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DIGITALIZAÇÃO. LINGUAGEM. DISCURSO.  
AS MEDIAÇÕES DIALÓGICAS POSSÍVEIS   
Irene Machado* 
 
>Explorar o potencial dialógico das mediações processadas pelas mídias digitais. Rever criticamente o lugar 
da comunicação na chamada tecnocultura. Explicitar o potencial semiótico das linguagens que nela se orga-
nizam. Reavaliar os usos da linguagem em diferentes esferas comunicativas e sistemas semióticos. Objetivo 
geral: pensar as mediações digitais em formatos discursivos precisos, isto é, os gêneros da comunicação 
mediada. 
Mediação - Dialogia - Gêneros Digitais - Semiose - Mídias - Discurso 

 
>Exploration of dialogical potential of mediations processed by digital media. Critical review of 
Communications’ position in the so called technoculture. Explicitation of the semiotical potential of 
languages organised in it. Re-evaluation of language usages in different communicative spheres and semiotic 
systems. Reflections about digital mediations in precise discoursive formats, i.e., genders of mediate 
communication. 
Mediation - Dialogy - Digital Genders - Semiosis - Media – Discourse 
 

Este estudo parte de uma provocação sinistra: a tão anunciada morte do discurso no 
mundo da comunicação processada pelas mídias digitais. Se às trocas realizadas 
digitalmente e por meio de redes se chama comunicação, como é possível negar o potencial 
dialógico discursivo ao mesmo tempo em que se afirma a digitalização como processo de 
produção de linguagem? Não é bem uma resposta a esse problema o que está na mira desse 
artigo. O que se pretende aqui é explorar o potencial dialógico das mediações processadas 
pelas mídias digitais. Com isso, espera-se não apenas rever criticamente o lugar da 
comunicação na chamada tecnocultura, como também explicitar o potencial semiótico das 
linguagens que nela se organizam. Trata-se, portanto, de reavaliar os usos da linguagem em 
diferentes esferas comunicativas e sistemas semióticos. Esse é o caminho que permite 
pensar as mediações digitais em formatos discursivos precisos - vale dizer, os gêneros da 
comunicação mediada.  

 
Apocalipse como gênero 
 
Final de século não é só tempo de proliferação de profecias, messianismos, 

revelações, pressentimentos sobre o final dos tempos. Povos de tradições culturais remotas, 
como a do judaísmo dos séculos II e I a.C. e a do cristianismo primitivo, não só vivencia-
ram seus temores, mas procuraram criar formas de arquivá-las por meio da linguagem. 
Palavras ameaçadoras trataram de dar voz a um conjunto diversificado de inquietações, 
reproduzindo a imagem de um presente perturbado e irremediavelmente condenado. Em 
vez do anunciado presente finito, inventou-se um futuro sinistro.  

Esse quadro que tratou de anunciar o fim dos tempos se consagrou na forma de um 
gênero que até hoje continua a dar seu recado. O apocalipse consagrou-se na cultura 
judaico-cristã como um gênero literário fundado na monstruosidade de uma organização 
discursiva obtusa. Contudo, a força de sua construção imagética, decorrente de palavras 
proféticas, não se restringiu à littera, e se expandiu para as artes visuais, como a pintura em 
telas, murais, tapeçarias, e, depois, para meios audiovisuais, como o cinema. Quanto mais 
se propaga a idéia do fim dos tempos, mais se perpetua a tradição do apocalipse como 
gênero de um discurso soturno e sombrio.  
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Talvez possa parecer um contrasenso iniciar a reflexão sobre a comunicação em 
tempo de mídias digitais a partir de gêneros tão remotos como o apocalipse. Afinal, o que 
existe de comum entre o apocalipse e tecnocultura? Razões para tal aproximação, contudo, 
não faltam.  

Seria muito pouco atribuir tal vínculo ao espírito que paira no ar nessa virada de 
século e de milênio e nos ameaça com um novo apocalipse, agora não mais preso à palavra 
ou pintura, mas processado por bits. Não é bem o caráter apocalíptico da cultura que me 
interessa discutir. A relação que está em minha mira é de outra natureza: a diversidade de 
manifestações de linguagens que nasceram no contexto de muitas negativas. Ainda que por 
apocalipse se entenda o fim dos tempos, nele germinaram formas expressivas e 
comunicativas de diferentes ordens semióticas. Não será necessário, então, compreender 
melhor o que está por trás de cada morte anunciada? 

O apocalipse em versão eletrônica, como anunciam os profetas finisseculares, marca 
sua presença ao fazer muitas vítimas. Nas últimas décadas foram anunciadas as mortes da 
poesia, do romance, da escrita, da comunicação, do discurso, da História, da filosofia, da 
ciência. Com tanta tecnologia a vagar no espaço - ou melhor no ciberespaço - será que 
ainda é possível falar de cultura humana? Talvez seja o caso de relembrar, mais uma vez, a 
notável formulação do romancista português José Saramago segundo a qual o homem, por 
ser finito, costuma estender sua condição a tudo que gravita em torno de si. Daí anunciar a 
morte de todos os valores, crenças, sistemas cognitivos, pensamentos e dos próprios 
sentimentos. Será que a condição de finitude humana pode, de fato, ser estendida a tudo? 
Instalada a dúvida, é possível relativizar o dogma e rever posicionamentos. E aqui me sinto 
mais à vontade para iniciar, de fato, minha reflexão e formular alguns posicionamentos.  

Esse artigo é uma defesa da cultura humana e de tudo que lhe diz respeito, 
sobretudo em termos de linguagem; coloca-se, portanto, contra todos os presságios 
apocalípticos. Em vez de morte, nosso tempo convive com o desenvolvimento e con-
vergência de várias mediações criadoras de linguagens nem totalmente novas, nem 
totalmente desligadas de formas já existentes. Em vez de ver o apocalipse como negação de 
tudo, talvez seja o caso de seguir o exemplo dos engenheiros de software que, tal como os 
antigos, criaram possibilidades de transformar o caos em linguagem. É nesse contexto que 
vemos desenvolver esferas potenciais de uso de um outro tipo de mediação: a linguagem 
digital. 

 Tenho, portanto, pelo menos três desafios a vencer. 
1. demonstrar que a interação não é exclusividade da linguagem natural, mas diz 

respeito também às linguagens artificiais que se tornam, assim, produtoras de formas e 
formatos comunicacionais, ou simplesmente de gêneros discursivos.  

2. provar a impregnação mútua que existe entre gênero e mensagem; gênero e 
cultura. 

3. convencer nossos estudantes de que “gênero’’ não diz respeito a formas da 
cultura literária nem um conteúdo escolar de um currículo ultrapassado, um tópico que não 
pode estar relacionado com processos comunicativos da cultura contemporânea.  

Se entendemos por linguagem um sistema organizado de signos, naturalmente 
chegaremos à idéia elementar que orienta minha reflexão: a noção de que toda mensagem 
representa esferas específicas de usos da linguagem, como não se cansou de dizer o teórico 
russo Mikhail Bakhtin. Em cada uma dessas esferas atuam diferentes forças. Compreender 
uma mensagem significa entender a esfera de uso resultante do jogo dessas forças: é isso 
que força o vínculo entre gênero e mensagem. Não consigo entender nenhuma crítica dos 
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sistemas midiáticos que prescinda do conhecimento da linguagem e das esferas de seu uso. 
Esse é um legado da semiótica. Contudo, para chegar a esse posicionamento, é necessário 
vencer alguns obstáculos.  

 
O peso dos gêneros e a morte do discurso 
 
Dentre as várias mortes anunciadas nas últimas décadas do século XX, uma adquire 

particular interesse para os estudos da comunicação na cultura contemporânea. Trata-se da 
“morte do discurso num mundo plugado’’, título explícito de uma coletânea organizada 
pelos lingüistas David Slayden e Rita Whillock que tomo como exemplar desse apocalipse. 
Nela os editores afirmam:  

num tempo em que há meios propiciadores de discursos como nunca houve 
antes, cada vez menos a comunicação real tem condições de se tornar efetiva, 
particularmente se entendermos comunicação como uma troca racionalizada de 
pontos de vista (obtida por meio de um processo de pensamento e reflexão) 
dentro do espírito de leva-e-traz, de ponto-e-contraponto, caracterizado por uma 
expressão verbalizada e por representação do eu. ... O discurso transformou-se e 
marginalizou-se de uma tal forma pelas exigências de facilitação (tecnologias 
de mídias e seus mercados) que ele efetivamente desapareceu; o diálogo 
evaporou em imagens narcísicas.  
 

Para Slayden & Whillock, na cultura soundbite 
a emergência da imagem e o declínio da palavra têm sido acompanhados pela 
reconstituição de indivíduos e comunidades impulsionados por performances, 
produtos e apresentações orientadas pela imagem. 

 
Para os autores, o fato de vivermos numa cultura cujos hábitos são orientados “mais 

pela fotografia, televisão, computadores e filmes do que pela linguagem’’ torna possível 
diagnosticar o tamanho do impacto dessa orientação. “Os leitores poderão entender que, na 
era da informação, nós estamos testemunhando o fim das trocas pessoais e comunicativas: 
possivelmente, a morte do discurso’’ (Slyden & Whillock 1999: IX-X). É com esse tipo de 
postura que se pretende dialogar. 

Tal formulação de Slyden & Whillock se tornou extremamente rica para minha 
reflexão sobretudo porque nela vejo mais noções equivocadas do que idéias sistematizadas 
e esclarecedoras. Nesses equívocos se fortalece apenas o lado sinistro do apocalipse, não 
como gênero, mas como visão de mundo. 

No topo do chamado “apocalipse comunicacional”, situou-se a tão consagrada 
falácia do desprestígio da palavra e, conseqüentemente, da escrita num mundo povoado por 
imagens, seja da fotografia seja dos meios audiovisuais (cinema, televisão, computador). 
Acaso palavra não é um sistema semiótico gráfico-sonoro e, enquanto tal,  também não 
integra o campo visual, ou melhor audiovisual, como se costuma caracterizar as mídias que 
operam com o sensório visual-cinético e sonoro? Equívoco não de menor monta é aquele 
segundo o qual os signos midiáticos não constituem linguagem. Se linguagem é todo 
sistema que se utiliza de signos, como fotografia, cinema, televisão não constroem 
linguagem?  

Na verdade, toda formulação apocalíptica que baniu a palavra e, conseqüentemente, 
o discurso do mundo de mídias mostra pouco entendimento dos sistemas semióticos, seus 
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códigos, linguagem e escritas que constituem a comunicação mediada. Como não se pode 
operar a convergência, os apocalípticos optaram por pulverizar os sistemas semióticos para 
campos irremediavelmente opostos, onde nada pode nascer e frutificar. Nesse contexto, 
“novas tecnologias” são, igualmente, algo totalmente apartado de qualquer tradição, o que 
contribui para o aumento de sua esterilidade. 

A principal causa da morte do discurso foi a “explosão dos canais de comunicação’’ 
que eliminou a interação interpessoal. A conseqüência mais grave dessa proliferação de 
canais, segundo essa linha de raciocínio, foi a descaracterização do discurso político e de 
sua ação em tempo presente. O argumento mais forte daqueles que advogam essa causa é 
que as novas mídias digitais promovem nada mais do que uma ilusão da audiência. “Minha 
forte crítica à Internet [afirman Slyden & Willock] como agente de mudança política é que 
ela encoraja usuários a falar como se eles estivessem ouvindo” (1999: 22). Daí que 
entender por morte do discurso a “morte do pensamento linear’’ que se desenvolve num 
espaço preciso, jamais num espaço virtual. O agravante maior, nesse caso, é a idéia de que 
a comunicação oral-auditiva que une falantes no espaço-tempo das redes digitais e on-line 
trouxeram seqüelas incorrigíveis à capacidade de julgar, ao exercício crítico e ao 
desenvolvimento da consciência responsiva. 

Numa linha diametralmente oposta a esse posicionamento, se desenvolveu a 
abordagem semiótica fundada na lógica e na teoria geral dos signos e das significações 
como encadeamentos semiósicos. Aquilo que Slyden & Willock denunciam como a maior 
precariedade - a transformação do falante em ouvinte - é, na verdade, a grande conquista 
das novas mídias, segundo a perspectiva semiótica. Não poderia ser de outra forma pois, 
afinal, uma vez que, por semiose, estamos denominando o fluxo das modelizações que 
inserem os códigos numa dinâmica interativa para transformação e criação de novas 
linguagens. Encerrar tal dinâmica no campo da precariedade significa condenar a semiose 
das mídias contemporâneas em sua capacidade de modelizar códigos, linguagens, sistemas. 
Com isso, por trás da premissa da morte do discurso está o expurgo da linguagem no 
mundo da comunicação mediada. 

A anunciada morte do discurso no mundo plugado tem razões muito mais profundas 
do que a ameaça apocalíptica dos bits, da fibra ótica, das cibercriaturas, dos netzens. Dentre 
eles está o peso de uma ordenação dos usos da linguagem que uma certa tradição cultural 
imprimiu no quadro da cultura. Estou me referindo aos modos de dizer e, portanto de 
comunicar, que passaram pelo filtro de alguns poucos formatos que, na cultura literária, se 
consolidaram em forma de gêneros. Se gêneros representam usos da linguagem e se por 
linguagem se entende o mundo verbal, qualquer alteração nos termos se reverte em 
fatalismo. Se gêneros da comunicação lingüístico-literária não organizam as formas 
comunicacionais da cultura digital, então, nada mais óbvio do que reconhecer a morte do 
discurso. Será essa a única alternativa possível?  

Enquanto os apocalípticos anunciam a morte do discurso, o que se observa na 
experiência viva da comunicação contemporânea é tanto um movimento centrípeto quanto 
uma expansão centrífuga. Explico. A comunicação mediada mostra uma tendência tanto 
explosiva quanto conservadora. Se, por um lado, surgem usos de linguagem completamente 
inusitados, a ponto de não serem identificados com nada do que a cultura humana conheceu 
em sua história, por outro, se observa a tendência de algumas formas de se consolidarem 
em formas discursivas fixas, com papel semelhante ao que se atribuiu a alguns gêneros na 
cultura letrada.  
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Yates e Summer, que se dedicaram a estudar as formas de processamento da 
interação humana mediada por computador (HCI), chegaram à conclusão de que a 
comunicação mediada pelas redes digitais convergem para um formato predominante: o 
documento. Documentos digitais seriam, assim, a formação discursiva da base desse tipo de 
comunicação; enquanto tal, não deixa de ser uma forma “fixa”, contrariando a própria 
estrutura topográfica do meio. A crença de que os textos comunicativos estariam presos e 
determinados por formas fixas deve-se tão somente ao fato de se acreditar que as tecno-
logias são imutáveis. Disseminou-se, com isso, a idéia de que tecnologias fixas criam 
formas fixas de comunicação. Para a conservação desse postulado muito contribuiu a escala 
hierárquica dos gêneros previstos por Aristóteles. Contudo, em tempos de comunidades 
virtuais e comunicação digital, a relação entre tecnologia, contexto social e fixidez de 
formas discursivas se afrouxou e mostrou-se como um circuito não-concêntrico. Embora se 
acredite na transformação e na mudança, reivindica-se um retorno à fixidez na comunica-
ção digital. Yates e Summer reconhecem que as tecnologias em curso desestabilizaram os 
gêneros existentes se compararmos com as tecnologias impressas. Contudo, à ruptura dos 
gêneros existentes se impôs uma democratização das formações genéricas. A diversidade 
de documentos digitais na comunicação virtual é prova evidente nesse sentido. 

Com base na sociolingüística, o que se convencionou chamar documento digital 
inclui sistemas semióticos da comunicação, sejam eles palavra, vídeo, áudio, hipermídia, 
que são processados, armazenados e transmitidos pelo meio digital. Tais comunicações são 
consideradas documentos por se reportarem a sistemas de troca que, embora não 
reproduzam o contato face-a-face, é mediado por linguagem. Este é o ponto que se choca 
com a noção de morte do discurso na comunicação virtual. Entende-se que linguagem 
resulta de códigos culturais que não se restringem ao código verbal, mas se reportam aos 
códigos visuais, sonoros, cinéticos em todas as formas de sua manifestação. Nesse sentido, 
não é muito fácil precisar o gênero de tais formações discursivas.  

Ao se preservar a linguagem e ao colocá-la no centro de todo o processo 
comunicativo apontando para as diferentes codificações nela implicadas, chama-se atenção 
para um dos aspectos fundamentais da comunicação semiótica: a luta entre as forças 
centrípetas e centrífugas em todo processo interativo. Ao lado de forças que tendem à 
conservação, existem outras que impulsionam mudanças. Essas duas forças foram 
entendidas pelo teórico do dialogismo, o russo Mikhail Bakhtin, como as forças presentes 
em todo ato comunicativo seja ele falado, impresso, ou reproduzido por meios eletrônicos. 
Tais forças, Bakhtin denominou gêneros. Por isso, os gêneros são potencialmente instâncias 
da comunicação mais sensíveis às transformações que levam tanto à produção de formas 
estáveis quanto à explosão de novos formatos. A impossibilidade de acompanhar esse 
movimento é caminho certeiro para a morte. Nesse sentido, não precisamos de novas 
teorias para tratar dos documentos digitais. Basta que saibamos reconhecer neles forças 
centrípetas e centrífugas em luta. Não formas fixas com o peso das classes propostas por 
Aristóteles, consagradas pela cultura letrada e lastimadas pela nostalgia que não vê 
positividade nas mudanças. A chave está na compreensão do funcionamento dessa 
linguagem, vale dizer, no mecanismo operacional que gera forças centríptas e centrífugas. 
Estou me referindo à digitalização. No mundo digital, tudo vira número e, no entanto, o 
resultado é a convergência em diferentes sistemas que são reconhecidos pelo design. No 
meio digital, os usos da linguagem estão totalmente determinados pelo design. Nesse 
sentido, os gêneros são modos de uso da linguagem para elaboração de mensagens segundo 
um design específico. Design de gêneros tornou-se palavra de ordem para a compreensão 
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das formações discursivas das novas mídias. Aqui os algoritmos fixos conseguem produzir 
transformações e, ao fazê-lo, cria diversos níveis de modelizações semióticas. 

 
A linguagem digital ou a explosão dos sistemas comunicativos 
 

Considerando que as formas de organização das mensagens são tão infinitas quanto 
as possibilidades de uso da língua, pode-se dizer que os gêneros representam, igualmente, 
infinitas possibilidades de uso da linguagem que já identifica gestões culturais precisas na 
civilização ocidental.  

1. Em tempos de cultura grega oral ou escrita, os gêneros eram definidos pela forma 
de uso da voz. O uso da primeira voz definia o contexto da poesia lírica; o uso da segunda 
voz definia o campo da poesia épica; o uso da terceira voz definia a poesia dramática.  

2. Na cultura letrada centrada na leitura, surgiram outras necessidades: a voz não é 
um único meio de transmissão de mensagens. A escrita impressa abre muitas possibilidades 
de usos da linguagem explorando o potencial prosaico do discurso. Mostra como a língua 
pode ser lida e, conseqüentemente, como ela pode ser falada. A literatura e o jornalismo 
impresso são os campos onde essas possibilidades foram, e continuam sendo, exercitadas.  

3. A cultura audiovisual abriu um campo de possibilidades comunicativas fora da 
palavra, como as linguagens mediadas por meios sensoriais (sonoros, visuais e, 
particularmente, de reprodução do movimento no espaço).  

4. Na cultura das mídias eletrônico-digitais, há interrelação de todas as linguagens 
através de uma única mediação: a digitalização. Nela, palavra, som, imagem, movimento 
em diferentes espaços são traduzidos pelo sistema numérico. Embora dígito seja remissão 
para tudo aquilo que se faz com o dedo, seja letra, número, desenho, notações musicais, 
símbolos, a linguagem digital é uma operação complexa em franco desenvolvimento. A  

digitalização é tributária da lógica ocidental fundada no princípio da divisão até 
o menor denominador. A digitalização nos chegou, portanto, como uma herança 
do alfabeto fonético depois de seu encontro com a eletricidade... O alfabeto 
permitiu reduzir a língua e a maior parte de nossos sistemas de informações 
sensoriais a uma só substância indiferenciada, a escrita. Toda língua podia ser 
expressa por meio desses mesmos 24 ou 26 símbolos silenciosos e uniformes... 
Mas a digitalização eletrônica impediu o princípio da divisão bem para além da 
redução alfabética. A uniformidade das unidades elementares obtidas por 
digitalização é verdadeiramente extrema: todos os bits são semelhantes; 
somente sua ordem de aparição entre outros bits permite distingui-los1  

(Kerckhove, 1993: 56-7).  
 

Tal é o campo potencial para explorar as esferas de usos da linguagem, ou os 
gêneros, que marcam a explosão dos sistemas comunicativos. Linguagem não é mais 
propriedade da língua natural nem se limita à palavra. Mais do que nunca, é sistema de 
signos e, portanto, mediação. Por isso, defendo a idéia de que a comunicação mediada, seja 
por meio de rádios, satélites, bits e outros, continua produzindo mensagens, logo, continua 
produzindo gêneros e discursos. É isso que muitos não querem aceitar, sobretudo aqueles 
que perderam a noção de apocalipse como gênero e o final dos tempos já não organiza 
nenhum tipo de linguagem. Para esses, o mundo contemporâneo vive o impacto de muitas 
mortes anunciadas. 
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Embora esse seja apenas o preâmbulo de uma reflexão mais ampla, é imprescindível 
não perder de vista que este estudo também opera uma revisão conceitual, uma vez que 
procura alcançar limites cada vez mais amplos da comunicação contemporânea. Logo, não 
poderíamos deixar de precisar o que estamos chamando de “cultura tecnológica’’. Ainda 
que a noção em voga se refira às conquistas eletrônico-digitais, o que está no horizonte 
dessa reflexão é cultura tecnológica considerada em suas linguagens e em seus sistemas de 
escritas, particularmente da escrita alfabética ocidental, cuja história se iniciou, 
provavelmente, com os sumérios e não somente está longe de chegar a um fim, como serve 
de modelo para escritas de diversa natureza semiótica. Se entendemos tecnologia como 
explicitação, seguindo a orientação deixada por McLuhan, cultura tecnológica só pode 
existir enquanto manifestação encadeada de encontros de escritas, vale dizer, de mediações 
criadas pelo homem para produzir linguagens. Nesse sentido, escrita é um processo 
intelectual cuja realização está longe de se limitar a uma única ferramenta. Pelo contrário: 
escrita já foi manuscrita, pictográfica, tipográfica, eletrônica e agora é digital (Machado, 
1996a: 46-61). Daí McLuhan ter considerado a escrita a mais sofisticada tecnologia criada 
pelo homem; o sistema modelizante de outros sistemas criados por ferramentas diferentes 
do código alfabético. Tal processo intelectual é o centro irradiador da cultura tecnológica e 
de seus meios2  ou mídias - alvos dessa investigação. No interior dessa cultura se 
desenvolveu a linguagem crioula das novas mídias (no sentido estabelecido por Manovich, 
2001) caracterizada pelo hibridismo, pela contaminação, pela impregnação de códigos 
procedentes de sistemas diferentes. 

A cultura tecnológica definida pelo circuito integrado de sistemas de escritas 
oferece uma outra perspectiva para a reflexão sobre os gêneros. Trata-se de considerar a 
organização das mensagens como organização de diferentes mediações ou diferentes 
mídias. Como afirmamos anteriormente, a diferença entre as mídias é, igualmente, uma 
diferença de gênero. Isso é o que está por trás de algumas das teorias sobre a modernidade 
cultural. O gênero já não é uma categoria importante por oferecer uma tipologia da pro-
dução literária da cultura letrada, mas porque organiza as mensagens de modo a garantir um 
“horizonte de expectativa’’ que una a leitura à escritura; o leitor ao texto; o texto à mídia. O 
gênero torna-se instrumento criador da relação interativa entre texto, leitor, cultura. 

Sem esses elementos, como construir as ferramentas que vão viabilizar, de fato, a 
mediação? A valorização dos meios, ou das mídias como estamos referindo aqui, modifica 
o aspecto da tela dialógica da linguagem e o conceito de texto se enriquece. Se para o 
contexto da investigação de Bakhtin bastava afirmar que, “por trás de todo texto está uma 
língua’’, no ambiente da cultura digital é necessário introduzir alguns acréscimos. Para a 
confecção do tecido textual digital é preciso considerar também as ferramentas que cons-
troem os gêneros. A tela dialógica da linguagem é construída por programas capazes de 
modelizar as interações. Desse conjunto resulta o “enunciado concreto’’ da comunicação 
digital. Como afirma Paul Gilster, “a tecnologia demanda de nós um senso de possibili-
dades, uma prontidão para adaptar nossas faculdades a um novo meio evocativo. Isso é o 
coração da alfabetização digital’’ (Gilster, 1997: xii).  

Diferentemente da clássica Poética, “a teoria modernista dos gêneros minimiza as 
classificações e aumenta a clarificação e a interpretação. Tal teoria faz parte das teorias 
semióticas da comunicação que relaciona o gênero com a cultura” (Cohen, 1988: 13). A 
classificação foi substituída pelas relações interativas. O conceito de gênero abandona a 
escala hierarquizante e passa a valorizar a interação. Considerar os gêneros em tempos de 
cultura digital implica atentar não só para o modo como as mensagens são organizadas e 
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articuladas do ponto de vista de sua produção, como também em sua ação sobre a troca 
comunicativa, vale dizer, no processo de recodificação pelos dispositivos de mediação. Os 
programas digitais são assim processo de recodificação dos gêneros. Gênero não se reporta 
apenas à língua, mas ao meio, ao ambiente formalizado digitalmente que agora participa da 
enunciação.  

A idéia de que o cosmos onde o homem está inserido fala linguagens múltiplas não 
é fruto do “mundo plugado’’. Uma inscrição romana de um comentador anônimo de Platão 
já dizia “o diálogo é o cosmos e o cosmos é o diálogo’’. O que nossa cultura eletrônico-
digital tem buscado é uma compreensão cada vez maior dessas linguagens. Para o 
semioticista russo I. Lotman, o cosmos emite sinais em forma de “vagas de informações 
envolventes’’ que esperam ser traduzidas em linguagens, sobretudo linguagens artificiais. 
Tal é a síntese do princípio dialógico da vida e de sua luta em transformar os sinais 
emitidos em signos. É para isso que uma quantidade infinita de linguagens artificiais são 
criadas. Por isso a humanidade nunca deixou de buscar e desenvolver mecanismos 
geradores de linguagem, como a explosão de sistemas hoje em voga nos meios digitais 
(Lotman, 1978: 29). A exemplo da linguagem humana, nessas esferas se desenvolveram 
igualmente diferentes modalidades de usos, ou melhor, de gêneros - os gêneros digitais. 

 
A escrita modelizante do texto digital  
 
Definido o contexto digital como um ambiente potencializador de linguagens 

artificiais, podemos agora situar nele as esferas de usos das linguagens, ou aquilo que estou 
entendendo por GÊNEROS DIGITAIS - formas comunicativas processadas digitalmente ou 
pela via on-line, isto é, pela conexão e estrutura de rede de computadores. Trata-se de 
formas arquitetônicas cujas estruturas são modelizadas por linguagens artificiais, criadas 
pela engenharia digital, para combinação e reprocessamento de sistemas de escrita e de 
gêneros literários, discursivos; de gêneros informativos da mídia impressa; da linguagem 
visual e do design gráfico; dos gêneros audiovisuais do cinema, do rádio e da televisão. É 
todo um sistema de troca e da engenharia que o viabiliza que passa a ser objeto do estudo 
dos gêneros. Trata-se, evidentemente, de uma abordagem que não esconde seu caráter 
semiótico uma vez que todo o sistema sígnico é aqui apreendido como um sistema 
modelizante, isto é, que foi modelizado para ser linguagem, muito embora não apresente 
nenhuma relação com a linguagem natural. Por isso mesmo, o fato de a interação se 
processar por outra via que não a sociabilidade não ser suficiente para negar o potencial 
discursivo da linguagem artificial. Graças à modelização, as linguagens artificiais são 
sistemas semióticos de grande complexidade comunicativa. 

Modelização é um termo forjado no campo da informática para significar, não a 
reprodução de um modelo, mas o processo pelo qual se cria uma linguagem tendo em vista 
uma estrutura dinâmica como ponto de partida. Os semioticistas russos tomaram esse termo 
para designar o processo semiótico por meio do qual é possível transferir a estruturalidade 
da língua natural para sistemas semióticos carentes de uma estrutura lingüística. Desse 
modo, toda manifestação da cultura humana pode ser lida como linguagem. A digitalização 
é um sistema modelizante no estágio atual da cultura: não se pode negar que dele nasce 
uma linguagem interativa. O processo de modelização coloca em evidência a relação entre 
os sistemas de signos a partir da língua, ou melhor, da codificação que imprime coerência 
no sistema. Torna-se instrumento da análise semiótica da cultura ao valorizar, não as 
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manifestações culturais pré-dadas, mas antes a construção dos sistemas. Para os 
semioticistas estonianos formuladores desse campo conceitual,  

os vários sistemas de signos modelizam o mundo de diferentes maneiras. (...) 
Essa gradação é definida progressivamente pelo grau de abstração do sistema 
de signos S em relação ao conjunto de objetos W, o qual se apresenta como a 
interpretação mais natural de S (Zalizniák, Ivanov, Toporov, 1979: 81). 

 

Conseqüentemente, modelização é a chave para compreender a produção de 
mensagens resultantes das relações entre as mais variadas linguagens ou os mais variados 
sistemas semióticos da comunicação cultural. O conceito de modelização funda-se em 
alguns pressupostos básicos: um diz respeito à idéia de que a transformação dos sinais em 
informação é um processo genuinamente semiótico uma vez que envolve a tradução de 
sinais em signos; o outro, à noção de que nenhum sistema semiótico é dado ao pesquisador 
mas sim construído (Zalizniák, Ivanov, Toporov 1979: 84) daí a centralidade da linguagem 
na construção do sistema. Tais pressupostos definem modelização como semiose. Do ponto 
de vista conceitual, são correlativos.  

É no contexto dos sistemas modelizantes que é possível compreender o universo 
conceitual e terminológico das mídias digitais. Por conseguinte, linguagem, página, texto 
não são transferências do sistema verbal e da codificação alfabética mas modelizações de 
linguagem. Os gêneros digitais são, igualmente, formações discursivas modelizadas 
digitalmente e, por isso mesmo, sua compreensão não acontece à revelia da mídia 
envolvida. Não se chega às classes sem antes uma inserção no ambiente digital. O gênero 
digital se define em função de propriedades digitais e dos propósitos tecnológicos 
(technological affordances). Desenvolve-se num ambiente e interage com ele. Quando o 
assunto é gênero literário, um conjunto de textos imediatamente se impõe ao pensamento: 
conto, romance, crônica, poema etc. Contudo, quando se trata de meio tecnológico, o 
conceito de gênero se esparrama em redes de interações. Um programa tanto pode ser 
radiofônico quanto televisual; a reportagem é gênero no rádio, na televisão, no jornal 
impresso e eletrônico. Enfim, não se pode falar de um gênero digital independente da 
ecologia digital. Esse é o ponto que trouxe o estudo do gênero para a investigação 
semiótica.  

Os gêneros digitais promovem uma outra ordem de contato com a civilização, um 
contato fundado numa experiência sensorial que, por mais paradoxal que possa parecer, é 
mediada pela virtualidade. Muitos teóricos que se voltaram para a compreensão do contexto 
digital de produção de mensagens adotaram o conceito de gênero virtual. Apesar de 
reconhecer a virtualidade como constituinte fundamental, a opção pelo termo digital 
procura preservar a noção de enunciado cujo potencial dialógico se revela na passagem de 
uma dimensão a outra. Digitalização é núcleo dialógico do enunciado processado 
eletronicamente. Texto, imagem, movimento, som, tudo pode ser digitalizado e ganhar a 
estruturalidade de um enunciado concreto, ainda que seja realidade virtual.  

A máxima de que existência dos textos é uma existência dos gêneros ganha uma 
precisão jamais pensada. O gênero, que era tão somente definido pelo contexto da voz, 
dispositivo fundamental da interação entre pessoas, define comunicações que são 
operacionalizadas e divulgadas pelos mecanismos de programas ou pelas linguagens 
modelizadas digitalmente. Parte-se do modelo interpessoal, cujo processamento não é a 
palavra nem a linguagem verbal, mas o sistema de escrita de uma linguagem artificial de 
estrutura não linear. Graças a esse sistema, diferentes sistemas podem entrar em interação 
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produzindo, assim, diferentes gêneros. A linguagem resultante é um sistema modelizante: o 
ponto de partida é o da linguagem natural, mas o processamento e o resultado são 
totalmente outro.  

No contexto digital o conceito de gênero explora possibilidades combinatórias 
atípicas ao mundo da cultura literário-tipográfica. Pela primeira vez a materialidade da 
escrita - e não apenas o seu conteúdo referencial - assume um poder maior de definição 
sobre o gênero. O texto digital não diz respeito apenas ao conteúdo da mensagem, mas 
sobretudo aos recursos que tornam possível sua realização. O gênero depende de todo o 
contexto mais amplo da enunciação não só do dito e do não-dito, como afirmara Bakhtin 
em sua parábola da comunicação, mas do visível e do invisível, como querem os 
engenheiros da comunicação: o contexto material é a interface insubstituível do “texto’’. 
Aliás, é impossível falar de texto digital sem considerar a ferramenta que o suporta. Logo, é 
impossível levar adiante uma discussão sobre os gêneros digitais sem abrir espaço para o 
processamento que os modeliza. Esse é um imperativo de nossa cultura. Da mesma forma 
como Aristóteles fora levado a refletir sobre os gêneros da voz, nossa cultura, que mal 
cumpriu o desafio de compreender os gêneros da prosa enquanto littera, se vê obrigada a 
compreender os gêneros resultantes de um outro instrumental semiótico. Impossível 
compreender a modelização dos gêneros digitais fora do design.   

 
Design de gêneros: o cronotopo digital 
 
É preciso ler um romance policial para saber que um determinado livro pertence a 

esse gênero de história? Como se distingue uma enciclopédia de um dicionário? Ou este de 
um manual técnico? Ou ainda um livro de ensaios de um livro infantil? Essas são algumas 
perguntas que os designers John Seely Brown e Paul Duguit se colocaram quando 
iniciaram sua investigação sobre a importância do design do gênero para o contexto da 
comunicação digital, bem como sua distinção com relação à cultura literária. Tal indagação 
não é fortuita. Para eles, da mesma forma como os aspectos físicos do livro se encarregam 
de indicar seu conteúdo, muito antes da leitura de uma única palavra, os mecanismos do 
ambiente digital são fundamentais para o conhecimento das mensagens que nele se 
articulam e por ele são veiculadas. Evidentemente, trata-se de um tipo de saber que envolve 
todo um aprendizado que mal começou a ser assimilado.  

Para Brown & Duguit, os livros foram não só concebidos como também desenhados 
tipograficamente de modo a deixar bem claras as relações entre o contexto e o conteúdo 
como determinação de gênero. Os gêneros foram se fixando na cultura através de design e 
conquistaram reconhecimento a ponto de se tornarem obviedades da abstração escolar 
básica. Tal é a experiência a partir da qual se pensa atingir um conhecimento igualmente 
óbvio sobre os gêneros digitais. No contexto digital, o gênero tem materialidade gráfica em 
função da qual o conteúdo da transmissão é construído. A definição se amplia e gênero 
passa a ser definido como  

a capacidade de reconhecer e distinguir a informação através das propriedades 
materiais do meio e, conseqüentemente, associar o conteúdo ao contexto. Tal 
como na literatura, é o gênero que se encarrega de diferenciar o texto ficcional 
de um ensaio. Os gêneros permitem que informações similares tenham 
diferentes interpretações (Brown & Duguit, 1996: 130-1; 140).  
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O gênero é, assim, produto do design, de um programa cuja linguagem modeliza 
todo um sensório não apenas de meios, como também de ambientes.  

A reflexão de Brown & Duguit se encaminha para uma definição de gênero que 
considera indistintamente todo o contexto enunciativo e não apenas o relato. Essa foi a 
grande tese do dialogismo. O ambiente possui propriedade genérica, seja para viabilizar 
uma conversa, uma narrativa, um desenho, um gráfico, um som, um movimento. Tome-se o 
exemplo, já tornado clássico, dos ambientes tridimensionais construídos com recursos de 
realidade virtual combinando holografia com campos de força magnética estudado por 
Murray (1997). No design desse ambiente o mais importante não é bem o espaço, mas o 
deslocamento que nele realizam os personagens. Tal como os heróis do romance grego, os 
personagens transitam pelo holodeck, independentemente da opção de ambiente escolhida. 
É para esse trânsito que se mobiliza a potencialidade criativa do design.  

O grande desafio que se coloca para todos aqueles que se iniciam na reflexão sobre 
os gêneros digitais é exatamente estabelecer os limites entre a mensagem, o documento 
propriamente dito e as ferramentas que viabilizam o sistema de escrita, de leitura, de inte-
ração. Quando se reflete sobre os gêneros, distinguir limites é importante para se 
compreender a natureza e o caráter das mensagens. Isso diz respeito à compreensão do 
papel do design. Com isso queremos dizer o seguinte: para o sistema de escrita eletrônica, 
os periféricos são tão importantes quanto os elementos centrais, fazendo valer a máxima de 
Bakhtin sobre a importância do não-dito para a enunciação, fazendo com que a situação 
seja, de fato, o próprio discurso. No contexto da enunciação digital, o discurso abrange o 
texto e o hipertexto; a escrita e a leitura; o design e os gêneros. Ao transformar a prosa da 
interação discursiva num processo digital, servindo-se das formas de transmissão 
desenvolvidas pela literatura e pelas mídias, todo um campo de hibridismos entra em ação. 
Essa capacidade de favorecer o processo migratório faz do design o componente 
fundamental da definição do gênero digital.  

A capacidade de se reportar a um conjunto de manifestações faz com que os 
designers raramente começem a projetar a partir de uma tela em branco; eles quase sempre 
começam por modificar um design existente, armazenado num disco rígido ou num 
servidor compartilhado. Para Brown & Duguit os designers são, antes de mais nada, 
grandes “pedintes’’. Para concretizar digitalmente um processo comunicativo capaz de 
estabelecer interações, garantindo o circuito de respondibilidade num ambiente mediado, os 
designers emprestam tudo. Da teoria literária emprestaram o conceito de gênero; do jorna-
lismo, a idéia do fazer a comunicação: o jornal não veicula a notícia, ele faz a notícia. Tal 
fazer corresponde à mais completa tradução do design. Graças a isso o gênero permite a 
criação de “convenções interpretativas construídas socialmente para unir dois lados da 
comunicação, os consumidores e os produtores’’ (Brown &  Duguit, 1994: 10). Para o 
design, o gênero é definido do ponto de vista arquitetônico. Tal como o arquiteto que 
organiza o espaço de modo que cada gênero seja considerado de acordo com o projeto, o 
design cria organizações e convenções próprias para cada gênero evidenciando a finalidade 
para a qual cada uma foi projetada. Uma casa é uma casa, não uma janela, uma fábrica etc. 
Cada produto do design é um aplicativo porque adquire estruturalidade e se torna um 
dispositivo próprio para o “edifício’’ que se pretende construir digitalmente, seja uma 
conversa, um projeto, enfim, um texto. A idéia básica do aplicativo é ser uma ferramenta 
cuja estruturalidade está a serviço de um produto híbrido.  

Para Brown & Duguit design de gêneros é uma forma de pensar o design hoje, como 
esfera de uso da linguagem digital e, conseqüentemente, de ferramentas variadas. A questão 



Lumina - Juiz de Fora - Facom/UFJF - v.4, n.2, p. 19-48, jul./dez. 2001 v. 5, n. 1,  jan./jun. 2002  
ISSN 1516-0785 – www.facom.ufjf.br 

elementar é: como um determinado contexto permite a veiculação de um determinado con-
teúdo. No design de um gênero, a interface contextual é aquela que estabelece quais as 
convenções para o ambiente do gênero que se quer construir. Os algoritmos empregados 
para um chat não são os mesmos dos que entram para a interface gráfica de uma homepage 
via Internet, um CD-ROM de narrativa interativa ou uma mailing list. Cada um desses 
gêneros digitais reproduzem diferentes esferas de uso, não da língua, mas das 
possibilidades combinatórias dos recursos gráfico-digitais elaborados pelas ferramentas. 
Aqui entra em cena um dos constituintes fundamentais do design de um gênero: a explora-
ção dos periféricos. Afirmam Brown & Duguit que,  

no futuro, a tarefa do designer se assentará muito mais na capacitação e disse-
minação de novas estratégias interpretativas do que em construir novas 
tecnologias. (...) O fato é que as palavras sozinhas não decidem a questão. Para 
serem entendidas elas contam com chaves periféricas de interpretação. Os 
recursos periféricos não são usualmente vistos como parte da informação a 
partir dos quais a tecnologia da informação é gerada (Brown & Duguit, 1996: 
132-3). 

 
Valorizar o periférico é uma forma de garantir a leitura, ou seja, a interação. O 

imperativo que se coloca ao design de um gênero é como o usuário vai navegar no 
hipertexto de modo a interagir com ele da melhor forma para atender a suas necessidades. 
Os periféricos fazem parte do contexto entendido aqui como constituinte essencial da 
comunicação. Discutir a importância do periférico no design dos gêneros dos documentos 
digitais é a questão central para Brown.  

Imagine a seguinte experiência: se você for corajoso, realize-a. Tome dois tubos de 
papel higiênico e coloque-os em seus olhos como um par de binóculos. Você terá somente 
uma pequena e circular visão do que está diretamente em frente de você. Você não verá o 
que está acima, ou abaixo, à direita ou à esquerda. 

Agora tente andar. O que acontece? Tudo o que você vê pipoca em seu campo de 
visão inesperadamente. Sua cabeça pode girar constantemente para ver de onde as coisas 
vêm e o que está à frente e à sua volta. (...) Você perdeu sua visão periférica. Depois de 
algumas horas você se sentirá exausto e altamente ansioso por simplesmente se adaptar ao 
seu mundo.  

Usar tubos de papel higiênico é muito semelhante com a vida na era digital. Muitas 
informações nos golpeiam a cada segundo durante uma caminhada, tanto quanto uma hora 
de navegação na web. Depois de surfar na net estamos exaustos da sobrecarga de 
informação e constantemente prestando atenção. Isso se deve porque a tecnologia digital 
hoje e os mecanismos de propagação tendem a nivelar e a empurrar a informação para o 
centro de nossa atenção. Esses recursos eliminam a periferia que proporciona o contexto 
adequado para fazer sentido e antecipar o mundo em nossa volta. Sem ele ficamos perdidos 
e confusos3 .    

Os gêneros são um importante conceito em um design de software por três razões: o 
gênero diz respeito a conceito socialmente partilhado em qualquer forma de comunicação; a 
informação sempre se forma com relação a um gênero ou outro, entender gêneros é 
importante para tratar as demandas da era da informação; para preencher seu potencial as 
novas tecnologias requerem novos gêneros que emergem naturalmente e podem ser 
também assunto de um design consciente.  
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Nesse sentido, os estudos sobre as comunidades virtuais da cultura planetária se 
movimentam para entender discursos on-line como gênero privilegiado, visto que a cena 
comunicativa onde ocorrem não é mais a interação face-a-face, embora aconteça em tempo 
presente. Afinal,  

os membros de uma comunidade discursiva são aqueles que participam no 
gênero: eles desfrutam de objetivos compartilhados, eles se comunicam uns 
com os outros e eles se servem de diferentes mecanismos de participação para 
informar e produzir respostas (Erickson, 1996: 3). 

 
A novidade dos estudos sobre os gêneros digitais em relação às formas da oralidade 

ou da escritura é a possibilidade de considerar as forças sociais e técnicas que produzem as 
regularidades e as combinações que acontecem no interior dos gêneros, sobretudo as 
inserções provenientes de outras mídias. Um amplo panorama dos gêneros digitais do ponto 
de vista de sua linguagem foi tarefa de um estudo de fôlego do lingüista David Krystal 
(2001). Como lingüista ocupado com tudo o que diz respeito à linguagem, em vez de 
propagar a morte do discurso, Krystal considera a impregnação mútua que existe entre a 
linguagem da Internet e a linguagem verbal. Embora não seja meu objetivo nesse artigo 
considerar o trabalho de Krystal como ele deve ser examinado, limito-me a apontar mais 
essa vertente dos estudos da linguagem das novas mídias em sua potencialidade dialógico-
comunicacional. 

 
Gêneros conversacionais fundados no diálogo    
 

Chats - O foco dos estudos sobre as relações comunidades discursivas e gêneros 
tem sido a conversação que acontece nas salas da web (os chats)4. Evidentemente não 
poderia haver exemplo mais direto de um gênero discursivo on-line do que um chat. Para 
os designers, os gêneros conversacionais, juntamente com as narrativas, foram os primeiros 
a chamar a reflexão por apresentarem um desafio imenso para a construção da ferramenta. 
Como os mesmos algoritmos devem ser utilizados na pergunta e na resposta de modo a 
oferecê-los como “pergunta” e como “resposta”? Como uma mesma situação pode ser 
construída a partir de vários planos permitindo deslocamentos inúmeros? Para construir um 
discurso genuinamente polifônico é preciso construir uma ferramenta. Polifonia não é 
privilégio do discurso ou do gênero, mas está configurada no aplicativo. Desenhar esse 
universo com ferramentas digitais significa considerar a heteroglossia dialógica de todo um 
circuito que está além, muito além das pessoas em seus grupos. Para que o gênero se torne 
uma evidência é preciso considerar a heterogeneidade de linguagens em dois níveis: aquele 
onde se processa a comunicação social e aquele onde a língua natural é modelizada. 
Contudo, gostaria de me estender mais um pouco não na análise das conversações de chats 
propriamente ditos mas do debate que se processa na rede com grupos de discussão. Esses 
debates não são apenas bate-papo, mas verdadeiros simpósios que interliga uma diversidade 
de discursos prosaicos no sentido bakhtinidano do termo.  

Lista de discussão - Trata-se de um gênero dialógico por excelência que se 
reporta a um gênero de longa tradição cultural: o diálogo socrático. Gênero tipicamente 
especulativo que busca a verdade filosófica impulsionada por uma grande provocação, tal 
como o formulara Mikhail Bakhtin instigado pela obra de Dostoiévski. 

Via de regra o fundamento do diálogo socrático é uma pergunta provocativa que 
busca focalizar os vários prismas de uma idéia - o caráter polifônico da verdade. Como 
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afirmara Bakhtin, o diálogo socrático é um gênero baseado “na concepção socrática da 
natureza dialógica da verdade e do pensamento humano sobre ela’’. Logo, a verdade não é 
uma resposta, mas o movimento dialógico das idéias, em outras palavras, “a verdade não 
nasce nem se encontra na cabeça de um único homem; ela nasce entre os homens, que 
juntos a procuram no processo de sua comunicação dialógica”( Bakhtin, 1981: 94). 

Como o próprio nome sugere, uma lista de discussão é um fórum de debates cujo 
objetivo é a livre circulação das idéias sobre problemas inquietantes e, por isso mesmo, se 
presta ao discurso especulativo do mundo acadêmico, da investigação científica, da troca 
compartilhada de idéias. Muito freqüentemente tem sido usado como extensão da sala de 
aula, alimentando pesquisas e investigações.  

A busca do conhecimento sempre foi um ritual compartilhado tanto no diálogo 
socrático como no ambiente da rede digital. Não é à toa que a referência ao diálogo 
socrático é aqui obrigatória. Nenhum gênero processado digitalmente representa tão bem o 
diálogo socrático quanto conferência on-line, ou simplesmente, a lista de discussão.  

A dialogia desse gênero não deriva da existência do diálogo entre pessoas, que aqui 
é realmente virtual, mas o fato de nela os sujeitos discursivos publicarem seus 
posicionamentos e transformarem seus discursos em fala pública. Tal particularidade define 
não só a conferência on-line como um gênero dialógico por excelência, como também 
atribui aos interlocutores a condição de sujeitos dialógicos. Quer dizer, como indivíduos 
produtores de discursos que confrontam idéias e montam o circuito dialógico da 
respondibilidade num “mundo plugado’’.  

O fato de ser realizado pelo sistema on-line dentro de um espaço virtual não 
descaracteriza o posicionamento dos sujeitos discursivos. Nem mesmo o fato de as questões 
serem depositada na caixa postal eletrônica dos debatedores representa a mínima ameaça à 
tradição do gênero. Uma lista de discussão é, acima de tudo, um sistema eletrônico de 
comunicação; de troca e de armazenamento de mensagens. Apesar do caráter coletivo, a 
lista de discussão se movimenta dentro de um circuito privado: os debatedores possuem 
tão-somente e-mail. A discussão no espaço virtual do sistema on-line cuja conexão é feita 
via Internet. Para fazer parte dessa comunidade virtual é preciso ser assinante de uma lista. 
Aqui as particularidades do gênero começam a marcar presença.  

O que define um assinante é, antes de mais nada, sua condição de sujeito discursivo, 
isto é, participa de uma lista porque se situa dentro de uma área específica do conhecimento 
que firma seu ponto de vista e o distingue dos demais assinantes. Isso faz com que o 
assinante nunca seja uma pessoa que toma a palavra para falar “em seu próprio nome’’; é 
aquele cuja palavra representa um ponto de vista na busca do conhecimento. Como no 
diálogo socrático, o sujeito discursivo é o sujeito dialógico que se define em relação ao 
circuito dialógico das idéias. Aqui se define o grande paradoxo do dialogismo: a cada 
homem só é permitido ocupar um único lugar na existência; acontece que ele nunca está 
sozinho. Participar de uma discussão, posicionar pontos de vista, significa ter acesso a 
outros posicionamentos, conhecer os outros lados da verdade, alcançar aquilo que excede o 
limite de um ponto de vista determinado no espaço da existência. Para Bakhtin, a única 
possibilidade de superar esse paradoxo é a aquisição da visão extraposta que já foi batizada 
como ciberpercepção. 

A ciberpercepção é a antítese da visão unidirecional e do pensamento linear. É 
uma percepção imediata e simultânea de múltiplos pontos de vista, uma 
extensão de todas as dimensões do pensamento associativo, um reconhecimento 
da transitoriedade de todas as hipóteses, da relatividade de todo conhecimento, 
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da fugacidade de toda percepção.... Nesse sentido, a ciberpercepção é uma 
faculdade nova, senão mais bem uma faculdade que revive (Ascott, 1998: 97).  

 
O primeiro passo para a interação do assinante é essa pertença a uma área no campo 

das idéias. A interação com a comunidade acontece quando o assinante recebe as 
mensagens e começa a participar enviando comentários, perguntas, contravenções, 
sugestões etc. Somente quando o assinante passa a interagir com a mensagem é que se pode 
falar em constituição da linha de discussão (tread) encadeada, uma autêntica manifestação 
do circuito da respondibilidade de que falava Bakhtin. Trata-se realmente de um circuito 
pois aquele que pergunta sempre desencadeia respostas e essas já contêm em si o gérmen 
de outras perguntas. Daí a provocação ser a alma da sobrevivência da lista de discussão. 
Por isso, um diálogo que acontece entre sujeitos dialógicos é sempre um “diálogo 
inconcluso’’. Para Bakhtin,  

o diálogo inconcluso é a única forma adequada de expressão verbal de uma vida 
humana autêntica. A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar em 
um diálogo: significa interrogar, ouvir, responder, estar de acordo etc. O 
homem participa nesse diálogo por inteiro e com toda sua vida: com os olhos, 
lábios, mãos, alma, espírito, com todo o corpo, com seus atos. O homem se 
entrega à palavra e esta palavra forma parte da tela dialógica da vida humana, 
do simpósio universal (Bakhtin, 1982: 334).  

 
Um lembrete: Bakhtin anunciou a tela dialógica das idéias nesse simpósio universal 

muito antes de se cogitar a possibilidade do ciberespaço, das redes telemáticas e do diálogo 
on-line. Contudo, como formulador do dialogismo, não lhe foi impossível entender a 
comunicação como processo de extraposição contínua, de polifonia e heteroglossia.   

 
Gêneros narrativos fundados na cenarização discursiva  
 
Homepage - A homepage se consolidou como discurso elementar do hipertexto. 

Nela todos os recursos do hipertexto interagem para a composição da trama que constitui 
uma mensagem. No jargão do vocabulário informático, home corresponde a base de um 
ponto de partida, o ponto zero de um movimento; page é a superfície potencial desse 
movimento de zeros e uns infinitos. A página é a unidade da rede infinita; a página é o 
centro dos deslocamentos. Ora, deslocamento é a característica fundamental da aventura 
narrativa desde o romance grego. O deslocamento, agora, é feito a partir de nódulos, ou de 
links, que se abrem a infinitas possibilidades discursivas. A possibilidade de transporte de 
um texto a outro confere uma mobilidade ao discurso criando, assim, um cenário ou uma 
atração cinematográfica.  

Definimos o hipertexto como um sistema de escrita e de leitura fundado na 
irregularidade, heterogeneidade e não linearidade de textos, de blocos ou de unidades 
gráficas geradores da mensagem. Entendido como sistema de escrita e de leitura, o 
hipertexto corresponde ao sistema da linguagem artificial e a ferramenta intelectual ou 
alfabeto eletrônico cuja alfabetização se dá pela escrita de textos e não de letras.  

Uma página da Web é sempre um texto potencial e infinito. Não é sem motivos que 
o labirinto foi eleito com unanimidade como signo de todo o processo. Conexão e 
deslocamento são as propriedades da linguagem que definem a homepage como gênero 
narrativo.  
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O deslocamento é, talvez, a ação mais estreitamente vinculada aos seres humanos 
cuja capacidade de se deslocar no tempo e no espaço é uma condição inata. Está 
relacionada tanto com nossa capacidade física e motora, como com as funções neurológicas 
e mentais. As duas manifestações básicas do deslocamento têm consistido, desde nossos 
ancestrais, nas viagens territoriais e nas viagens mentais. Segundo a teoria dos sistemas 
gerais e da aceleração evolutiva do cientista John Platt, a própria vida é resultado das 
primeiras viagens realizadas pelas células primordiais que viviam na água (Gianetti, 1998: 
79-83).  

A aventura digital - A aventura é o núcleo fundamental da narrativa. No contexto 
digital, resulta não só dos deslocamentos no tempo como também no espaço, ou melhor, 
nos espaços da virtualidade. Da relação espaço-tempo depende todo o desdobramento da 
aventura experimentada pelos personagens e pelo homem que com ela interage.  

Como já afirmei em outra ocasião e sou levada a repetir agora,  
todo leitor de romances sabe que não existe narrativa sem deslocamento. Houve 
épocas em que as narrativas eram dominadas por heróis que se deslocavam com 
rapidez e bravura de uma região a outra, enfrentando monstros, transportando 
abismos e oceanos. Nosso tempo explorou outro tipo de deslocamento 
(Machado, 1998: 145).  

 
Na ocasião em que formulei tal raciocínio estava interessada num tipo preciso de 

deslocamento: a aventura da linguagem no universo do romance no processo de expansão 
do gênero através das línguas. Agora, a referência é outra: trata-se do deslocamento do 
discurso num espaço topográfico formado pela combinatória de sistemas de escrita que 
progridem através de tópicos, oferecendo ao texto a visibilidade de seus constituintes. 
Etimologicamente, topos grego significa lugar, que na retórica antiga obrigava os tópicos 
do estilo formular, os lugares-comuns, as unidades de convenções ou método de 
pensamento ou os links. Os tópicos visuais da escrita linear são os parágrafos. Na escrita 
hipertextual, qualquer elemento da estrutura textual poder ser um tópico que abre outros 
pontos de desenvolvimento. É como se o espaço textual se ramificasse, não em uma árvore, 
mas um rizoma, este último empregado aqui no sentido que lhes conferiu Deleuze & 
Guattari: um método descentralizado de construção em que qualquer ponto pode ser 
conectado com qualquer outro. Nisso reside a principal diferença em relação à árvore que 
parte de uma raiz, um ponto, que se levanta numa direção (Deleuze & Guattari, 1980: 95-
139). 

A aventura da narrativa transborda limites espaciais e rompe todas as fronteiras. Ou 
melhor: esboça um outro conceito de fronteira, aquele que o semioticista russo Iuri Lotman 
(1990; 1992) desenvolve em seus estudos sobre a semiosfera. Num espaço semiótico carac-
terizado pela hibridação de formas, mídias, gêneros, os elementos extra-sistêmicos podem 
ser traduzidos pelos constituintes do interior do sistema. A fronteira, em vez de separar os 
elementos de um conjunto, funciona como um “filtro” tradutório. O conceito de fronteira 
como filtro e não como limite divisório é o que caracteriza a tela dialógica do mundo 
plugado. Contrariamente ao que dizem os apocalíticos, trata-se de uma expansão de 
discursos e uma explosão de linguagens pelos quatro cantos do planeta ou do ciberespaço 
onde se desenvolvem muitos outros gêneros narrativos. 

A dinâmica da narrativa apenas evidencia como um gênero representa um “nicho’’ 
semiótico que as gestões culturais não se cansam de reinventar. E por que a narrativa foi e 
continua sendo um gênero tão importante para a cultura? Porque em toda narrativa existe o 
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gérmen de uma aventura que explora um elemento vital ao homem e à cultura: o 
deslocamento, o movimento rumo ao desconhecido, à descoberta. Por representar o 
deslocamento no tempo (chronos) e no espaço (topos), a aventura foi considerada o 
elemento mais importante do romance, o cronotopo privilegiado de tudo que se pode 
chamar narrativa, segundo o teórico russo Mikhail Bakhtin. Na aventura, estão impressas as 
marcas do tempo e do espaço. O tempo de aventuras é sempre um tempo de mudanças, de 
acasos, de renovação. Por isso, Bakhtin defendeu a tese do romance como um gênero em 
devir, contra os argumentos daqueles que anunciaram sua morte. As possibilidades 
instauradas pelas narrativas criadas com recursos das tecnologias digitais, como a realidade 
vitual, só vem a confirmar o que previra o teórico russo. Quem poderia imaginar que 
formulações de Bakhtin sobre o romance como um gênero em devir - plurilingüismo, 
bivocalidade, pluriestilização, polifonia, a interatividade e o cronotopo da aventura 
(sobretudo do homem de idéias) - seriam elementos fundamentais para a elaboração das 
narrativas tecnológicas como os “romances holográficos” (os holonovels) desenvolvidos 
em ambientes virtuais? Tal é a perspectiva da definição de gênero que tem levado a um 
reposicionamento conceitual. Diante disso é necessário fazer um reparo ao que afirmamos 
inicialmente: não é o gênero que é coisa do passado, mas sim a consagrada teoria 
aristotélica cuja soberania nunca foi tão radicalmente questionada.    

Não precisamos ir muito longe para atestar a evidência de tal formulação, basta 
lembrar o caso do videogame para traduzir que o deslocamento no espaço-tempo misturou 
literatura, cinema, vídeo e realidade virtual que cumprem as velhas historietas de grandes 
aventuras, em que o acaso jogava aos jovens audaciosos que não mediam esforços para 
combater monstros e salvar princesas, as clássicas histórias dos erotika pathemata do 
romance grego. Mas não é só isso. O videogame é também história em quadrinhos, 
televisão e software interativo. Tudo isso é continência de uma atividade programada para 
funcionar assim. Trata-se de uma combinatória de gêneros e de mídias em que um não vale 
mais do que o outro. Se, por uma lado, as combinações são mais complexas, por outro é 
preciso lembrar que a digitalização equipara todas as tecnologias.  

Se partimos da teoria do dialogismo5 , formulada por M. Bakhtin (1988), é porque 
nela os gêneros são possibilidades combinatórias entre diferentes esferas de usos da 
linguagem. No caso da narrativa, a aventura tanto é ação quanto idéia; logo, uma narrativa 
se desenvolve por meio de diálogos que podem assumir uma forma filosófica, poemas, 
provérbios, contos intercalados, crônica jornalística, documentos históricos, 
experimentação científica etc. A aventura do homem de idéias criou o romance polifônico 
em Dostoiévski. Acaso não foi a mesma necessidade que levou John Casti (1998), um dos 
teóricos da vida artificial e dos “mundos possíveis’’, a escrever o romance The Cambridge 

Quintet? Se as possibilidades combinatórias são inúmeras e inesgotáveis no meio verbal, a 
tendência é aumentar quando se pode operacionalizar um meio visual ou digital. Enquanto 
o diálogo for a forma privilegiada de interatividade a cultura será, igualmente, um espaço 
de “mundos possíveis’’ que nos são acessíveis em forma de gêneros.  
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Notas 

 
1. Não poderíamos deixar de dizer que o conceito de bits assim formulado lembra o conceito que 

Roman Jakobson imprimiu ao fonema. Para o lingüista russo, fonema não é uma unidade mas 
um feixe de traços distintivos cuja finalidade é distingüir as significações dos sons na língua 
(Jakobson, 1978). 

 2. Lembrando McLuhan, meio é um processo de tradução de experiências ou de explicitação. 
Nesse sentido, os meios são tecnologias que explicitam o trabalho muscular, o campo sensorial 
ou cerebral.  

 3. HICSS-32 Distinguished Lecture: John Seely Brown, “Calm Computing: A Challenge for 21st 
Century’’. http://www.hicss.hawaii.edu/hicss_32/distlec.html 

 4. Ver as análises de ERICKSON em 
http://www.pliant.org/personal/Tom_Erickson/Genre.chi98.html 

 5. O dialogismo celebra as interações comunicativas nas mais variadas mediações da linguagem. 
Foi formulado no contexto da interação social, mas hoje é possível ver que as mediações pelos 
dispositivos eletrônico-digitais são também dialógicas. O homem continua no centro, porém os 
elementos com os quais ele interage através de linguagem procedem dos infinitos pontos do 
cosmos. 


