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Bem Vindos a Literatura Digital!
Com o livro Era Digital; Reler Poemas, será levado
a viver uma experiência fascinante ao reler poemas
digitais, com hiperlinks, de Augusto de Campos. Serão
apresentados 6 poemas deste grande poeta de
diferentes décadas até os dias atuais. Apenas
CLICK nos botões acima e Curtem essa inovação !

https://www.facebook.com/groups/1715220245444617/
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Apresentação
LITERATURA DIGITAL

é aquela obra literária feita especialmente
para mídias digitais, impossível de ser publicada em papel, pois utiliza
ferramentas próprias das novas tecnologias, como animações,
multimídia, hipertexto, construção colaborativa.

•

Introdução

•

Portela (2003) em seu estudo “ Hipertexto e
Metalivro “ apresenta que a republicação de textos
como objetos eletrônicos reestrutura o arquivo
literário e portanto a percepção da história literária.
Ademais, o autor acredita que, a possibilidade de
combinar texto e outras mídias em ambientes
hipermídia, é uma característica essencial da
tecnologia digital, que contribui para descentralizar
a hierarquia linear do texto bibliográfico e
reconceptalizar a sua dimensão gráfica. Neste
contexto, pretendo selecionar alguns poemas de
Augusto de campos para análise.
Este presente trabalho tem como objetivo
apresentar e comparar os poemas em mídias digitais
de Augusto Campos das décadas de 1950, 1960,
1970,1980,1990, e por último analisaremos o
poema “ O Pulse(1956)” com a participação de
Caetano Veloso. Assim, este trabalho, combinará os
poemas utilizando outras mídias em ambientes
hipermídia.

Dicas
Experimente
conhecer mais
sobre as obras do
Autor.
Visite o site
oficial.

1. Tensão (1956)

Poema
Espaço
para
imagem

https://www.youtube.com/watch?v=F2B6I9EMOUI

http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm

Augusto de Campos - Tensão (1956)
Tensão com ou sem som? Neste poema de Augusto de Campos
podemos admirar a forma como é usada a poesia concreta, em
que a linguagem é transformada e demonstrada na sua
concretude de som/fonema. Numa primeira leitura, é fácil o
despiste e a não captação da significação/intenção do próprio
autor, e isto acontece pelo modo como nos é apresentada a
estrutura do poema que tem sem dúvida muitas formas de ser
lido e interpretado. Anexado ao poema escrito, temos a
possibilidade do acesso ao poema recitado para poderemos de
facto ter uma compreensão um pouco melhor e até mesmo
apercebermo-nos do grau de complexidade que poderá
alcançar todo este conjunto de palavras dispostas de um modo
baralhado.
Fonte:http://diglitmedia.blogspot.com.br
acessado: 30 nov.2017

Dica
Experimente
conhecer mais
sobre as obras do
Autor.
Visite o site
oficial.

2. Caracol (1960)
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Augusto de Campos - Caracol (1960)
Augusto de Campos lança, no ciberespaço, em geral congestionado
por bobagens digitais, seus instigantes "clip-poemas", filmetes
feitos em computador.
São três séries: "Animogramas" (poesia móbile, em clave
audiovisual), "Interpoemas" (poesia plural para intervenção
interativa), "Morfogramas" (poesia-paideuma, transconversa
cultural).
Leia abaixo comentários sobre esta obras de Campos:
"Caracol" (1960-1995) - Enquanto a palavra coloca a própria
máscara (em linha de fuga), a figura centrífuga de uma concha
gira (em espiral fugaz).
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac100103.htm
acessado: 30 nov.2017

https://www.youtube.com/watch?v=VHiVIAKhYW0
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm
•

Dica
Experimente
conhecer mais
sobre as obras do
Autor.
Visite o site
oficial.

3. ReveR (1972)
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Sem áudio.
https://www.youtube.com/watch?v=6LCzgWykNlY
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm

Augusto de Campos - ReveR(1972)
Augusto de Campos lança, no ciberespaço, em geral congestionado
por bobagens digitais, seus instigantes "clip-poemas", filmetes
feitos em computador.
São três séries: "Animogramas" (poesia móbile, em clave
audiovisual), "Interpoemas" (poesia plural para intervenção
interativa), "Morfogramas" (poesia-paideuma, transconversa
cultural).
Leia abaixo comentários sobre esta obras de Campos:
"ReveR" (1972-1997) - Inscrito em círculo, o poema pulsa em
movimento contínuo sobre seu próprio eixo, como reflexos de
espelhos. Revêm ao revés e ao avesso, em espectro de matizes e
contrastes.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac100103.htm
acessado: 30 nov.2017

Dica
Experimente
conhecer mais
sobre as obras do
Autor.
Visite o site
oficial.
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Bomba – Augusto de Campos - (1983)
O poema-bomba, de Augusto de Campos é uma obra digital que
comporta som, imagem e texto. O autor pretende passar a ideia do
que acontece quando algo explode, daí que inicialmente esteja
tudo calmo, as letras estão juntas, contudo, e após a explosão, as
letras começam a ser projetadas em todas as direções, dando a
sensação de confusão e aparato.
Para além do texto (as letras) e dos movimentos do próprio texto,
a autora recorre ao som, que por sua vez é o ruído, o estrondo da
explosão.
Logo, podemos concluir que Augusto de Campos recorre ao meio
digital não só como uma forma de escapar às formas mais
tradicionais mas também porque pretende dar a conhecer as
vantagens que este novo meio tem para oferecer.
Fonte:http://diglitmedia.blogspot.com.br/2009/01/bombaaugusto-de-campos.html
acessado: 30 nov.2017

https://www.youtube.com/watch?v=h3gzuQ-3R94
•

http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm

Dica

5. Pessoandando (1996)

Experimente
conhecer mais
sobre as obras do
Autor.
Visite o site
oficial.

"Pessoandando" (1996)– Augusto de Campos - (1996)

"Pessoandando" (1996) - Articulação-animação de fotos de
Fernando Pessoa no compasso complexo de suas reflexões
poético-existenciais ("Livro do Desassossego"). Papel do fingidor:
"o que em mim sente está pensando".
Poema
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m

https://www.youtube.com/watch?v=Xe0D0jnv9y4
http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac100103.htm
acessado: 30 nov.2017

Dica

4.O Pulsar na Modernidade

Experimente
trocar dessa faixa

O Pulsar com a participação de Caetano Veloso. Vídeo realizado
para la exposición de Augusto de Campos / Despoemas en Buenos
Aires, 2014. Inspirado no videoclip de Paulo Barreto de 1984.

Fonte:http://www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac100103.htm
acessado: 30 nov.2017
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https://www.youtube.com/watch?v=Hlgkz-g-ukc&list=RDHlgkz-g-ukc

http://www2.uol.com.br/augustodecampos/clippoemas.htm

Conclusão
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Com todo este trabalho e outras informações sobre a literatura digital,
surgem muitas dúvidas ao leitor. Entretanto, a definição de clip-poemas
e outros termos digitais para as produções concebidas no computador,
irá despertar uma consciência de linguagem sobre a diferença entre
utilizar a tecnologia digital em referência a outros suportes e trabalhar
especificamente para o universo digital. Ao navegar por seu
site(www.uol.com.br/augustodecampos), encontrará esta distinção
evidenciada.
Existem muitas curiosidades neste site.
Se você também é um amante das Literaturas Digitais, deveria dar uma
olhada.
Boas Pesquisas !

Visite a página no face “ Construindo Livros” e conheça mais sobre Literatura digital . |

http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/ | Acervo s de Obras Literárias

ENTRE EM
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Josiel Antônio Almeida
https://twitter.com/josielinnova

josielaa@yahoo.com.br
https://www.facebook.com/groups/17152
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