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LITERATURA VIRTUAL E A MANIFESTAÇÃO DOS SENTIDOS  

Elaine Cristina Carvalho Duarte 

 

 O presente artigo se propõe a lançar um olhar sobre a literatura eletrônica 

objetivando abordar novos modelos de textos literários. Sob esse enfoque serão 

discutidos aspectos que envolvem esses três elementos buscando debater acerca das 

relações de retribalização e afetos que compõem esse modo contemporâneo de produção 

textual. 

Segundo o dicionário Michaelis (2011), a palavra ler pode ter várias acepções:  

 

1. Conhecer, interpretar por meio da leitura; 2. Conhecer as letras do 

alfabeto e saber juntá-las em palavras; 3. Pronunciar ou recitar em 

voz alta o que está escrito; 4. Estudar, vendo o que está escrito; 5. 

Decifrar ou interpretar bem o sentido de; 6. Decifrar, perceber, 

reconhecer; 7. Explicar ou prelecionar como professor; 8. Inquirir, 

perscrutar; 9. Tomar conhecimento com a vista da indicação de 

um instrumento; 10. Rever e corrigir um texto composto; 11. 

Inteirar-se em um mapa da configuração geográfica da Terra ou de 

parte dela nele representada. 

2.  

 Para se ler não é necessário, exclusivamente, conhecer o alfabeto. Ler é um ato 

de significar, de dar sentido a algo que se observa. Portanto, não é falacioso afirmar que 

a leitura não está necessariamente associada à escrita, pelo contrário, “durante a maior 

parte da história escrita, ler denotava falar” (FISCHER, 2006, p. 9). Até mesmo quem 

não conhece as letras do alfabeto é capaz de ler, pois ler é ter capacidade de decifrar, 

interpretar e produzir sentido acerca do mundo que nos cerca. “Ler – descobri – vem 

antes de escrever. Uma sociedade pode existir – existem muitas de fato – sem escrever, 

mas nenhuma sociedade pode existir sem ler.” (MANGUEL, 1997, p. 20).  

Com o advento da escrita e mais tarde, da impressão gráfica, ler parece ter se 

associado exclusivamente ao ato de interpretar apenas letras e palavras. A cultura 

hermenêutica ganhou notoriedade nos levando a crer na falsa premissa de que leitura e 

escrita alfabética são indissociáveis. É A. Lloyd James (apud. MCLUHAN, 1972, p. 

130) quem afirma que “a invenção da imprensa irradiou, espalhou e difundiu a 

linguagem impressa e deu-lhe um grau de autoridade que ela nunca mais perdeu.” 
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Entretanto, a história da leitura nos mostra que ler está além da visão. Ler é um ato 

sinestésico, é  possível  ler com todos os sentidos. 

A história nos conta que os homens primitivos e as sociedades antigas 

praticavam o ato de ler pictografias, figuras gravadas em argila, entalhes de ossos, 

cascas de árvores, couro, e até mesmo liam nós e varetas, usados para expressar 

quantidade. Obviamente tratava-se de uma leitura bastante simples, mas capaz de 

exprimir as necessidades básicas de expressão daquelas comunidades. Era comum 

também a comunicação a distância por meio de fumaça, fogo e reflexos em metais. 

Ainda hoje nos utilizamos de sinais luminosos para estabelecer comunicação, ato 

bastante comum entre pessoas perdidas tanto na terra quanto no mar.  

A leitura de textos complexos e escritos só foi possível com o surgimento da 

escrita completa que segundo Fischer (2006), demorou a surgir. Durante muito tempo a 

comunicação foi feita por meio de símbolos. Para se registrar quantidade, usava-se, por 

exemplo, pedras, varetas ou nós. Somente por volta de seis mil anos atrás é que a escrita 

completa surgiu na região da Mesopotâmia.  

Os primeiros registros de textos literários que temos eram de textos escritos para 

serem declamados, lidos em voz alta e para um público, prática que perdurou por um 

longo tempo. Embora os textos fossem escritos em pergaminhos, e posteriormente em 

papeis, usando a escrita alfabética, eles não eram produzidos para serem lidos 

individualmente. Uma vez que os livros rolo eram pesados, caros e  difíceis de 

manusear, era impossível ler individualmente usando essa mídia. 

Certamente a cultura da leitura oral possuía características distintas das da leitura 

individual e tendemos a acreditar na superioridade da segunda sobre a primeira. Nesse 

sentido tomamos a leitura de nosso tempo sempre como superior, o que demonstra uma 

atitude preconceituosa com relação aos hábitos do passado. A oralidade teve e ainda tem 

seu lugar na literatura, apresentando características peculiares ao seu gênero. Ao nos 

atermos aos costumes da antiguidade oral, nos deparamos com uma sociedade que se 

valia de muito mais do que unicamente o som, mas também da movimentação do corpo, 

da entonação da voz, da exploração do espaço o que conferia ao texto um status quase 

dramático. A leitura oral priorizava a performance do orador e durante algum tempo foi 

escrito sem separação entre as palavras. Os movimentos do corpo e a entonação da voz 

eram, sem dúvida, elementos cruciais para a significação do texto. Dessa forma o texto 

oral exigida do leitor (o público) atenção para outros sentidos que não somente a visão, 

em especial a audição, que era crucial para a compreensão textual. Nesse sentido pode-
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se afirmar que a prática da leitura oral aproximava as pessoas, as reunia em torno de  

sentimentos comuns, de um compartilhar de ideias e afetos. 

Foi com o surgimento da prensa da Gutenberg que a leitura de textos individuais 

passou a ocupar lugar de destaque na nossa sociedade. O  livro impresso se firmou 

como a grande fonte de conhecimento da idade moderna. A oralidade então se perdeu. 

Os textos baseados em imagens e na oralidade foram deixados de lado pela história 

impressa e a leitura coletiva ou pública foi substituída pela leitura individual e intimista 

que encerrou o homem em um único sentido, o da visão e “com efeito, o domínio de um 

só sentido é a fórmula para a hipnose. E uma cultura pode ficar encerrada no sono de 

qualquer dos sentidos. O despertar se produz quando sobrevém a excitação de qualquer 

dos outros sentidos” (MCLUHAN, 1972, p.112). McLuhan ainda atesta que os textos 

impressos são uma forma de se privilegiar o individualismo, uma vez que cada um lê só 

e para si mesmo e que esse processo de individualidade textual levou o homem a 

destribalização, uma vez que a leitura tornou-se um ato solitário. Entretanto, a 

tribalização do homem está sendo retomada através das relações humanas via mídias 

digitais, sendo o ciberespaço o ambiente da coletividade, do compartilhar,  “parece que 

a homogeneidade e o individualismo da cultura do impresso cede, pouco a pouco, lugar 

à conectividade e à retribalização da sociedade” (LEMOS, 2008, p.71).  Nesse sentido a 

arte eletrônica estabelece uma nova relação com o leitor, de interatividade, propiciando 

um processo de reagrupamento por meio de obras que buscam partilhar a produção 

artística de maneira pública, coletiva e interativa.  

Essa retribalização é facilmente percebida, por exemplo,  nas conhecidas redes 

sociais da internet. O que há é um espaço para discussões entre pessoas, inclusive 

pessoas desconhecidas entre si. É possível se comentar o comentário que alguém fez de 

um texto que leu em um jornal, por exemplo. É possível se compartilhar informações e 

gerar um grupo de discussões sobre elas. Daí se estabelece uma comunicação em rede, 

resultando em um grande debate que pode, inclusive, ser em nível mundial. Isso mostra 

que o homem contemporâneo tem uma necessidade de retribalização, de retomada do 

compartilhar, do estar junto. 

De fato a internet tem servido como um meio interativo entre os indivíduos de 

uma forma bastante diferente dos costumeiros encontros presenciais. As pessoas têm se 

reagrupado na procura do seu igual, referindo-se a uma vontade de estar junto, de 

compartilhar emoções e ideais comuns, de traduzir afetos. Haja vista o número cada vez 

maior de sites de relacionamentos, redes sociais e blogs que surgem a todo tempo na 
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web. Essas aparições seriam “as diversas manifestações contemporâneas da cibercultura 

que podem ser vistas como a expressão quotidiana da vida que se rebela contra as 

formas instituídas e cristalizadas” (idem. p.85). Outro espaço em que se percebe a 

interação por meio das máquinas são as salas de instalações de vídeo arte. Uma vez que 

as obras exibidas proporcionam a interatividade essa interação acontece entre uma ou 

mais pessoas simultaneamente, o espaço se torna um palco de diálogos diretos entre os 

ciberleitores. 

Como exemplo temos as exposições do Itaú Cultural, “Emoções artificiais” e o 

FILE. Obras como Ultra nature, de Miguel Chavalier    (https://vimeo.com/49010170, 

What a Loving and Beautiful World, de TeamLab e Sisyu 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y6vDk27jgwU&noredirect=1) e Think, de Carl 

Johan Rosen, Dietmar Suoch e Henrik Wrangel 

(http://www.tecnoartenews.com/eventos/confira-obras-que-participam-de-emocao-art-

ficial-6-0-a-bienal-internacional-de-arte-e-tecnologia/ ) são textos eletrônicos que 

possibilitam a retribalização e também a exploração dos sentidos. Esses textos 

aproximam as pessoas em uma exploração de sensações e em compartilhamentos, como 

é facilmente identificável nos vídeos. 

E é nesse palco que a literatura vê um terreno fértil para novas formas de 

publicação e interatividade com o mundo tornando possível discutir e vivenciar o fazer 

literário de maneira mais totalizante, aguçando todos os sentidos e explorando os 

desejos do corpo de vivenciar a poesia em sua plenitude.  

O corpo é a materialização de algo que é próprio do homem, é ele que propicia a 

vivência da realidade e estabelece nossa relação com o mundo. O texto impresso 

suprimiu o corpo e todos os seus sentidos do processo de leitura, e valorizou apenas a 

visão, os demais sentidos ficaram adormecidos, anestesiados, desejosos de participar do 

ato de ler. Por essa razão, mesmo quando lemos silenciosamente um texto impresso, 

nosso corpo deseja se manifestar, ele requer a performance do corpo e da voz. 

Recorremos aos sons, e ao ritmo dos textos, mesmo que mentalmente apenas, para 

suprir essa necessidade do corpo de viver o texto poético.  As tecnologias audiovisuais 

modificaram essa postura de leitura de maneira relevante. É pelo desejo de união dos 

sentidos, de integração do corpo com todas as suas potencialidades, que a poesia 

contemporânea digital tem buscado percorrer caminhos que explorem os processos 

sinestésicos. 
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Não se pode perder de vista que a poesia nasceu na oralidade, no espírito 

coletivo, despretensiosa de ser poesia. Ela deu vida à tragédia grega, por meio do canto, 

em eventos que se destinavam a agrupar pessoas para ouvirem e verem poesia. Os 

poemas eram sempre acompanhados de música e performances dos declamadores. 

Havia uma atuação que acompanhava o poema, ele nunca estava só. As linguagens eram 

unidas, uma dependia da outra. O texto era tão importante para a apresentação, como 

era a música e a exibição dos atores. Os sentidos eram todos interligados, não havia a 

preferência por um ou por outro. É como afirma Gumbrecht (1998, p. 41) “o corpo e o 

espírito /intelecto não eram totalmente separados um do outro nestas execuções 

poéticas... ‘Composição poética’ significa construir um texto (como texto) e realizar o 

texto como voz, na verdade com todo o corpo.” 

Paul Zumhtor, medievalista e estudioso da voz e da poesia oral, afirma em sua 

obra Performance, recepção, leitura, que depois de séculos mergulhados na ditadura da 

cultura hermenêutica, o homem do século XX passou por um processo de “ressurgência  

das energias vocais da humanidade”. Segundo o autor, o ser humano experimenta o 

mundo através do corpo, “o corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos.” 

O corpo é a materialização de algo que é próprio do homem, é ele que propicia 

vivenciar a realidade e estabelece nossa relação com o mundo. Ao suprimir o corpo e 

todos os seus sentidos do processo de leitura, e valorizar apenas a visão, os demais 

sentidos ficaram adormecidos, anestesiados, desejosos de participar do ato de ler. Por 

essa razão, mesmo quando lemos silenciosamente um texto, nosso corpo deseja se 

manifestar, ele requer a performance do corpo e da voz. Por esse motivo, recorremos 

aos sons, e ao ritmo dos textos, mesmo que mentalmente apenas, para suprir essa 

necessidade do corpo de viver o texto poético.  

 

Ao ato de ler integra-se um desejo de restabelecer a unidade da 

performance, essa unidade perdida para nós, de restituir a plenitude – 

por um exercício pessoal, a postura , o ritmo respiratório, pela 

imaginação. Esse esforço espontâneo, em vista da reconstituição da 

unidade, é inseparável da procura do prazer. Inscrita na atividade da 

leitura não menos que na audição poética, essa procura se identifica 

aqui com o pesar de uma separação que não está na natureza das 

coisas, mas provém de um artifício.  
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 É do desejo de união dos sentidos, de integração do corpo com todas as suas 

potencialidades, que a poesia contemporânea tem buscado percorrer caminhos que 

explorem esses elementos. Paul Zumthor afirma em seus textos que esse desejo do 

corpo de viver a poesia é sanado pela presença da voz, que é parte integrante da 

performance. A performance, por sua vez, é algo mutável, que depende do ambiente, do 

espaço, do tempo em que acontece e também dos personagens integrantes desse 

processo. E quando se fala em personagens, refere-se a todos os indivíduos envolvidos 

no projeto, o autor do texto, os trovadores, os atores, os leitores, e, no que tange a poesia 

eletrônica, também dos programadores, pois a performance “não tem propriedades 

qualitativas  que permitiriam demarcá-la de vez. Ela não é um dado empírico, ela é uma 

colocação em cena do sujeito, em relação ao mundo e a seu imaginário” (FÉRAL, 

Josette. Apud. ZUMTHOR, 2007, p. 42).   

Para Zumthor (2010, p.31) a performance se dá no momento da recepção, ela “é 

a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, 

transmitida e percebida. Locutor, destinatário, circunstância, (...) se encontram 

concretamente confrontados, indiscutíveis”. É na performance que se estabelece a 

relação entre o locutor e o autor, tornando, então, o texto significativo. 

Essa performance se vale dos sentidos para se manifestar. É através do meu 

corpo que sinto o mundo, e essa percepção só é possível com a exploração dos sentidos, 

pois são eles que nos permitem uma conexão com o mundo exterior e são essas 

manifestações corporais que traduzem os afetos. 

Para Zumthor (2010, p.31) a performance se dá no momento da recepção, ela “é 

a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora, 

transmitida e percebida. Locutor, destinatário, circunstância, (...) se encontram 

concretamente confrontados, indiscutíveis”. É na performance que se estabelece a 

relação entre o locutor e o autor, tornando, então, o texto significativo. 

Trazendo essa questão da oralidade e da performance para os dias atuais, vemos 

que há um resgate dessa forma de viver a poesia. Observamos que a performance está 

sendo cada vez mais requerida pelos leitores, não é somente a voz que fascina, mas um 

todo, um combinação de elementos que desembocam em uma cultura verbivocovisual. 

Se o homem do início século XX ouvia o rádio e se contentava com isso, a partir do 

surgimento da imagem ouvir apenas tornou-se pouco. Um bom exemplo são as novelas, 

que durante muito tempo foram transmitidas pelo rádio, e havia um público imenso que 

as seguia todas as noites. Hoje queremos a imagem, o som, as cores e também a 
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interação. Queremos a performance em toda sua totalidade. O espectador 

contemporâneo também quer assistir a novela, ouvi-la e interagir com ela. Ele quer dar 

seus palpites e interferir diretamente no destino dos personagens, ele quer se retribalizar, 

afetar e ser afetado pelos textos. Se até meados do século XX prevaleceu uma leitura 

passiva, no final dos anos XX a interatividade passou a ser requerida pelos leitores. Aos 

poucos ler está deixando de ser um ato solitário e silencioso para tornar-se um ato 

coletivo. 

As tecnologias audiovisuais modificaram de maneira relevante a condição em 

que a performance se desenvolve. Na época da lírica antiga, da tragédia, dos trovadores 

medievais, a performance era imediata, assim a recepção também era imediata. Tudo 

acontecia ao vivo, no mesmo espaço, e o comportamento do público era medido 

imediatamente. Hoje, com as gravações em meios eletrônicos, a performance tornou-se 

um elemento disperso, tanto no tempo quanto no espaço, o que desencadeia várias 

leituras e vários comportamentos, uma vez que um texto filmado ou gravado, pode 

correr o mundo e despertar sentidos de maneiras diversas.  

É evidente que nos textos encenados ao vivo também é possível acontecer a 

mudança de tempo e espaço. Entretanto, há um diferença muito grande entre a 

performance do texto ao vivo a do gravado. No gravado a performance vai ser sempre a 

mesma, imutável, independente do momento que seja assistida e onde. A performance 

ao vivo sempre será diferente. Por mais que o ator  o interprete, ou trovador se esforce 

para repetir o mesmo ato várias vezes, é impossível se manter uma unidade. 

Dessa forma, o homem do século XXI pode assistir a uma tragédia grega, mas 

ela nunca será a mesma encenada na Grécia Antiga. Já os projetos poéticos atuais, que 

são filmados, poderão ser assistidos daqui há cem, duzentos anos, e o texto que o 

homem do futuro assistirá, será igualzinho ao texto que assistimos hoje. Na verdade isso 

já ocorre. Há filmes de meados do século XX que nós, espectadores do século XXI 

assistimos hoje, cinquenta, sessenta anos depois, e a performance dos atores não mudou 

em nada. Porém, como “a performance é então um momento da recepção: momento 

privilegiado, em que um enunciado é realmente recebido”, a performance total de um 

texto nunca será a mesma, mesmo que o texto seja o mesmo, pois ela irá depender da 

leitura, “como absorção e criação, processo de trocas dinâmicas que constituem a obra 

na consciência do leitor” (ZUMTHOR, 2007, p.50 e 51). 

Por fim, um texto eletrônico exige do leitor atenção de vários sentidos. Esses 

textos solicitam que o leitor apure os sentidos da visão, audição e tato de forma que 
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imagens, sons e textos alfabéticos são imprescindíveis para a compreensão textual. 

Nesse caso, a percepção do leitor é diferente das demais exigidas nas outras formas do 

texto, uma vez que a concentração do navegador está dividida entre três habilidades: 

decifrar o código alfabético, decifrar as imagens e perceber os sons. Assim, todos os 

sentidos são aguçados e requeridos para a compreensão de um texto, afetando não 

somente o intelecto de quem lê, mas também todo o corpo, despertando o leitor para 

uma leitura completamente sinestésica e performática. 
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