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Luís Cláudio Costa 

Fajardo 
“Mallarmé ousou questionar a neutralidade 

formal através da qual o texto se 

manifestava na página impressa permitindo 

que a literatura se aproximasse de outras 

linguagens artísticas, como a música e as 

artes visuais. Se hoje usamos os 

computadores para compor narrativas e 

poemas multimidiáticos, precisamos fazer 

reverência a Mallarmé.” 

 
 

Por Lúcia Helena da Silva Joviano 
 

Professor no Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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Inteligência e Design Digital pela PUC-São Paulo, especialista em Computação Gráfica 

Aplicada às Artes Visuais pelo Centro Universitário da Cidade/RJ e graduado em 

Educação Artística pela UFJF. Entrevista realizada por meio de correio eletrônico entre 

os meses de Setembro e Outubro de 2016. 

 

Contemporâneos – O Dossiê deste número versa sobre Narrativas e identidades na 

Cybercultura e nesse sentido seria esclarecedor você definir para nós o termo 

Ciberliteratura e apresentar as modalidades estéticas que esse território abriga: 

Luís Cláudio - Ciberliteratura é uma das muitas denominações dirigidas às práticas que 

envolvem a criação literária através dos computadores não apenas como suporte ou 

ferramenta de produção literária ou poética mas, principalmente, pelo uso das 

especificidades tecnológicas, programacionais e comunicacionais destes dispositivos. O 

termo “Ciberliteratura” foi proposto em meados da década de 1970 pelo Pedro Barbosa 

quando esse pesquisador português, dava início aos seus experimentos poéticos através 

do computador, inspirando-se nos primeiros trabalhos do gênero realizados por Louis 

Couffignal e Nanni Balestrini. Em entrevista concedida Daniele Giampà publicada no 

ELR–Electronic Literature Review, Barbosa fala sobre a importância da obra “Arte e 

Computador” de Abraham Moles para a concepção do termo, cujo prefixo “ciber” deve-

se ao termo cibernética focada na automação e não à cibercultura como muitos o 

interpretam equivocadamente.  

Posteriormente, Barbosa subdividiu a Ciberliteratura, ou Literatura Gerada por 

Computador através de uma tipologia baseada em três categorias: a Hiperficção  - usada 

para aquelas criações literárias realizadas com base nas ligações hipertextuais e seus 

desdobramentos técnicos; a ‘Poesia animada por computador’ - referente aos poemas 

intersemióticos criados a partir da imagem, do texto, som e, sobretudo, compostos a 

partir de animações computacionais multimidiáticas, e finalmente, a Literatura 

Generativa que englobava as experiências poéticas criadas a partir de programas 

computacionais baseados em uma estética generativa capazes de realizar inúmeras 

combinações de um texto usado como referência. 

Atualmente, as três categorias propostas por Barbosa não são suficientes para classificar 

a diversidade de gêneros, processos e técnicas que expandiram consideravelmente a 

Literatura Gerada por Computador. 
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Contemporâneos – Qual a importância da Internet para a ampliação do universo 

literário digital?  

Luís Cláudio - A Internet despertou o interesse popular pela tecnologia digital, 

viabilizou toda uma ecologia mediada pela comunicação em rede, impulsionou 

movimentos sociais e transformações culturais importantes redefinindo o papel dos 

agentes culturais, por exemplo. Isto apenas para citar alguns aspectos. Não há dúvida 

em afirmar que a Internet ampliou o interesse pela aquisição de computadores. Se os 

computadores estivessem sendo usados hoje apenas para cálculos pesados e sistemas de 

gerenciamento de processos industriais, atividades para as quais foram desenvolvidos, 

dificilmente a questão da cibercultura seria tão difundida. O interesse público em se 

modernizar migrando, não totalmente é claro, mas de forma massiva, de um modelo de 

comunicação hoje tomado como tradicional para outro modelo de mídia digital é um 

fato facilmente perceptível. Basta verificar como as mensagens instantâneas de texto e 

de voz hoje substituem a troca de mensagem epistolar e a telefonia fixa. Os modelos e 

as tecnologias usadas na comunicação entre as pessoas influenciam diretamente as 

linguagens artísticas. 

A linguagem digital converte vários suportes e suas linguagens - antes tidos como 

heterogêneos - em um código fluido, que usa os dispositivos digitais como suporte para 

se manifestar. Em um único dispositivo é possível ser leitor/escritor, 

fotógrafo/fotografado, compositor/ouvinte/locutor ou apenas voyeur.  

Essa concentração de práticas e saberes mediadas por um dispositivo, capaz de integrar 

uma rede de elementos ávidos por consumir e produzir informação, certamente 

desempenhou e continua desempenhando um papel fundamental na difusão de uma 

literatura digital. 

 

Contemporâneos – Poderia comentar a frase, de sua autoria, “já não é mais possível 

ignorar as implicações da tecnologias digitais sobre as formas de escritura”: 

Luís Cláudio -  Devo antes esclarecer como penso o termo “escritura”, uma vez que 

este entendimento faz-se necessário para a compreensão da frase em questão. A 

comunicação através da palavra escrita possui uma retrospectiva histórica forjada 

através de elementos culturais, sociais, técnicos e tecnológicos. Em cada letra do 

alfabeto latino que utilizamos hoje para escrever, existe sedimentado em camadas 
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compactas, um legado de transformações culturais e tecnológicas. Esse signo linguístico 

formou-se paulatinamente, através dos tempos a partir de um amálgama diversificado 

composto por elementos visuais, gráficos e sonoros, que por sua vez, também foram 

submetidos a um trabalho coletivo de reconstrução constante através do trabalho de 

escribas e tradutores.  

Nas faculdades de Design Gráfico, particularmente nas disciplinas que tratam dos 

estudos dos elementos tipográficos, os alunos são motivados a conhecer a evolução 

estrutural dos caracteres que evoluíram graficamente desde os pictogramas gravados nas 

cavernas pré-históricas até a forma gráfica que se encontram hoje. Esse conhecimento 

lhes possibilita a conhecer melhor o desenho das letras que são utilizadas em seus 

projetos gráficos. Para os estudantes é importante reconhecer, que tanto a grafia quanto 

a sonoridade da letra A do alfabeto latino derivam  da representação gráfica de uma 

cabeça de boi do alfabeto fenício. Perceber a pluralidade do signo linguístico, não 

apenas no campo semântico, mas também no campo estético é de fundamental 

importância para compreender o contexto das transformações que estamos vivenciando. 

A escrita portanto, se manifesta através diversos signos e códigos. Basta ter em mãos 

uma pauta musical para observarmos uma forma de escrita que não seja alfabética. Por 

outro lado, se a escrita é o código, a escritura é o registro e a manifestação da linguagem 

desse código e sob alguns aspectos também pode ser encarada como um registro 

criativo através da linguagem. 

 O suporte sobre o qual a escrita tornou-se passível de ser gravada, pintada, esculpida e 

impressa também apresenta suas camadas culturais e tecnológicas. Tanto as placas 

argila da escrita cuneiforme quanto o papel usado nos livros impressos são verdadeiros 

palimpsestsos que escondem sob a planaridade e a alvura de suas superfícies, séculos de 

história. 

Creio que essa escritura a que me refiro está em constante transformação e tradução, 

assim como a língua e a linguagem que ela se encarrega de registrar e difundir. Por 

tramitar em suportes intersemióticos, as tecnologias digitais propõem novas escrituras 

que tornam as fronteiras entre as linguagens e os materiais que as suportam menos 

nítidas. No âmbito das tecnologias digitais, um texto pode ser lido, ouvido, desenhado, 

musicado e filmado simultaneamente, ampliando a experiência estética de um ser 

interagente, que outrora recebia o nome de leitor.  

Não podemos esquecer também que a linguagem ou código computacional utilizado 
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para a programação de softwares, composta por uma miscelânea de números, símbolos e 

letras, cuja interpretação está restrita aos especialistas e profissionais da área de 

informática †êm chamado a atenção de artistas e poetas que investigam tal linguagem, 

como é o caso da Brasileira Giselle Bieguelman e o norte-americano Alan Sondheim 

com os seus codeworks. 

 

Contemporâneos – Quais os antecedentes estéticos da atual ciberliteratura? 

Luís Cláudio -  São muitos os caminhos, portanto é preciso escolher uma direção, 

mesmo sob o risco de olhar para trás e ver que algo importante talvez tenha ficado. 

Gosto muito da trajetória proposta por Arlindo Machado em seu livro “Máquina e 

Imaginário” descrita em um de seus capítulos intitulado “O Sonho de Mallarmé”. Para 

Machado, o poeta francês idealizou um projeto impossível de ser realizado em sua 

época devido à sua estrutura formal ambiciosa, cujo dispositivo de leitura nada tinha em 

comum com o livro como o conhecemos. O projeto, conhecido como “Le Livre”, 

caracterizava-se pela volatilidade e transitoriedade de seu conteúdo textual, capaz de 

permitir ao leitor inúmeras possibilidades de entrada e saída do texto , tal qual o fictício 

“Livro de Areia” de Borges.  

Devido a sua impossibilidade, do Livre só restaram algumas anotações feitas por seu 

idealizador e posteriormente em 1957, organizadas ironicamente, sob o formato de um 

livro por Jacques Scherer. Em “Um Livro por Vir”, Maurice Blanchot faz uma análise 

deste projeto impossível de Mallarmé e o compara a um livro do futuro. Para Arlindo 

Machado, o futuro teria chegado e o computador seria o suporte ideal para o delírio 

literário de Mallarmé. 

Considerado um protótipo do Livre, o poema Un Cóup de Dês Jamais N’Abolirá le 

Hasard, publicado por Mallarmé em 1897 na revista Cosmópolis. romperia com a 

tradição poética por utilizar o verso livre e também recursos tipográficos diversificados 

modificando a espacialização usual do poema impresso. Se tomarmos o Livre como um 

projeto que pretendia oferecer ao leitor múltiplas formas de leitura de um poema ou uma 

narrativa, e igualmente, o Un Coup de Des, como um poema inaugural com uma 

diagramacão mais sonora e visual da linguagem poética, teremos nestes exemplos, 

fortes traços de semelhança com a Ciberliteratura. 

A partir de Mallarmé surgiram outros movimentos estéticos dos quais seria possível 

estabelecer um vínculo com a literatura digital. As Vanguardas Artísticas Europeias do 
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início do século XX, por exemplo foram fundamentais para que a linguagem poética se 

aproximassem de  outras linguagens, novas tecnologias e novos suportes além da página 

impressa. As experiências fonéticas e gráficas dos dadaístas e cubistas, assim como  os 

poemas tipográficos do Futurismo foram decisivos para a criação do Caligramas de 

Apollinaire que constituíram uma fusão entre a palavra e a imagem encarada atualmente 

como uma das principais características da produção literária e poética das mídias 

digitais. 

A poesia concreta brasileira, que por sua vez assume as influências de Mallarmé e de 

Apollinaire, hoje é citada como uma importante referência por relevantes pesquisadores 

da ciberliteratura na cena internacional. Percebe-se também que a partir do Concretismo 

no Brasil, outros movimentos poéticos e artísticos pontuais como a Poesia Experimental 

em Portugal, e o Poema-Processo no Brasil tornaram-se fortes referências para a poesia 

digital não apenas por expandir os limites do programa concreto, mas também por se 

apropriar de recursos da mídia de massa como a televisão, os jornais, as revistas e o 

cinema como suportes e veículo para a poesia. 

Parte de minha tese sobre a poesia digital no Brasil e em Portugal defendida 

recentemente em 2014, propõe a ideia de que o movimento Neoconcreto no Brasil, 

introduziu alguns conceitos de fruição estética interativas através de obras criadas por 

artistas como Lygia Clarck e Helio Oiticica. Neste período, os “Não-objetos” de Ferreira 

Gullar podem ser analisados como poemas interativos, através dos quais o leitor 

interage físicamente com versos em palavras e formas tridimensionais coloridas, para 

efetuar sua leitura.  

A interatividade e a multiplicidade de linguagens além da escrita, presentes em um 

poema digital torna possível esta aproximação entre gerações anteriores citadas. 

 

Contemporâneos – Por que Mallarmé é um marco tão importante para o percurso 

estético hoje em curso? 

Luís Cláudio -  Como me referi anteriormente, tanto o “Livre” quanto o “Un Cóup de 

Dês Jamais N’Abolirá le Hasard” são obras visionárias, além de seu tempo. Mallarmé 

destaca-se neste cenário por compreender que a poesia é uma linguagem que se 

desdobra no tempo e no espaço. Quando um poema é recitado, percebemos sua 

sonoridade, a riqueza de suas rimas e a forja da linguagem poética moldando o léxico, 

extraindo dos versos novos campos semânticos. Quando restringimos a noção de 
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temporalidade de um poema a um espaço restrito tal como este vulgarmente se 

concentra, blocado na página impressa, restringimos de certa forma, seu sentido e 

limitamos a experiência da fruição ao ato da leitura. Ao propor uma nova espacialização 

onde os poemas são diagramados e impressos buscando traduzir a intensidade sonora e 

a temporalidade de cada verso através de letras em negrito, em maiúsculas ou 

minúsculas, com maior ou menor espaçamento entre os caracteres, permitiu-se um ato 

mais prazeroso de leitura que resgata a essência da linguagem poética.  

Em suma, Mallarmé ousou questionar a neutralidade formal através da qual o texto se 

manifestava na página impressa permitindo que a literatura se aproximasse de outras 

linguagens artísticas, como a música e as artes visuais. Se hoje usamos os computadores 

para compor narrativas e poemas multimidiáticos, precisamos fazer reverência a 

Mallarmé. 

 

 

Poema de Mallarmé “Un Cóup de Dês Jamais N’Abolirá le Hasard” 

http://pararraioscomics.com.br/a-poesia-concreta-i-parte-3/ 

 

Contemporâneos – Você poderia destacar alguns pesquisadores e poetas 

contemporâneos desse campo: 

Luís Cláudio -  Atualmente contamos com importantes “antologias” da literatura em 

http://pararraioscomics.com.br/a-poesia-concreta-i-parte-3/
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meio digital, como a Eletronic Literature Collection realizadas pela Eletronic Literature 

Organization sediada na Universidade da Califórnia e por projetos individuais como o I 

love e-poetry, criado e mantido por Leonardo Flores, atualmente professor na 

Universidade de Bergen, na Noruega. Tive a oportunidade de contribuir com o “I love e-

poetry” publicando sob a orientação de Leonardo Flores alguns trabalhos de poetas 

brasileiros e portugueses. 

Tenho grande admiração pelo trabalho investigativo e criativo de Rui Torres, poeta 

digital e professor da Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. 

Torres é autor de diversos poemas digitais, pesquisador da ciberliteratura com várias 

publicações e projetos digitais de resgate da obra de importantes expoentes da Poesia 

Experimental Portuguesa. 

No Brasil, tenho acompanhado pouco a produção atual, uma vez que a produção de 

alguns autores não se limita ao gênero poético em meio digital. Mesmo sem uma 

produção atualizada no gênero, poetas digitais, como Andre Vallias e Giselle 

Bieguelman são considerados como referências no gênero. A última edição da Eletronic 

Literature Collection (2016) traz como um de seus expoentes, os Brasileiros Alckmar 

Luis dos Santos e Chico Marinho com um projeto chamado “Liberdade” no qual poesia 

e game digital criam uma experiência interativa lúdica com o leitor. 

 

 

http://iloveepoetry.com/ 

 

Contemporâneos – Um fato em questão são as alterações nas relações autor-obra-leitor. 

Como pensar os [as] leitores [as] da Ciberliteratura? Talvez como o operador destacado 

por Blanchot em O livro por vir?  

Luís Cláudio - Maurice Blanchot se refere ao termo operador a partir de uma analogia 

proposta por Mallarmé que afirma ser a leitura uma operação e o leitor um operador. É 

preciso portanto, esclarecer que neste contexto, a leitura vai além da apreensão visual e 

cognitiva de um dado conteúdo presente em uma obra proposto por um autor. Para 

Mallarmé, compete ao leitor uma postura operacional capaz de estabelecer um diálogo 

http://iloveepoetry.com/
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com o conteúdo, através da qual são confrontados aspectos estruturais como o 

vocabulário e a sintaxe, e aspectos semânticos e simbólicos do texto. A leitura é o 

elemento mediador entre o livro e o leitor e se caracteriza por um movimento constante 

entre a voz do autor e as meditações do leitor. 

Agora resta-nos considerar se os leitores da Ciberliteratura podem ser considerados 

“operadores” no sentido mallarmeano. Para evitar confusão entre os termos, devemos 

diferenciar os “leitores do ciberespaço” dos “leitores da ciberliteratura”. Acredito que 

apesar das especifidades da hipermídia que é a linguagem por excelência do ciberespaço 

serem favoráveis ao desenvolvimento do leitor como operador, não vejo os leitores do 

ciberespaço muito interessados em uma leitura comparativa nos moldes discutidos 

anteriormente. Infelizmente, boa parte destes leitores, plagiam textos de outros autores 

seja em trechos ou em sua íntegra, ou atribuem autoria equivocada a citações e máximas 

que se espalham como um vírus por toda a rede de computadores. 

Dentre os leitores da Ciberliteratura, que se diferenciam em múltiplos aspectos dos 

leitores do ciberespaço, a leitura como operação encontra um território mais fértil. Por 

se tratar de uma abordagem criativa em detrimento de outra formal e academicista, a 

leitura operacional da ciberliteratura ocorre dentro de um contexto mais livre e mais 

propenso às experimentações. O ambiente hipermidiático também favorece ao leitor da 

ciberliteratura um confronto entre o texto e as linguagens visuais, sonoras e, com as 

tecnologias proporcionadas pelos dispositivos móveis. Assim, o cenário urbano passa a 

integrar um contexto rico de analogias e pensamento crítico. Nesse ambiente plural, rico 

em estímulos de diversas naturezas, o fluxo intermitente entre autores e leitores diluem 

os tradicionais espaços de autoria-obra-leitor. 

Gostaria de finalizar ressaltando a importância que sua pergunta possui na formação de 

novos leitores. Acredito que a divulgação e a popularização das obras literárias e 

poéticas realizadas e difundidas no meio digital através das redes de computador podem 

auxiliar a transformar os leitores em operadores. 
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Rui Torres, Amor de Clarice (2005) [captura de tela]. 

https://matlit.wordpress.com/2011/04/23/a-poesia-hipermedia-de-rui-torres-aula-aberta/ 

https://matlit.wordpress.com/2011/04/23/a-poesia-hipermedia-de-rui-torres-aula-aberta/

