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"Os livros que me fascinam - e os que sei escrever - são textos irremediáveis. Isto é, 

vivem a doença da nostalgia do olhar de Deus. Sabem-no inexistente. E acreditam que 

as palavras prolongam ainda mais a falta que pretendem apagar.” 

Rui Nunes 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o aparecimento da escrita electrónica e de alguns conceitos como o de rizoma de Deleuze, criou-se 

um novo mundo da electrónica e dos hipermedia, a que José Augusto Mourão chama de “espaços de 

multiplicidade”. Integrando conceitos como os de conexão, heterogeneidade, multiplicidade e “o 

desenvolvimento de modelos textuais” que utilizam “estruturas combinatórias, permutações, espirais” 

(Mourão, 2001:5) abrem-se novos caminhos ao espaço literário afirmado por autores na segunda metade 

do século XX.  

 

As matizes da linguagem chegam ao seu limite, com a ideia da sua extensão intermédia nos novos 

media. É no texto poético, ou antes interpoético, que observamos com mais clareza como estão a ser 

alterados os padrões de toda a produção literária na actualidade, é na poesia que os autores nas últimas 

décadas, têm procurado ir ao encontro de novas possibilidades de estruturas multidirecionais, utilizando 

todos os meios de hipermedia ao seu alcance, criando poemas através de imagens, palavras e sons. 

 

São diversas as suas origens, no entanto poderemos desenvolver um percurso que nos permite 

estabelecer algumas relações entre a poesia concreta ou visual e as mais actuais tendências poéticas.  

 

Propomos assim realizar uma pesquisa de algumas dessas contribuições através de meios diferentes, mas 

sempre em busca dessa nova natureza dialética nas obras da poesia concreta de Ana Hatherly, na 

desconstrução e estilhaçamento da narrativa em Rui Nunes. Por último tentar perceber como a 

interacção dos suportes digitais vêm criar novas possibilidades á literatura, tendo como pano de fundo as 

reflexões ligados às novas tecnologias informáticas e biotecnologias, da chamada interpoética de Wilton 

Azevedo e da biopoesia de Eduard Kac. 
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DA ESCRITA À HIPERTEXTUALIDADE 

 

Como refere Luís Filipe Teixeira, a escrita assume uma componente topográfica linear de registo, no 

entanto é no confronto com a oralidade que ela também contém um modo mimético e pictográfico, 

modos que a escrita integra desde os primórdios da constituição do alfabeto e na sua relação com o 

mundo. As pinturas rupestres, o alfabeto Egipto-Fenício, as iluminuras, as runas, a escrita caligráfica ou 

pintura orientais, as pinturas caligráficas árabes, assim como algumas experiências nas artes plásticas do 

século XX como o Abstracionismo, Futurismo, Dadaismo, Cubismo e Construtivismo, nas décadas 40 e 50 

com o informalismo, principalmente na escrita gestual e signica, e nas décadas 60 e 70 com a pop-arte, 

arte conceptual e land art, ou ainda na poesia concreta ou poesia visual, utilizaram imagens como 

símbolos linguísticos, letras como signos, e a escrita, o texto ou letras como imagem, interagindo de 

forma combinatória, compositiva, mágica, simbólica, gestual, corpórea ou apenas visual.   

 

Na década de 90 aparecem propostas como os romances e as ficções hipertextuais, sendo estes já 

sintomas de novas configurações, procurando redefinir os conceitos do texto, do autor e do leitor, que 

para Augusto Mourão, trata-se agora de gramatizar a imagem e de espacializar a linguagem verbal, 

criando uma experiência de sensualéctica, mas da ordem do sentido. 

 

As tecnologias de multimédia e os novos sistemas digitais de recolha de informação criam uma nova 

utopia chamada de hipertextualidade, que se caracteriza por um sistema multilinear, não sequencial, 

baseado no princípio da conexão, da heterogeneidade, da fragmentação e que redefine princípios e 

conceitos como os de cartografia e de mapeamento apresentados pela primeira vez por Deleuze e 

Guattari em 1976. 

 A sua característica de sistema multicomunicacional e interactivo, recorrendo aos sons e às imagens 

coloca o hipertexto ao mesmo nível do hipermédia, integra diversas formas e suportes, criando uma 

linguagem alargada ao conceito da cibertextualidade i.  

 

Em busca de uma definição do hipertexto, poderemos considerar a proposta de José Augusto Mourão, 

como “um sistema interactivo que permite construir e gerar laços semânticos entre objectos, 

reconhecíveis num conjunto de documentos polissémicos. De maneira mais precisa, fala-se de hipertexto 

quando os objectos polissémicos são elementos de texto e de hipermédia quando se trata de objectos no 

sentido mais geral, por exemplo imagens animadas a duas ou três dimensões, sequências sonoras e, 

evidentemente, textos (Cf. Entrada da Ency.Univ.)” ”(Mourão, 2001:22). 

 

Ieda Tucherman afirma que “a experiência sobre os territórios possíveis de acção dos meios 

tecnológicos” constitui-se como um dos maiores propósitos da arte contemporânea, e como tal, também 

aqui o hipertexto está presente. 
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A POESIA EXPERIMENTAL 

 

O artista na contemporaneidade não pode ser apenas especialista de uma valência: dança, teatro, 

cinema, música e literatura. O artista é eclético, sensível, aberto e pronto a captar experiências de outras 

linguagens e aproximar-se das que pretende integrar no seu trabalho, 

ou seja, destruir possíveis fronteiras entre as expressões do corpo, da 

palavra, da imagem, da cor, de ritmos… 

Os anos 60 são, sem duvida nenhuma, um marco para a 

compreensão das chamadas Vanguardas da Poesia Portuguesa. As 

vanguardas foram herdeiras dos movimentos DADA, Surrealismo, 

Futurismo, do Construtivismo (Melo e Castro, 1980) e também de 

todas as contradições e dinâmicas que os jovens artistas de então, 

concedo-lhes capacidade auto-reflexiva expressa nos diversos 

manifestos realizados. Diversos são os movimentos criados á volta 

deste período de grande reflexão na poesia em Portugal, como 

“Presença”, “Arvore”, “Abjecionismo” e “Poesia 61”. Quanto aos 

conceitos e objectivos que ligaram os artistas destes movimentos, 

podemos referir o apetite pelo novo, a busca na poesia do modelo da 

linguagem, da liberdade de escrita e das raízes da linguagem na 

experiência humana, e ainda a noção de dinamismo e de uma relação 

interdisciplinar. Abolir as barreiras entre os géneros, da poesia e das 

artes plásticas e das artes do som, assumem-se como experiências 

totais, que já vinham do inicio do século com a Poesia Fonéticaii, embora só nos anos 60 se tenha 

autonomizado enquanto corrente artística, criando em conjunto novas linguagens, utilizando como 

materiais comuns de criação a pesquisa semântica e comunicação.  

 

Em 1964 surge a primeira publicação de Poesia Experimental. Tendo como pano de fundo a arte pop e 

arte op , o estruturalismo e as teorias dos novos meios  de comunicação na era electrónica, a 

desconstrução e a entropia são as ferramentas com que o artista ligado à Poesia Experimental 

desenvolve a sua criação. A Poesia Visual e Concreta reúne em Portugal poetas como António Ramos 

Rosa, Herberto Hélder, Eugénio M. de Melo e Castro e Ana Hatherly.  

 

Eugénio M. de Melo e Castro, além de ser um dos pioneiros da teoria sobre a Poesia Experimental, 

como poeta introduziu a poesia concreta em Portugal com os Ideogramas, e posteriormente inicia a 

videopoesia e a infopoesiaiii. 
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Ana Hartherly desenvolve um percurso na escrita, nas artes plásticas como pintora, realiza 

instalações,explorando ainda as linguagens do cinema e fotografia, como ele própria afirma, com a 

consciencialização dos laços que unem todas as artes e, assume o seu trabalho, como uma investigação 

do idioma artístico iv.  Hatherly realiza Poemas Concretos em 1959, expõe Desenhos-escritas e  

Anagramas em 1967 na Galeria Quadrante e, ainda nos anos 60 realiza estudos da escrita chinesa 

chamadas de Tisanas e edita o livro Mapas da Imaginação e Memória, como referiu Melo e Castro, é a 

partir da descoberta da caligrafia chinesa que esta artista promove uma investigação sistemática do 

signo. Em 1977 participa na exposição Alternativa Zero com uma instalação, organizada por Ernesto de 

Sousa. Em 1992 publica uma narrativa visual “ O Escritor”v em 1992, embora os trabalhos aqui 

publicados tenham sido datados nos anos 60, chamando a autora a esta linguagem de texto-não-textovi. 

 

 

 

SINTESE POÉTICA 

 

 

 “...falo contra as palavras que se esvaem, paro no meio de uma frase e olho em volta, como 

se quisesse encontrar a palavra que me falta, como se as palavras fossem objectos...  

Rui Nunes 

 

A desconstrução, o estilhaçamento da linguagem e da narrativa, apresentando descontinuidade e 

fragmentação, é como Maria João Cantinho nos apresenta a escrita de Rui Nunes, tanto nos seus 

romances como em outros espaços de escrita. A escrita que Rui Nunes nos apresenta, é muitas das 

vezes difícil de caracterizar, se é que é necessário fazê-lo, principalmente porque essa fuga é uma das 

características deste autor. Maria João Cantinho refere Rui Nunes, como sendo o criador de um espaço 

literário acentrado, sem se preocupar nem com a literatura nem com o acto de escrita em si, tornando-se 

num espaço errante e nómada. 

 

O texto de Rui Nunes que Maria João Canotinho analisa é o romance O Grito, mas a fragmentação e a 

errância da sua escrita e a sua resistência à linguagem de narrativa é ainda mais visível em textos como 

O Choro é um lugar incerto. Neste texto, tendo como ponto de partida o lugar habitado pelas imagens 

fotográficas de Paulo Nazolino, Rui Nunes, através da sua escrita, capta e dialoga uma outra linguagem, 

e cria um novo correlato textual vii. O texto assumido por Rui Nunes, mesmo que limitado e não se 

afastando totalmente da sua referência, que são as fotografias com que Nozolino organizou a exposição 

Far Cryviii, não se apresenta na linha das grandes narrativas politicas sugeridas pelas imagens, criando 

antes uma justaposição acumulativa de diferentes olhares, por vezes opostos, através de palavras e 

frases apresentadas de forma fragmentada, utilizando os verbos no presente e colocando algumas frases 

ou palavras em negrito, tentando fundamentalmente captar o envolvimento emocional e moral do 

sujeitoix. 
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Depois do texto O Choro é um lugar incerto, Rui Nunes assume uma escrita de síntese poética, reduzida 

ao essencial, como refere o autor, é o resultado “de uma suspeita cada vez maior em relação às 

palavras”, assumindo que se afasta cada vez mais da história que as palavras carregam e o que fica é o 

fragmento. Rui Nunes, no seu livro, recentemente publicado, Ouve-se Sempre a Distância de Uma Voz, 

como se estivesse sempre em busca de uma escrita marginal e de espaços marginais, afirma utilizar a 

palavra pelo que ela própria diz e numa “procura cada vez mais virada para aquelas coisas onde a luz 

quase se apaga” (Nunes, 2007) e não numa luz exterior às palavrasx. 

 

 

 

LINGUAGEM HIBRIDA 

 

Wilton Azevedo chama a atenção para uma outra dimensão na criação literária que ele chama de 

plástico-poética. Uma nova poética que integra além da forma verbal, por via das novas possibilidades 

tecnológicas, as formas visuais e auditivas de expressão, assumindo por isso uma certa hibridez. 

 

Como refere este autor, a interacção imposta pela utilização dos suportes digitais, é referido por alguns 

autores como uma das oportunidades que a literatura tem de se aproximar das estruturas 

polisemânticas, que já têm vindo a ser aplicadas desde há muito por escritores como Roland Barthes e 

Baktin, procurando na escrita a natureza ambígua da palavra e a versatilidade significativa na linguagem 

(citado de Vouillamoz, 2000:76) e consequentemente abrindo à sua natureza dialógica, quebrando 

definitivamente com toda a hegemonia e abrindo a modelos abertos da linguagem humana. 

 

Já demonstrado por Roland Barthes e posteriormente em outros autores, a versatilidade que a linguagem 

pode conter tem aproximado a literatura de algumas estruturas polissemânticas, integrando as mais 

variadas contribuições, quer da forma verbal como também de algumas estruturas compositivas, 

plásticas e de imagens.  

 

 

 

A POESIA IN VIVO                                                                                                                         

Tendo como suportes o uso da biotecnologia, de organismos vivos e dos mais recentes conhecimentos da 

engenharia genética, Eduardo Kac abre novos campo para a arte digital e transgénica. Começou por 

apresentar novas linguagens poéticas como a holopoesia num espaço-tempo holográfico, em 1983 e, a 

arte da telepresença, onde deslocou processos sensoriais para o corpo de um 

telerrobô, projecto este, desenvolvido a partir de 1989. Após o 
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desenvolvimento de diversos  projectos que envolviam a relação entre o corpo humano e de animais com 

sistemas electrónicos, desenvolve trabalhos provocando mutações em códigos genéticos que introduz 

posteriormente em bactérias, dando inicio à sua criação transgénica, de que é exemplo a sua obra GFP 

Bunny (2000)” dando origem a uma coelha geneticamente modificada a que deu o nome de Alba. 

Eduardo Kac considera que a tecnologia é fundamental, e que o seu projecto é procurar escrever poesia 

na era digital, quando se refere á holopoesia ele afirma que existe uma interacção corporal com o texto, 

não utilizando apenas os olhos para ler a poesia (Peixoto, 2005).  

Na arte transgénica, segundo Eduado Kac, o artista deixa de criar um objecto artístico para criar um 

sujeito. Didier Ottinger, curador e critico de arte, considera não encontrar nestes trabalhos nenhuma 

referência aos códigos que definem a arte, argumentando não se integrar esta experiência em nenhuma 

“sequência discursiva ou demonstrativa”(Ottinger, 2004) e, por outro lado, interrogando-nos se não 

apelará antes, para categorias que ultrapassam a dimensão das nossas categorias estéticas, procurando 

transpor “a ciência e suas indagações para o território da arte”. 

 

 

 

 

INTERACTIVIDADE COMO PROBLEMA? 

 

Neste percurso em busca de uma nova linguagem poética, e independentemente de se ter transformado 

radicalmente os meios e as possibilidades que estes meios nos oferecem, continuamos a ter como 

referência nas diversas experiências poéticas e ficcionais, com base no hipertexto, alguns conceitos e 

ideias que ainda continuam em reflexão: por um lado a capacidade de ultrapassar a tendência para a 

linearidadexi, contornar a preponderância do visual e a abordagem que se tem feito a um outro conceito, 

mais recente, que ainda perturba alguns críticos, que é o da interactividade nos novos meios digitais. 

 

Apenas queríamos dar inicio a algumas reflexões sobre a interactividade, observando em primeiro lugar 

que a interacção não é apenas um fenómeno da era digital mas que do ponto de vista semântico, ela é 

também muito profunda em autores que apenas utilizam a linguagem verbal, em Calvino, Borges, Joyce, 

Umberto Eco e, como também em Rui Nunes, e que explodem essa mesma linguagem criando interacção 

com outras linguagens. A respeito deste conceito na experiência literária, Ieda Tucherman afirmou achar 

mais pertinente considerar o hipertexto como uma experiência das possibilidades de link do que 

propriamente uma experiência literária, do que a produção de novas realidades e novas experiências, em 

que a interactividade se poderia incluir, afirmando achar mesmo, que o Shakespeare é muito mais 

interactivo do que qualquer hipertexto (Tucherman, 2001). 
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Ainda sobre este conceito Slavoj Zizec alerta-nos para algum equívoco que a interactividade pode conter. 

Refere este autor, que o espaço cibernético é hoje ao mesmo tempo “saudado como uma grande 

abertura de possibilidades e temido como anuncio do fim do pensamento propriamente dito”, onde 

apenas estaremos a reagir a estímulos exteriores, como abertura a novas formas de arte e, ao mesmo 

tempo, temido como o sinal do fim da criatividade artística. Zizek coloca o conceito de interactividade 

como o centro de todo o impacto que o espaço cibernético produz sobre nós e como paradigma da 

inconsistência da nossa abordagem ao este novo espaço. O carácter democrático deste processo, é neste 

autor posto em causa, pelo que ele considera que a máquina não nos deixa alternativa, ou interagimos 

ou deixamos que ela aja por nós, actuando no nosso lugar. Portanto o que é verdadeiramente 

inquietante nos novos media é “privarem-nos da dimensão passiva da nossa vivência: elas são passivas 

«por nós»”, recorrendo, nesta argumentação, a conceitos de fetichismo em Marx e de interpassividade 

em Robert Pfaller. 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A literatura é hoje um espaço sem tantos constrangimentos. Um espaço de convergência entre 

tecnologia, imagem e texto, onde todos os meios de acesso à informação se misturam e recombinam, ao 

encontro da reflexão conceptual, criativa ou académica e de uma nova expressividade da linguagem. 

 

Tal como apresentámos no presente trabalho, pensamos que as novas construções literárias assumem 

por base da sua orientação criativa uma certa harmonia, próxima das linguagens melódicas e plásticas, e 

que ao mesmo tempo exploram a experiência das dissonâncias, das desconstruções. Aproximações aos 

trabalhos de autores como Ana Hatherly com a visualidade textual e de Rui Nunes, com a sua proposta 

inovadora de um texto estilhaçado, fragmentado e imagético, permitem que possamos prever que não é 

absoluto a ideia de que as novas tecnologias esgotaram as possibilidades da escrita. 

 

Ultrapassando alguma inquietação, receios e estranheza, atendendo às novas premissas colocadas pela 

tecnologia e aos meios da multimédia, a universalização de uma nova arte digital e interactiva, deve 

constituir-se como um campo onde será possível a criação artística, com a liberdade de se poder 

aproveitar as novas potencialidades de discursividade que este novos meios de comunicação permitem, 

aproveitando conhecimentos em áreas tão diversas como os tecnológicos, científicos e biotecnológicos, 

onde poderemos “encontrar novas possibilidades”, não com a pretensão de procurar “uma revolução na 

literatura ou na poesia”, como alerta Umberto Ecoxii, mas de procurar entender também, que a escrita 

não é a única forma de vincular o pensamento, como defende Sérgio Baironxiii.  
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i Nota transcrita do livro de Luís F.B.Teixeira, Hermes, P.Roseta Ed., 2004, p.143: Espen Aarseth, 

Cybertext:Prespectives on ergodic literature, Baltimore and London, The John Hopkins University Press,1997 (a 
editar pela Pedra Roseta – Edições e Comunicação, Lda, nesta mesma colecção). 

 
ii O poema Ursonate de Kurt Schwitters, “poesia em que os sons são articulados segundo leis sonoras” (cit. (1980) 

E.M.de Melo e Castro). 

 
iii “agora com a utilização simultânea de signos verbais e não verbais para, através de sistemas informáticos, criar 

estruturas poemáticas de alta complexidade visual, complexidade essa que também se manifesta simultaneamente 
no nível semântico” in texto E.M.de Melo e Castro “poética do pixel”, 

www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro/pixel.htm. 

 
iv “O meu trabalho começa com a escrita  - sou um pintor que deriva para as artes visuais através da experiência 

com a palavra. A poesia concreta foi um estado necessário…  

O meu trabalho também começa com a pintura – sou um pintor que deriva para a literatura através de um 
processo de consciencialização dos laços que unem todas as artes… comecei a utilizar também a fotografia e o 

cinema… O desenho desempenha uma parte essencial do meu trabalho…  
Em suma, posso dizer que o meu trabalho diz respeito a uma investigação do idioma artístico, particularmente do 

ponto de vista da representação – mental e visual”, Ana Hartherly, Texto para Catálogo de Exposição, Galeria 

Tempo, 1979, publicado na Auto-biografia Documental, Catálogo do CAM da F.C.Gulbenkian, 1992, p.75.  
v  (…) as palavras descem por sobre a face do poeta como cortinas de água que se fecham sobre a face 

horrorizada do poeta. O poeta está dentro do lado de dentro ou então fora. O símbolo desce sobre a face 
descoberta. À face descoberta.(…), Ana Hartherly, texto-não-texto, O Escritor, 1992, publicado na Auto-biografia 

Documental, Catálogo do CAM da F.C.Gulbenkian, 1992, p.85. 
 
vi (…) A utilização de linguagens não verbais em sobreposição(ou não) à linguagem verbal veio alargar 

notavelmente o campo da literatura para fora dos âmbitos geralmente aceites pela tradição. A literalização de 

signos não verbais veio trazer uma dimensão nova, inesperada, aos nossos métodos de leitura, mas a alteração 
dos hábitos culturais que ela representa está longe de ter sido -assimilada. Ana Hartherly, texto-não-texto, O 

Escritor, 1992, publicado na Auto-biografia Documental, Catálogo do CAM da F.C.Gulbenkian, 1992, p.84. 
vii  Como refere Yara Vieira: “explicita-lhes os hóspedes espectrais, penetra-lhe a duração, compartilha a minúcia 

da sua dor, sublinha o movimento de recuo ao mesmo tempo visceral e ético do sujeito diante dela” , in Fotografia 
e Memória: revelação pela palavra, introdução do livro “O Choro É um Lugar Incerto”, p.15 . 

 
viii  Este texto foi integrado no Catálogo da exposição de Paulo Nozolino Far Cry, realizada na fundação de 

Serralves, 2005. 

 
ix  “a mão é de minha mãe a fazer-me uma festa, os dedos toscos no traçado trémulo, toscos mas duros, na sua 

esclerose; o arremedo de uma carícia pousa-me na cabeça, e dói; faz-me tanto mal este molde, este gesso em que 
se tornou o seu braço, o vazio que as linhas endurecem, oco fabiento dos quartos fechados; a dureza quebradiça 

deste gesto espera a eternidade que lhe dará um segmento de luz: o meu pai 
 

a rosa não decifra meu pai. Mas o ângulo, no muro, onde cresce a fronteira. A rosa afasta meu pai de mim, 
concentra-o na ruga, na interminável cicatriz.” 

 
x Fazendo referência a um afastamento cada vez maior, na sua criação, “das áreas de irradiação da palavra poder, 

da palavra guerra, da palavra usura” (Nunes, 2007). 
xi Referindo algumas reflexões de José Augusto Mourão,  quanto às ficções  hipertextuais, elas “ não passam afinal 

de textos lineares com notas de rodapé”, referindo ainda, que a maior parte  dos autores “tentam conservar 
elementos de ficção linear, tais como o enredo e a personagem” (Para uma poética do Hipertexto, 2001) 
xii Umberto Eco citado por Livro de José Augusto Mourão in Para uma poética do Hipertexto, 2001, p.80 
 
xiii Este autor refere que as novas experiências com a hipermédia, mostrou-nos novas possibilidades de podermos 

encontrar novos caminhos, fruto da relação entre filosofia, ciência, metodologia e arte. Nos hipermédia, a relação 

http://www.ociocriativo.com.br/guests/meloecastro/pixel.htm
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entre a expressividade do pensamento científico com as manifestações imagéticas e sonoras da arte, permitem 
observar que a escrita não é o único meio de produção e avaliação do conhecimento científico (Bairon, 2007).  


