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 O desenvolvi mento de novas tecnologias sempre gerou questionamentos a respeito das trans formações  
que provocariam n a sociedade de um modo geral. Considerando o caso das art es, a cad a nova tecnologia, surgem 
pensamentos antagôni cos  que ora i maginam o novo universo co mo   possibilidades de criação estética, ora 
decretam o seu fi m. No cinema, por exemplo, quando surgiu a tecnologia qu e permitiu a sonorização dos fil mes , 
não foram pou cas as vozes qu e reagiram n egativamente decretando o s eu fi m. Entretanto, os sons foram 
incorporados e isso não signifi cou o fi m do cinema. Discussão semelhante s e i mpõ e co m o i mpacto das  
tecnologias digitais sobre a art e contemporân ea, em particular a  literatura. Algu mas  vozes mais exaltadas  
preconizaram o fi m do livro imp resso e, por cons eguinte, o fi m da literatura, co mo nos indica Roger Ch artier 
(1999:152-153) em seus estudos sobre os destinos do livro na era da Internet. Ainda é cedo para afi rmações  
definitivas, mas é fato qu e a p rodução cultural contemporân ea cad a vez mais vem se organi zando d e forma  
i magética. As palavras, durante muito tempo d etentoras qu ase absolutas do poder de divulgação de info rmações  
e de produção de conh ecimento , cad a vez mais ced em esp aço para i magens de todos os tipos, de modo que nos é 
possível afirmar que todo  o ap arato tecnológico qu e possibilitou essa mudan ça d e p ercepção do mundo , 
interferiu t amb ém nas man eiras de representá-lo . Fotografia, cinema, televisão e, mais  contemporaneamente, 
co mputado res contribuíram para essa mudança de paradig ma e não são poucos os estudos que tentam d ar cont a 
do impacto dessas tecnologias sobre o discurso narrativo. Ítalo Calvino (1990), aponta a multiplicidade co mo  
u ma d as principais características d a nova literatura; Humberto Eco (1997), aponta apro xi maçõ es ent re a teori a 
da in formação  e a estética d as n arrativas literárias  contemporâneas e há muito  mais. Cu mpre-nos dizer, port anto, 
que o hip ertexto digital  instaura novos  elementos como a interatividade, o“ hibridismo” de linguag ens , a 
virtualidade, o estab eleci mento de u ma nova lógica org anizacional que apro xi ma a arte da ciência ( sobretudo da 
matemáti ca fractal, do caos e da catástro fe), além de redi mensionar con ceitos co mo d e autoria e de recepção. É  
mister dis cutir at é que ponto  esses elementos  estão  motivando trans formações no texto n arrativo literário  
i mpresso  e  co mo se dá esse diálogo considerando-se os li mites  que o suport e i mpõe. 
 
1.Mod ernis mo ou  Pós-Mod ernis mo? 
 A partir da Segunda Guerra Mundial, segundo alguns estudiosos, teríamos entrado na  pós-
modernidade. Para out ros, no entanto, a grande mud ança ainda estaria po r vir. O certo é que p ara todos , no  
míni mo vivemos u ma fase de transição, de mudan ças de paradig mas estéticos e qu e grand e parte dessa mud ança 
se deve às questões tecnológicas. Considerando por estilo de época a conceituação de Hel mut Hatzfeld citada por 
Proença (1988-13) “a atividade de uma cultura que surge com tendências análogas nas manifestações artísticas, 
na religião, na psicologia, nas formas de polidez, nos costumes, g estos, etc, que só pode s er avaliada pelas  
contribuições do estilo, ambíguas em si mesmas, constituindo uma constelação que aparece em diferentes obras  
e autores da mesma era e que parece informada p elos mes mos princípios perceptíveis nas art es vizinhas”, 
certi ficamos que o estético integra-se no ciclo histórico e sofre interferências do que ocorre neste. Logo, se o  
mundo atravessa grand es trans formações , sobretudo cientí fico tecnológicas que remetem a trans fo rmações nas  
relaçõ es sociais, essas trans formaçõ es também rev erb eram no meio literário e apontam para a emerg ência d e 
novos paradig mas estéticos. 
 Na pri meira metade do século XX, intensi ficou -se d e maneira excep cional o p rogresso  cientí fico e  
tecnológico, o que resultou num novo rit mo de vida para o Ocidente: Aeroplanos , transatlânticos , a ampliação da 
co municação graças à radio foni a, a i mag em em movi mento do cinema, a intensi ficação d a i mprens a, a entrad a 
das artes no que Benjamin (1975) ch amou de era das técnicas de rep rodução contribuíram para essa mudan ça. A  
burguesia ampliou suas conquistas de poder através do sab er e do trabalho; o socialis mo apontou  para soluções  
otimistas que n ão se cu mpriram.   É u m tempo cultural multifacetado e o Mod ernismo refl ete esteticamente ess a 
fragment ação .  
 Há nos t extos mod ernistas u ma tentativa de exploração  do incons ciente atrav és d a livre associação  de  
idéias e a revelação  de liberdades de linguag em (influenciadas sobretudo p elas v anguard as) nunca antes vistas , 
além d a despreocupação co m u m sentido racional ao texto . A exemplo disto, tomemos Macunaíma , de Mário de 
Andrade, obra na qual o herói trans forma-se fisicament e, mo rre e ressuscita, desloca-se temporal e espacial ment e 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 829-833, 2004. [ 829 / 833 ]



sem qualquer amp aro da lógica (ao menos a do saber institucionalizado, já que sob influência da filosofi a 
bergsoniana, o Modernismo valoriza uma percepção intuitiva da realidade). Essa visão surrealizante sugere  a 
alegoria co mo elemento singularizado r da es crita modernista (Macunaíma é u ma alegoria do povo brasileiro). O  
Modernis mo é respons ável pela integ ração po ética da civilização materi al, romp endo co m o passado   e 
incorporando  as conquistas d a ciência e d a tecnologia, o qu e leva a uma dess acralização d a obra de art e, agora 
vista como atividad e lúdica que envolve o autor e leitor. Este, graças ao caráter satírico-p aródico  de boa part e 
das obras do período, mantém del as u m distanciamento que as esvazi a de tragicid ade, o que fez co m qu e o herói  
tradicional ced esse espaço para o anti-herói.  
 Outra característica marcante é intensi ficação da metalinguagem, co m o texto centrado no próprio fazer-
se, o que remete a um hermetis mo  indesejáv el aos p róprios modernistas , pois tornava a obra muito elitista, 
apesar do  interess e do movi mento  por elementos do  cotidiano e da cultura popular. 
 Buscou-s e originalidade a qualqu er preço, mas nu m s egundo momento , pelo menos no Brasil, houve  
u ma reto mada de técnicas e formas tradicionais que refl etiam u ma postura crítico-nacion alista. Se num pri meiro  
momento valorizou-se o p ri mitivis mo, o verso livre, o cotidiano e a irreverência numa atitude surrealista –
expressionista, nu m segundo momento a preo cupação deslocou-s e para o existenci alismo, para os temas  
políticos, sociais, eróticos e religiosos. A partir dos anos 50, intensifica-se a preocup ação co m a realidad e 
nacional, ago ra exp ressa sobretudo na fo rma de u m experi mentalis mo lingüístico que enriqueceu a linguagem 
literária d e novas formas de expressão , co mo a escrita densa, carregad a de neologis mos do regionalis mo  
universal d e Guimarães Rosa e do  flu xo d a consciência na escrita i mpecável  de Clarice Lispector. 
 Cump re-nos dizer que, de acordo co m Pro ença (1988), o termo pós-modernis mo apareceu pel a pri meira  
vez na década de 30, usado por Fred erico de Onís, nu ma antologia da poesia espanhola e hispano-americana. 
Entretanto no Brasil, no sentido que assumi mos aqui, isso não faria muito sentido. Chamaremos de Pós–
Modernis mo o período subseqüente ao Mod ernis mo, cujos condicionantes históricos e sociais são conseqüentes  
da radicalização do  mod elo consu mista instituído no início do s éculo.  
 O ho mem moderno carregou consigo a descrença e a frustração de que o mundo industrializado lhe  
traria mudanças real mente qualitativas. Porém, de acordo co m Adorno (1975), à medida que foi-s e  ampliando a 
di mensão utilitarista do p rocesso de modernização , foi-se caracteri zando cada vez mais o pro cesso d e 
desu manização  que o acompanh a desd e s eu início e atinge n a era da cultura d e massa, seu ponto  de exaustão. 
 Frustrado diante da realidad e, o homem contemporâneo parece assu mir a passividade do conformis mo,  
a busca nostálgica do passado e a aceitação de signos ilusórios alimentados pela televisão. Valoriza-se o i mpulso  
e o desejo: há a prevalênci a do impulso e da espontaneidade sobre a razão; desenvolve-s e a sociedad e de 
consu mo , em que as mercadorias produzid as precisam ser consu mid as rapid amente, para que em seguida s ejam 
substituídas e assim g arant am o sistema. É preciso seduzir ao máximo o consu mido r e para tanto confere-s e 
valor afetivo e erótico  às mercadorias , agora humanizadas e cada v ez mais  requintad as. O mundo real de cert a 
fo rma se des materializa, pois o consu midor co mpra a imagem do produto, não o produto em si. Os  
aconteci mentos passam a ter existência apenas se veiculados p ela TV, o que tem forte in flu ência no  
co mpo rtamento social . Assiste-se a um novo estágio do des envolvi mento tecnológico que coincide co m a 
planetarização do capitalis mo, agora multinacional. Observa-se uma multi fragmentação do social representad a 
pelas reivindicaçõ es de g rupos co mo das mulheres, dos homossexu ais e de v árias etnias consideradas  
minoritárias co mo  os índios e os n egros do Brasil, por exemplo. A  ciên cia, em particul ar a mat emática, agora 
centra-se no estudo das descontinuidades d as formas perfeitas e i mperfeitas. Surge a g eometria fractal, cujas  
di mensões  fracionárias análogas  ao  zoo m d e u ma câmera, encai xam-se perfeitamente aos  propósitos dos  
produtores de hardware e de so ftware no desenvolvi mento de programas de computação gráfica, além dos  
avanços das pesquisas g enéticas que alteram o  pro cesso de g eração da própria vid a.  
 Como  forma de resistência a esse mundo multifragmentado, surg em movi mentos d e contracultura e  
prolifera-se o consu mo de alucinóg enos, válvulas d e es cap e de uma realidad e insípida e v azia. As artes no Pós-
Modernis mo, por su a vez também mudam e u m novo paradig ma, que talvez não rep resente u ma ruptura co m o  
Modernis mo, mas a sua radicalização , emerg e, sobretudo co m as novas tecnologias digitais: A arquitetura  adota 
u m estilo eclético em oposição ao funcionalis mo modernista; as artes plásticas retornam ao figurativo, porém 
não mais como  u ma mera reprodução do  real, mas co mo  a rep res entação d e uma hiper-realidade. Cultiva-se o  
pastiche, os happenings e as performances, nos quais s e d estacam o ato de cri ar e a interatividade proposta ao  
interlocutor (agora co-autor), que a apreende através de vários estí mulos sensori ais; no teatro bus ca-se a 
integração em que todos são co-p articipant es do evento artístico – o próprio texto, concebido de maneira 
coletiva, s e reconstrói a cada apresentação, dependendo da reação  dos interlocutores, co mo po r exemplo , no   
brilhante espetáculo  Hysteria, d e Luiz Fernando Marques, atual mente em cart az em São  Paulo.  
 Observa-se que na literatura pós-moderna, marcada pela cultura de massa, a fronteira entre a arte erudita  
e a arte popular torna-se muito tênue, já que também a arte tornou -se um p roduto a ser consumido em larg a 
escala, o que motivou o surgi mento de livros que resgat am d a tradição oral histórias que servem co mo auto -
ajuda, co mp ensação moral ou espiritual para u m mundo d esu manizado em que o ho mem busca 
desesperadamente u m sentido para sua existên cia; livros quase sem palav ras , para olhos que embot ados de tantas  
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i magens estão  des abituados à pal avra escrita; mas  há, sob retudo n a “ alta literatura”, u m aprov eitamento  
intencional de obras do passado . A intertextualidad e e o dialogis mo , procedi mentos explicitados pelas teorias d e 
Bakhtin sobre o diálogo e cruzamento d e vários textos, torn a-se u ma das marcas da literatura pós-moderna qu e 
ao mes mo t empo fornece elementos p ara o  hipertexto digital e os resgata de maneira potencializada.  
 Além da intertextu alidade, a literatura pós-moderna é marcad a pela mistura de gêneros, pela  
intensificação do ludismo que resulta num exp eri mentalismo que corresponde a uma liberdade plen a de 
expressão e de conteúdo , co mo ocorre, por exemplo com a poesia concreta, hoje dinamizada co m as  
possibilidades que o  suporte digital proporciona.  
 Na narrativa, à multi frag mentação contemporân ea, co rresponde  u ma frag mentação textual . Os  
fragmentos do texto são colocados em seqüên cia sem qualquer relacionamento explícito de signi ficado d e 
ambos . O  leitor ch ega ao s entido do todo, se é qu e se pode fal ar d e u m sentido , a partir  da mont agem qu e el e 
próprio faz desses frag mentos. Trata-s e de u ma característica d adaísta revitalizada agora em fun ção da liberdad e 
de navegação proposta pelo hipertexto , em qu e o leitor escolhe seu percurso de exploração. A crôni ca, situada na 
fronteira do literário e do n ão-literário ganha mais import ância, talvez porque no mundo pós-mod erno realidad e 
e virtualidade estejam cad a vez mais indissociáveis. Do ponto de vista temático, tudo pode ser matéri a da 
narrativa. Ciên cia, história, geografi a, en fim condicionam-se numa rede qu e procura privilegiar a linguag em 
co mo exaltação do prazer, do hu mor e d a interatividade. A multiplicidade - p resença simultânea dos el ementos  
mais het erogên eos - faz das narrativas contemporâneas, segundo  Calvino (1998) “uma espécie de enciclopédia , 
como método de conh ecim ento e como rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do  
mundo”.  
 
2. Hipertexto e literatura 
 No item anterior, afirmamos  que a literatura ao mes mo t empo  fornece el ementos para o hipertexto  
digital e os resgata de maneira potencializada. Para fundamentarmos melhor essa afi rmação, partiremos da      
definição  de hipertexto  proposta por Lévy(1996):  
 “ Hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões . Os nós podem ser palavras , imagens, gráficos  
ou partes de gráficos, s eqüências sonoras , docu mentos complexos  que podem ser eles m esmos hipertextos. Os  
itens de informação não são ligados linearmente, como uma corda com nós, mas cada um d eles, ou a maioria, 
estende suas conexõ es em estrela, de modo reticular.  Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um 
percurso em uma rede que poder ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter  
uma rede inteira.”  
 U ma breve leitura d e Bakhtin (1997) já nos permitiria deduzir que o conceito formul ado por Pierre Lévi  
não se limita à fo rma eletrôni ca, pois a partir dos estudos bakhtinianos, co mprovou-s e que todo texto resulta, 
ainda que de manei ra não intencion al, da intertextu alidade e de u ma co mbin ação d e vozes; e que por mais linear 
e convencion al que seja um texto, inevitav el mente pressupo rá u ma atitude ativa do leitor que o co mpreenderá n a 
medida em qu e conseguir colocar em di álogo co m o t exto seu próprio repertório. Portanto , é lícito dizer que o  
hipertexto nasce tributário à reflexão estrutu ralista e pós -estruturalista sobre o  texto literário. O corre que no  
hipertexto digital, marcado pela frag ment ação e pela multiplicidade de percu rsos de leitura, os textos associ ados  
são preponderantemente visualizados n a obra e não apenas sugeridos por referênci as ou metáfo ras. Ao leitor 
cabe fazer a escolha do percurso , mas esta deve atend er de maneira adequ ada às co mbinações previstas pelo  
programa, o que faz do  hipertexto u m conjunto de probabilidad es, por mais co mplexo  que seja.  
 A literatura pós-moderna ou contemporân ea, ao fo rnecer elementos para o hipertexto digital, os resgata  
de manei ra pot encializada porque é u m sistema de eqüiprobabilidades, d aí a ambigüidade e o grau de abertura 
em relação às obras do passado , que introduziam figuras originais em u m sistema lingüístico cujas regras  
básicas, bem definidas, respeitav a substanci al ment e. Como a obra contemporânea incorpo ra inten cional mente a 
intertextualidade, e esta é apenas  sugerid a, não  existe a possibilidade de u m control e d a mensagem.  
 Essa i mp revisibilidade que passa a caracterizar o  estético traz em si nov as leis, como afirma U mberto  
Eco (1997 ): 
 “ Na realidade, mais que de instauração de um no vo sistema, pode-se falar de um mo vimento pendular  
contínuo entre a recusa do sistema lingüístico tradicional e sua conservação: se introduzíssemos um sistema 
absolutamente novo, o discurso dissolver-se-ia na incomunicação; a dialética entre forma e possibilidade de 
significados múltiplos, que já nos pareceu essen cial às obras ‘abertas’, realiza-se justament e nesse movim ento  
pendular. O po eta contemporân eo propõe um sistema que não é mais o da língua em  que se exprime, mas  
também não é o de uma língua inexistente: introduz módulos de desordem organizada no interior de um sistema 
para aumentar-lhe a possibilidade d e informação ”. 
 Desse modo, percebe-s e que a ob ra estrutura-s e de tal forma que seu valor e signi ficado só poderão ser  
estabelecidos pelo leitor no processo de recep ção, o que con fere a este o status de co-autor. Por um outro lado, se 
sua linguagem afastar-s e demais de u m sistema identi ficável pelo leitor, toda a carga significativa se trans forma  
em desin formação, com deco rrente afastamento do leitor. 
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 Obras que em qualquer estudo literário contemporâneo são citadas co mo verdad eiras antecipaçõ es do  
que foi possível a partir do hipertexto, como os poemas d e Mallarmé, foram muito pouco lidas, pois em seu  
tempo rep resentavam u m distanciamento sem precedentes do sistema tradicional . Se hoje têm seu valo r 
reconh ecido, é porque hoje, vivemos em u m novo sistema sócio-cultural, lingüístico e multi facetado que propici a 
a percepção e o reconhecimento  dessas obras como  forma d e linguagem. 
 Intertextualidad e, descentramento, fragment ação, multilinearidade, multiplicidade e  virtualidad e são  
agora propriedades estéticas valorizadas pela teori a e perseguid as pela prática literária como se observa em obras  
co mo “O mez da grippe”, d e Valêncio Xavier, Berkeley em Bellagio,  de Jo ão Gilberto Noll e no recentíssi mo  
ro mance de estréia de Si mone Campos, “ No shopping”, para citar apenas algumas. São caract erísticas que só o  
hipertexto congrega na topologia do meio elet rônico ou em fo rmatos i mp resso inovadores que tentam libertar o  
livro de su a linearidad e estática.  
 
3. O livro i mpresso  e suas li mit ações 
 A ficção em formato hipert extual, como vi mos, concretiza a emancipação do leitor, desesti mul a o  
endeusamento do auto r, que divide a co-autoria co m o receptor e torna o texto muito mais info rmativo, graças a 
essa interação . A ilusão de obra acabada se desfaz, porque o hipertexto é apenas u m vir a s er, já qu e o leitor, ao  
perceber seu poder sobre o  texto, passa a interagir n a sua produ ção, convertendo-se em co-criador.  
 A ficção hipert extual acaba por desestabilizar o suporte em livro, potencializando-se no meio digital, 
mais dinâmico , manipuláv el, visível e p rovocando u ma t ensão em relação à idéia do livro amigo que pod e 
acompanh ar o leitor a qualquer lugar. Integrado à red e, o supo rte digital coloca à disposição do leitor links que 
possibilitam u ma in finidad e de asso ciaçõ es co m a ob ra literária, ro mpendo d e vez co m a leitura linear em favo r 
de u ma nova ordem, reticular.   
 Como afirmamos inicial mente, ainda é cedo p ara preconizar o fi m do livro i mpresso, entretanto, reto mo  
aqui Roger Chartier (1999 ) para afirmar que diante da poderos a evolução tecnológica a que assistimos, é 
necess ário buscar comp reender os critérios que vigoram n as constru ções contemporân eas . É a partir dai  que s e 
deve raciocinar para além d e um discurso nostálgico e melancólico ou de uma cólera denunci adora, pois afinal o  
que faz co m qu e u m livro exista, senão u m leitor?  
 
RESUMO: Este trabalho , fruto das pesquisas do curso de mestrado, propõe u ma reflexão a resp eito da literatura 
pós-moderna a partir da emerg ência de novos paradig mas de linguagem provenientes de trans fo rmações  
históricas, sociais e tecnológicas, em especial do hipertexto digital. Discute ainda o destino do livro impresso na 
era da Internet. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Pós-mod ernis mo; literatura; hipermídia; livros. 
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