades” desse tipo de literatura, cuja função da palavra: 
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[...] não é mais a de inaugurar sozinha um mundo a ser fruído pelo leitor, 

mas sim a de reconfigurar-se, a própria palavra, em meio aos demais 

significantes (sons, imagens, interatividades etc.) na elaboração dos espaços 

de textualização (ou seja, de leitura) (SANTOS; SALES, 2011, p. 20). 

 

Isso posto, dentre tantas outras questões que ainda poderiam ser formuladas, urge 

colocarmos em discussão o status da literatura digital no Brasil e o modo como a crítica tem 

lidado com estas textualidades. Esta reflexão se organiza no tópico que se segue. 

 

 

3.1: “Inespecificidades” da literatura digital no Brasil 

 

 

Em “Notícia da atual literatura brasileira digital”, publicado em 2011, Alckmar Luiz 

dos Santos e Cristiano de Sales (também criadores digitais) captam os principais aspectos da 

produção e recepção dessa literatura no Brasil. Este texto é interessante para as nossas 

reflexões, já que o distanciamento temporal – quase dez anos de sua publicação –, permite 

observar algumas transformações/acomodações dessa criação literária no cenário nacional, 

desde o início do século XXI. 

Sales e Santos (2011) em seu diagnóstico identificam diversas lacunas no cenário 

literário (brasileiro) digital. No que tange à criação literária digital, os autores apontam como 

problema mais visível em algumas obras a relação discrepante entre o verbal e o digital: 

 

Com muita frequência, encontramos na internete criações que se utilizam de 

recursos técnicos do computador apenas para exibir e/ou ilustrar 

composições escritas, utilizando procedimentos que não incorporam, de fato, 

as lógicas digitais aos processos de criação, muito menos estabelecem um 

diálogo profundo entre digital e verbal. Estes ficam separados, dentro da 

criação, como se estivessem em compartimentos estanques. E muito menos 

buscam deslocar as lógicas digitais, acomodando-as à expressão literária. 

São projetos que, verdadeiramente, ainda não se deram conta das 

possibilidades de entrelaçamento, das complexidades dos diferentes 

significantes e linguagens postos à disposição pelas tecnologias informáticas 

(SALES; SANTOS, 2011, p. 21). 

 

Como exemplo da problemática exposta, os autores destacam certos “vídeo-poemas” 

que, segundo eles, “pretendem o direito de levar o nome de poemas pelo simples fato de 

fazerem as imagens girarem em torno de palavras, sem que umas e outras consigam ir além da 

mera e simples justaposição” (SALES; SALTOS, 2011, p. 22). Embora não seja mencionado 
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pelos autores, um caso expressivo desta desarticulação entre o digital e o verbal é a “antologia 

digital” Enter, organizada por Heloísa Buarque de Hollanda em 2009, ainda hoje disponível 

na página abaixo captada. 

 

 

Figura 28: Enter, “antologia digital” organizada por Heloísa Buarque de Hollanda (2009)
75

. 

 

Esta antologia contempla trabalhos de 37 autores, dentre os quais, Andréa del Fuego, 

Daniel Pellizzari, Bruna Beber, Marcelino Freire, Ana Paula Maia, Carol Bensimon, Joca 

Reiners Terron e outros. Os objetivos de Enter, segundo a organizadora, consistiam em 

“explorar nesse trabalho as possibilidades que a web oferece como a animação de textos, o 

uso de som, vídeo, remixagens, [...] sobretudo, oferecer uma oportunidade de descoberta do 

prazer da palavra no ambiente www” (HOLANDA, 2009, p. 8). Entretanto, chama-nos a 

atenção o fato de que não há, nos textos selecionados, concatenação entre “o verbal e o 

digital”, retomando aqui a expressão de Sales e Santos (2011). Textos, áudios da vocalização 

dos textos, vídeos e imagens estão todos dispostos separadamente, como ilustra a imagem 

abaixo: 

 

                                                           
75 Disponível em: http://www.oinstituto.org.br/enter/ 
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Figura 29: Enter, “antologia digital” organizada por Heloísa Buarque de Hollanda (2009)
76

. 

 

O exemplo acima exposto é de Marcelino Freire e consiste na veiculação do conto 

“Homo erectus”, que também integra o livro BaléRalé (2003). A página, como é notável na 

figura 29, formaliza-se de modo estanque e compartimentado: a pequena biografia do autor e 

o texto literário organizam-se em colunas. No canto superior direito da página é possível ter 

acesso à leitura vocalizada do conto e logo abaixo à animação gráfica feita por Rodrigo 

Burdman. Todos os trabalhos reunidos em Enter apresentam-se de modo semelhante.  

A despeito dos objetivos propostos para a antologia, ao final da “Apresentação” a 

organizadora assume “a certeza de que não existe tal coisa como uma literatura de internet. 

Mas que existe sim, um novo ambiente, com um horizonte de possibilidades de expressão 

inéditas, ainda com frágeis limites de governança [...]” (HOLANDA, 2009, p. 8). As 

textualidades que compõem Enter podem até assumir a condição de “literatura em meio 

digital”, mas não de “literatura digital”.  

Outra interessante observação feita por Alckmar Luiz dos Santos e Cristiano de Sales 

(2011) no texto crítico já mencionado é:  

 

[...] há muitos poucos criadores digitais, no Brasil, fazendo uma obra 

literária, obra no sentido de construção de uma trajetória de criações que se 

mescla à vida intelectual e pessoal do artista (no sentido com que falamos da 

totalidade obra de um escritor). Não há muitos nomes que poderiam ser 

arrolados (SALES; SANTOS, 2011, p. 20). 

                                                           
76 Disponível em: http://www.oinstituto.org.br/enter/ 
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Wilton Azevedo, Giselle Beiguelman, André Vallias e os próprios autores estão dentre 

os nomes de criadores digitais que podem ser apontados como expressivos no contexto 

captado pelo referido estudo que nos serve de apoio. Se, do lado da criação literária digital, 

poucas eram as obras que realizavam a contento a imbricação da “matéria verbal” (SALES; 

SANTOS, 2011) com as potencialidades do digital, no que tange à crítica a essa produção, por 

outro lado, também não havia “quase nada a falar” (SALES; SANTOS, 2011, p. 27). Assim, 

além da “necessidade de um mapeamento maior e mais elaborado de procedimentos 

ergonômicos para as telas, para que se possa evitar um indesejável obscurecimento dos 

processos interativos e automáticos” (SALES; SANTOS, 2011, p. 26), os autores chamam a 

atenção para a “dificuldade em recuperarmos, numa simples busca na internete, os artistas que 

admitem estar elaborando criações literárias digitais” (SALES; SANTOS, 2011, p. 20). É por 

estas e outras constatações, que os pesquisadores chegaram à conclusão de que havia:  

 

[...] uma quase perfeita simetria entre criadores literários, de um lado, e 

críticos e teóricos, de outro: se estes não entenderam ainda o papel das 

tecnologias digitais no diálogo com as técnicas de criação verbal, aqueles 

ainda não atinaram com o papel da matéria verbal também como elemento de 

provocação e de instigação para as tecnologias digitais (SALES; SANTOS, 

2011, p. 20). 

 

Há quase uma década desta apreciação, não poderíamos deixar de enfatizar que alguns 

descompassos acima elencados, em significativa proporção, vêm sendo enfrentados e já 

contamos com diversos avanços. Ganham destaque especial as contribuições do projeto de 

criação do “Observatório da Literatura Digital Brasileira”, coordenado pela Profa. Dra. 

Rejane C. Rocha (CECH/UFSCar), líder do grupo de estudos “Literatura e tempo presente” 

(CNPq), disponível na página abaixo captada: 
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Figura 30: Captura de tela de página “Atlas: literatura digital brasileira”
77

. 

 

Além da recuperação, mapeamento e visibilidade a muitas obras literárias digitais 

brasileiras, algumas das quais, de difícil acesso, a página (sempre atualizada) também fornece 

(hiper)links que reconduzem à “literatura digital pelo mundo”. Estão disponíveis, ainda, 

diversas indicações de bibliografia especializada; um glossário contendo muitos conceitos 

operacionais valiosos para a reflexão acerca da literatura/cultura digitais; produções 

bibliográficas e pesquisas dos integrantes do projeto, dentre outras contribuições. Há que se 

destacar, também, a chamada contínua aos criadores literários digitais que queiram os seus 

trabalhos inseridos no “primeiro e (até o momento) único ‘Repositório da Literatura Digital 

Brasileira’”
78

. A sugestão é que se entre em contato com a equipe de pesquisadores pelo e-

mail “holodeck@gmail.com”.  

Em entrevista concedida à revista Mafuá (2019)
79

, a coordenadora do projeto fala 

sobre o processo de criação do Repositório da Literatura Digital Brasileira, destaca os 

principais desafios e ressalta a importância do projeto no cenário literário nacional: 
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 Disponível em: https://atlasldigital.wordpress.com/ 
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 Informação disponível em: https://atlasldigital.wordpress.com/ 
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 Disponível em: https://mafua.ufsc.br/2019/entrevista-rejane-cristina-rocha/ 
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O projeto de construção do Repositório da Literatura Digital 

Brasileira nasce de uma urgência: preservar as obras literárias digitais que, 

por obsolescência dos softwares em que foram construídas – além de outros 

motivos – estão se perdendo e inviabilizando que contemos a história de 

parcela importante da literatura brasileira: uma parcela que expõe o 

surgimento de uma nova técnica e, quiçá, de uma nova linguagem e/ou 

novos gêneros literários. No entanto, esse projeto integra um projeto maior, 

de médio prazo, que é a criação de um Observatório da Literatura Digital 

Brasileira, que deverá continuar desenvolvendo as atividades de preservação 

das obras literárias digitais, mas que também deverá congregar pesquisas 

para compreender a produção brasileira, bem como elaborar estratégias para 

fomentar a criação e a leitura de obras literárias digitais (ROCHA, 2019, 

s/p). 

 

A obsolescência dos softwares é, de fato, um grande percalço. Diversas criações 

literárias digitais no Brasil, por exemplo, foram engendradas com o plug-in e aplicativo Adobe 

Flash Player, que até o final de 2020 não será mais distribuído, nem atualizado. 

Possivelmente, obras como Arteria, de Omar Khrouri e Fábio Oliveira Nunes; Dois palitos, 

de Samir Mesquita; Oratorio, de André Vallias; Um estudo em vermelho, Minicontos 

coloridos, de Marcelo Spalding; dentre muitos outros, terão o seu acesso comprometido. 

Dado o caráter ainda “incunabular” (a expressão de Rejane Rocha, 2014), isto é, ainda não 

consolidado da literatura digital no Brasil, um dos grandes desafios apontados pela 

coordenadora do referido projeto de criação do “Observatório da Literatura Digital Brasileira” 

é: 

 

[...] tentar construir uma definição de literatura digital que efetivamente parta 

de nossa realidade técnico-cultural-literária. Explico-me: a metalinguagem 

que tem se consolidado em torno da produção literária digital é de extração 

norte-americana; o protagonismo dos EUA no desenvolvimento das 

tecnologias informáticas tem se convertido, rapidamente, em um 

protagonismo também na produção dos objetos culturais que as mobilizam e, 

assim, as obras mais analisadas, bem como as reflexões teórico-críticas que 

mais circulam dizem respeito às especificidades dessa realidade norte-

americana. E em muitos casos os conceitos e definições desenvolvidos nesse 

contexto não comportam as especificidades da produção literária brasileira 

(ROCHA, 2019, s/p). 
 

Esse movimento dialético evidenciado pela autora, de se ter em vista a metalinguagem 

consolidada em torno da literatura digital produzida em outros países mais desenvolvidos 

tecnologicamente, sem desprezar as “inespecificidades” da produção literária nacional, é sem 

dúvida um caminho muito promissor tanto para a preservação/visibilidade, quanto para a 

compreensão e a legitimação do literário a que, no sentido estrito, se poderia chamar de digital 

no Brasil.  
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Vimos, com os dados das pesquisas mobilizadas neste capítulo, a dimensão de 

diversos percalços relacionados ao cenário tecnológico do Brasil no contexto atual. É, por tal 

motivo, que a autora não aponta para um conceito de literatura digital fechado ou acabado: a 

noção que exclui, por motivos já explicitados, a literatura digitalizada, contempla as obras que 

se produzem “pelo aproveitamento das potencialidades e pela resposta às limitações das novas 

mídias, digitais, na sua fatura, a partir de uma experimentação com o código informático ou, 

ainda, com as mídias digitais (plataformas, redes, aplicativo)” (ROCHA, 2019, s/p). 

Esta noção é extremamente interessante para pensarmos em uma diversidade de obras, 

não apenas nacionais, que, por exemplo, não seriam abarcadas em sua totalidade por uma 

definição, como a que está contida no mencionado (e importante) estudo de Katherine Hayles 

(2009), Literatura Eletrônica: novos desafios para o literário: “a literatura eletrônica, 

geralmente considerada excludente da literatura impressa que tenha sido digitalizada, é, por 

contraste, ‘nascida no meio digital’, um objeto de primeira geração criado pelo uso de um 

computador e (geralmente) lido em uma tela de computador.” (HAYLES, 2009, p. 20). 

Embora a distinção entre literatura “digitalizada” e “literatura eletrônica
80

” seja esclarecedora 

e abrangente, a ideia de “objeto de primeira geração” talvez já não consiga abarcar a realidade 

da produção literária digital brasileira.  

A noção de literatura digital apresentada por Rocha (2019, s/p) como um conceito “em 

eminência”, não descura as “limitações das novas mídias”, nem deixa de abarcar a 

experimentação com redes, aplicativos e plataformas. Isso amplia muito as possibilidades de 

discussão, uma vez que leva em conta o fato de muitas obras literárias digitais no país serem 

criadas a partir com softwares que não foram desenvolvidos para esse fim. O Fhash, em vias 

de descontinuação, é um exemplo. 

Esta observação toca em incontornáveis questões já levantadas por Vilém Flusser 

(1985), em Filosofia da Caixa Preta - Ensaios para uma futura filosofia da fotografia e 

recolocadas por Arlindo Machado (1997), em seu ensaio Repensando Flusser e as imagens 

técnicas:  

 

Em que nível de competência tecnológica deve operar um artista que 

pretende realizar uma intervenção verdadeiramente fundante? Deve operar 

ele apenas como usuário dos produtos colocados no mercado pela indústria 

da eletrônica? Deve operar ele como engenheiro ou programador, de modo a 

poder construir as máquinas e os programas necessários para dar forma a 

suas ideias estéticas? Ou ainda deve operar ele no plano da negatividade, 
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 É a literatura a que neste trabalho, em consenso com Rocha (2019) e outros estudiosos, optamos por chamar de 

de literatura digital. 
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como alguém que se recusa a fazer uma utilização legitimadora da 

tecnologia? (MACHADO, 1997, s/p)  

 

Pensar sobre estas interrogações tem sido um desafio para muitos estudiosos desde a 

emergência/popularização das mídias digitais. A despeito dos percalços relacionados ao 

cenário, não apenas tecnológico, mas, sobretudo, político e social do Brasil atual – em alguns 

de seus aspectos escancarados com os dados da pesquisas mobilizadas no início deste capítulo 

– reiteramos as palavras de Arlindo Machado (1997), quando afirma que  

 

Existem diferentes maneiras de se lidar com um aparelho ou um programa e 

de lançar mão deles para um projeto estético. Algumas dessas utilizações se 

desviam em tal intensidade do projeto tecnológico original que equivalem a 

uma completa reinvenção do meio. [...] O que faz um verdadeiro criador, em 

vez de submeter-se simplesmente a um certo número de possibilidades 

impostas pelo aparato técnico, é subverter continuamente a função da 

máquina de que ele se utiliza, é manejá-la no sentido contrário de sua 

produtividade programada (MACHADO, 1997, s/p). 

 

Tendo isso em mente e considerando que a reflexão acerca de como se configura o 

literário no (contexto) digital, particularmente no cenário nacional, ainda é urgente e 

necessária, é que a análise do corpus selecionado, a ser realizada na próxima parte deste 

trabalho, parece-nos pertinente e atual. Como mencionamos anteriormente, “ler em um meio 

digital não é o mesmo que ler em um documento analógico, [...] o meio afeta tanto a maneira 

como nos identificamos como leitores quanto o processamento da leitura em si”
81

. Do 

impresso ao digital... ou vice-versa e, por fim, às “inespecificidades” do literário no digital, 

passaremos à análise/leitura crítica de Os famosos e os duendes da morte, de Ismael 

Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018). 
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 No original: “leer en un medio digital no es lo mismo que hacerlo en un documento analógico, [...] el soporte 

afecta tanto la forma que nos identificamos como lectores como en el procesamiento mismo de la lectura” 
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PARTE II – PROCURANDO SITUAR DOIS “CASOS” “INESPECÍFICOS” NO 

CONTEXTO DIGITAL: Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele, e 

Terminal, de Flávio Komatsu 

 

 As discussões desenvolvidas até aqui esboçam, de algum modo, as 

transformações/acomodações mais evidentes pelas quais tem passado a cultura, em geral, e a 

literatura, em particular, no contexto digital. Elas serão tomadas como o ponto de confluência 

para se investigar o lugar ocupado pelos romances eleitos como corpus de análise, no 

(contexto) digital. A discussão destes romances, fundamentada nas reflexões teórico-críticas 

mobilizadas na parte anterior, será desenvolvida de maneira a observar algumas questões que 

poderiam ser formuladas nos questionamentos a seguir: como cada obra responde (em suas 

opções temáticas/formais, em seus circuitos de sua produção, circulação, nas práticas de 

leitura que exige/motiva,) a um contexto de digitalização da textualidade e da cultura? 

 Em outras palavras, nesta parte deste trabalho faremos a análise de duas obras 

ficcionais da literatura brasileira que se insere na chamada contemporaneidade digital – Os 

famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu 

(2018). A despeito das particularidades que possui cada objeto literário que compõe o corpus 

deste estudo, talvez seja importante ressaltar, de antemão, um traço que os aproximam, para, 

nos capítulos que se seguem, nos determos em suas “inespecificidades”: além do contexto de 

publicação, cada uma opta por dialogar, de forma diversificada, com as possibilidades 

criativas no meio digital. Os famosos e os duendes da morte, de Ismael Caneppele, o faz ao 

mobilizar em sua fomalização estética/material, procedimentos multimídias e multimodais, 

engendrados em um cenário de convergência midiática e de reciclagem cultural. Como o 

livro, finalizado, foi publicado em formato impresso, evidentemente, as reflexões, mais 

estritas, acerca da literatura digital, não abarcariam as “apostas no inespecífico” que se 

afiguram neste romance. Daí termos apostado na sugestividade do “paradigma expansivo”, 

para analisarmos esta ficção.  

 Já Terminal, que também será abordado sob a égide da “inespecificidade”, é um dos 

poucos romances hiperficcionais que, até então, temos na literatura brasileira digital. Em que 

medida a interpenetração do verbal com o digital torna essa obra “um fruto estranho” – 

tomando de empréstimo a metáfora de Garramuño (2014) –, é o que, nas seções que se 

seguem, buscaremos investigar. Para tanto, as noções de hipertextualidade/cibertextualidade, 

multimodalidade, dentre outras abordadas nas seções anteriores, serão fundamentais.  
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Se, como aponta Jenkins (2009), um meio não exclui outro, mas na dinâmica da 

convergência, o ressignifica, o que estamos buscando com estas análises, que não descuram as 

relações entre o impresso e o digital, e ainda perscrutam as (im)possibilidades da expressão 

literária no digital, é, como dissemos inicialmente, endossar os diálogos e as reflexões que 

têm investido na expansão das fronteiras do literário, de modo a visibilizar/legitimar as 

textualidades que ainda carecem, por parte da crítica, de um olhar grande-ocular. 

 

 

1: Do digital ao impresso... ou vice-versa: “expansividade”, “deslocamentos” e rasuras 

em Os famosos e os duendes da morte  

 

 

Este capítulo se dedica à análise do romance Os famosos e os duendes da morte, de 

Ismael Caneppele, publicado em 2010, pela editora Iluminuras. Tomando como pressuposto 

as discussões teóricas e críticas delineadas na primeira parte deste estudo sobre o literário no 

(contexto) digital, nos propomos a investigar, dentre outros aspectos: de que forma esse 

romance lida, na sua fatura temática/formal, com a realidade cultural (digital)? Em outras 

palavras, de que modo a narrativa, que se inscreve na materialidade impressa, se coloca como 

processo, abertura e diálogo com as potencialidades do digital? De que maneira a expansão 

das fronteiras desse construto ficcional desobstrui certos “poros” entre o leitor, os processos 

de leitura e o universo ficcional? Quais os “efeitos e afetos” (GARRAMUÑO, 2014) que se 

desentranham dessa “expansividade” do artefato literário? 

Ciente de que os vieses de abordagem são múltiplos, optamos, a princípio, por 

estabelecer uma breve incursão no processo de criação de Os famosos e os duendes da morte. 

Essa opção leva em conta o fato de que tal percurso encerra algumas particularidades, 

sobretudo no que tange ao jogo das potencialidades entre o impresso e o digital, e estas abrem 

possibilidades de diálogo e reflexão sobre os questionamentos acima e outros que serão 

suscitados. 

  

 

1.1. Teias de conexões: o jogo das potencialidades entre o impresso e o digital no construto 

ficcional 
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Os famosos e os duendes da morte é o segundo romance de Ismael Caneppele. O 

autor, que também é ator e já desenvolveu diversos roteiros para cinema e teatro, teve como 

romance de estreia – Música para Quando as Luzes Se Apagam – publicado em 2007, pela 

editora Jabuticaba. É importante destacar que Caneppele também manteve um blog pessoal 

durante certo tempo – Ismael pele de cão – no qual divulgava, dentre outras coisas, as suas 

criações literárias. Em 2014, com a publicação de sua narrativa Só a exaustão traz a verdade, 

constituída, essencialmente, da reordenação de postagens no blog, a editora Pergamus exigiu 

que a página, até então disponibilizada no endereço www.ismaelcaneppele.wordpress.com, 

fosse encerrada.  

Os famosos e os duendes da morte é um romance que lida, não apenas na sua fatura 

temática/formal, com a realidade cultural digital. É, principalmente, no modo como a 

narrativa ata-se a outros “objetos dos novos meios” (MANOVICH, 2005, p. 58) e com eles 

entretece uma complexa teia de relações, que encontramos uma via de acesso importante para 

a apreensão das questões que permeiam a configuração do literário em contexto de digital.  

Publicado em formato impresso, a narrativa que transcorre em menos de cem 

páginas, integra um projeto do qual fazem parte o filme de título homônimo – primeiro 

longa-metragem de Esmir Filho, premiado como melhor filme no Festival do Rio 2009 e 

lançado comercialmente em 2010 –, vídeos no youtube, trilha sonora original, fotos e roteiro. 

O enredamento desse repertório aberto e dialógico oferece ao fruidor uma vertiginosa 

sucessão de percursos. Neste estudo, julgamos oportuno perscrutar os deslocamentos e 

“reciglagens” (KLUSCINSKAS; MOSER, 2007) engendrados nos circuitos de criação, 

inscrição, circulação e também na fruição/exploração do objeto ficcional de Caneppele 

(2010), a fim de colocar em cena o jogo das potencialidades entre o impresso e o digital.  

Há que se salientar que, embora a análise proposta detenha-se no texto ficcional, as 

fronteiras entre as diversas criações artísticas acima mencionadas (filme, vídeos, música, 

roteiro, fotos) são deliberadamente porosas. Como enfatiza Esmir Filho (2010, p. 15), “não 

existe essa bobeira de ler o livro primeiro, para depois ver o filme, ou saber o final, etc. É 

mais do que isso. Tudo dialoga e se complementa”. Assim, da diversidade de abordagens 

críticas que poderíamos adotar para compreender essa ficção, optamos por apreendê-la sob a 

égide da “inespecificidade” (GARRAMUÑO, 2014), por acreditarmos que essa “crítica em 

processo”, proposta por Garramuño (2014), sobre a qual já falamos em capítulo anterior, 

expande as perspectivas a respeito de gêneros e categorias consolidadas ao longo de uma 

tradição impressa – autor/autoria, obra, leitor, dentre outras –, assim como o próprio status 

do literário.  

http://www.ismaelcaneppele.wordpress.com/


 

 

 

 
112 

 

Com o esforço de pensar a desestabilização das fronteiras e a reconfiguração dos 

espaços inscricionais do literário, a partir dos deslocamentos que o construto ficcional de 

Caneppele (2010) instalam, é que tomaremos como ponto de partida das reflexões contidas 

neste tópico, um dos aspectos mais visíveis das apostas na “inespecficidade” 

(GARRAMUÑO, 2014): o entrecruzamento de meios e linguagens. Nessa travessia, 

buscaremos, ainda, evidenciar e aprofundar os “efeitos e afetos” (GARRAMUÑO, 2014) que 

se desentranham do enlace entre os paradigmas impresso e digital. 

O romance Os famosos e os duendes da morte apresenta um curioso processo de 

criação, cujos rastros foram deixados em diversos “documentos” processuais – entrevistas em 

diferentes revistas, vídeos, postagens em blogs, e outros. O acesso aos mecanismos desse 

processo criativo é, sem dúvida, facilitado pela internet. Digno de atenção, nesse sentido, é o 

fato de que a narrativa de Caneppele (2010) coaduna às ocorrências em que “o romance 

começa a ser adaptado antes mesmo de ter sido dado como concluído pelo escritor, podendo 

ocorrer aquela colaboração transartística de mídias [...] , levada a cabo por um diretor e um 

escritor que partilham um mesmo projeto” (FOLLAIN, 2010, p. 34). 

Em diversas entrevistas, Ismael Caneppele diz ter apresentado uma versão do 

romance, ainda inacabado, para o diretor Esmir Filho. O cineasta que até então havia dirigido 

vídeos experimentais e curta-metragens, interessou-se pelo manuscrito. Entretanto, o plano, 

segundo ele, “não era adaptá-lo, e sim criar um diálogo entre as palavras do livro e as imagens 

do filme, buscando sentimentos análogos para o leitor/espectador” (FILHO, 2010, p. 15). Essa 

ideia é confirmada por Ismael Caneppele (2010), quando enfatiza que a relação entre o texto 

literário e o roteiro do longa-metragem, vai além de uma protocolar “transposição”: 

 

Em Os Famosos e os Duendes da Morte fica praticamente impossível falar 

sobre a transposição da prosa poética para o roteiro, uma vez que eu e Esmir 

nos debruçamos sobre um livro ainda não editado. Não foi exatamente uma 

transposição, mas um diálogo. Um livro que eu mesmo ainda não havia dado 

por encerrado e que, surpreendentemente, já estava virando filme. O fato de 

termos essa obra em aberto acrescido ao fato de eu não estar (ainda) 

plenamente satisfeito com ela, foi o que nos permitiu transitar com mais 

liberdade na criação do roteiro. (CANEPPELE, 2010, p. 11) 

 

Logo, resgatar a ideia de um “regime prático das artes” apresentada por Laddaga 

(2012), sobre a qual já refletimos, pode ser oportuno para pensarmos essa criação 

compartilhada. Vimos que, Laddaga (2012) assim como Canclini (2008; 2016); Kluscinscas e 

Moser (2007), Rancière (2011), Garramuño (2014), Follain (2010), dentre outros autores 

abordados, concordam que há na cena presente uma diversidade de “projetos artísticos” que 
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escapa às categorias e conceitos cristalizados pela crítica de arte, cinema, literatura. A atenção 

de Laddaga (2012) volta-se, mais detidamente, para as práticas colaborativas que envolvem 

artistas/escritores e a intervenção/participação de “não-especialistas”. É o que, de certo modo, 

aconteceu com o projeto pensado por Caneppele (2010), Esmir Filho (2010) e agenciado por 

várias mãos. 

Os fluxos multidirecionais entre livro, roteiro e filme, redimensiona cada objeto e faz 

com que o todo se complemente. Caneppele (2010, s/p) chega a dizer que: “o livro foi muito 

modificado depois que comecei a transformar em roteiro. Senti que algumas coisas 

precisavam ser menos explicadas, porque o filme já estava mostrando” (CANEPPELE, 2010, 

s/p). Cumpre, no entanto, salientar que o autor teve de lidar com a rejeição de diversas 

editoras e chegou a publicar, às suas expensas, as duas primeiras edições do romance, para 

que o público tivesse acesso ao livro quando o filme estivesse em exibição nos festivais de 

cinema: “o livro só foi editado pela ‘Iluminuras’ [...] quando o filme já tava pra lançar no 

cinema comercialmente, não foi nem na época dos festivais” (CANEPPELE, 2013, s/p). 

Se observarmos as capas das duas edições do romance (2010 e 2014), publicadas por 

essa editora, já encontraremos pistas acerca da teia de relações que se estabelece entre o texto 

impresso e outras linguagens/materialidades. As capturas de imagem que se seguem, dizem 

respeito a duas cenas distintas do fílme, nas quais Caneppele aparece atuando como 

personagem (Julian): 

 

  

Figura 31: Capas das duas edições do romance Os famosos e os duendes da morte, de Ismael 

Caneppele, publicadas pela editora Iluminuras em 2010 e em 2014, respectivamente
82
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Embora não seja nosso objetivo aprofundar a discussão sobre o trabalho 

cinematográfico, algumas estratégias mobilizadas na elaboração do roteiro do longa-

metragem serão revisitadas, por acharem-se mutuamente imbricadas à materialidade do texto 

ficcional. É evidente que o cinema, assim como a literatura, não está imune às transformações 

engendradas/potencializadas pela experimentação com as novas possibilidades tecnológicas 

na contemporaneidade. Lev Manovich (2010, s/p), por exemplo, chega a afirmar que “a mídia 

digital redefine a verdadeira identidade do cinema”, uma vez que “praticamente tudo pode ser 

simulado em um computador”. Dada a diversidade de recursos disponíveis, 

  

[...] na atualidade é possível gerar em sua totalidade cenas fotorrealistas com 

um computador usando animação 3D; modificar quadros individuais ou 

cenas completas com a ajuda de um programa de design; cortar, colar, 

aumentar e unir imagens de filmes digitalizados a algo que, apesar de nunca 

ter sido filmado, tenha perfeita credibilidade fotográfica (MANOVICH, 

2010, s/p). 

 

Importa ressaltar que o cinema “desde o início foi experimental ao combinar meios e 

também ao multiplicar os formatos de exibição” (MACIEL, 2010, s/p). Por outro lado, não 

poderíamos deixar de observar que no contexto digital algumas transformações no processo 

de criação, circulação e fruição de obras fílmicas, como observa Manovich (2010, s/p), 

acentuam a “crise de identidade do cinema” e desafiam “os termos e categorias empregados 

para teorizar sobre o seu passado”.  

No caso do filme Os famosos e os duendes da morte, por exemplo, o que se tem é um 

misto de texturas – película 35mm, Super-8mm e vídeo –, não menos desafiador. O elenco 

principal também composto por atores não profissionais, cuja seleção, segundo Esmir Filho 

(2010), efetivou-se por meio de pesquisas em blogs, fotologs e flicker, cujo propósito era 

escolher adolescentes que “tivessem a experiência de morar em uma cidade pequena do Rio 

Grande do Sul e compartilhassem as mesmas angústias dos personagens” (FILHO, 2010, s/p). 

A ideia de Ismael Caneppele atuar como Julian, ainda de acordo com o cineasta, surgiu 

durante o roteiro: 

 

Natural que eu convidasse Ismael para o papel, pois é como se ele visitasse 

no cinema seu próprio eu do livro. É o autor do livro encontrando a si 

mesmo no filme. Da mesma forma, o movimento contrário também 
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aconteceu. O melhor amigo virtual do menino no filme era | E.F | (Esmir 

Filho). Eu me materializava na ficção para instigá-lo, provocálo, testar seus 

limites. No livro, | E.F | também surgiu. Da mesma forma, os vídeos de 

Jingle Jangle postados na internet (www.youtube. com/JJingleJangle) 

tornaram-se acessíveis para o menino, tanto no filme quanto no livro. As 

barreiras estavam sendo rompidas. Real e virtual, ficção e vida, misturavam-

se (FILHO, 2010, s/p). 

 

A imagem cinematográfica abaixo captada mostra a atuação de Esmir Filho, 

enquanto o amigo virtual “E.F.” do protagonista, Mr. Tambourine Man: 

 

 

Figura 32: Esmir Filho atuando no filme Os famosos e os duendes da morte como “E.F.”, amigo virtual de Mr. 

Tambourine Man, personagem protagonista 

 

À medida que diferentes linguagens e materialidades se imbricam na configuração 

dos objetos estético/culturais postos em situação, longe de instaurarem relações verticalizadas 

ou de exclusão, mutuamente se ressignificam. A metáfora da “reciclagem” proposta por 

Kluscinskas e Moser (2007) torna-se, assim, produtiva para a exploração dos deslocamentos 

desencadeados. Em capítulo anterior deste trabalho, vimos que o processo reciclador assenta-

se na própria lógica de emergência das novas mídias, precisamente, naquilo que Bolter e 

Grusin (2000) chamam de “remidiação”. Não é difícil reconhecer, como observaram os 

autores, que “novas mídias” não substituem aquelas mais “antigas”, mas desencadeiam 

mecanismos de “readaptação” e “redirecionamentos”. 

Embora a narrativa de Caneppele se inscreva na materialidade impressa, as estratégias 

de interação entre o impresso e o digital, pensadas a partir da combinação de diferentes meios 

e linguagens, multiplicam as “experiências sensoriais” (LÉVY, 2008) propostas ao fruidor. 

Sob este aspecto o projeto estético de Caneppele (2010) pode ser apreendido à luz do impulso 

transmidiático localizado por Jenkins (2009) no centro da “cultura da convergência”. Para 
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Jenkins (2009, p. 48), “a narrativa transmídia é a arte da criação de um universo”. Fazendo jus 

a essa concepção, a força criadora que envolve o trabalho colaborativo entre autor e diretor, 

impulsiona a concepção de um universo artístico/ficcional em múltiplas plataformas e em 

diversas linguagens: romance, roteiro, filme, vídeos do youtube, fotos, música, foram 

planejados/criados, organicamente, juntos. Todos se complementam e, entrelaçados, 

expandem e aprofundam os seus significados. Evidentemente, “a compreensão obtida por 

meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais 

consumo” (JENKINS, 2009, p. 151), já que o acesso a cada objeto estético/cultural, por mais 

que possa ser “autônomo”, “para viver uma experiência plena num universo ficcional, os 

consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores” (JENKINS, 2009, p. 151). 

Não se pode desconsiderar que, “apesar de todas as suas qualidades experimentais e 

inovadoras, a narrativa transmídia não é inteiramente nova” (JENKINS, 2009, p. 151). O que, 

contudo, estamos sugerindo é que o caráter programável da mídia digital, em boa medida, tem 

“favorecido” a inscrição/circulação dessas práticas artísticas/literárias que se constituem a 

partir da mobilização de diferentes materialidades e linguagens. Isso, contudo, não pressupõe 

que “a literatura e o livro tenham se tornado domínios residuais da cultura, cujas formas 

dominantes e emergentes seria, então, digital e multimídia” 
83

 (BAETENS; SÁNCHEZ-

MESA, 2015, p. ). No excerto abaixo, Caneppele (2010) ao destacar a experimentação com as 

possibilidades estéticas dos novos meios em Os famosos e os duendes da morte, também 

atenta para os “riscos” a que o universo ficcional, nesse caso, encontra-se exposto: 

 

Se tu pegar meu livro, vai ter um link pro youtube, então se tu quiser 

entender o universo do livro, você vai ser obrigado a correr pro computador. 

Se você quiser realmente mergulhar no universo do protagonista, eu como 

autor exijo que tu feche o livro e corra pro computador e veja um vídeo, mas 

isso é um grande risco, pois trabalhar com transmídia, você trabalha com 

descontrole, porque tudo é muito sedutor na internet. Como é que você vai 

escrever um livro e de repente você coloca um link de youtube? O link de 

youtube é um prato cheio pra pessoa largar teu livro, porque ela ta lendo seu 

livro, daí você estimula ela ir pro computador e lá, ela tem uma tonelada de 

links que vão seduzi-la para outro universo, então você já trabalha com a 

possibilidade da pessoa se desvencilhar de ti. Manda um leitor pro 

computador faz com que ele entre no seu e-mail, no seu facebook, que ele se 

afaste de sua obra (CANEPPELE, 2013, s/p). 

 

Sublinhe-se, na exposição de Caneppele (2013), a deliberada aposta em um universo 

ficcional que se coloca como processo aberto e se instala no terreno instável da 
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“inespecificidade” (GARRAMUÑO, 2014). Aqui, podemos evocar a metáfora do “fruto 

estranho” para nos desdobrarmos sobre este universo ficcional que, ao investir na expansão de 

suas fronteiras, desloca o espaço literário para além de seus limites. A própria noção de obra 

se vê, assim, reconfigurada nesse cenário de “convergência midiática” (JENKINS, 2009) e 

“reciclagem cultural” (KLUSCINSKAS; MOSER, 2007), já que “os próprios autores de 

livros estão inseridos nesse novo contexto em que se transformam de modo radical as formas 

de recepção dos textos, e toda uma tradição da prática da leitura cede lugar a outros modos de 

ler” (FOLLAIN, 2010, p. 29). 

Os endereços de vídeos que se inserem no enredo do romance estão, disponibilizados 

no youtube, no canal Jingle Jangle
84

(nickname
85

 da personagem interpretada por Tuane 

Eggers) e podem, efetivamente, ser visualizados. Segue, abaixo, o layout do canal: 

 

 

Figura 33: Screenshot
86

 do canal Jingle Jangle. 

 

No total, são 19 vídeos disponibilizados no canal, dos quais seis estão sugeridos na 

tessitura da narrativa e serão explorados com maior profundidade no decorrer da análise. 

Todos eles foram gravados e editados por Tuane Eggers e Ismael Canepelle. São vídeos muito 

curtos (entre 30 segundos e 2 minutos), sem falas e em alguns casos sequer há trilha sonora. 

Em seu artigo Melancolia in progress: uma leitura de Os famosos e os duendes da morte, 
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Rejane Rocha (2014) ao problematizar questões diversas ligadas às “possibilidades” e 

“limites” dos textos literários em contexto digital, perscruta os movimentos de “entrada” e 

“saída” – literal e simbolicamente – desencadeados pela urdidura da trama ficcional. Nesse 

ponto, a autora traz uma análise muito significativa, ao investigar os estes movimentos: 

 

Suspender a leitura do romance, assistir aos vídeos e voltar ao romance. 

Nesse percurso, diferentes estratégias se somaram na construção da 

ficcionalidade e ao “leitor, espectador, internauta” (Canclini, 2008) exigiu-se 

que mobilizasse diferentes modalidades perceptivas a fim de que pudesse ter 

acesso à totalidade dos significados produzidos por uma obra multimídia e 

multimodal, objeto característico de um contexto de convergência midiática 

(ROCHA, 2014, p. 284). 

 

Assim, enquanto espaço orgânico, poroso, aberto à multiplicidade, a narrativa, em 

sua intensa elasticidade, provoca desenquadramentos e deslocamentos diversos. À medida que 

as zonas fronteiriças entre livro, filme, vídeos, músicas, fotos, se desguarnecem, as relações 

hierárquicas, culturalmente estabelecidas entre estes elementos, também se diluem. É o 

processo a que Vera Follain (2010) chama de “desierarquização cultural”, cujo dinamismo é 

favorecido, como vimos, “pelas tecnologias digitais, que atingem as especificidades de cada 

linguagem, abalam a estabilidade dos suportes tradicionais, favorecendo o intercâmbio de 

recursos entre várias mídias” (FOLLAIN, 2010, p. 32). É na potência de significados que se 

instala no atravessamento de linguagens e meios, que reside a força da “inespecificidade” na 

constituição do universo artístico/literário de Caneppele (2010). Como sugere o autor: 

 

Se quiser que toda minha força esteja unicamente no filme, vai ser muito 

mais difícil disso acontecer. Tá no livro, tá no filme, tá na internet, tá nas 

músicas, nas fotos da Tuane. Tudo isso é diálogo, faz parte. E aí que tá. O Os 

famosos e os duendes da morte é o coletivo, o movimento, e sendo 

movimento ele fica mais forte e não morre (CANEPPELE, 2013, s/p). 

 

A ênfase dada ao “coletivo” e ao “movimento” na constituição do universo ficcional, 

nesse caso (in)específico, corrobora o descentramento da figura do autor e abre caminhos para 

a inserção dos leitores nas propostas de interação/interferência. Desnecessário é frisar que a 

descentralização da figura do autor não é exclusividade do cenário contemporâneo: “ao longo 

do século XX, a ideia de circularidade entre autor e leitor, de vicariedade de seus lugares, em 

oposição à concepção romântica do autor como alguém dotado de qualidades superiores que o 

distinguiriam do receptor, consolida-se” (FOLLAIN, 2010, p. 27). O que, contudo, estamos 

chamando a atenção é para o fato de que, às avessas da “ideologia do gênio criador” 
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(FOLLAIN, 2010, p. 27), detentor da prerrogativa da origem, cada vez mais “o texto vai 

deixando de ser visto como obra fechada em si, para ser considerado a partir de suas conexões 

no interior de uma ampla rede formada por inúmeros outros textos, de forma descentralizada” 

(FOLLAIN, 2010, p. 28). 

Assim, no que diz respeito a essas “conexões descentralizadas” (FOLLAIN, 2010) 

entre o literário e outras possibilidades tecnológicas é importante atentar também para o fato 

de que o vídeo, ao lado do cinema e do livro impresso, quase sempre constituiu um “’pequeno 

objeto’, flutuante, mal determinado, que não tem por trás de si uma verdadeira e ampla 

tradição de pesquisa (DUBOIS, 2004, p. 69). Esse lugar ambíguo e “intermediário”, ocupado 

pelo vídeo, na assertiva de Philippe Dubois (2004, p. 69), tem os seus lastros em múltiplos 

planos: histórico/econômico “(o vídeo surgiu entre o cinema, que o precedeu, e a imagem 

infográfica, que logo o superou e alijou, como se ele nunca tivesse passado de um parêntese 

frágil, transitório e marginal entre dois universos de imagens fortes e decisivos)”; estético 

“(ele se movimenta entre a ficção e o real, entre o filme e a televisão, entre a arte e a 

comunicação etc.)”; dentre outros. Tais observações conduzem à constatação de que “o vídeo 

acaba situado assim, numa perspectiva frequentemente comparativa, ao lado das outras 

formas de imagem como a pintura, as artes plásticas, a fotografia, o cinema, a televisão” 

(DUBOIS 2004, p. 73). 

O vídeo, na ampla acepção de Dubois (2004, p. 72), é “ao mesmo tempo e 

indistintamente (e daí uma de suas singularidades primeiras) o objeto e o ato que o constitui. 

Vídeo: uma imagem-ato. A imagem como olhar ou o olhar como imagem”. Esse domínio 

paradoxal da “imagem-ato” está ligado à própria terminologia da palavra: 

 

Video em latim é não só um verbo, como também um verbo conjugado, que 

corresponde à primeira pessoa do singular do indicativo presente do verbo 

ver. Dito de outro modo, video é o ato de olhar se exercendo, hic et nunc, por 

um sujeito em ação. Isso implica ao mesmo tempo uma ação em curso (um 

processo), um agente operando (um sujeito) e uma adequação temporal ao 

presente histórico: ‘eu vejo’ é algo que se faz ‘ao vivo’ (DUBOIS, 2004, p. 

72). 

 

O “ato de olhar” exercido por um “sujeito em ação”, como observamos no fragmento 

transcrito, aponta para o “além de”. Nesse sentido, quando o texto literário propõe o enlace 

entre a materialidade impressa e outras possibilidades de “travessia” (DUBOIS, 2004, p. 110), 

dentre as quais os vídeos no youtube, diversos questionamentos se nos colocam: quais os 

significados, também em trânsito, que advêm desse entrelaçamento como aposta na 
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construção do universo ficcional? Quando o leitor é “convidado” a transitar das páginas 

impressas para outros domínio cujas fronteiras se desbordam, quais os deslocamentos ou as 

(des)obstruções que se mostram na tessitura da narrativa? Quais os desdobramentos, os 

“efeitos e afetos” que resvalam dessa “forma de impertinência” (GARRAMUÑO, 2014)? 

Passemos, no tópico que se segue, à reflexão sobre estas e outras indagações que, 

eventualmente, emergirão. 

 

 

1.2 “Expansividade” e o seu reverso: deslocamentos e rasuras no (por meio do) fazer ficcional 

 

 

Para refletir acerca dos questionamentos levantados no final da seção anterior, 

optamos por traçar um percurso de leitura que coloque em cena o modo como a expansividade 

nas fronteiras de compartilhamento entre diferentes linguagens e meios – aqui pensada nos 

termos de Garramuño (2014), como “inespecificidade” –, permite a apreensão e a 

problematização de outros deslocamentos e o seu reverso: vozes, silêncios, formas/padrões, 

que obstruem, verticalizam, sedimentam e relegam à abjeção.  

O jogo das potencialidades internas e externas que se instala na tensão entre o livro 

impresso e as mídias digitais acentua a distensão nos “limites” do literário. Logo, o fio 

condutor das reflexões aqui contidas será a observação dos desdobramentos éticos/estéticos 

dessa elasticidade. Em outras palavras, buscaremos evidenciar e aprofundar os deslocamentos, 

“materiais” e simbólicos, que se desentranham do universo ficcional: os caminhos que se 

distendem (em múltiplos e maleáveis sentidos); os trânsitos da/na/pela narrativa; os corpos 

que se bifurcam (em nicknames, por exemplo); o desnudamento de opressões, violência, 

horror; o descortinar de formas de resistência/rasuras; a desarticulação de normas 

verticalizadas e/ou de padrões hegemônicos. 

Trata-se, no caso de Os famosos e os duendes da morte, de uma narrativa eivada de 

subjetividade, em que o vazio existencial e as angústias de um adolescente, em sua ânsia de 

vida, de (auto)descoberta e a urgência de pertencimento, ganham representação estética. 

Identificado na narrativa apenas pelo nickname – Mr. Tambourine Man – adotado para 

conectar-se com outras pessoas na internet, é esse personagem que narra as próprias 

experiências, rasuradas pela indizibilidade da dor decorrente da morte recente do pai. Luto e 

melancolia se imbricam à latência da solidão, agudizada pela consciência de inadaptação ao 
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espaço desagregador da pequena cidade onde vive com a mãe, mas recusa, veementemente, 

pertencer-se a ele.  

O fragmento textual que abre a narrativa, fornece importantes pistas acerca das 

(des)obstruções e das (i)mobilidades sob as quais a narrativa se inscreve. Como veremos mais 

detidamente, à revelia das forças coercivas e dos mecanismos de opressão que enclausuram o 

sujeito e tolhem a sua humanidade, a expansão do tecido literário à potência do encontro de 

diferentes linguagens, permite lançar outros olhares e ressignificar espaços de vivências e 

corpos subversivos que, como o “menino sem nome” e o “garoto sem pernas”, buscam existir 

com outras possibilidades: 

 

Naquela cidade cada um sonhava o segredo. O menino sem nome conheceu 

o garoto sem pernas. Ele não tinha pernas, mesmo assim, não precisava de 

ninguém para ir embora. Eles tentaram. O garoto sem pernas mostrou o 

mundo como conhecia. O que não tinha nome, embarcou. Como quem nunca 

mais quer voltar (CANEPPELE, 2010, p. 5). 

 

Desdobra-se deste excerto alguns eixos de significação que atravessarão todo o 

romance. É possível depreender, por exemplo, das noções de “embarque”, de “ir embora”, 

pelo menos três dimensões que se circunscrevem no enredo: uma delas, ancorada numa 

acepção geográfica, diz respeito à efetiva partida da cidade pelo protagonista; outro domínio 

está ligado à presença das mídias digitais no cotidiano desse personagem, que não apenas 

criam espaços de diálogo e de encontro com os amigos “de longe” (CANEPPELE, 2010), 

como significativamente contribuem para a materialização do primeiro viés semântico. 

Temos, ainda, outro nível de construção de significados que está relacionado à ideia de morte, 

mais especificamente, a autoaniquilação. Essa hipótese chega mesmo a ser cogitada, em um 

dado momento, pelo personagem principal e, de fato levada a cabo por outros personagens. É 

a presença quase espectral de dois suicidas – Jingle Jangle, o “menino sem nome” e Julian – 

que paira sobre o enredo até fundir-se completamente a Mr Tambourine, quando este opta por 

deixar a cidade, transpondo os seus limites físico-geográficos e toda a dimensão subjetiva que 

ela encerra.  

É a partir da condição de expurgado, de expelido da cidade não nomeada, que esse 

“menino” tenta reelaborar as mazelas/contradições humanas. Mais do que um percurso 

geográfico, “embarcar” assume, nesse caso, uma dimensão simbólica: a busca de sentido da 

própria existência. Essa busca, como veremos, se efetiva por meio de uma linguagem 

extremamente cindida e reticente, caótica como o deslanchar de uma perturbadora 
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consciência. A presença inquietante do “garoto sem pernas” – também identificado pelo 

codinome Jingle Jangle – paira continuamente sobre os acontecimentos, na condição de 

alguém que já está além de qualquer amarra, potencializando a tensão angustiante que 

caracteriza o percurso existencial e os conflitos identitários do protagonista. Em alguns 

momentos é como se houvesse uma completa fusão entre ambos: “Eu sentia em mim todas as 

marcas da tua face. A tua boca se abrindo era o meu sorriso querendo surgir. Os teus olhos 

chorando eram as minhas vontades que um dia tu também sentiu.” (CANEPPELE, 2010, p. 

59). 

Embora a fratura entre o “eu narrante” e o “eu narrado” não se mostre profunda, a 

posição de ulterioridade do narrador em relação aos fatos narrados faz com que muitas 

impressões se tornem fugidias, incertas, confusas; voláteis como a própria temporalidade da 

memória:  

 

Naquela noite tinha quase luz. A lua estava cheia. Naquela noite a noite não 

parecia noite [...]. A cidade se recolhendo no inverno. Eu não lembro o que 

era, provavelmente um daqueles seriados de fim de tarde que todo mundo 

assistia, mas ninguém confessava (CANEPPELE, 2010, p. 6).  

 

A “quase luz”, o recolhimento dos que habitam a cidade, o frio do inverno, acentuam a 

tonalidade obscura e melancólica que atravessa a narrativa. O espaço físico perde os seus 

contornos nítidos à medida que se projeta a partir da consciência dilacerada do personagem. 

Em outras palavras, os dados objetivos são introjetados pelo sujeito e se materializam na 

narrativa por meio uma perspectiva subjetiva que tenta reelaborar e (res)significar as suas 

experiências individuais. Fica evidente no tecido narrativo, a sugestão de um lugar asfixiante, 

em que o próprio tempo parece transcorrer circularmente, desnudando, assim, um contínuo 

processo de repetição:  

 

As estações, por mais definidas, pouco influenciavam na intensidade real dos 

acontecimentos e nada contribuíam para que alguma mudança real operasse 

sobre as pessoas e seus destinos. As vidas precisando se parecer para 

nenhuma chamar a atenção. Alguns partiam e, quando voltavam, se 

surpreendiam com a incapacidade de mudança que a cidade conservava. 

Prédios antigos davam lugar a construções utilitárias, árvores eram 

arrancadas para não sujar os carros e as gramas que cresciam entre os 

paralelepípedos sufocavam sob grossas camadas de asfalto, mas, por dentro, 

todos continuavam exatamente igualmente iguais. As mães perdendo os 

filhos. As meninas engravidando. Os idosos apodrecendo. Tudo tão 

depressa. Não é preciso ser velho para sentir o tempo (CANEPPELE, 2010, 

p. 9) 
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A estagnação e o isolamento do microcosmo acima delineado correspondem ao 

enclausuramento do sujeito que se vê interpelado a enfrentar a si mesmo. A única referência 

explícita a uma localização geográfica específica é a sugestão de que esse “lugar onde todos 

dormiam na mesma hora parar acordar o mesmo dia (CANEPPELE, 2010, p. 9) fica ao “Sul”: 

“Os trens, que antes passavam a cada duas horas, nunca mais nos acordariam no meio da 

noite. O tempo deles também era passado desde que as linhas que seguiam para o Norte 

haviam sido desativadas. Como consequência, ninguém mais desceu ao Sul” (CANEPPELE, 

2010, p. 9). 

Se os trilhos desativados condensam a imagem da estagnação e do isolamento da 

cidade, emblemática, nesse sentido, é também a figura da antiga ponte de metal sobre o rio 

Taquari. Desativada, ela subverte os sentidos de passagem: “ninguém gosta de ficar na ponte 

de ferro e ninguém gosta que os mais novos passem por lá. Eles têm medo que algum de nós 

caia e não volte nunca mais” (CANEPPELE, 2010, p. 55). “Cair” da ponte, “se não existisse 

vontade, medo, desânimo, tudo junto. Se fossem quedas. Se as partidas fossem acidentais” 

(CANEPPELE, 2010, p. 55). Penetrar no texto ficcional torna-se, assim, um gesto tão 

doloroso quanto a travessia da ponte: “seria preciso fechar os olhos na hora de atravessar a 

ponte de ferro para não enxergar todas as partidas que sempre fizeram parte daquela antiga 

estrutura de metal, madeira e ar. Todos os gritos que ela sufoca quando a queda atinge o rio”. 

(CANEPPELE, 2010, p. 36).  

À revelia das obstruções que se delineiam no espaço desagregador da cidade não 

nomeada, a narrativa aposta em estratégias de construção que garantem um espaço de diálogo 

sobre questões que ainda causam repúdio na sociedade, como, por exemplo, o suicídio. No 

construto ficcional, o despojamento a uma linguagem e a um meio específicos – a que 

estamos buscando apreender sob o conceito de “inespecificidade” proposto por Garramuño 

(2014) –, suscita diversos questionamentos e reflexões sobre a dimensão trágica da existência 

que permitem a significação do gesto suicida para além de qualquer direcionamento que se 

circunscreva a concepções morais genéricas/superficiais. Ainda que compreender/escrutinar 

as motivações, os anseios, o desespero do suicida constitua um esforço frágil, a sensibilidade 

estética com que a morte voluntária é representada no texto literário a reveste de peso e 

delicadeza. 

Diversas são as histórias trágicas de pessoas que “caíram” da “estrutura de metal”. 

Como dito, a dinâmica estética rompe com o silêncio sobre o autoaniquilamento e verbaliza o 

horror pela necessidade de representar a contrapelo. Uma passagem dolorosa é o suicídio da 

mãe de Ândreo, colega de escola de Mr. Tambourine Man: 
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A última que caiu foi a mãe do Ândreo, meu colega de escola. Ele chegou 

em casa e encontrou o bilhete da mãe explicando que a cama estava 

arrumada, que havia comiga pronta no fogão e uma porção de lasanhas 

congeladas no freezer, caso ele precisasse. E que tinha dinheiro sobre a 

geladeira. Ela escreveu que precisava com o pai dele e que demoraria voltal. 

O Ândreo ahcou estranho. O pai já estava morto havia dois anos. Ele 

chamou a vizinha, que era amiga da mae e ela disse que a tinha visto sair, 

não fazia muito tempo, e que havia ido na direção da ponte de ferro. Ele 

ficou preocupado e foi atrás dela. Quando chegou na ponte, viu que tudo 

estava deserto. Atravessou, olhando para o rio, e percebeu, na metade, um 

par de sapatos sobre a viga central. Era um sapato de mulher e era o sapato 

que a mãe usava para ir nas festas com o pai, na época em que ele era vivo e 

eles dançavam. [...] O Ândreo chamou o tio e, no final do dia, o resgate 

encontrou o corpo enroscado na rede de um pescador [...] (CANEPPELE, 

2010, p. 56). 

 

Esse exemplo nos leva a supor com Camus (2008) que o suicídio não é 

exclusivamente, como foi por muito tempo tratado, um fenômeno social: “há muitas causas 

para um suicídio e, de um modo geral, as mais aparentes não têm sido as mais eficazes” 

(CAMUS, 2008, p. 9). Desse modo, além do que não pode ser explicado, fica para o leitor e 

para Mr. Tambourine a necessidade de fixar o instante preciso da “queda”, ou nos termos de 

Camus (2008, p. 9), “o procedimento sutil em que o espírito se decidiu pela morte” e atribuir 

significação:  

 

Eu queria ter uma câmera escondida no exato lugar onde as quedas ocorrem 

para ver como eles fazem. Eu queria ter os últimos minutos deles, tentar 

entender o que passa pelos olhos quando percebem que tudo acabou. De 

verdade. Para sempre. Tudo, menos a vida. O último momento. O final. 

Quando, pela primeira e última vez, não há mais o chão. Quando não existe 

mais volta. Quando a queda apenas começou. Eu queria descobrir se, nesse 

último respiro antes do salto, ele se arrependeu. Eu queria saber se foi falta 

ou lucidez demais (CANEPPELE, 2010, 56-57). 

 

Na angústia de buscar a compreensão para o que se queda impassível, encontrar um 

sentido para a própria vida talvez seja uma das principais motivações do narrar a si mesmo. A 

impressão que se tem é de que as mortes, noticiadas cotidianamente pela rádio local, já se 

tornam, de certo modo, naturalizadas pelos habitantes: 

 

As pessoas recebendo, todos os dias, antes do sol nascer, a notícia daqueles 

que, a partir daquele dia, não estavam mais entre nós. O tempo passando 

rápido não precisava ser entendido por eles. A vida correndo para longe não 

interessava para os que decidiram permanecer no mesmo lugar. Continuar. 

Continuar. Continuar. O rio engolindo algumas existências onde as estradas 

não passavam. Não precisavam passar. Ninguém partiria. Os trilhos 
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abandonados os trens se esquecendo de nós à medida que também nos 

esquecíamos deles. Não acordávamos mais no meio da noite com o ruído de 

um vagão fora de hora (CANEPPELE, 2010p. 40). 

 

A rotina mórbida das pessoas nesse lugar, onde a “vida escorre” e onde as 

“existências” são engolidas, não sugere possibilidade de transformação. Esvaziada de 

qualquer perspectiva de redimensionamento, a imagem que se sobressai é a de um espaço 

distópico em que o próprio tempo parece estar aprisionado. Assim, o que o movimento de 

expansão da narrativa revela, ao trazer à tona as obstruções desse duro território, pode ser 

assustador. Transcrevemos a seguir, o relato trágico feito pelo guarda da cidade a Mr. 

Tambourine e Diego, no momento em que procuravam “um canto escuro para fumar 

[maconha] sem ninguém ver” (CANEPPELE, 2010, p. 19): 

 

Ele [o guarda] trazia o rádio de pilha embaixo do braço e tocava uma música 

alemã, antiga e arrastada, em alguma emissora difícil de ser captada. De vez 

em quando só ficavam os chiados e a música desaparecia completamente. 

Ficou um tempo tentando sintonizar uma nova estação e depois perguntou se 

a gente conhecia a garotinha neta dos Mallmann que havia perdido o braço 

naquela tarde [...]. Ele contou que o avô estava moendo cana junto da neta de 

cinco anos. Ele quis ensinar a menina a moer, mas ela não soltou quando o 

avô mandou e o braço entrou na máquina. E lá ficou. Ele disse que o avô 

ajuntou o membro da menina do chão, todo moído, beijando e chorando. E 

ela ficou sem braço porque não conseguiram costurar a tempo. Ela ficaria 

para sempre sem o braço. No final do dia, o velho, culpado, se pendurou em 

uma corda no porão da casa e foi embora (CANEPPELE, 2010, p.19-20). 

 

Fica latente na tragicicidade do relato a condição de abandono a que esses sujeitos 

estão expostos. A insuficiência de políticas sociais e a falência de suas funções 

protetivas/assistencialistas manifestam, no exemplo esboçado, um doloroso quadro agudizado 

pela injustiça e desproteção social. O retrocesso dos valores tradicionais resguardados, a 

precarização do trabalho, da saúde e também, como veremos mais adiante, da educação, 

compõe um cenário alheio a qualquer idealização, extremamente vulnerável às desigualdades, 

à violência, ao acaso e ao horror. Sendo assim, permanecer na cidade seria resignar-se a um 

futuro presumível e desesperançoso: 

 

Os destinos de todos os habitantes eram iguais, todos dormindo atrás das 

janelas fechadas da cidade cada vez mais fria. Talvez dormissem para 

sempre, congelados em sonhos. Ou ficariam para sempre observando nos o 

que nunca perceberiam em si. “Tu vai ficar velho e gordo, vendendo 

material de construção atrás do balcão da loja da tua mãe” (CANEPPELE, 

2010, p. 21). 
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A representação social, como observamos, é marcada por uma negatividade absurda. 

A circularidade dos discursos arraigados numa tradição que atravessa épocas, impera no 

sentido de tolher do sujeito a sua humanidade. Mr. Tambourine Man resiste a essa realidade 

inóspita que se lhe impõe. Fatalmente, a desintegração do meio social, em diversos 

momentos, o leva à errância. Se como afirma Certeau (1998, p. 183), “caminhar é ter falta de 

lugar”, o protagonista, movido pelo desejo latente de deixar a cidade, também perambula por 

espaços marginais, chegando a consumir entorpecentes, juntamente com o amigo Diego, 

“para poder ir para longe sem precisar partir” (CNEPPELE, 2010, p. 65). 

Essa sensação de estar longe sem que se tenha, de fato, partido, é potencializada pela 

presença das mídias digitais na vida cotidiana do personagem: 

 

Se eu não soubesse das. Se eu não soubesse de todos. Se eu não soubesse dos 

shows. Se eu não escutasse as estações vindo de longe e se, todos os dias, eu 

fosse apenas até onde eu pudesse ir. Se eu não conhecesse tudo o que existe 

onde nuna estarei, talvez existisse. Talvez existisse algum tipo de 

contentamento com o que fosse real (CANEPPELE, 2010, p. 22-23). 

 

A conexão com os amigos virtuais intensifica em Tambourine a consciência de 

inadequação da própria vida em um lugar onde se sente completamente expurgado. A 

caoticidade da linguagem revela que estar on-line, interagir com “os do longe”, enxergar “lá, 

no longe” possibilidades de se reinventar, de (re)descobrir outras formas de existência, são 

elementos decisivos nas reconfigurações dos fios de vida do personagem: 

 

Concectei, e encontrei os meus amigos. A noite guarda surpresas quando as 

pessoas certas estão on line ao esmo tempo. Havia os que moravam lá. Eles 

existiam, mas não. Vivíamos na mesma cidade, mas não. Havia vida longe 

de lá, e lá, no longe, alguém vivia a minha. Estar perto não é físico. Eles, os 

do longe, estavam quando eu precisava. Aguentavam quando nem eu 

mesmo. Riam quando contava sobre o meu mundo. Ouvíamos as mesmas 

músicas, viajávamos na mesma estação precisavam acordar nunca. Diziam 

que no longe não era preciso acordar. Longe é o lugar onde a gente pode 

viver de verdade (CANEPPELE, 2010, p. 11). 

 

Se “estar perto não é físico”, por outro lado, “nem tudo precisa estar para continuar 

existindo”. Ao passo que “lá, no longe” a vida acena, cá, dentro da casa, as marcas do passado 

abrigam a imagem do pai em um presente carregado de dor e melancolia. De acordo com 

Bachelard (2000, P. 27), “[...] é graças à casa que um grande número de nossas lembranças 

estão guardadas”. Evidentemente, a casa de Mr. Tambourine, cujo quarto, dentre outras 
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compartimentalizações, ganha destaque, é preenchido de significados pelas vivências 

evocadas/reelaboradas pela memória: 

 

Para eu não ter medo de dormir. Eu não tinha. Ele quase caiu da escada e ela 

quase gritou. Ele sempre ria toda vez que ela gritava. Ela gritava pouco. Ele 

era mais criança do que eu. Do que nós. Enfeitava o meu quarto com 

brinquedos que nunca teve, tentando viver em mim uma infância que lhe foi 

negada. Depois eu fiz quatorze e aquelas estrelas coladas sobre a cama eram 

as primeiras vergonhas quando meus colegas entravam no quarto e viam as 

coisas de criança que meu pai havia colocado. Ninguém nunca disse nada, 

mas era o que eles pensavam quando olhavam para cima e viam as estrelas 

de papel fosforescente grudadas no teto. Foi difícil arrancar. Sobrou uma, 

bem pequena, no canto, quase em cima da cama. Perto da janela. Só descobri 

que ainda estava lá muito tempo depois de ter arrancado as outras. Depois de 

meus olhos já estarem acostumados às noites escuras. No espaço vazio 

sobraram apenas as marcas do que não existe mais (CANEPPELE, 2010, p. 

7-8) 

 

O trabalho de luto diante da perda do pai aparece na narrativa, principalmente, por 

meio dos esforços de Tambourine Man em reelaborar o passado e buscar a compreensão das 

mazelas do presente. A ambientação do quarto sugere a dor indizível e a solidão agônica do 

personagem. A consciência desse vazio faz com que ele busque constantemente pelos “de 

longe” (CANEPPELE, 2010). Nesse ponto, os limites entre os chamados “real”, “imaginário” 

e “virtual” se borram. Logo, as rígidas demarcações espaciais – físicas/subjetivas – que 

enclausuram o sujeito na trama ficcional, se veem desestabilizadas ante a tensão com outras 

possibilidades de passagem: 

 

Os de longe são os que sabem quem eu sou. Um dias eles também tiveram 

medo do que hoje me assusta. Se existe vida depois da queda, eles são a 

certeza. Passam comigo a noite para eu não me sentir sozinho nas manhãs, 

quando a cidade fica ainda mais gelada, pequena e tão longe do mundo real 

que eu chego a me perguntar se ela existe de verdade. Eles ficam comigo e 

eu os entretenho, do meu jeito. De noite, eles fazem eu acreditar que a 

manhã nunca vai acontecer. Que não haverá escola. Nem cidade. Nem 

família. Tudo é muito mais simples do que. Partir, eles dizem, é apenas uma 

questão de. (CANEPPELE, 2010, p. 15). 

 

A consciência da solidão é amenizada com os diálogos e “encontros” propiciados 

pelo meio digital. A linguagem em sua carga altamente subjetiva, desnuda a sua própria 

insuficiência ante a urgência desse sujeito em encontrar-se a si mesmo, ainda que outro lugar: 

“eu tinha certeza de que, longe dali, alguém vivia a minha vida” (CANEPPELE, 2010, p. 66). 

Partir seria inevitável. São reveladoras, nesse sentido, as reflexões de Rejane Rocha (2014, p. 
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274), quando explicitam que “os significados do romance se constroem, então, em torno da 

oposição estar na cidade versus não estar na cidade (e sua correlata: partir versus ficar)”. 

A sugestão dada pelos “de longe” de que “existe vida depois da queda” reforça, mais 

uma vez, a metáfora da partida como esperança em um “vir a ser” melhor. Exemplo disso são 

os diálogos de Mr Tambourine Man com um dos amigos “virtuais” com os quais troca 

mensagens no MSN – “E. F.” –, considerado por ele “o melhor dos de longe” (CANEPPELE, 

2010, p. 42). Muito embora a arquitetura narrativa em nenhum momento explicite a 

correspondência dessas iniciais, Ismael Caneppele (2013), em entrevistas, chama a atenção 

para a possibilidade de encontro entre o personagem e um “interlocutor real”: 

 

Os diálogos de MSN do garoto também ganharam um interlocutor real, 

quando decidimos que nosso protagonista se comunicaria diretamente com o 

próprio Esmir Filho. Obra e criador se encontram quando E.F. ganha um 

significado exato e pessoal. Há tanto de Esmir arrancando o garoto daquela 

pequena cidade que não me restou outra opção senão materializá-lo também 

em livro (CANEPPELE, 2013, p. 11-12). 
 

Essa abertura ao diálogo com outras intensidades no texto ficcional que se expande, 

produz o esfumaçamento entre a ficção e aquilo que se supõe ser o “empírico” ou “real”. “E. 

F.”, a despeito de sua identificação (ou não) com Esmir Filho, exerce um papel fundamental 

nos desdobramentos do enredo, pois sob o pretexto de um suposto show de Dylan, instiga o 

protagonista a buscar outras possibilidades de vida fora da cidade: 

 

Eu precisa de qualquer coisa que fosse real. O canto direito do monitor 

piscou e foi mágica “E.F.” se conectar durante o dia.  

MR. TAMBOURINE MAN 

Te procurei tanto... 

E. F.  

Estou aqui 

MR. TAMBOURINE MAN 

É mesmo real o lance do Dylan tocar aí? 

E. F.  

Pode não ser real. Mas é verdade. 

MR. TAMBOURINE MAN 

Se eu for, tu espera por mim? 

E. F.  

Don’t think a twice. 

MR. TAMBOURINE MAN 

Tô muito nervoso cara. 

E. F.  

Don’t think a twice. 

MR. TAMBOURINE MAN 

É sério. Eu to pensando mesmo em ir. 

E. F.  
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Don’t think a twice. 

MR. TAMBOURINE MAN 

Será que é muita loucura? 

E. F.  

Don’t think a twice. 

MR. TAMBOURINE MAN 

É fácil ficar aí? 

E. F.  

I’ll give you shelter fron the storm... 

(E. F. está off line) 

(CANEPPELE, 2010, p. 51-52) 

 

Mais do que respostas, as canções de Dylan entram com força total desde a escolha do 

codinome do protagonista até a sua decisão, ao final do romance, de transpor os 

limites/limitações da pequena cidade: “‘E. F.’ me chamava para ir com ele. Eu me senti um. 

Pela primeira vez eu devia. Pela primeira vez parecia possível descobrir o que existia além” 

(CANEPPELE, 2010, p. 43).  

Assim, é importante sublinhar que a escolha de um nickname, nada aleatório, para a 

identificação do protagonista, assim como Jingle Janlge, reitera o desajuste desses 

personagens em relação aos valores tradicionais de um lugar onde “o que mais importa para 

as pessoas [...] é o nome completo” (CANEPPELE, 2010, p. 12 e 13); onde muitos ainda 

escutavam “rádios de pilha, sentados na varanda, vendo a noite chegar devagar de trás dos 

morros” (CANEPPELE, 2010, p. 33), além de falarem “mal dos computadores. Da perda de 

tempo que era passar horas sentado de frente para uma tela brilhante” (CANEPPELE, 2010, p. 

11). Perturbador é que esses discursos conservadores também são reproduzidos/legitimados 

nos espaços onde urgem ser problematizados: Wanda, a professora de literatura foi “quem 

primeiro falou sobre os perigos da internet. Ela via o mundo ser destruído pelos 

computadores” (CANEPPELE, 2010, p. 12). Para ela, em um futuro próximo, precisamente 

no instante em que “perdêssemos o contato com nossa escrita e o contato entre os membros da 

nossa família e a fraternidade entre os vizinhos” aconteceria “o fim da humanidade” 

(CANEPPELE, 2010, p. 12).  

A figura de Wanda pode ser tomada como metonímia de uma vida social regida por 

ideias e valores extremamente conservadores. O argumento de que as mudanças tecnológicas, 

numa lógica causal, destruiriam a humanidade, coloca-se em compasso com a manutenção de 

uma ordem vigente que já se mostra caduca. Wanda, por exemplo, chega a impor que os 

trabalhos de sua disciplina sejam “escritos à mão” (CANEPPELE, 2010, p. 12).  

Diante desse estado de coisas a atitude de Mr. Tambourine Man é de negação, 

recusa, subversão. Em uma aula de literatura, por exemplo, Tambourine é solicitado a ler um 
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texto e escolhe a última postagem feita por Jingle Jangle – nickname do garoto suicida, irmão 

de seu amigo Diego –, em seu blog. A reação dos colegas e da professora ante a leitura é 

profundamente incômoda, como se nota a seguir:  

 

Os colegas riam sem entender. Ninguém nunca soube se tu foi porque quis 

ou se tu foi por acidente e, quando falam em ti, as pessoas preferem fingir 

que nada aconteceu. Todos riram, menos o Diego. Ele entendia porque ele 

era o teu irmão, mas talvez não soubesse que aquele texto era teu. . talvez 

soubesse do teu blogue, mas eu não sei. Ninguém sabe de tudo sobre 

ninguém e nós não falávamos nada sobre tu. [...] Eu li para que, mesmo 

longe, tu ainda estivesse aqui. [...] quando a minha voz desapareceu entre as 

risadas eu tive certeza de que o mundo daquela cidade não era o teu. A 

distância apaga quase tudo e eles ousaram te esquecer. O texto terminou. Os 

últimos garotos pararam de rir. O eco triste da minha voz ainda desafinava 

os ouvidos quando a professora perguntou o nome do autor. 

- Jingle Jangle.  

- Quem é Jingle Jangle? 

- Não sei. 

- Como não sabe? O que falava sobre o autor na orelha do livro? 

- Esse texto não é de um livro. É da internet. 

- Da próxima vez que pesquisa mais sobre autores de internet. Talvez eles 

nem existam. (CANEPPELE, 2010, p. 12-13). 

 

Essa reação conservadora que se observa na sala de aula deixa explícita a afirmação da 

superioridade do livro impresso em relação ao meio digital. O riso de derrisão dos colegas, a 

interpelação da professora e a depreciação das textualidades inscritas em outras 

materialidades, coadunam-se às demais práticas sócio-históricas, políticas e culturais que, nos 

diferentes espaços de sociabilidade, excluem, silenciam, invisibilizam e relegam à abjeção. É, 

nesse sentido, que a leitura realizada por Mr. Tambourine Man e, por extensão a própria 

escrita do texto ficcional, assume também uma dimensão política. Ler/escrever para que 

Jingle Jangle não caia no esquecimento.  

Se, como afirma Esmir Filho (2010, p. 17), “pixelizar-se, mais do que nunca, era 

tornar-se imortal”, a retomada das postagens de Jingle Jangle em seu blog, por Mrs. 

Tambourine Man, cumpre esse papel. Além disso, como já observou Natália Estêvão em 

dissertação de mestrado no ano de 2017, “o modo como está estruturado o texto de Os 

famosos e os duendes da morte (2010) resgata em alguma medida as técnicas disponibilizadas 

para a inscrição de textos em blogs” (ESTÊVÃO, 2017, p. 44). Conforme destaca a 

pesquisadora, “Tambourine, na maior parte da narrativa, dirige a sua escrita diretamente a 

alguém, com a exceção da primeira e da última página do romance” (ESTÊVÃO, 2017, p. 

44). Esse alguém, em alguns momentos, como no caso da passagem acima transcrita, fica 

explícito ser Jingle Jangle. Logo, “esta atitude nos faz inferir que a escrita de Tambourine 
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pode estar simulando uma escrita em seu próprio blog. Isto porque, como pudemos ver, a 

menina era adepta da escrita em blogs” (ESTÊVÃO, 2017, p. 44). 

Sempre vivo na memória e “eternizado” nas/pelas mídias digitais, Jingle Jangle é o 

garoto que “salta” da ponte juntamente com Julian. Jingle Jangle morre. Julian sobrevive e 

deixa a cidade. Juntamente com as interrogações sem resposta, fica a vaga sugestão do retorno 

de Julian no momento em que Tambourine decide pela partida. O certo é que a presença 

etérea de Jingle Jangle e Julian plasma continuamente no enredo como um convite à 

libertação, um chamado à vida:  

 

Cair nunca mais me traria de volta. Partir era. Pela primeira e última vez, 

partir era. Tu e ele, eu começava a entender, haviam sido feitos para a 

mesma estrada, não para o mesmo fim. Ou, quem sabe, nós três seguíssemos 

o mesmo rumo usando caminhos diferentes. Ambas as possibilidades 

continham em si a impossibilidade de não estarem juntos (CANEPPELE, 

2010, p. 32). 

 

“Juntos”, “presentificados”: é a sensação que Mr. Tambourine tem quando acessa aos 

textos, fotos e vídeos postados pelos personagens “virtuais”. Em Mr. Tambourine, a desolação 

ante a consciência de estar em um espaço extremamente opressor, conduz à percepção de que 

“o mundo acontecia e dele só chegavam notícias. Fotografias. Datas de shows. Possibilidades 

de encontros”. (CANEPPELE, 2010, p. 116). A experiência, estendida ao leitor (“real”), de 

acessar o canal “Jingle Janle” no youtube e visualizar os registros videográficos sugeridos, 

desobstrui fronteiras e torna-se um convite ao “desconhecido”, à pluralidade de 

materialidades/linguagens, às outras possibilidades de ser/existir:  

 

Quando abro os meus olhos, eu continuo aqui. Meus dentes tortos. O sorriso 

que eu não. Meus dias. Meus dias que deveriam vir. O meu rosto trancado 

dentro dessas fotografias. As cicatrizes expostas no computador. No site. No 

diálogo com o desconhecido. Na mensagem que chega para contar a 

novidade sobre os lugares onde não onde nunca. Como aceitar ao reconhecer 

o inimigo, arrastei a seta sobre o terreno e avancei sinais compreendendo o 

que não entendida. Entrei na tela sem ser convidado: 

http://www.youtube.com/JJingleJangle 

Dentro do computador vocês. 

http://www.youtube.com/watch?v=PmJS2LYZdfE. 

De vez em quando a câmera iluminava um. 

http://www.youtube.com/watch?v=zVCa2j-fiHc_. 

Falavam uma língua que eu não. 

http: www.youtube.com/watch?v=M7QTfT-8Vvw 

Arrastei o mouse e fechei a janela. O quarto ficou em silêncio. 

(CANEPPELE, 2010, p. 53) 
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Se, por um lado, Mr Tambourine Man “entra na tela sem ser convidado”, por outro 

lado, os links válidos inseridos na urdidura do enredo, tornam-se um verdadeiro convite ao 

leitor. Os endereços dos vídeos permitem ao leitor compartilhar da experiência de burlar 

limites impostos, ainda que estes sejam os da página impressa no qual a ficção se inscreve. É, 

neste sentido, que esta narrativa por meio da tensão entre materialidades e linguagens, não 

somente descortina espaços de resistência e crítica, como ela mesma resiste à ideia de 

“enquadramento”, de “pertencimento”, de “próprio”, de “especificidade”. 

Ao romper com os “limites” (físicos) da página impressa o romance, efetivamente, 

abre passagens para outras intensidades. Se aceitar a proposição de deslocar-se para acessar os 

links sugeridos, o leitor/”participador”, juntamente com o protagonista, poderá percorrer 

caminhos que os conduzam a espaços fluidos, permeáveis, muito diversos daqueles que se 

encerram nos limites objetivos/subjetivos da pequena cidade.  

Todos os vídeos colocam em cena Ismael Caneppele e Tuane Eggers atuando como os 

personagens Jingle Jangle e Julian. É curioso que, nos vídeos, assim como no filme Jingle 

Jangle é uma garota. No romance, esse personagem é o “garoto sem pernas”, vagamente 

identificado como o irmão de Diego. Instaura-se, assim uma tensão que não se resolve no 

plano ficcional. Quando reunimos os traços que, principalmente, compõem o protagonista do 

romance, a sugestão que se tem é a de um adolescente, cujos processos de (trans)formação e 

(auto)descoberta, são fortemente marcados pelos sentimentos de angústia, incompreensão, 

inadaptação, solidão. Estes e outros significados que emergem do tecido narrativo se 

expandem e se redimensionam na relação inextricável entre o impresso e o digital.  

Neste sentido, vale salientar que os vídeos, cujos links se entretecem à malha ficcional, 

como já destacou Rejane Rocha (2014, p. 281-282): 

 
[...] não são propriamente narrativos, não contam uma história, não possuem 

um enredo, alguns possuem uma trilha sonora e são todos muito curtos, e sua 

duração varia entre 30 segundos a 1 minuto e alguns segundos. Eles trazem o 

casal suicida em diferentes situações e espaços diversos e a filmagem fica a 

cargo do próprio casal, evidenciando uma atividade amadora, o que, parece, 

é proposital. O que é digno de nota é que em nenhum dos vídeos temos 

imagens da cidade onde viviam esses personagens. O espaço onde esses 

vídeos foram filmados é, na maioria das vezes, um campo aberto, sem 

nenhuma construção por perto ou ao fundo; em alguns dos vídeos o rio 

aparece. As exceções dizem respeito aos vídeos que mostram os personagens 

na ponte de ferro. 

 

Em “New morning”, por exemplo, o primeiro dos vídeos sugeridos no enredo do 

romance, cuja duração é de apenas 34 segundos, os personagens que assumem contornos 
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fugidios, quase espectrais, fundem-se à ambivalência de um campo repleto de vida, porém 

desabitado; iluminado, mas que não deixa de projetar ao fundo uma sugestiva e vaga 

nebulosidade, como se nota na imagem abaixo capturada: 

 

 

Figura 34: Screenshot do vídeo “New morning”
87

 

 

Em “New morning” (figura 34) há um forte contraste entre as cores, a luminosidade da 

paisagem e o sombreamento que envolve os personagens. Já em outros vídeos como “Os 

famosos e os duendes da morte”, “A ponte”, “Sobre levitar”, no filtro de cores e nas texturas 

trabalhadas, o que predomina é a obscuridade. “A ponte”, por exemplo, que dura 1:20 min, se 

passa na antiga estrutura de madeira sobre o Rio Taquari, em Lajeado (figura 35): 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PmJS2LYZdfE 
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Figura 35: Screenshot do vídeo “A ponte”
88

  

 

Este vídeo, assim como os demais contidos no canal Jingle Jangle, como já observou 

Rejane Rocha (2014), não consiste em uma transposição de partes do livro para o meio 

digital. No livro, por exemplo, os significados relacionados à imagem emblemática dessa 

estrutura (nesse caso, de metal), por “todos os gritos que ela sufoca quando a queda atinge o 

rio” (CANEPPELE, 2010, p. 53), quase sempre estão atrelados a uma tonalidade lúgubre e 

dolorosa. No objeto videográfico, a despeito da obscuridade que prevalece nas imagens em 

movimento, o que sobressai é a ausência de qualquer amarra ou clausura.  

Outro vídeo interessante é “Os famosos e os duendes da morte” (figura 36), cuja 

duração é 59 segundos. Ele também não é síntese, nem fragmento do romance transpostos 

para as imagens em movimento, mas converge para a potencialização dos significados da 

narrativa. Assim como acontece em “A ponte” (figura 35), aqui também se tem a exploração 

de um espaço marginal(izado) da cidade – uma subestação:  
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=M7QTfT-8Vvw 

https://www.youtube.com/watch?v=M7QTfT-8Vvw
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Figura 36: Screenshot do vídeo “Os famosos e os duendes da morte”
89

 

 

A despeito da atmosfera sombria que invade o registro videográfico, o que sobressai 

também nos demais vídeos, é uma estranha sensação de liberdade. A esse respeito, Rejane 

Rocha (2014) traz uma análise muito significativa, quando observa que: 

 

o espaço aberto e as belas paisagens antecipam, para o protagonista e para o 

leitor, algo que só temos condições de saber a posteriori, que é o fato de que 

esses significados de liberdade, construídos pelo espaço aberto que compõe 

o cenário da maioria dos vídeos, advém do fato de que o casal já se libertara 

dos limites, já decidira morrer (ROCHA, 2014, p. 282). 

 

A potencialidade sensorial da imagem abaixo captada, de “Bleeding inside” – 0:51min 

– fornece pistas acerca dessa impressão: 

 

 

                                                           
89

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=w3nn0qoEQH0 
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Figura 37: Screenshot do vídeo “Bleeding inside”
90

  

 

A sugestão de estar “além de”, em “Bleeding inside” materializa-se em um possível 

gesto suicida por asfixia em saco plástico. Os corpos “subversivos” em harmonia com a 

natureza afrontam qualquer possibilidade de cerceamento e movimentam os sentidos sobre 

questões necessárias e urgentes que a sociedade ainda reluta em silenciar/invisibilizar, como a 

a morte voluntária. Os sentidos da vida, a latência da solidão, os limites entre a ficção e o que 

se supõe ser a “real”, são temas que atravessam o texto impresso e se expandem à proporção 

que se revestem de outras texturas e matizes nos registros videográficos. Importa dizer que 

nem o livro, nem os vídeos encerram respostas, mas lançam novos olhares e suscitam novas 

problematizações sobre aquelas já existentes.  

Embora no livro os vídeos não sejam, efetivamente, comentados ou aludidos pelo 

protagonista, eles importam na medida em que desencadeiam, através do fluxo de uma 

linguagem extremamente densa e caótica, o jorrar de seu caos interior. Nesse processo, a 

consciência aguda da fugacidade do tempo e das coisas atrela-se à necessidade de 

(re)construir a própria identidade em um espaço que seja, minimamente, acolhedor: 

 

Deitei na cama e dormi sem pegar no sono. As horas avançando rápido 

demais. O mundo girando numa velocidade que eu ainda não. A tarde caía 

para o outro lado dos morros e novos pastos veriam o seu final. Outros 

garotos correriam o pôr-do-sol. Outros velhos chorariam de saudade vendo a 
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zVCa2j-fiHc 
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plantação escurecer diante dos seus olhos. Longe de mim, todos os sóis que 

partiram. Que partiriam sem eu. Que sangrariam sem que percebêssemos. 

Todas as noite que chegariam, depois iriam. Nós dois e todas as músicas que 

tu colocaria em mim se ainda estivesse. As paisagens se misturando à tela do 

computador que penetrava um terreno estranho sobre meus olhos para que eu 

pudesse fugir. https://www.youtube.com/watch?v=Ldl-gur3AR4 

(CANEPPELE, 2010, p. 62) 

 

Numa espécie de fusão entre Tambourine e o “garoto sem pernas”, sempre vivo em 

sua memória e nos registros deixados no meio digital, temos a última sugestão de entrada de 

vídeo que aparece no texto literário. Ao acessá-la, nos deparamos com “Sobre levitar” 

(0:55min). Este objeto videográfico não tem trilha sonora nem diálogos entre os personagens, 

mas estridentes gargalhadas. Abaixo, captamos, para exemplificar, uma das imagens que se 

esvaem tão fugazmente como as bolhas de sabão feitas pela personagem: 

 

 

Figura 38: Screenshot do vídeo “Sobre levitar”
91

  

 

As bolhas que flutuam, no escuro, em direção ao indiscernível, ao desconhecido e à 

brevidade da própria desintegração, soam como um convite ao voo, ainda que frágil, e à 

libertação aos convencionalismos de toda ordem que tolhem a liberdade e a humanidade dos 

sujeitos. Mr. Tambourine Man, como veremos adiante, acata esta sugestão.  
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 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ldl-gur3AR4 

https://www.youtube.com/watch?v=Ldl-gur3AR4
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Assim como as bolhas de sabão ganham forma no instante do sopro, o projeto estético 

de Caneppele (2010), a partir da mobilização de diferentes “modalidades sensoriais (a visão, a 

audição, o tato, as sensações proprioceptivas)” (LÉVY, 2008, p. 63), também pode ser tomado 

pelo “leitor-espectador-internauta” (CANCLINI, 2008) como uma convocação ao sopro, 

semelhante àquele já sugerido por Lygia Clark (1968, s/p): 

 

Somos os propositores; somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior 

desse molde: o sentido da nossa existência. Somos os propositores: nossa 

proposição é o diálogo. Sós, não existimos; estamos a vosso dispor. Somos 

os propositores: enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês 

para que o pensamento viva pela ação. Somos os propositores: não lhes 

propomos nem o passado nem o futuro, mas o agora. 

 

Enquanto processo compartilhado entre “propositor” e “participador”, o sopro no 

molde amplia os espaços do artístico/literário. A obra propositiva de Caneppele (2010), nesta 

perspectiva, desloca-se de lugares consolidados – a inscrição em um meio e linguagem 

específicos, por exemplo – para alojar-se no terreno instável da “inespecificidade” 

(GARRAMUÑO, 2014). O curioso é que tanto o leitor quanto o protagonista são impelidos ao 

deslocamento, à transposição de limites/fronteiras e à multiplicação de espaços. Nas palavras 

de Rejane Rocha (2014, p. 278), “espera-se que o leitor os assista [aos vídeos] em seu 

contexto preciso, ou seja, que feche o livro na altura das páginas 53 e 62 e vá para frente de 

uma tela de computador – um movimento correlato àquele que o personagem começa a fazer: 

um movimento que é o de saída”. No caso do protagonista, o movimento de “saída” alcança, 

ainda, outras reconfigurações, pois aponta tanto para a ultrapassagem dos limites geográficos 

da pequena cidade, quanto para o enfrentamento das implicações subjetivas dessa escolha, 

sobretudo, a busca da existência com outras possibilidades.  

A experimentação com os “objetos dos novos meios” (MANOVICH, 2005) instaura 

um processo de rasura na obstrução dos poros que, na narrativa, impedem fluxos e passagens. 

Numa espécie de fusão, a Jingle Jangle e Julian, imagens emblemáticas do deslocamento 

geográfico como metáfora da busca de libertação, trazem à tona a partida de Mr. Tambourine, 

por meio de uma linguagem caótica que jorra de sua consciência sem qualquer contenção: 

 

Ele era cada vez menor ele era cada vez mais para longe de mim ele era 

dentro dele todas as paisagens que eu nunca mais teria para enxergar o que 

eu nunca pude conhecer o seu nome sobre o meu sem que o meu fizesse 

parte dele os seus passos rápidos demais para as dores acumuladas rápido 

demais para a velocidade dos meus pulmões todo o ar que eu não saberia 

suportar todas as pedras pontiagudas à espera dos meus joelhos sangrando 
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minhas mãos a pele quando é fina demais a lua crescendo no horizonte antes 

de desaparecer por detrás das montanhas de prata de gelo de vento. 

(Caneppele, 2010, p. 91) 

 

Com um final em aberto, a narrativa se encerra deixando ao leitor inúmeras 

interrogações. Apenas uma carta destinada à mãe é transcrita ao final: 

 

Mãe, não fica triste. Não te desespera. Não pensa que eu não te amo. Não 

pensa que sou egoísta e que eu não penso em ti e que eu não imagino o 

quanto tu sofre com todas as coisas ruins que parece que só acontecem 

comigo. [...] se tu sentir saudade, deita na minha cama e olha para o teto do 

meu quarto. Tu vai ver, talvez pela primeira vez, que as estrelas que o velho 

colou não estão mais lá. Faz tempo que isso aconteceu. Chove toda vez que 

eu sinto saudade, mas algumas coisas ficam mais bonitas quando se 

transformam em lembrança. A última caiu, não faz muito tempo. Ela está no 

bolso de trás da minha calça e vai ficar aqui até quando eu voltar e te abraçar 

de um jeito tão mais forte do que tu poderá entender. Se tu quiser entender 

alguma coisa sobre mim, senta no chão do meu quarto, encosta as tuas costas 

cansadas na minha cama velha e olha para a fotografia do Bob Dylan colada 

na parede. Os nossos olhares estão todos perdidos, mas nunca 

desencontrados. O meu. O teu. E o dele. Todos nós temos muito mais 

perguntas do que respostas. The answer is blowing in the Wind 

(CANEPPELE, 2010, p. 93-94). 

 

Mais do que respostas, as músicas de Dylan intensificam a escavação rumo a outros 

territórios mais expansivos. Talvez, nesse caso, o que menos importe seja o lugar de chegada, 

quando a partida já significou o enfrentamento das clausuras do próprio sujeito. Percorrer 

caminhos, a despeito das perguntas e do sofrimento dos que ficam, é também deslanchar no 

texto ficcional, movimentos de ruptura que desestabilizam hierarquias, convenções, silêncios, 

olhares e dizeres que solapam do sujeito a sua liberdade/humanidade.   
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2: Um (dos) percurso(s) possível(eis) pelos “jardins que se bifurcam” no romance 

hipertextual Terminal  

 

Este capítulo se dedica à análise do romance hipertextual Terminal, de Flávio 

Komatsu (2018). Com base nos pressupostos teóricos/críticos delineados na primeira parte 

deste estudo, esta seção investiga algumas “inespecificidades” (GARRAMUÑO, 2014) do 

literário concebido no/para o meio digital. Se, de acordo com Gaínza (2014, p. 30), “os usos 

do hipertexto produz um novo tipo de experiência cultural, produto de uma interação distinta 

entre leitor e autor, criador e espectador”
92

, interessa-nos observar em que horizonte se move 

a experiência com a linguagem programável em Terminal. O fio condutor das reflexões que se 

seguem será a interrogação a respeito de como esta criação digital, em sua “formalização 

material” (FLUSSER, 2007), em suas opções temáticas, “desprograma a técnica” 

(MACHADO, 2007), à medida que nos convoca a (re)pensar o literário para além de seus 

espaços consolidados. Ciente de que a tessitura hipertextual oferece uma multiplicidade de 

percursos a serem seguidos/agenciados pelo leitor, é que atualizaremos um dos caminhos 

possíveis pelas bifurcações rizomáticas que se configuram em Terminal. 

 

2.1“Estabelecer metas” (?) 

  

Os subtítulos que dividem esta seção foram, propositalmente, extraídos do romance 

eleito como corpus de análise. Selecionado pela primeira Antologia litElat (Red de 

Literatura Electrónica Latinoamericana)
93

, Terminal é o primeiro romance hipertextual de 

Flávio Komatsu (2018). O autor, bacharel em Audiovisual pela ECA – USP, mestrando do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da UFSCar, também integra o 

projeto de implantação do “Observatório da Literatura Digital Brasileira”, coordenado pela 

professora e pesquisadora Dra. Rejane C. Rocha, sobre o qual já falamos anteriormente.  

Flávio Komatsu, além de Terminal, tem em sua bagagem diversas criações 

literárias cuja materialidade inscricional é o digital: Vermelhos varridos: uma trilogia 

reincidente (2018). Divulgada gratuitamente no blog do autor
94

, esta trilogia dialoga 

explícita e criticamente com os descompassos de uma realidade convulsa instalada no 

Brasil desde o golpe de Estado que destituiu a presidente eleita, Dilma Rousseff, da 
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 No original: “Los usos del hipertexto producen un nuevo tipo de experiencia cultural, producto de una 

interacción distinta entre lector y autor, creador y espectador” 
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 Disponível em: https://litelat.net/dossier-poeticas-digitales-latinoamericanas/ 
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 Disponível em: https://flaviokomatsu.blogspot.com/ 
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Presidência da República, em 2016. O autor também tem realizado intervenções literárias 

extremamente inventivas em plataformas massivas de comunicação. 2019naopassa
 

– 

“instatexto, projeto, processo, obra por vir e já sendo, autoficção, autodistopia, arquivo 

pessoal e possesso, instadesagravo de dias sombrios e noites mal dormidas”
 95 

–, vem sendo 

construído desde 2019 e está divulgado na página abaixo capturada: 

 

 

Figura 39: 2019naopassa, de Flávio Komatsu (trabalho iniciado em 2019)
96

 

 

Este “experimento instaliterário” (KOMATSU, 2019) intervém, com urgência, no 

“aqui”/ “agora” (mas não só) de um contexto rasurado, principalmente, pela conturbada 

contingência política que se instaurou no cenário nacional desde o referido golpe de 2016 e, 

sobremaneira, se acentuou a partir de 2019 com a ascenção do bolsonarismo.
97

 Além de 

2019naopassa, um dos trabalhos mais recentes de Flávio Komatsu é o conto “Ela me olha”, 
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 Disponível em: https://www.instagram.com/2019naopassa/ 
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divulgado em janeiro de 2020, na primeira edição da Revista Textou - Literatura no Insta
 98

 

(ver figura 40), da qual ele também faz parte como editor.  

 

 

Figura 40: Revista Textou - Literatura no Insta
 99

 

 

Como é possível observar na figura 40, a revista já tem alcançado grande 

visibilidade e traz, como propósito explícito, a instauração de uma verdadeira “sabotagem 

poética” por meio de: 

 

Formas breves, pontiagudas, inflamáveis; infiltração sorrateira das letras na 

imagem; desprogramar a técnica – o insta como gênero; balburdiar o insta – 

literatura além do like; porta de entrada para outros alucinógenos; janela 

para autores não isentos de revolta; invadir a rotina, as censuras e os 

stories; literatura homeopática com efeito de overdose
100

. 
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 Debruçar-se sobre o conjunto destes objetos artísticos/literários que prescindem 

da página impressa, evidentemente extrapolaria os propósitos deste capítulo. Contudo, ao 

evocá-los, corroboramos aquilo que desde o princípio temos dado destaque: a multiplicação 

dos espaços inscricionais do literário, cada vez mais ligados às mídias digitais. A ideia de 

“desprogramação da técnica”, expressa no excerto acima, reverbera as reflexões de Arlindo 

Machado (2007), expostas em momento anterior deste trabalho e imprescindíveis para 

explorarmos o modo como Terminal, ao apropriar-se de forma criativa da tecnologia, 

subverte, distorce, interfere “na própria lógica das máquinas e dos processos tecnológicos” 

(MACHADO, 2007, p. 22). 

Disponível na página “https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/”, o romance de Flávio 

Komatsu (2018) está hospedado em uma plataforma de blogs
101

 e foi desenvolvido pela 

Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML
102

). Isso significa que estamos diante de um 

caso em que “o artista, mesmo trabalhando com programas comerciais e aparelhos que ele não 

pode modificar, é esperto o suficiente para trazer o computador para o seu domínio” 

(MACHADO, 1997, s/p). Veremos de modo mais detido no decorrer desta análise de que 

forma este objeto literário, ao lançar mão da materialidade inscricional digital em seu projeto 

estético, desvia-se do “projeto tecnológico original”, “reinventa o meio”, “desprograma a 

técnica” (as expressões ladeadas por aspas são de Arlindo Machado, 1997, s/p), ou ainda, nas 

palavras de Carolina Gainza (2016), promove o “hackeo cultural”.  

Algumas inquietações sobre o percurso criador de Terminal foram esclarecidas pelo 

próprio autor em informações obtidas via e-mail. Ao colocarmos em questão – a) o processo 

de criação e divulgação deste romance hipertextual; b) o decurso temporal transcorrido neste 

processo; c) as principais motivações e desafios para a produção/divulgação de uma obra 

literária digital; d) a experiência de lidar com a maior proximidade entre escritor e público 

leitor, viabilizada pelas mídias digitais; e) se havia algum projeto de publicação do romance 

na materialidade impressa –; o autor, prontamente, comentou: 

 

[...] Quanto à criação do Terminal este surgiu de inquietações diante de 

outros objetos literários digitais que conheci. O meio digital me pareceu 

cheio de potencialidades formais não devidamente exploradas pela literatura 

(e, principalmente, pela ficção literária). Meu ponto de partida foi um 

romance que eu havia pensado inicialmente como livro, mas sua natureza 

subjetiva me pareceu mais que adequada a um meio que representa uma 

forma de pensar que escapa à linearidade. O desafio então foi fragmentar 

essa narrativa e criar uma arquitetura que explorasse o potencial da 

                                                           
101

 O Blogger é um serviço do Google que disponibiliza ferramentas para edição/gerenciamento de blogs. 
102

 HTML é uma linguagem de marcação utilizada na construção de páginas na Web. 

https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/


 

 

 

 
144 

 

hipertextualidade, ampliando os sentidos do texto sem torná-lo incoerente. 

Com um conhecimento básico de html e alguma familiaridade com a 

plataforma blogger, pude implementar razoavelmente o que havia pensado. 

Creio que levei uns dois anos no romance (pensado em formato impresso) 

mais uns 6 meses elaborando essa arquitetura. A divulgação se restringiu a 

uns poucos amigos interessados, alguns sites voltados para literatura digital, 

mais as redes sociais (twitter, instagram, página pessoal) onde não tenho 

muito alcance. Por isso mesmo, essa proximidade entre escritor e público 

não se realizou para além de alguns comentários e divulgações espontâneas 

bem pontuais. No entanto, de forma mais geral, creio que o imediatismo do 

retorno (do leitor) e a possibilidade de edição do objeto digital a qualquer 

instante torna propícia a experimentação neste meio
103

. 
 

 Ora, se, como afirma Rejane Rocha (2018, p. 32), publicar um livro é “o desejo 

expresso de muitos escritores”, os argumentos do autor de Terminal corroboram esta 

percepção. Segundo ele, a possibilidade de edição 

 

[...] é inerente, não tem como não pensar. Se considerarmos ainda que o 

autor na internet é quase sempre seu próprio editor (meu caso), eu edito 

desde correções gramaticais básicas até questões quanto à própria recepção 

do texto (e aqui me refiro particularmente a um dilema entre a 

experimentação e a orientação desse leitor dentro de novos gêneros e 

práticas de leitura tão estranhas ainda a ele)
104

.  
 

Claro está que muitos conceitos operacionais balizados com os paradigmas da cultura 

impressa – tais como autor,/autoria, leitor, obra, dentre outras –, não se invalidam, mas se 

redimensionam no contexto de digitalidade. Em Terminal, diversas indagações teóricas são 

enunciadas/problematizadas no/pelo próprio fazer ficcional. Longe de fornecer respostas 

prontas/acabadas a obra de Komatsu (2018) intervém teórica e literariamente como uma 

provocação ou um convite ao deslocamento e à reflexão. Assim, constrangidos a um “esforço 

não trivial” – no sentido “extranoemático” (as expressões em destaque são de Aarseth, 1997) 

–, é que optamos por atualizar um dos múltiplos “caminhos que se bifurcam” (BORGES, 

2007) em Terminal. 

Divulgado na página abaixo captada
105

, Terminal é um dos poucos romances 

hipertextuais da literatura digital brasileira. Talvez os exemplos mais conhecidos sejam 

Tristessa, de Marco Antonio Pajola, publicada a partir de 1995 e A dama de espadas, de 

Marcos Silva Palácios (1998). Desta última, hoje nos restam somente fragmentos, dada a 

obsolescência de sua plataforma. 
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Figura 41: Interface principal do romance hipertextual Terminal
106

 

 

A interface principal, acima capturada, juntamente com o título traz a indicação de que 

se trata de um hipertexto. Vimos, na primeira parte deste estudo, que o hipertexto não se 

restringe à “formalização material” digital (FLUSSER, 2007). Todavia, dadas às 

especificidades da linguagem programável, manipulável/variável dos “novos meios” 

(MANOVICH, 2005), a criação hipertextual, instanciada no digital, engendra “uma leitura 

que produz uma experiência distinta no leitor em relação à leitura de um livro impresso, 

porque a leitura não é estática, mas está sempre em movimento a partir de uma diversidade de 

elementos interativos”
107

 (GAINZA, 2014, p. 31). Vale lembrar que a interação, nessa 

perspectiva, refere-se à produção “de um efeito na máquina, tendo uma série de ações 

implementadas por meio da ativação de um código
108

 (GAINZA, 2014, p. 31). 
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A metáfora do “fruto estranho”, proposta por Garramuño (2014), torna-se, assim, 

inspiradora para pensarmos essa criação ficcional que, para além do uso da plataforma 

computacional como circuito alternativo de circulação/difusão, experimenta com a linguagem 

algorítmica e articula à “matéria verbal” (SANTOS, 2003), elementos interativos, sonoros, 

imagéticos, etc. Nesse romance hipertextual em que o universo fictício se afigura “sem início 

e fim”, "o leitor é chamado a explorar, operar e ativar os códigos que exibirão os escritos e os 

diferentes caminhos de leitura”. 
109

 (GAINZA, 2014, p. 31). 

A página inicial de Terminal, reproduzida na figura 41, fornece ao leitor múltiplas 

opções de “usabilidade” (ROCHA, 2018): inúmeros (hiper)vínculos que dão acesso a textos, 

músicas, imagens, dentre outros (re)direcionamentos. Cabe ao leitor – “jogador”/“operador” – 

agenciar as próprias vias de leitura, concatenar linguagens e recompor os significados das 

escolhas realizadas. Dado o grande potencial de manipulação/intervenção do romance de 

Komatsu (2018), mapear as possibilidades de leitura engendradas neste objeto literário digital 

seria inviável. Ciente disso é que julgamos oportuno acessar o playlist sugerido na tela inicial: 

 

 

Figura 42: Captura de tela de página – Terminal (Playlist)
110
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Redirecionados ao Spotify
111

, particularizamos a nossa própria lista de reprodução e, 

com as diversas “modalidades sensoriais” (LÉVY, 2008) mobilizadas – visão, audição, tato, 

sinestesia – “executaremos”, em meio a outras potencialidades, os “comandos” que se 

seguem: 

 

 

Figura 43: Captura de tela de Terminal (“Comandos”)
112

 

 

 Há que se sublinhar que os “comandos” exemplificados na imagem acima captada – 

“Definir novo destino”, “Estabelecer metas”, “Desligar motores”, “Encerrar missão”, 

“Desativar metáforas”, “Voltar...” –  são peças do jogo ficcional que o tensionam e 

(re)conduzem o leitor a percursos muito distintos daqueles a que os (hiper)links parecem 

sugerir. “Voltar”, por exemplo, não implica o retorno ao fragmento de texto anterior. “Definir 

novo destino” não mapeia novas rotas. “Estabelecer metas” não define pontos de 

partida/chegada. “Encerrar missão” não é o fim, mas um convite contínuo à (re)leitura. 

Estratégia semelhante é empregada na configuração dos recursos dispostos no 

“Painel”: “Radar”, “Percurso”, “Vestígios”, “Rercursos”, “Cronômetro”, “Localização”. 

Longe de situar o leitor em relação aos caminhos já percorridos, ou permitir a fixação de 

pontos e sequências, o universo ficcional aposta deliberadamente no incerto, no imprevisto, 

no aleatório, no fragmentário. Nisto reside uma das grandes potencialidades de Terminal.  

Se observarmos, por exemplo, o modo como Terminal se aproxima e/ou distancia de 

outras ficções hipertextuais já produzidas no Brasil, algumas “inespecificidades” ficarão 

                                                           
111

 Plataforma de streaming de música, podcast e vídeo 
112

 Disponível em: https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/ 

https://t-e-r-m-i-n-a-l.blogspot.com/


 

 

 

 
148 

 

muito evidentes, principalmente no que diz respeito às concepções de leitor e aos protocolos 

de leitura engendrados. Quando recorremos, por exemplo, aos fragmentos e à fortuna crítica 

dos hipertextos “pioneiros” no Brasil, como é o caso de Tristessa, disponibilizada na web em 

1995, notamos um visível distanciamento. 20 anos após a criação dessa obra digital o autor 

fez a seguinte avaliação: 

 

A principal preocupação que tive ao escrever Tristessa foi a de não me 

distanciar exageradamente da leitura no papel. A ideia era apenas começar, 

como muitos, a trabalhar na construção de uma ponte para uma escrita nova, 

e não no desvendar dessa escrita. Contudo, considerada a evolução da 

Internet nos últimos 20 anos, a Tristessa de 1995 parece mais com rabiscos 

nas paredes das cavernas do que algo com intenções inovadoras
113

. 

 

 Não por acaso, fica nítido nessa obra uma grande preocupação em instruir/orientar e 

“nortear” o leitor nas bifurcações do construto hipertextual. A despeito da 

multisequencialidade de leituras engendradas pela presença de hipervínculos, em Tristessa 

como evidencia o fragmento do texto de abertura abaixo transcrito, “a história é uma só” e há, 

na estruturação dos atos, um sistema central(izador):  

 

Tristessa está estruturada em três atos lineares, denominados “Corpo”, 

“Fragmento” e “Todo”, e cinco planos aleatórios, chamados de “Vida”, 

“Vultos, “Ensaio”, “Matéria” e “Insight”. Dentre desses atos e planos você 

pode interagir com a história na sequencia em que bem entender. Você 

atravessa o tempo na medida em que caminha pelos três atos e viaja pelas 

dimensões do pensamento na medida em que salta pelos planos. [...] O mapa 

abaixo serve apenas para checar os fragmentos já lidos. No fim da página 

você encontra um navegador que poderá lhe ajudar a seguir por alguns dos 

caminhos possíveis a percorrer na história. Tristessa não é um jogo onde 

você brinca de mudar a história e descobre múltiplos e infinitos finais. A 

história é uma só, os diferentes caminhos é que o levarão por diferentes 

estradas e durante a viagem as paisagens montarão diferentes estórias em sua 

cabeça. Boa viagem
114

. 

 

Soma-se a estas orientações, um “mapa” contendo 60 links que dão acesso ao universo 

ficcional e permitem a visualização das partes já acessadas/lidas. Há ainda uma ferramenta de 

navegação (figura 44) que possibilita avançar, retroceder ou voltar para a página inicial.  
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Figura 44: Ferramenta de navegação da obra digital Tristessa, Marco Antonio Pajola (1995)
115

 

 

Os direcionamentos ao leitor contidos nestes exemplos de Tristessa nos ajudam a 

elucidar algumas importantes reconfigurações em Terminal. Como veremos mais 

detidamente, esta criação digital engendra múltiplas sucessões de leitura que, por sua vez, 

requisitam um grande esforço “extranoemático” (AARSETH, 1997). No romance de Komatsu 

(2018), aquilo que, a princípio, poderia afigurar-se como orientações para a exploração do 

universo literário, já é parte inextricável do plano ficcional. Quando acessamos “Manual de 

instruções”, por exemplo, não nos deparamos com um “guia de usabilidade”, mas com o 

encenar do próprio fazer literário enquanto criação digital (hipertextual): 

 

 

Figura 45: Captura de tela de página – Terminal (“Manual de instruções”)
116

 

 

Às avessas do que se poderia esperar de um “Manual de instruções”, o que se observa 

é menos um texto com teor didático, do que a exposição crítica e reflexiva do fazer literário 
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na materialidade digital. Ao passo que Terminal mobiliza as possibilidades/potencialidades do 

digital em sua constituição, também chama a atenção, conscientemente/criticamente, para os 

meandros de sua formulação enquanto “objeto dos novos meios” (MANOVICH, 2005, p. 58). 

Neste sentido, Terminal pode ser pensado como um “laboratório de experimentação 

intelectual” (CANCLINI, 2016, p. 17) que convoca o leitor a um efetivo deslocamento de 

lugares, formas e sentidos dados: 

 

 

Figura 46: Captura de tela de página – Terminal (“Manual de instruções”)
117

 

 

À medida que os riscos – de não ser lido ou mesmo de lidar com a dispersão do leitor 

– são conscientemente assumidos pela voz enunciativa que opta pela experimentação com a 

linguagem dos códigos na construção do objeto estético, avulta-se o próprio espaço ficcional 

como força de resistência e possibilidade de (re)criação/transformação no/com o digital. Ao 

perscrutar as engrenagens do próprio processo de composição, diversas questões se 

(re)colocam em Terminal. Como vimos, noções paradigmáticas como autor, autoria, gênero, 

leitura, leitor, ganham espaço de reflexão estética na tessitura do romance hipertextual, à 

medida que colocam em xeque o lugar do literário no contexto de digitalidade. Dada a 

importância e urgência de se visibilizar e refletir sobre estas provocações, abaixo recortamos 

mais um fragmento que está contido “Manual de instruções”:  
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Figura 47: Captura de tela de página – Terminal (“Manual de instruções”)
118

 

 

A opção do enunciador por fazer-se “colo aconchegante” no antigênero romance, não 

imiscui o desconforto do leitor. Como já atestou Bakhtin (1998, p. 398), a “extraordinária 

dificuldade para uma teoria do romance” está atrelada ao fato de que “o romance não é 

simplesmente mais um gênero ao lado dos outros. Trata-se do único gênero que ainda está 

evoluindo no meio de gêneros já há muito formados e parcialmente mortos”. Evidentemente, 

as possibilidades do romance (no meio) digital também não estão previstas/descritas. Ao 

leitor cabe “escolher a posição mais cômoda”, caso aceite os desafios de percorrer os 

múltiplos “(des)caminhos” de leitura.  

Enquanto espaço de experimentação e enfrentamento de diferentes linguagens, outra 

problemática que vem à tona em Terminal é a circulação/difusão do literário em espaços 

inscricionais que se despojam do sistema editorial tradicional: “[r]ecusados e recalcados do 

sistema editorial imposto, questionamos o que é inviável sin perder la poesia jamás”. A 

tonalidade crítica de que se reveste o “selo” “Editora Inviável” (figura48) – “editora fictícia 

baseada em mercados irreais” – tem a sua força corrosiva pontencializada com o “Manifesto 

autopublicável”, a que temos acesso quando acionamos a entrada em destaque: 
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Figura 48: Captura de tela de página – Terminal (“Editora Inviável”)
119

 

 

Abaixo transcrevemos um excerto do “Manifesto autopublicável”: 

 

não acreditamos em originais 

somos editores laicos 

 

publique 

publique 

publique 

 

não é preciso editora 

não é preciso papel 

 

imprima se for preciso 

mas não guarde teu inédito 

 

publique sem escrúpulos 

arranje novos critérios 

 

se for para se vender 

faça-os pagar o preço 

 

(escritores do mundo, uni-vos!) 

(KOMATSU, 2018, s/p) 

  

Subjaz às provocações contidas neste “manifesto” a reafirmação de que no contexto 

de digitalidade os espaços inscricionais do literário – não hegemônicos – se multiplicam. 

Nesse sentido, é relevante trazer que “a produção literária digital brasileira, com raríssimas 

exceções, não gera direitos autorais e se estabelece fora do circuito editorial” (AMÂNCIO; 

ROCHA, 2019, p. 125). Terminal está disponibilizado gratuitamente sob uma licença 

Creative Commons (ver figura 49): 
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Figura 49: Captura de tela de página – Terminal (“Creative Commons”)
120

 

 

Sendo o Creative Commons “uma organização sem fins lucrativos que sobrevive de 

doações”
121

, fica a cargo do “leitor-espectador-internauta” (CANCLINI, 2008) contribuir, 

voluntariamente, com algum dos valores fixos – 5, 15, 25 reais –, ou qualquer outra quantia, 

para a manutenção desse importante trabalho. Ao mobilizarmos estas peculiaridades do 

romance em questão, levando em consideração as especifidades da “realidade técnico-

cultural-literária” brasileira (a expressão é de Rejane Rocha, 2019) sobre as quais 

discorremos na parte um deste trabalho, queremos enfatizar que estamos diante de “um tipo 

de literatura que se configura como objeto de análise crítica e pesquisa acadêmica, antes de 

ser um produto cultural rentável - o que, de certa forma, repete o circuito de qualquer 

expressão artística experimental” (AMÂNCIO; ROCHA, 2019, p. 125). 

Lidar com “expressões artísticas experimentais” pressupõe, no exercício crítico, 

deslocamentos, reconfigurçaões, reinvenções/reacomodações, ampliação de olhares... 

Entreanto, como nota-se na “orelha do que não foi livro”, ainda há muito que resistir e 

repensar: 
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Figura 50: Captura de tela de página – Terminal (“Creative Commons”)
122

 

 

Este excerto que compõe a “orelha”, extraído do filme Ratatouille – dirigido por Brad 

Bird (2007) –, contém um link (em destaque). Quando acessado, o leitor é remetido ao vídeo 

“A última crítica de Anton Ego”, disponível no Youtube
123

 que contempla o momento da 

narrativa fílmica em que Anton Ego o recita. Esta passagem endossa o que problematizamos 

nos primeiros capítulos deste estudo: certa resistência que ainda há, por parte da crítica, em 

lidar com as textualidades que se afiguram, em diferentes proporções e modos, como “frutos 

estranhos” (GARRAMUÑO, 2014). Ora,  

 

[s]e a literatura concebida para ser inscrita em papel ou em tela, mas em um 

formato que não foge do padrão texto-estático-sobre-página encontra, no 

contexto da cibercultura, mais um espaço de circulação e de legitimação - 

haja vista os blogues, páginas e perfis no Facebook, Youtube, Twitter, etc. 

dedicados à divulgação, compartilhamento e apreciação crítica de textos 

literários -, a literatura que se produz a partir da linguagem dos novos meios, 

a literatura digital, circula pouco, é pouco conhecida, pouco lida e carece de 

legitimação, mesmo em ambientes engendrados pela cibercultura. (ROCHA, 

2019, p. 124) 
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Dar visibilidade/legitimidade aos textos que ainda ocupam as margens do cenário 

cultural/literário e precisam ter o seu lugar reconfigurado é, ao mesmo tempo, apostar na 

ampliação das fronteiras do campo artístico/literário, e ganhar em diversidade.  

Se, como afirma Marisa Lajolo (2017, s/p), a “interatividade e a simultaneidade 

pertencem de antemão à natureza da comunicação digital, compete ao hipertexto acentuá-las e 

aprofundá-las, levando seu usuário a mergulhar no universo virtual do ciberespaço” 

(LAJOLO, 2017, s/p). A exploração destas potencialidades e também das “contingências” do 

digital como ferramenta de sentido no universo hipertextual de Terminal se estabelece por 

meio de relações que não se configuram como hierárquicas entre “matéria verbal” e “não 

verbal”. Nesse “fruto estranho” (GARRAMUÑO, 2014), elementos textuais, acústicos, 

imagéticos, sinestésicos, constituem um todo inextricável e potencializam os siginificados do 

construto literário. As duas próximas figuras (51 e 52) reproduzem dois recortes a que temos 

acesso quando elegemos o link “Inventário” e percorremos os seus caminhos multidirecionais: 

 

 

Figura 51: Captura de tela de página – Terminal (“Inventário”)
124
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Figura 52: Captura de tela de Terminal (“Inventário”)
125

 

 

A fruição dos diferentes elementos que compõem o “Inventário” de Terminal 

mobilizam no leitor diferentes “modalidades perceptivas” (LÉVY, 2008) e instalam tensões 

profundas no universo ficcional. Como sugerem as figuras 51 e 52, as fronteiras entre virtual, 

imaginário e suposto real se esfumam. Emerge-se, assim, um traço recorrente nos construtos 

hipertextuais: a intertextualidade. Este termo concebido por Julia Kristeva em 1966, em seu 

artigo “A palavra, o diálogo, o romance”, aponta para a ideia de cruzamento, recuperação, 

incorporação, menção, alusão, sugestão, (des/re)construção de um texto em outro. Na esteira 

do pensamento bakhtiniano a autora enfatiza que “todo texto se constrói como mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”(KRISTEVA, 2005, p. 68).  

Muitos estudos de fôlego já se desdobraram sobre as diferentes manifestações da 

intertextualidade e lançaram múltitplas visadas sobre as suas tonalidades, modalidades ou 

modulações: “citação, alusão, referência, pastiche, paródia, plágio, colagens de todas as 

espécies” (SAMOYAULT, 2008, p. 10) etc. Neste trabalho gostaríamos de chamar a atenção 

para uma particularidade do processo intertextual na constituição do hipertexto digital. Se, 

como observa Lajolo (1998, p. 66), o desenvolvimento da imprensa e a necessidade de 

expansão dos consumidores de livros, intensificou o desenvolvimento de um tipo já bastante 

antigo de intertextualidade – “o enlace de diferentes linguagens” –, com a digitalidade “ocorre 

então no hipertexto a materialização do sonho da intertextualidade, da polifonia e da 

multimidialidade” (LAJOLO, 1998, p. 71). Isso se dá, em boa medida, pelas especificidades 
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da linguagem programável exploradas por Manovich (2005) e anteriormente abordadas: 

programabilidade, modularidade, automatização, variabilidade e transcodificação cultural.  

A partir do que está colocado, é necessário enfatizar que: 

 

Bastante presente no mundo da literatura impressa, o intertexto, para fazer 

sentido, supõe a memória, por parte dos leiores, da matéria berbal que cita. 

Já o hipertexto – de formato digital – prescinde da memória, já que, por meio 

de links, remete de imediato de um produto escrito a outro. Links também 

podem ampliar e completar o texto em que ocorrem (LAJOLO, 2017, s/p).  

 

 Na figura 51, por exemplo, a música “True Love Waits” – Radiohead – não é apenas 

evocada no romance hipertextual, mas o leitor pode, efetivamente, acessá-la. A expansão do 

espaço literário a outras linguagens/intensidades abre veios que, invariavelmente, comunicam 

com o leitor. A busca de um sentido existencial no/por meio do fazer literário que, como 

veremos de modo mais detido na próxima seção, perpassa toda a construção hipertextual, 

redimensiona-se com a intertextualidade.  

O diálogo irônico/crítico que a figura 52 estabelece com a “Fonte” de Marcel 

Duchamp (1917) permite recolocar a questão da expansão dos campos artísticos/literários na 

cena contemporânea. A esse respeito, talvez não seja ocioso retomar Canclini (2016) quando 

problematiza a reelaboração do papel da arte no tempo presente e toca na questão da perda de 

autonomia, já abordada em outro momento, a que ele enxerga como um 

 

[...] processo das últimas décadas no qual aumentam os deslocamentos das 

práticas artísticas baseadas em objetos a práticas baseadas em contextos até 

chegar a inserir as obras nos meios de comunicação, espaços urbanos, redes 

digitais e formas de participação social onde parece diluir-se a diferença 

estética. Muitas obras continuam sendo exibidas em museus e bienais, são 

assinadas por artistas e algumas recebem prêmios de arte; mas os prêmios, os 

museus e as bienais compartilham a difusão e a consagração com as revistas 

de atualidade e a televisão. A assinatura, a noção de autor, fica subsumida na 

publicidade, na mídia e nos coletivos não artísticos. Mais do que os esforços 

dos artistas ou dos críticos em romper a couraça, são as novas posições 

atribuídas ao que chamamos de arte que estão arrancando-a de sua 

experiência paradoxal de encapsulação-transgressão. (CANCLINI, 2016, p. 

24, grifo do autor). 

 

Em Duchamp (1917), de acordo com Rejane Rocha (2020),
126

 fica nítido o processo 

de “transgressão- encapsulação”, uma vez que o questionamento dos limites da arte se dá pelo 
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gesto transgressor de ressignificar/transcontextualizar algo ready-made (“já pronto”) – 

urinol/mictório – e “encapsulá-lo”, quando de sua exposição em um museu. Terminal, por sua 

vez, ao trazer à tona a imagem de um par de um óculos (e aqui o que menos importa é saber 

se, de fato, é o óculos do escritor), sob a perturbadora legenda “minha fonte, teu mictório”, na 

contramão da “encapsulação”, faz emergir, mais uma vez, o universo ficcional como potência 

de diálogo, abertura; espaço de ressignificação e “trasgressão”. Ao passo que palavras, 

imagens (estáticas ou em movimento), sons e outros elementos interativos se reconstroem e 

desconstroem no romance de Komatsu (2018) o que avulta, tal como concebe Laddaga (2013, 

p. 15) em Estética de laboratório, é a “cena do desnudamento do artista entre suas máquinas, 

incorporado à rede de seus dispositivos [...] artistas que concebem a geração de obras ou 

processos de arte como momentos de um processo mais geral de regulação de si mesmos”. 

Não gratuitamente, a interface da página inicial de Terminal assemelha-se à cabine de 

comando de uma nave espacial, cujo aproveitamento das tecnologias de que lança mão, 

oferece ao leitor/tripulante uma arquitetura extremamente complexa, minuciosamente 

projetada para lançá-lo às incalculáveis “missões”. A opção estética por criar uma 

espacialidade multidimensional inextricável à ideia de dilatação temporal metaforiza o 

próprio fazer literário hipertextual estruturado em rede, cujas potencialidades engendram 

experiências combinadas que se abrem à vastidão. Vejamos, a esse respeito, a imagem que se 

segue: 

 

 

Figura 53: Captura de tela de página – Terminal (“Metáforas”)
127
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Se optarmos por explorar os links contidos nas seis opções disponíveis em 

“Metáforas” (figura 53), veremos que os sentidos atrelados ao termo “nave” se movimentam. 

Para dar a dimensão desta afirmação, abaixo transcrevemos três exemplos:  

 

“Metáfora 1” 

Você é a nave. 

Eu, o navegador. 

Um planeta por fim habitável 

deve então ser o amor. 
 

“Metáfora 3” 

Sou a vida em planeta inóspito. 

Você, o que me torna possível. 

O amor? 

É a viagem. 

É vadiagem. 

Revezamento de cafuné com 

sexo selvagem. 

 

“Metáfora 6” 

Então você é a nave. 

Então você é o planeta. 

Então você sou eu. 

Nego-me, 

busco-me, 

torno-te, 

repito. 

E tudo se repete sem você 

jamais ter sido. 

(KOMATSU, 2018, s/p) 

 

Como visto, “ser nave” não traz um sentido dado, mas se desloca e se refaz na lógica 

do “não pertencimento” (GARRAMUÑO, 2014). O romance-nave fornece ao leitor-tripulante 

em sua arquitetura labiríntica e flexível, múltiplas entradas e inúmeras saídas, sem que se 

(pre)estabeleça um roteiro rígido a seguir. Importa dizer que o conjunto das “metáforas” não 

configura uma espécie de “apêndice”, mas constitui parte inextricável do universo fictício. Ao 

final de cada uma delas é oferecida ao leitor a possibilidade de “seguir navegando” ou 

“atracar”. Em nosso percurso de leitura, optamos por dar destaque a um procedimento gerador 

de experiências que instalam tensões profundas na criação digital hipertextual: o 

“endereçamento”.  

O investimento na primeira pessoa endereçada é, de acordo com Celia Pedrosa (2014), 

próprio do lirismo. Em suas palavras, o endereçamento é compreendido  
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[...] como modo paradoxal de a poesia solicitar e colocar em crise a lógica da 

copresença e da identidade que preside a comunicação linguística, e também 

a transitividade do eu ao outro, do individual ao coletivo, do singular ao 

comum, bem como o sentido de cada uma dessas instâncias e categorias 

(PEDROSA, 2014, p. 70). 

 

Em Terminal, o discurso “endereçado”, ao colocar em tensão um “você” e um “eu” 

que se preenchem de significados e se atualizam em cada situação enunciativa, desafia os 

limites de legibilidade da palavra. Embora a presença do lirismo seja inquestionável nesta 

obra “propositiva” que se (des/re)faz na lógica do (des)encontro com o outro (inclusive com o 

leitor), o que salta-nos aos olhos é “o desenquadramento e a exploração dos limites e 

fronteiras” (GARRAMUÑO, 2014b, p. 105). Neste estudo acatamos a sugestão fornecida pelo 

“propositor” (o termo é de Lygia Clark, 1968), de que se trata de um romance, cabendo-nos, 

assim, observar de que modo alguns procedimentos estéticos se redimensionam 

(ampliam/restringem) com a hipertextualidade. Nesse caso, a própria questão do 

endereçamento precisa ser recolocada.  

No livro Indicionário do contemporâneo (2018) uma das interrogações formuladas é 

“se o endereçamento pertence sobretudo ao âmbito da enunciação poética ou se faz parte da 

literatura de um modo mais amplo” (ANDRADE et al, 2018, p. 121). A partir de exemplos 

diversos, esta obra teórica construída a muitas mãos, encontra “um terreno fértil para pensar 

outras formas do endereçamento [...] em algumas formas da arte contemporânea” 

(ANDRADE et al, 2018, p. 121). Dentre os exemplos postos em discussão, estão a “arte 

relacional” de Lygia Clark, a “experiência relacional” nas instalações de Hélio Oiticica, a 

“relação entre arte e intimidade” em Marina Abramovic, Sophie Calle e Tracey Emin, dentre 

outros. A hipótese enunciada pelos autores é: “[...] se tivéssemos que pensar numa 

modalidade do endereçamento na arte contemporânea, deveríamos pensá-la como a geração 

de um encontro que mobiliza afetos no âmbito de uma instalação ou de uma performance” 

(ANDRADE et al, 2018, p. 121). 

Por esse viés é possível afirmar que o enderaçamento em Terminal não se restringe à 

configuração da “palavra em trânsito entre eus” (ANDRADE et al, 2018, p. 121) na tessitura 

do romance hipertextual, mas “mobiliza afetos sobre outros corpos” (ANDRADE et al, 2018, 

p. 121), à proporção que o leitor é, efetivamente, chamado à intervir nas “malhas” do 

construto ficcional. Em sintonia com outras práticas artísticas/literárias contemporâneas que 

apostam nas experiências diversas de enderaçamento, a criação literária/digital de Komatsu 
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(2018), ao “reinventar a maneira de se apropriar de uma tecnologia” (MACHADO, 1997, s/p) 

– a digital –, sem dúvida, coloca  

 

[...] em evidência um tipo de laço que questiona as lógicas da copresença e 

da identidade, na medida em que não se refere ao próprio, mas ao impróprio, 

que se funda no desentendimento e que imagina um sujeito em sua 

incompletude e em sua alteridade infinitas (ANDRADE et al, 2018, 121). 

 

Ora, se tal questionamento “nos convoca a uma política do inimaginável” 

(ANDRADE et al, 2018, 121), nos lançaremos, no tópico que se segue, aos desafios de 

perscrutar mais alguns caminhos estéticos/políticos de Terminal que permitam retomar e 

aprofundar os trânsitos dos “enderaçamentos” que se (re)configuram nessa obra hipertextual.  

 

 

2.2 “Reiniciar”, “voltar” e “encerrar missão” (?) 

 

 

Como quem tateia os solos instáveis do desconhecido, percorremos até aqui alguns 

caminhos possíveis que se “bifurcam” em Terminal. Das múltiplas possibilidades de 

“entradas” e “saídas” fornecidas ao leitor na interface principal, optamos por “Reiniciar” 

(figura 54) a missão:  

 

 

Figura 54: Captura de tela de Terminal (“Reiniciar”)
128
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As “bifurcações” apresentadas como opões de “recomeço” ao leitor (hipervínculos em 

fonte vermelha), o transporão a outos espaços/temporalidades multidimensionais. Qualquer 

escolha realizada trará, além da “matéria verbal” que assume extensões variadas e coloca em 

cena, de modo explícito, os meandros do próprio fazer ficcional, mais duas ou três sugestões 

de links que movimentam e expandem a tessitura hipertextual. A maleabilidade da arquitetura 

de Terminal permite que o leitor acesse, de diferentes maneiras, qualquer ponto do construto 

ficcional.  

Em alguns momentos, por exemplo, durante a “missão humana tripulada”, a 

ramificação de alguns percursos supostamente se encerra e o leitor recebe um impactante 

 

  

Figura 55: Captura de tela de página – Terminal
129

 

 

Ocorre que o próprio alerta funciona como hipervínculo e a sua exploração torna a 

arquitetura do romance ainda mais flexível e plural. Quando clicamos sobre ele, nos 

deparamos com “rastros” que se deformam no “tempo-espaço”: aos quais “nem mesmo a luz 

lhe escapa (que dirão a nave e os corpos)” (KOMATSU, 2018, s/p). Interpenetrada à “matéria 

verbal”, a imagem abaixo captada (figura 56) reverbera a ideia de rastros ou vestígios de um 

potente corpo luminoso em movimento nos confins da imensidão. Nesse sentido, ela pode ser 

tomada como metáfora da configuração peculiar de um tempo/espaço que, interpenetrados no 

objeto ficcional hipertextual, se dobram e se desdobram continuamente: 
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Figura 56: Captura de tela de página – Terminal
130

 

 

Se no romance hipertextual arquitetado em rede, a configuração do tempo/espaço, 

como sugere a imagem acima (figura 56), torna-se multidimensional, observamos, ainda, no 

reencenar dos fragmentos compostos de “matéria verbal” (SANTOS, 2003), os vestígios de 

temporalidades e espacialidades difusas que se dilatam e se deslancham, sem qualquer 

precisão ou contenção, da consciência extremamente caótica de um “eu”:  

 

Dia desses, desses desalinhados do tempo (se é que já foi uma linha esse 

emaranhado incontornável), enfim, dia desses, nó cego em minha linha, 

reencontrei uma dessas que jamais foi você. Coincidência. Um casamento. 

Eu amigo do noivo, ela prima da noiva. Deslocados, dois lugares, 

apresentados à mesa dos sem pares: pronto reconhecimento mútuo, súbita 

felicidade de náufragos... Quanto tempo! tão outro tempo, tempo eleito a 

resgatar (a mesma cidade, a mesma idade, alguns mesmos personagens), 

alguém riu primeiro, o outro em seguida, passados convergidos conforme a 

gente ria, e se redimia, no que havia de fato, vividamente partilhado, afinal 

éramos só conhecidos, amigos de amigos, nisso eu acreditava, eu 

honestamente acreditava... (KOMATSU, 2018, s/p) 

 

A volatilidade do tempo da memória faz com que os eventos evocados se mostrem 

imprecisos, truncados, confusos. Passado, presente e futuro se fundem e dissolvem a lógica 

cronológica. Assim, o leitor pode mover-se, aleatoriamente, pelos caminhos labirínticos que 

se abrem na malha ficcional sem haver desorientações. De modo inextricável aos 

questionamentos acerca do fazer literário na materialidade inscricional digital (alguns dos 

quais esboçados na seção anterior), o universo ficcional também se afigura como “espaço de 

inscrição e de elaboração da dor” (ANDRADE et al, 2018, p. 115). 

Essa ambivalência de sentidos se faz presente desde o título do romance: “terminal”, 

em uma acepção possível, remete à ideia de uma complexa edificação aeroportuária, nesse 
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caso, espacial, que fornece inúmeras entradas/saídas para o embarque/desembarque na “nave” 

hipertextual; “terminal” também aponta para a ideia de final, como também para 

doença/doente que se aproxima da morte. Todos estes sentidos atravessam a obra de Komatsu 

(2018). Quando reunimos alguns estilhaços que a compõe, fica latente a imagem desconexa 

de um sujeito, ante a iminência do próprio fim, devido a uma doença terminal. Soma-se a isso 

a angústia decorrente do suposto término de um relacionamento a que ele imaginava ser de 

amor. É no processo de elaboração ficcional que os estilhaços desse “eu” buscará a 

compreensão, não apenas do que possivelmente aconteceu, mas do próprio “emaranhado” 

existencial. Vale a pena trazer como exemplo, as seguintes passagens, colhidas de modo não-

sequencial: “Agora eu morro em seis meses. Doença terminal inequívoca, juro, e não me 

espere herança” (KOMATSU, 2018, s/p); "E segue escrevendo à luz acesa pela casa.../ Por 

que eu escrevo?/ Pra me despir do teu legado” (KOMATSU, 2028, s/p). 

Escrever para (des)atar nós, descompor/recompor fios, abalar certezas, atribuir sentido 

à vida e colocar em xeque a transitoriedade do tempo, através da fixação, não só da pessoa 

“amada”, mas de si mesmo no fazer ficcional, são alguns dos motes que oferecem chaves 

diversas de leitura e despem de qualquer idealização o trato das matérias em Terminal. 

Quando recorremos ao link “Do que se trata” (figura 57), por exemplo, nos deparamos com a 

seguinte indicação: 
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Figura 57: Captura de tela de Terminal (“Do que se trata”)

131
 

 

Desnecessário é frisar que o romance de Komatsu (2018) trata “de amor, é claro”. Mas 

não só! As opções movediças que se abrem no artefato hipertextual levam às últimas 

consequências a ideia de uma arquitetura complexa, dinâmica e plural. As proposições feitas 

pelo enunciador – não individualizado por um nome – a uma segunda pessoa “endereçada” 

que se preenche de significados e se atualiza na situação de enunciação, escava brechas que, 

invariavelmente, comunicam com o leitor. Importa, nesse caso, a jogabilidade com as 

possibilidades que estuturam o universo ficcional. Uma delas é, por exemplo, saber se a voz 

enunciativa “fala por experiência própria": 
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Figura 58: Captura de tela de página – Terminal
132

 

 

 As diferentes linguagens que configuram as relações “não-hierárquicas” entretecidas 

em Terminal, preenchem espaços de intimidade e escancara as fissuras de um sujeito, cujos 

contornos também se borram nas tentativas de encontrar-se no presente, reelaborar os 

escombros do passado e lidar com a consciênica da (auto)dissolução em um futuro próximo. 

Fica, desse modo, a impressão de que: 
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Figura 59: Captura de tela de página – Terminal
133

 

 

Como dissemos anteriormente, longe de qualquer idealização no trato da matéria 

amorosa, o que sobressai é a consciência agônica da solidão; a percepção da inconstância das 

coisas, do passar implacável do tempo e, sobretudo, da insuficiência da palavra para dizer da 

angústia, do vazio existencial, da subjetividade marcada pela dor e pela ausência do outro. 

Entre o “eu” que se expressa no “presente ensurdecido” e a “difusa possibilidade de 

(re)começo”, há nítidos escamoteamentos temporais. Isso, evidentemente, gera tensões, 

contradições, ao passo que possibilita mudanças ideológicas, avaliativas e de interesse. É o 

que podemos observar na passagem que segue: 
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Figura 60: Captura de tela de página – Terminal
134

 

 

A gradação da linguagem, como podemos observar na figura 60, acentua o sentimento 

de solidão. A explicitação da agonia, do desejo, da inquietação, coloca em evidência a 

consciência da incompletude do próprio ser. A incessante busca pelo outro e a tentativa de 

atribuir sentido à vida por meio da experimentação com a linguagem literária, instaura na 

tessitura ficcional um jogo erótico/metafórico, que instiga, provoca, convoca, seduz o leitor à 

obscuridade dos espaços de diálogo e de encontro imprevistos/imprevisíveis. Terminal, torna-

se, assim, lugar de elaboração e transgressão das/nas/pelas matérias “verbal” e “não-verbal”: 
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Figura 61: Captura de tela de página – Terminal
135

 

 

Paradoxalmente, quando acessamos “atracar”, ou mesmo “voltar” e “encerrar missão” 

não nos deparamos com um caminho de volta nem chegamos a um “suposto” final. O que 

avulta, com grande intensidade, é “uma completa reinvenção do meio” (MACHADO, 1997, 

s/p). Ante o chamado "Vem, vamos embora...", temos escancarada diante de nós a 

confirmação de que: 

 

 

Figura 62: Captura de tela de página – Terminal
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Ciente disso é que optamos, nesse ponto, por “encerrar a nossa missão” com a clareza 

de que teríamos uma infinidade de percursos a trilhar. E se nos questionarem se um universo 

ficcional indelimitado, com inúmeras possibilidades de entrada, múltiplos caminhos e 

incontáveis saídas, é literatura, nesse caso “inespecífico”, já que não somos “nem tão 

dogmáticos, nem tão permissivos” (KOMATSU, 2018), ficaremos com a sugestão encontrada 

no próprio romance hipertextual: “Literatura, sim senhor. Ou tem outro nome pra isto?” 

(KOMATSU, 2018). Passemos, agora, a algumas colocações finais... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Debruçar-se sobre as transformações/acomodações pelas quais a cultura em geral e a 

literatura, em particular, têm passado, no Brasil, desde a emergência e expansão das mídias 

digitais, é um exercício complexo e desafiador, mas urgente e necessário. Neste estudo, a 

tentativa de colocar em discussão algumas reconfigurações engendradas nos circuitos de 

inscrição/armazenamento, circulação, leitura e legitimação do literário nesse contexto nos 

levou a apostar na noção de “inespecificidade” (GARRAMUÑO, 2014), como 

provocação/proposição/abertura ao deslocamento, à ressignificação, à ampliação do olhar para 

práticas artísticas/literárias que, dificilmente, poderiam ser apreendidas por meio de categorias 

e conceitos fundados em um paradigma disciplinar estático/fechado. 

Os dois romances que analisamos, de modo mais detido, neste trabalho – Os famosos 

e os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018) – 

por meio dos diálogos que estabelecem, cada um a sua maneira, com o contexto de 

digitalidade, se afiguram como verdadeiros “laboratórios de experimentação intelectual” 

(CANCLINI, 2016, p. 17), uma vez que convocam, de diferentes formas, a potência do 

“inespecífico” como mecanismo de expansão/porosidade das próprias fronteiras. Os famosos 

e os duendes da morte, como vimos, o faz pela mobilização, em sua “fomalização” 

estética/material, de procedimentos “multimídias” e “multimodais”, 

viabilizados/intensificados no cenário de “convergência midiática” e de “reciclagem cultural”. 

Terminal, por sua vez, enquanto criação literária digital, se lança às potencialidades da 

hipertextualidade em rede para construir o seu universo ficcional dinâmico e plural. Daí 

termos apostado na sugestividade do “paradigma expansivo” para nos determos nestas obras 

ficcionais.  

Investigar a força das “expansividades”, dos “deslocamentos” e das rasuras que, na 

inextricabilidade do impresso ao digital se instalam em Os famosos e os duendes da morte, 

assim como escrutinar alguns caminhos porosos que se multiplicam em Terminal, possibilitou 

e, ao mesmo tempo, exigiu diferentes protocolos de leitura/fruição. Em outros termos, as 

práticas de leitura engendradas, mobilizaram diversas “modalidades sensoriais (a visão, a 

audição, o tato, as sensações proprioceptivas)” (LÉVY, 2008, p. 63). Assim, longe de 

estabelecer relações hierárquicas entre as textualidades literárias inscritas na materialidade 

estática da página impressa e/ou na “página luminosa exposta no ecrã, [na qual] o texto 

espectaculariza-se e demarca-se da inscrição rígida e fixa” (REIS, 2012, p. 257-258), 

buscamos perscrutar alguns desdobramentos teóricos/ideológicos das “formalizações 
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materiais”, tanto de alguns objetos artísticos/literários da cena contemporânea, quanto, de 

modo mais detido, dos romances eleitos como corpus de análise. 

Nesta travessia, inúmeros estudos teórico-críticos, chamados ao diálogo, nos 

ajudaram. Pelas visadas diferenciadas que lançam sobre a estética e a arte na 

contemporaneidade digital, as provocações/sugestões/reflexões de Arlindo Machado (1997, 

2007), Carolina Gainza (2013, 2016), Espen Aarseth (1997), Florencia Garramuño (2014a, 

2014b), Geoffrey Nunberg (1993), Henry Jenkins (2009), Janet Murray (2003), Jay David 

Bolter e Richard Grusin (2000), Jean Klucinskas e Walter Moser (2007), Katherine Hayles 

(2009), Lev Manovich (2005), Lucia Santaella (2003a, 2003b), Marisa Lajolo (2018), Néstor 

García Canclini (2008, 2016), Reinaldo Laddaga (2012), Rejane Rocha (2014, 2018, 2019), 

Rosalind Krauss (2012), dentre outras, constituíram parcerias muito profícuas. 

Durante a composição dos capítulos que estão contidos na primeira parte, buscamos 

estabelecer uma delimitação mais estrita do que seja a contemporaneidade digital, para, então, 

lançarmos um olhar panorâmico para algumas “inespecificidades” da criação literária, no 

Brasil, nesse cenário. Nesse percurso, atravessamos diversos conceitos fundamentais para a 

compreensão de algumas acomodações/reconfigurações do literário no (contexto) digital. 

Noções como “campo expandido” (KRAUSS, 2012), “inespecificidade” (GARRAMUÑO, 

2014), “emergência” (LADDAGA, 2012), “iminência” (CANCLINI, 2016) “remidiação” 

(BOLTER; GRUSIN, 2000), “reciclagem cultural” (KLUCINSKAS; MOSER, 2007), bem 

como os princípios dos “novos meios” apreendidos/expostos por Manovich (2005), quais 

sejam, a programabilidade, a modularidade, a automatização, a variabilidade e a 

transcodificação cultural, nos ajudaram a lançar luz sobre algumas “obscuridades do presente” 

(AGAMBEN, 2009), de modo a desentranhar e colocar em xeque algumas “fraturas” que se 

instalam nos modos como se têm produzido, circulado e lido literatura nos últimos anos. 

Sem desconsiderarmos as densidades variáveis que a “malha” técnica/tecnológica 

apresenta em diferentes realidades socioeconômicas, políticas e culturais, particularmente no 

Brasil –, tomamos como ponto inicial das nossas reflexões o pressuposto visível de que as 

textualidades literárias engendradas no cenário de “ubiquidade e pervasividade” (LEMOS, 

2005) das mídias digitais, trazem as marcas explícitas/implícitas, da digitalidade. Vale 

enfatizar que longe de apreendermos a técnica algorítmica sob a égide da “revolução” ou da 

“originalidade”, à luz do conceito de “remidiação” proposto por Bolter e Grusin (2000), a 

enxergamos como exponenciadora, uma vez que opera com certas práticas e lógicas já 

existentes. 
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Essa percepção justifica o fato de termos selecionado como corpus de análise dois 

objetos literários materialmente “formalizados” de diferentes maneiras – um impresso e outro 

digital –, que estabelecem relações inextricáveis com o contexto digital e atam-se, por meio 

dele, a outras obras artísticas/culturais inseridas (ou não) no mesmo cenário. Em outras 

palavras, como sugere o título da tese, buscamos identificar em ambos os romances aspectos 

que os aproximam e/ou distanciam, sob a égide do que podemos chamar de “inespecificidades 

na estética e na arte” (GARRAMUÑO, 2014) na contemporaneidade digital. 

Organizadas na segunda parte deste estudo, as análises dos romances Os famosos e 

os duendes da morte, de Ismael Caneppele (2010), e Terminal, de Flávio Komatsu (2018) 

tiveram como fio condutor a observação do modo como cada um responde – tematicamente, 

formalmente; em seus circuitos de produção, armazenamento/circulação; no âmbito de sua 

“formalização material” (FLUSSER, 2007), bem como nas práticas de leitura que engendra –, 

a um contexto de digitalização das textualidades e da cultura. 

Em Os famosos e os duendes da morte, a “inespecifidade” que se instala na 

inextricabilidade do impresso com o digital, expande as fronteiras do literário e propõe 

deslocamentos em múltiplos sentidos. A potência das linguagens que convergem na 

constituição do espaço ficcional aberto e dinâmico torna-se fortemente propositiva ao leitor, 

uma vez que o convoca ao despojamento de protocolos (inclusive de leitura) consolidados; à 

desestabilização de sentidos dados/cristalizados; ao desocultamento e à desarticulação de 

estruturas/discursos/normas/padrões opressivos sócio-histórica e culturamente arraigados. 

Cabe a ele aceitar (ou não) os desafios de percorrer diferentes materialidades, “transgredir” os 

limites da página estática e atribuir sentidos aos trânsitos, da/na leitura, engendrados.  

Em Terminal, as “apostas no inespecífico” afloram-se na desestabilização de formas, 

“gêneros e subjetividades” (ANDRADE et al, 2018b), por meio da experimentação com as 

potencialidades do hipertexto estruturado em rede, cuja dissolução de hierarquias entre nós 

torna o universo ficcional flexível e plural. O conceito “em construção” de literatura digital 

brasileira, trazido à tona por Rejane Rocha (2019, s/p), como “aquela que se produz pelo 

aproveitamento das potencialidades e pela resposta às limitações das novas mídias, digitais, 

na sua fatura, a partir de uma experimentação com o código informático ou, ainda, com as 

mídias digitais (plataformas, redes, aplicativos)”, tornou-se o grande norte das nossas 

reflexões. 

Assim, no decorrer da análise de Terminal, foi imprescindível mostrar a força da 

“desprogramação da técnica” (MACHADO, 2007) nesse romance hipertextual. Concebido em 

uma plataforma que não foi desenvolvida, especificamente, para a criação de obras literárias 
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digitais, a tessitura desse construto literário digital, dadas as suas “inespecificidades”, coloca 

em tensão, de modo explícito, a própria lógica de apropriação da técnica ao subvertê-la, 

“reinventá-la”, ressignificá-la, ou seja, ao “distorcer as suas funções simbólicas" 

(MACHADO, 2007, p. 22). Isso faz do autor de Terminal um verdadeiro criador, pois, 

fazendo jus ao lúcido pensamento de Arlindo Machado (1997, s/p), ao invés de “submeter-se 

simplesmente a um certo número de possibilidades impostas pelo aparato técnico, [subverte] 

continuamente a função da máquina de que ele se utiliza”. 

Nisto reside, de acordo com autor supracitado, um dos principais papeis da arte “numa 

sociedade tecnocrática”: “a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de 

trabalho, ou de cumprir o projeto industrial das máquinas semióticas, reinventando, em 

contrapartida, as suas funções e finalidades”. (MACHADO, 1997, s/p). Tanto Os famosos e os 

duendes da morte, quanto Terminal, cumprem, cada um a seu modo, este papel. Na potência 

de transgressão e ressignificação não só do digital, mas também do impresso, assentimos que 

ambos os artefatos literários, “longe de [se deixarem] escravizar por uma norma, por um 

modo estandardizado de comunicar, [tornam-se] obras realmente fundantes. Na verdade 

reinventam a maneira de se apropriar de uma tecnologia” (MACHADO, 1997, s/p). 

A deliberada aposta em um universo ficcional que se despoja do “pertencimento a 

uma especificidade” (GARRAMUÑO, 2014) e se coloca como processo aberto e propositivo 

ao leitor é um dos traços que, de certa maneira, aproximam os romances em questão. O que, 

em certo sentido, os distancia, é o lugar hegemônico que o objeto impresso ainda detém na 

cultura digital. A participação de Ismael Caneppele em feiras literárias, as entrevistas 

concedidas por ele em diversos espaços culturais, o contrato fechado com a editora Pergamus 

que exigiu o encerramento do seu blog pessoal – Ismael pele de cão –, quando da publicação 

impressa de Só a exaustão traz a verdade, em 2014, são exemplos que atestam a 

“glamourização” da figura do autor nos circuitos editoriais tradicionais. 

Evidentemente, sua obra ficcional não se rende, pura e simplesmente, aos 

“mecanismos de controle e sedução” (MACHADO, 2007) do universo midiático ou do 

mercado editorial. A condição de “limiar” na qual este “objeto fronteiriço” (LADDAGA, 

2012, p. 271) se encontra, desarticula possíveis relações de sobreposição entre os paradigmas 

impresso e digital. Avulta-se, assim, a força do ato de narrar que re/des/faz na lógica do 

diálogo, no convite à efetiva participação do leitor; na dinâmica dos sons, das cores, das 

imagens em movimento que se imbricam à “matéria verbal” (SANTOS, 2003). 

A tentativa de compreensão das criações ficcionais de Caneppele (2010) e Komatsu 

(2018), na chave em que optamos por analisá-las – a da “inespecificidade” –, nos levou, 
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ainda, a perscrutar os “efeitos e afetos” (GARRAMUÑO, 2014) que se desentranham da 

“expansividade” de ambos os artefatos literários. Em Os famosos e os duendes da morte, 

observamos que o enlace de diferentes linguagens e meios, engendrou uma textualidade 

maleável, irreverente, na qual se descortinam corpos subversivos que reagem/resistem a 

forças coercivas, sócio-histórica e culturalmente arraigadas, enfim, buscam existir com outras 

possibilidades. As fendas que se abrem no tecido ficcional produzem espaços dinâmicos de 

encontro e de diálogo que, efetivamente, requisitam intervenções e a participação do leitor. 

Terminal, ao convocar as (im)possibilidades das mídias digitais em sua constituição, 

experimenta com o literário além de seus espaços inscricionais hegemônicos/consolidados. 

Numa espécie de ficção teórica em torno da experiência estética no (meio) digital, o romance 

hipertextual traz à luz diversas problematizações relacionadas aos meandros do próprio fazer 

ficcional (digital). À medida que o faz, o leitor é convocado a um “esforço não trivial”, isto é, 

“extranoemático” (as expressões ladeadas de aspas são de Aarseth, 1997) para agenciar os 

próprios percursos de leitura, conectar fragmentos, recompor sentidos e, ainda, lançar-se aos 

desafios de rever/repensar o status do literário e os parâmetros da crítica na 

contemporaneidade digital. 

Pensar a literatura além do impresso no contexto de digitalidade, exigiu que 

observássemos não apenas as possibilidades, mas também as contingências das mídias digitais 

nos processos de inscrição, circulação, fruição/valoração do literário. Assim, reverberamos a 

observação de que, dado o caráter exponenciador da técnica algorítmica, muitos nós 

fundamentais que estas e outras noções encerram, foram escancarados. Tendo em mente a 

“perecibilidade” de teorias, as dificuldades de se lidar com termos flutuantes e a insuficiência 

da própria metalinguagem para abrigar os objetos artísticos/literários do tempo presente, 

particularmente os digitais, é que neste estudo, apostamos na necessidade de se 

redimensionar, fazer ajustes, (re)elaborar, (re)pensar, dentre outros conceitos fundamentais, a 

própria concepção de Literatura, ainda, em boa medida, ancorada nos paradigmas da cultura 

impressa. 

Importa ressaltar que as reflexões até aqui alinhavadas não escamoteiam o caráter de 

introito às questões que permeiam os lugares do literário, em particular, da literatura digital no 

Brasil, no contexto de digitalidade. Sem qualquer pretensão de alcançarmos respostas ou de 

estabelecermos pontos de chegada, defendemos, mais uma vez, o argumento de que a noção 

de campo disciplinar estático/fechado já não consegue abarcar a cena artística/literária 

contemporânea. Ciente disso, cumprimos um percurso no qual apostamos, dentre outras 

urgências, na necessidade estética/política de se visibilizar sujeitos e práticas 
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artísticas/literárias inscritas em materialidades/linguagens não-hegemônicas, mas que também 

se fazem presentes. Assim, sendo-nos muito cara a ideia de “iminência” – de “algo que não 

termina de se produzir, não procura se transformar em um ofício edificado” (CANCLINI, 

2016, p. 19) –, acreditamos/esperamos que estudos como este, possam se constituir como 

espaços de diálogo e contribuir com outras discussões e problematizações mais sólidas sobre a 

as “inespecificidades” da literatura (no contexto) digital, particularmente aquela produzida no 

Brasil. 
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