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Pensar em poesia digital, no Brasil, significa pensar não apenas o 

desenvolvimento de novas técnicas de escrita, mas a utilização de tecnologias, 

tout court, isto é, de ferramentas e de processos desenvolvidos em outras 

partes, para outras finalidades que não a literatura, e utilizados aqui (aqui 

significando “Brasil”; aqui significando “literatura”). É importante, nesse caso, 

entender bem o que está em jogo: a diferença, crucial, entre propor novos 

paradigmas de criação literária, e a mera importação e utilização de produtos 

e estratégias (entenda-se: programas de computador, todos carregando 

nomes, manuais e licenças de utilização, provenientes de outros lugares; 

trazendo propósito e finalidades em princípio alheias às lógicas e necessidades 

da criação literária digital). 

 

Ainda, é interessante pensar a emergência desses novos paradigmas de 

criação em países como o Brasil, cuja relação com tecnologia oscila entre a 

dependência (com a contrapartida do atraso) e a inovação. Explico melhor: 

em alguns setores, ainda não superamos a fase de dependência extrema e 

completa de tecnologias importadas; em outros, somos capazes de utilizar 

algumas delas de maneira surpreendentemente inovadora, incorporando 

novas funcionalidades e criando, na prática, novos produtos. Ou, ainda, 

podemos ser levados a avançar, superando vários estágios de produção 

tecnológica, pelo simples fato de estarmos atrasados com relação aos países 

mais desenvolvidos tecnologicamente: quase sempre, é mais fácil e mais 

rentável queimar etapas e importar produtos e processos de última geração, 

do que passar por toda uma sequência de inovação tecnológicas até chegar à 

última; em contrapartida, para os países mais avançados, muitas vezes a 

substituição de uma tecnologia antiga por outra mais nova nem sempre é 



rentável e interessante1. Com isso, se poderia afirmar que, paradoxal e 

afortunadamente, o atraso pode ser fator de evolução, e temos diante de nós 

a oportunidade de romper a cadeia de dependência e as lógicas de poder que 

sempre estão por detrás da utilização de tecnologias oriundas de outros países 

ou provenientes de outras esferas culturais. 

 

Assim, é possível traçar um caminho que vai das tecnologias às técnicas, 

tentando entender os desvãos e (des)caminhos de umas — as técnicas de 

criação literária —, a partir dos (des)acertos das outras — a assimilação de 

algumas tecnologias de ponta —. Um caso notável é o de Gregório de Matos. 

O poeta baiano é exemplo de assimilação criativa de paradigmas e processos 

estrangeiros, sem que isso tenha representado submissão ou cópia 

envergonhada da literatura sua contemporânea, sobretudo aquela do siglo de 

oro espanhol. De fato, já é quase lugar-comum afirmar que a postura 

intelectual do Boca-do-Inferno tendia mais para uma antropofagia intelectual 

do que para uma submissão envergonhada ao padrão literário europeu. 

 

No caso do objeto deste trabalho — a criação poético-digital —, da mesma 

maneira como ocorria com Gregório, a utilização de tecnologias informáticas 

na criação literária passa não por uma assimilação imediata e/ou apressada 

desses produtos, mas por uma modificação, por um deslocamento, por uma 

reversão nas lógicas de produção e de utilização dessas tecnologias. Dito de 

outro modo, ser periférico, seja em termos tecnológicos, seja em termos 

culturais, nem sempre determina uma posição de marginalidade. Ao contrário, 

é justamente essa situação periférica que pode nos permitir impor às 

tecnologias (em nosso caso, as digitais) padrões de uso, lógicas e sentidos 

culturais absolutamente distantes daquilo para que elas foram projetadas e 

construídas. E isso traz como contrapartida, claro!, o desnudamento da 

imagem, fetichizada e todo-poderosa, que a tecnologia tenta nos impor dela 

mesma. Assim é que, da tecnologia (informática) à técnica (literária), o 

caminho não tem, evidentemente, este sentido único, e o mais importante é 

justamente aquele que nos permite reverter o sentido dessa equação, indo 

                                                 
1  Na Inglaterra, ainda na década de 1950, caldeiras a vapor movimentavam indústrias, pois 

ainda não era compensador, economicamente, substituí-las por tecnologias mais avançadas. 

 



então das técnicas artísticas às tecnologias. Com isso, pode-se escapar às 

imposições econômicas (dos países mais desenvolvidos para aqueles 

periféricos) e às dominações culturais (das tecnologias com respeito à criação 

literária). 

 

Em outras palavras, a posição periférica de países como o Brasil poderia 

facilitar a incorporação crítica dessas tecnologias à criação literária. Quero 

dizer com isso que são as condições de produção do texto poético que podem 

e devem determinar o sentido dos instrumentos tecnológicos e não o 

contrário, com os instrumentos tecnológicos e, sobretudo, sua razão técnico-

econômica determinando o sentido das produções poéticas. Assim, rompe-se 

uma relação de causa-e-efeito entre a produção literária e a pujança (ou 

indigência) econômica de um dado país. 

 

Ora, para falar da criação poético-digital no Brasil, é fundamental retomar a 

história de nossa literatura, no século XX, no que ela significou justamente de 

renovação da linguagem literária, sobretudo a poética, a partir de inovações 

em processos e produtos culturais inicialmente estranhos à própria literatura. 

Estou pensando nas distintas correntes poéticas experimentais que 

apareceram a partir dos anos 1950 e que foram mais ou menos, quase todas, 

colocadas à sombra ou sob a égide do Concretismo. Neste momento, pode-se 

mesmo falar de uma tradição literária brasileira de poesia experimental que 

oscila, nos últimos cinquenta anos, entre uma poética fundada nas formas 

tradicionais do texto impresso e a incorporação — ou reincorporação, se 

levamos em consideração a criação visual ibérica nos séculos XVII e XVIII — 

de elementos gráficos e imagéticos ao espaço de criação literária. É curioso 

notar que uma tentativa de inovação radical em termos de técnica e de forma, 

acabe trazendo estratégias de escrita e de criação muito semelhantes às que 

aparecem há séculos atrás, também em um período de disseminação e 

massificação de novas técnicas (no caso do século XVII, trata-se justamente 

das técnicas de impressão descobertas no século XV). 

 

De fato, não se pode falar de criação digital, sem passar pela Poesia Concreta 

(como já discuti anteriormente em outros trabalhos). 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). Todavia, também 

como já afirmei em outras ocasiões, é, no mínimo, fazer justiça não esquecer 

o Poema-processo, como tem ocorrido até aqui com certa frequência. E isto 

não por possíveis qualidades deste movimento com relação ao Concretismo, 

mas talvez porque o Poema-processo seja mais consequente nas tentativas de 

contrapor o verbal ao imagético: tanto em suas inovações quanto em suas 

limitações, esse movimento parece ter exposto, de modo mais flagrante, todo 

o processo desencadeado pela crise du vers da tradição poética europeia. 

Talvez mais do que ela própria; certamente, mais do que o próprio 

Concretismo. 

 

É evidente que seria injusto apagar o que o Concretismo deixou de herança 

para a criação poética, em geral (assim como para a criação poético-digital, 

em particular). Seus criadores, seus divulgadores, seus seguidores sempre 

indicaram clara e exaustivamente sua importância como tentativa de 

renovação da linguagem poética. Entretanto, não se pode deixar de lado, 

como já indiquei, “os simplismos que ele trouxe, assim como certos 

retrocessos, talvez mais perceptíveis na geração poética que se seguiu aos 

pioneiros dos anos cinquenta. Tanto os simplismos, quanto os retrocessos 

podem ser avaliados pela elevação de jogos pueris de palavras ao estatuto de 

alta poesia, coisa que, já no século XVII, punha à mostra os descalabros e a 

superficialidade de certa literatura barroquizante (e não apenas Barroca, 

salientemos bem!). E tais jogos não representam apenas uma herança 

simplificadora de Oswald ou da geração de combate do Modernismo de 22, 

mas, sobretudo, a escolha de uma concepção maquinal — cômoda, rápida e 

fácil — da literatura, trazendo resultados imediatos em termos de escrita 

poética, ou seja, poemas de produção e consumo imediatos. Tanto quanto a 

máquina parnasiana de fazer sonetos, ironizada por Mário e Oswald, também 

o escritor que produz seus jogos verbais engraçadinhos adota uma concepção 

maquinal e simplista da criação poética, por mais que o parnasiano demonstre 



domínio das técnicas de versificação, por mais que o escritor experimental se 

mostre antenado com elementos dos meios de comunicação de massa e com 

seus leitores apressados e desprovidos de um maior refinamento literário”2. 

 

Voltando ao início: nem sempre a utilização direta e irrefletida de uma 

inovação é garantia de renovação. A assimilação das soluções técnicas do 

Concretismo quase nunca significa um enriquecimento da criação literária 

digital. Haja vista as adaptações (alguns talvez diriam “recriações” ou 

“transcriações”) de poemas concretos para o meio digital: quase sempre, 

resultam em criações de escasso interesse; a incorporação de interatividade e 

de iteratividade não acrescenta nada de mais, nada de instigante, à criação 

que já mal engatinhava no papel. Mais do que suas soluções, seus problemas 

são bem mais interessantes. Dentre esses problemas, eu destacaria, 

primeiramente, essas imensas dificuldades na contraposição do verbal ao 

imagético, processo de criação que não foi inventado nem, muito menos, 

solucionada pelos Concretos, mas de que eles representam, sem sombra de 

dúvida, um esforço agônico; em segundo lugar, cumpre chamar a atenção 

para o intuito de desenvolver estratégias de produção de significantes que não 

estejam aquém da leitura, isto é, fora do alcance e da ação do leitor, 

estratégias que tentam associar a interatividade à criação, sem que o autor se 

perca em meio a tudo isso. De fato, são problemas mais ricos, mais capazes 

de nos fazer avançar na criação de uma literatura digital que renove 

verdadeiramente o campo literário em geral, e que não seja apenas a 

utilização deslumbrada de programas de computador, ou a citação 

subserviente de criações e criadores de algum experimentalismo embatucado 

(heroico, mas, ainda assim embatucado). 

 

                                                 
2  “Como ler palavras na literatura digital?”, in LAGE, Verônica Lucy Coutinho e OLIVEIRA, 

Maria Clara Castellões de (org.). Literatura, Crítica, Cultura I. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2008, 

PP. 155-6. 


