
«O prazer 
do leitor 
é o prazer 
do mirone. 
Seguro, mas 
impotente.»

«O prazer do leitor é o prazer do mirone. Seguro, mas impotente.»*
*isto no caso de um texto linear

«O leitor do cibertexto é um jogador nos dois sentidos da palavra; o 
cibertexto é um mundo de jogos ou um jogo do mundo; é possível 

explorar, 

perder-se, 

e descobrir caminhos secretos nestes textos, não metaforicamente, 
mas através de estruturas topológicas no maquinismo textual. 

Não se trata de uma diferença entre os 

jogos e literatura 

mas antes entre

jogos 

e 

narrativas»
(AARSETH, 1997: 22)

«“Readers like me 
stubbornly resist 

hyperfiction’s efforts to free 
them from what [Robert] 

Coover calls

‘domination by 
the author’

... [The] surrender... and 
the intimacy to be bad in 

allowing a beloved author’s 
voice into the sanctums of 
our minds, are what the 
common reader craves. 

Hyperfiction’s champions 
aren’t the first self-styled 

revolutionaries threatening 
to liberate other people 

from their pleasures, but 
they make one of the 

weakest cases. 

The end 

of books will come only 
when readers abandon 

novels for the deconstructed 
stories of hypertext, and 
that exodus is strictly a 

fiction.”» 
Laura Miller in the New York 
Times Book Review, 1998

(BOLTER, 2001: 44/5)

«(…) um nome 

de 

autor

não é simplesmente um 
elemento de um discurso 

[…]; ele exerce relativamente 
aos discursos um certo 

papel: assegura uma função 
classificativa; um tal nome 
permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-
-los, seleccioná-los, opô-los 
a outros textos. Além disso, 

o nome de 

autor 

faz com que os textos se 
relacionem entre si; […] 
o facto de vários textos 

terem sido agrupados sob 
o mesmo nome indica que 
se estabeleceu uma relação 

seja de homogeneidade, 
de filiação, de mútua 

autentificação, de explicação 
recíproca ou de utilização 

concomitante. Em suma, o 
nome do 

autor 

serve para caracterizar 
um certo modo de ser do 

discurso.»
(FOUCAULT, 1983: 44/5)

«(…) it is the name, 
not the person behind it,

 that is important. 

The name 

belongs to the text, 
the writer 

(as in ghostwriter) 
does not.»

(AARSETH, 1994: 764)

“Kevin Kelly 

says that we don’t need 

authors 

anymore, that all the 
ideas of the world, all the 
fragments that used to be 
assembled into coherent 

books by identifiable

authors, 

can be combined into one 
single, global book.”

(LANIER, 2010: 26)

“Houve um tempo em 
que textos que hoje 

chamaríamos ‘literários’ 
(narrativas, contos, epopeias, 

tragédias, comédias) eram 
recebidos, postos em 

circulação e valorizados sem 
que se pusesse a questão da 

autoria;

o seu 

anonimato 

não levantava dificuldades, a 
sua antiguidade, verdadeira 

ou suposta, era uma garantia 
suficiente.”

(FOUCAULT, 1983: 48)

«There should be no 
imposition of hierarchical 

organization of the 
parts in sequence 

from a 
beginning 

to an 

end; 

the text 
and the signs 

should be seen 
as products of other 

sequences, other books, or 
other discourses.»

(TAPIA, 2003: 11)

“Ainda que já não possamos 
utilizar a palavra 

autor 

de um modo significativo 
(afinal, as complexas 

produções actuais dos media 
só raramente ou nunca são 
manipuladas por um único 
‘homem por tras do pano’), 
seria irresponsável partir 
do princípio de que essa 
posição simplesmente

desapareceu, 

deixando um vazio 
a preencher pelo público”

(AARSETH, 1997: 194)

«(…) linearity is a dead end»
(WURMAN, 2009: 111)

«Your ability to 

find 

my Webpage is determined 
by one factor only: its 

position on 
the Web. 

If many people 

find my page
 

interesting and they link 
to me, my node will 

slowly turn into a minor 
hub, and search engines 
will inevitably notice me. 
If everybody ignores my 

Website, so will the search 
engines. I will join the 

ranks of 

i n v i s i b l e  W e b s i t e s , 

which are the majority 
anyway.»

(BARABÁSI, 2003: 175)

«The search engines 

are doing better and better.
This is great news. 

There is one problem, 
however: 

The Web 

is growing 
even faster.»

(BARABÁSI, 2003: 165)

«Most of us are already 
overwhelmed by the 

thousands of hits 

search engines 

return for simple queries. 
The last thing we want 
is to see millions more. 

Therefore, beyond a certain 
point it is more profitable to 
enhance the algorithm that 
selects the best page from 
the search engine’s already 

enourmous database than go 
deeper into 

the Web.»
(BARABÁSI, 2003: 165)

«Digital media claim to 
achieve greater immediacy 

and authenticity by 
integrating images 

(and sound) with prose. 
Although printed books 
can also offer images […] 
nevertheless, verbal text 

has usually contained and 
constrained the images on 

the printed page. On

 the World Wide Web, 

the images often dominate. 
In presenting animation and 

digitalized video, a Web 
page can supplement or 
bypass prose altogether.»

(BOLTER, 2001: 47)

«If Wikipedia were 
copyrighted by a publisher, 
it never would have become

Wikipedia 

because it would be owned, 
not shared. We now have a 

new means to 

collect value 

rather than merely to 

own content.»
(JARVIS, 2011)
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«That is why old media 
people are missing new 

opportunities. It’s not about 
the content 

( s t u p i d ) . 

It’s about the 

value.»
(JARVIS, 2011)

«(…) add value. 

And be efficient: take 
advantage of the free 

exchange that is already 
happening — 

the 
free 

and 
open 

platforms 
and the information that 

now easily passes on them. 

Then put your precious 
resources where you most 

add value. 

Do that before you even 
think of 

e x t r a c t i n g  v a l u e . 
There are the new 

economics of what we used 
to think of as 

content.»
(JARVIS, 2011)

«A possibilidade de escolha, 
associada à diversificação da 

oferta, desloca o controlo 
sobre o que se vê/ouve/lê da 
produção para o consumo, 
reforçando a ideia (...) de 

que a audiência pode ter um 
papel ‘activo’ (...). O facto 
de se atribuir um papel 

activo às audiências levou 
a considerar a importância 
da apropriação do conteúdo 

dos media. Longe de o 
significado ser dado no 

próprio ‘texto’ 

(conteúdo),

 depende directamente da 
actividade de recepção e, 

portanto do ‘leitor’.»
(ROSA, 2001: 84)

«A Internet 

torna possível a 
resolução de problemas 
complexos utilizando 

computadores ligados à 
rede e com capacidade de 
processamento disponível. 
Facilita ainda os processos 

de desenvolvimento de 
software em grupo ou 

“crowdsourcing” A Internet 
é também a plataforma 

que está a revolucionar a 
utilização da inteligência 

colectiva na avaliação 
de artigos científicos. 

Finalmente, a Internet 
tem permitido a criação 

colaborativa de

repositórios de sabedoria 
de verdadeiras multidões

como a

 Wikipedia.»
(CÂMARA, 2010)

“Technology is turning us 
into switchboard operators 

in the communication 
networks of our own lives. 

Far from encouraging a 
sense of 

freedom, 

graphic design is implicated 
every step of the way. Why 

does everything have to 
arrive through a screen? 
Does it really make life 

richer and more interesting? 
Why not rejecting the 
templated experiences, 

the social media, and the 
patronizing attempts to 
involve us in prescribed 

interactions? 

Unplug, disconnect, 

wander at random 

for a while, 

submit to app-free 
chance, rely on your own 
unmediated instincts and 

non-digital perceptions, and 
see what comes along.”

(POYNOR, 2010)

«“…) no Google,

 a informação passa pela 
acção de procurar numa 

massa de conteúdos 
fornecidos segundo uma 

arborescência que se 
estende quase ao infinito 
e em clicar para traçar o 
caminho da sua própria 
informação. Tende-se a 

sair dos media de massas 
em que uma mesma 

mensagem é difundida 
simultaneamente a vários 
milhões de espectadores 
considerados como um 

público homogéneo. Agora, 
o acesso aos conteúdos 
informacionais no ecrã 
mobiliza um utilizador 

activo que navega nos sites, 
que conserva isto e elimina 
aquilo, que vai em busca de 
informações, que comenta 

os dados institucionais, que 
compara os preços, que se 
torna fotógrafo e repórter 

amador.»
(LIPOVETSKY, 2007: 253)

«The freedoms 

to assemble and associate 
also apply in cyberspace; 
in our time, people are as 
likely to come together to 
pursue common interests 
online as in a church or 
union hall. Together, 

the freedoms 

of expression, assembly, and 
association online comprise 

what I have called 

the freedom 

to connect.»
(JARVIS, 2011)

«Information 

doesn’t 

deserve to

be 

f r e e »
(LANIER, 2010: 28)

«Hoje, qualquer um pode 
aceder e processar

informação 

crítica. A utilização 
colectiva dos pensamentos 

de pessoas individuais 
pode contribuir para a 

melhoria das decisões nas 
esferas pública e privada. 
Esta proposta opõe-se à  

visão tradicional em que o 
papel dos líderes activos é 

determinante e se 
sobrepõe ao das 

multidões

passivas.»
(CÂMARA, 2010)

«The loop triggers 
continuous rhythms and 

violates the linear logic of the 
story; digital manipulation 

entails a distrust in the 
image as a document of 
a presumably accepted 

reality; the Internet offers an 
inexhaustible and simplified 

sampling of

information, 

always at hand and without 
verified authorship, which 

makes any source admissible. 
Just as the introduction of 
the computer has modified 

the way we write, and 
instead of sequences of ideas, 

we have begun to 
“think” 

in blocks of texts, 

so too history loses any 
eschatology because it is 

not framed within a linear 
perspective and, therefore, 
cannot be finalized. We 

do not arrive at the present 
through a chronology, but 
instead seek to make our 
own actions and research 
valid and current, with an 

ecological arrangement 
that filters out the 

disorienting spamming 
of contemporaneity. The 

dangerous drift of present-
day loss resides not so much 
in the resignation of our own 
impotence, but rather in the 

plausibility of ignorance, 
in the apologetics of a new 
world, expanded beyond 

measure and impossible to 
grasp in its totality.»

(MARANIELLO, 2007: 17)

“We are only beginning to 
understand the longterm 

impact of networked 

information 

systems in shaping our 
collective understanding of 
the world around us. Today 

we stand at a 
precipice, 

in which our old information 
systems are coming 

unhinged as they strain to 
support a new 

e x p l o s i o n 
of human knowledge.”

(WRIGHT, 2009: 115/6)

“Nonlinear reading processes 
and digital 

information 

systems thus brought out 
numerous theoretical 

paradoxes and contradictions 
so, in order to understand 
the nature of design in the 
digital media, we should 

start off from more careful 
foundations. For example, it 

could be said that:

1. Because of their semantic 
mechanisms, both texts 
and hypertexts present 
both unidirectional and 

multidirectional possibilities;

2. The organization of parts, 
in the case of 

the book, 

obeys the need to fit thought 
into the order available in 
that format [...], whereas 
in hypertexts the same 

need (semantics and order) 
obeys its own situation with 
respect to the reader (who, 

when faced with a computer 
screen which provides for 

alternation must decide on a 
significant order);

3. Nonlinearity is not 
exclusive to computers, being 

a very old resource; and,

4. Nonlinearity does not 
necessarily imply open 

thought processes.”
(TAPIA, 2003: 13)

«(…) the book 

form [...] continues to seek 
movement, narrative, an 
unfolding over time. The 

book, with its succesion of 
pages, its collected, whole 

form, offers the visual artist 
this additional possibility. Is 

narrative 

contrary of the principles of 
abstraction? Perhaps not, if 
shown as a discontinuous 
succession of still image-

pages.»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ A narrative 

may be perfectly nonlinear 
[...] and yet be represented in 

a totally linear text.”
(AARSETH, 1994: 762)

«Today, what could be more 
relevant – in the era of the 

Internet, digital media, 
no copyrights – than the 

obsolescence of 

the book 

format?»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ The anxiety is caused from 
the gap between being able 
to understand it, thinking 
you should, and actually 
understanding it. If I tell 

you there is not an 

e x p l o s i o n 
of information 

and that the reason that you 
don’t understand something 
is that it hasn’t been put in 
an understandable form, it’s 

not your fault. 

Get rid of the 
a n x i e t y ! ”

(WURMAN, 2009: 105)

«“The novelty then 
[with hypertext] 

is in the 

speed of information,

 in its profuse avalability, in 
the possibilities offered by 
tools which allow one to 

generate, 
mix, 

and
 interconnect 

different 

textual material, 
icons, 

and sounds, 

and in their capacity to 
produce new metaphors 

relating to experiences that 
were not possible with 

books.”»
(TAPIA, 2003: 13/4

«Information of the kind 
that purportedly wants to 

be free 

is nothing but a shadow of 
our own minds, and wants 
nothing on its own. It will 
not suffer if it doesn’t get 

what it wants.»
(LANIER, 2010: 28)

«A leitura é uma 
actividade 

associativa, 
sempre foi. Procuramos 
uma informação, lemos 
um livro e ao lado desse 
livro há outro e é assim 

que construímos as nossas 
bibliotecas e as nossas 

cronologias.

O problema com a 
Internet é que nos dá 

a ilusão de possuirmos 
toda a informação que 
contém. Mas o facto de 

essa informação existir não 
significa que seja nossa. 

Temos de saber 

procurá-la, 

saber se é fiável ou não, 
saber utilizar as associações 

que fazemos. Podemos 
brincar com a Internet 

dias a fio, 

à procura 

de anedotas, de bocados 
de informação recôndita, 
etc. É óptimo, mas tem 
de haver uma actividade 

mental capaz de incorporar, 
destilar, recriar essa 

informação.»
(GERSCHENFELD, 2010)

«Active or passive, 
the reader 

is always portrayed as a 
receiver of the text, 
going 
q u i e t l y 

about the business of 
c o n s u m i n g ,

constructiong meaning only, 
a fixed evolving character at 
the 

end of the text’s 

production line, defined by 
the conventions and 

strategies 

of 

reading.»
(AARSETH, 1994: 769)

reading,
 

writing,
 

and
 

stability

«1. 
[reading] 

A text is what you read, the 
words and phrases that you 
see before your eyes and the 
meanings they produce in 

your head. 

2. 
[writing] 

A text is a message, 
imbued with the values 

and intentions of a specific 
writer/ genre/ culture.

3. 
[stability] 

A text is a fixed sequence 
of constituents (beggining, 
middle, end) that cannot 

change, although its 
interpretations might.»

(AARSETH, 1994: 763)

«(…) following the references 
at the end of this book will 

allow you to 

find 

the quoted papers. Yet none 
of these papers could send 
you to this book, since they 

do not cite it.»
(BARABÁSI, 2003: 169)

«(...) tal como 

o jogo 

se torna texto para o 
utilizador enquanto joga, 
assim poderá afirmar-se 

que também o utilizador se 
torna um texto para o jogo, 
visto que trocam mensagens 
e a elas reagem mutuamente 
de acordo com uma série de 
códigos. O jogo joga com o 

utilizador como 

o utilizador 

joga o jogo e não há 
mensagem que não seja o 

jogo.»
(AARSETH, 1997: 191)

«“(…) a política de relação 
autor-leitor não é, em 

última análise, uma escolha 
entre o texto em papel e o 

electrónico, ou entre o texto 
linear e o não-linear, ou entre 

o texto interactivo 

e o não interactivo ou entre 
o texto aberto e o fechado, 
mas em vez disso, trata-se 

de saber se o utilizador tem 
a capacidade de transformar 
o texto em algo que o seu 
criador não poderia prever 
ou planear. Isto depende, 

evidentemente, muito mais 
da própria motivação do 

utilizador 

do que uma qualquer 
estrutura política que o 

texto pareça impor. Estas 
transformações podem 

ocorrer em qualquer medium 
e não são regidas pelas 

‘leis’ (convenções técnicas e 
sociais) desse medium, mas 
antes exploram e subvertem 
essas leis para uma satisfação 
estética directamente ligada 
a este tipo de transgressão e 

subversão.”»
(AARSETH, 1997: 193)

«(...) as conotações políticas 
da palavra

utilizador 

são convenientemente 
ambivalentes, sugerindo 

tanto a participação activa 
como a 

d e p e n d ê n c i a , 
uma figura sujeita à 

influência de um qualquer 
sistema de entretenimento.»

(AARSETH, 1997: 203)

«Writing technologies are 
never external agents that 

invade and occupy the 
minds of their 

users. 

These technologies are 
natural or naturalized 
only in the sense they 
are constituted by the 
interaction of physical 
materials and human 

practices. No technology, 
not even the apparently 
autonomous computer, 
can ever function as a 

writing space in the absence 
of human writers and 

readers..»
(AARSETH, 1997: 203)

«A nota de rodapé

 é um exemplo típico 
de uma estrutura que 

pode ser encarada como 
simultaneamente unicursiva 

e multicursiva. Cria um 
bívio, ou opção de expansão, 

mas se decidirmos tomar 
este caminho (lendo a nota 
de rodapé), a própria nota 

de rodapé nos faz regressar 
imediatamente ao trilho 

principal. Talvez que 
um texto com notas de 

rodapé possa ser descrito 
como multicursivo a nível 
micro e como unicursivo 

a nível macro.»
(AARSETH, 1997: 25)

«(…) a node can not only 

refer to a source 

but actually put us directly in 
touch with said source […]»

(TAPIA, 2003: 9)

«Despite its apparent 
immediacy, however, oral 
poetry is no more natural 

than writing, just as writing 
with pen and paper is 

no more natural, no less 
technological, than writing 

on a computer screen. 
Although the computer 
is a more complicated 

and fragile device than a 
pen, we could not isolate 

ourselves from technology 
by reverting to older 

methods of writing. 

The production of today’s 
pens and paper also require a 
sophisticated manufacturing 

process.»
(TAPIA, 2003: 9)

«(…) a noção de hipertexto 
está inicialmente associada 
à intertextualidade aleatória 

dos conteúdos em forma 
de textos escritos, cuja 

interactividade possibilita 
múltiplas hipóteses ou 

caminhos ao 

leitor-utilizador, 

podendo este assumir o 
papel de autor ou leitor, 

contribuindo em ambos os 
casos para o enriquecimento 

do sistema.»
(FERRÃO, 2005: 31)

«O hipertexto, tem 
como elementos básicos 

o nódulo onde está 
organizada e armazenada 

electronicamente sob 

forma digital 

a informação proveniente de 
todos os média e a ligação, 

estabelecendo circuitos 
entre os múltiplos nódulos 

tecendo uma rede de 
caminhos possíveis na sua 

consulta. Estas ligações são 
normalmente pré-definidas 
pelo designer do sistema, 

mas as suas variações podem 
ser individualizadas pelo 

utilizador. 

Podemos encontrar 
na arquitectura de um 
hipertexto, o nível de 
autor, quase sempre 

inviolável, mantendo intacto 
determinados conteúdos 

que se consideram 
essenciais e determinantes, 

pois caso contrário a sua 
alteração corromperia 

a funcionalidade e 
estabilidade do próprio 

sistema, 
e o nível do 

leitor 
onde o 

utilizador, 
pode testar todas as 

hipóteses de pesquisa 
e contribuir até com a 

inscrição de 

notas pessoais.»
(FERRÃO, 2005: 32)

«A eclosão do 

digital 

no campo editorial do 
livro impresso não vem 
necessariamente acabar 
com o autor, tal como 
ela não acaba com o 
livro. O que provoca, 
seguramente, é, como 

assinala Derrida, “um outro 
regime de conservação, 

de comemoração, de 
reprodução e de celebração.” 

(2001: 165) da escrita, 
ou ainda “uma outra 

experiência da memória dita 
‘imediata’ e da passagem 
da memória ao arquivo” 

(2001: 157). É esse xadrez 
das inter-mediações que se 
move numa multiplicidade 

ainda nebulosa de 
descentramentos, não 

permitindo ver com clareza 
as novas distribuições das 
funções autoral, editorial, 
textual, nem tão pouco o 

texto acabado e o texto em 
processo, entre a génese 
da escrita e a sua versão 

definitiva. O que se passa 
no regime digital é um 

efeito de instantaneidade 
ou de imediatez que retira 
à escrita todo um processo 

de maturação e de gestação, 
que lhe conferia todo um 

horizonte  intervalar e 
rasurante, ou de enxertia, 

escrita à margem. 

A instantaneidade e a 
constante actualização 

do texto abole na escrita 
essa poética da rasura 
de que falaram, entre 

outros, Blenchot, e a que 
Derrida também alude 
quando afirma: “o texto 
fica instantaneamente 

objectivado e transmissível, 
pronto para publicação, ele 
é quase público e ‘pronto a 
sair’ desde o momento da 

sua inscrição.”»
(BABO, 2006: 92)

«(...) in reading 

a detective story the reader 
participates as co-author 

simply because 

so much has been left

(MCLUHAN, 1964: 31)

out of the narrative.»

«O anonimato 

literário não nos é 
suportável; apenas o 
aceitamos a título de 
enigma.»

(FOUCAULT, 1983: 49/50)



«O prazer do leitor é o prazer do mirone. Seguro, mas impotente.»*
*isto no caso de um texto linear

«O leitor do cibertexto é um jogador nos dois sentidos da palavra; o 
cibertexto é um mundo de jogos ou um jogo do mundo; é possível 

explorar, 

perder-se, 

e descobrir caminhos secretos nestes textos, não metaforicamente, 
mas através de estruturas topológicas no maquinismo textual. 

Não se trata de uma diferença entre os 

jogos e literatura 

mas antes entre

jogos 

e 

narrativas»
(AARSETH, 1997: 22)

«“Readers like me 
stubbornly resist 

hyperfiction’s efforts to free 
them from what [Robert] 

Coover calls

‘domination by 
the author’

... [The] surrender... and 
the intimacy to be bad in 

allowing a beloved author’s 
voice into the sanctums of 
our minds, are what the 
common reader craves. 

Hyperfiction’s champions 
aren’t the first self-styled 

revolutionaries threatening 
to liberate other people 

from their pleasures, but 
they make one of the 

weakest cases. 

The end 

of books will come only 
when readers abandon 

novels for the deconstructed 
stories of hypertext, and 
that exodus is strictly a 

fiction.”» 
Laura Miller in the New York 
Times Book Review, 1998

(BOLTER, 2001: 44/5)

«(…) um nome 

de 

autor

não é simplesmente um 
elemento de um discurso 

[…]; ele exerce relativamente 
aos discursos um certo 

papel: assegura uma função 
classificativa; um tal nome 
permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-
-los, seleccioná-los, opô-los 
a outros textos. Além disso, 

o nome de 

autor 

faz com que os textos se 
relacionem entre si; […] 
o facto de vários textos 

terem sido agrupados sob 
o mesmo nome indica que 
se estabeleceu uma relação 

seja de homogeneidade, 
de filiação, de mútua 

autentificação, de explicação 
recíproca ou de utilização 

concomitante. Em suma, o 
nome do 

autor 

serve para caracterizar 
um certo modo de ser do 

discurso.»
(FOUCAULT, 1983: 44/5)

«(…) it is the name, 
not the person behind it,

 that is important. 

The name 

belongs to the text, 
the writer 

(as in ghostwriter) 
does not.»

(AARSETH, 1994: 764)

“Kevin Kelly 

says that we don’t need 

authors 

anymore, that all the 
ideas of the world, all the 
fragments that used to be 
assembled into coherent 

books by identifiable

authors, 

can be combined into one 
single, global book.”

(LANIER, 2010: 26)

“Houve um tempo em 
que textos que hoje 

chamaríamos ‘literários’ 
(narrativas, contos, epopeias, 

tragédias, comédias) eram 
recebidos, postos em 

circulação e valorizados sem 
que se pusesse a questão da 

autoria;

o seu 

anonimato 

não levantava dificuldades, a 
sua antiguidade, verdadeira 

ou suposta, era uma garantia 
suficiente.”

(FOUCAULT, 1983: 48)

«There should be no 
imposition of hierarchical 

organization of the 
parts in sequence 

from a 
beginning 

to an 

end; 

the text 
and the signs 

should be seen 
as products of other 

sequences, other books, or 
other discourses.»

(TAPIA, 2003: 11)

“Ainda que já não possamos 
utilizar a palavra 

autor 

de um modo significativo 
(afinal, as complexas 

produções actuais dos media 
só raramente ou nunca são 
manipuladas por um único 
‘homem por tras do pano’), 
seria irresponsável partir 
do princípio de que essa 
posição simplesmente

desapareceu, 

deixando um vazio 
a preencher pelo público”

(AARSETH, 1997: 194)

«(…) linearity is a dead end»
(WURMAN, 2009: 111)

«Your ability to 

find 

my Webpage is determined 
by one factor only: its 

position on 
the Web. 

If many people 

find my page
 

interesting and they link 
to me, my node will 

slowly turn into a minor 
hub, and search engines 
will inevitably notice me. 
If everybody ignores my 

Website, so will the search 
engines. I will join the 

ranks of 

i n v i s i b l e  W e b s i t e s , 

which are the majority 
anyway.»

(BARABÁSI, 2003: 175)

«The search engines 

are doing better and better.
This is great news. 

There is one problem, 
however: 

The Web 

is growing 
even faster.»

(BARABÁSI, 2003: 165)

«Most of us are already 
overwhelmed by the 

thousands of hits 

search engines 

return for simple queries. 
The last thing we want 
is to see millions more. 

Therefore, beyond a certain 
point it is more profitable to 
enhance the algorithm that 
selects the best page from 
the search engine’s already 

enourmous database than go 
deeper into 

the Web.»
(BARABÁSI, 2003: 165)

«Digital media claim to 
achieve greater immediacy 

and authenticity by 
integrating images 

(and sound) with prose. 
Although printed books 
can also offer images […] 
nevertheless, verbal text 

has usually contained and 
constrained the images on 

the printed page. On

 the World Wide Web, 

the images often dominate. 
In presenting animation and 

digitalized video, a Web 
page can supplement or 
bypass prose altogether.»

(BOLTER, 2001: 47)

«If Wikipedia were 
copyrighted by a publisher, 
it never would have become

Wikipedia 

because it would be owned, 
not shared. We now have a 

new means to 

collect value 

rather than merely to 

own content.»
(JARVIS, 2011)
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«That is why old media 
people are missing new 

opportunities. It’s not about 
the content 

( s t u p i d ) . 

It’s about the 

value.»
(JARVIS, 2011)

«(…) add value. 

And be efficient: take 
advantage of the free 

exchange that is already 
happening — 

the 
free 

and 
open 

platforms 
and the information that 

now easily passes on them. 

Then put your precious 
resources where you most 

add value. 

Do that before you even 
think of 

e x t r a c t i n g  v a l u e . 
There are the new 

economics of what we used 
to think of as 

content.»
(JARVIS, 2011)

«A possibilidade de escolha, 
associada à diversificação da 

oferta, desloca o controlo 
sobre o que se vê/ouve/lê da 
produção para o consumo, 
reforçando a ideia (...) de 

que a audiência pode ter um 
papel ‘activo’ (...). O facto 
de se atribuir um papel 

activo às audiências levou 
a considerar a importância 
da apropriação do conteúdo 

dos media. Longe de o 
significado ser dado no 

próprio ‘texto’ 

(conteúdo),

 depende directamente da 
actividade de recepção e, 

portanto do ‘leitor’.»
(ROSA, 2001: 84)

«A Internet 

torna possível a 
resolução de problemas 
complexos utilizando 

computadores ligados à 
rede e com capacidade de 
processamento disponível. 
Facilita ainda os processos 

de desenvolvimento de 
software em grupo ou 

“crowdsourcing” A Internet 
é também a plataforma 

que está a revolucionar a 
utilização da inteligência 

colectiva na avaliação 
de artigos científicos. 

Finalmente, a Internet 
tem permitido a criação 

colaborativa de

repositórios de sabedoria 
de verdadeiras multidões

como a

 Wikipedia.»
(CÂMARA, 2010)

“Technology is turning us 
into switchboard operators 

in the communication 
networks of our own lives. 

Far from encouraging a 
sense of 

freedom, 

graphic design is implicated 
every step of the way. Why 

does everything have to 
arrive through a screen? 
Does it really make life 

richer and more interesting? 
Why not rejecting the 
templated experiences, 

the social media, and the 
patronizing attempts to 
involve us in prescribed 

interactions? 

Unplug, disconnect, 

wander at random 

for a while, 

submit to app-free 
chance, rely on your own 
unmediated instincts and 

non-digital perceptions, and 
see what comes along.”

(POYNOR, 2010)

«“…) no Google,

 a informação passa pela 
acção de procurar numa 

massa de conteúdos 
fornecidos segundo uma 

arborescência que se 
estende quase ao infinito 
e em clicar para traçar o 
caminho da sua própria 
informação. Tende-se a 

sair dos media de massas 
em que uma mesma 

mensagem é difundida 
simultaneamente a vários 
milhões de espectadores 
considerados como um 

público homogéneo. Agora, 
o acesso aos conteúdos 
informacionais no ecrã 
mobiliza um utilizador 

activo que navega nos sites, 
que conserva isto e elimina 
aquilo, que vai em busca de 
informações, que comenta 

os dados institucionais, que 
compara os preços, que se 
torna fotógrafo e repórter 

amador.»
(LIPOVETSKY, 2007: 253)

«The freedoms 

to assemble and associate 
also apply in cyberspace; 
in our time, people are as 
likely to come together to 
pursue common interests 
online as in a church or 
union hall. Together, 

the freedoms 

of expression, assembly, and 
association online comprise 

what I have called 

the freedom 

to connect.»
(JARVIS, 2011)

«Information 

doesn’t 

deserve to

be 

f r e e »
(LANIER, 2010: 28)

«Hoje, qualquer um pode 
aceder e processar

informação 

crítica. A utilização 
colectiva dos pensamentos 

de pessoas individuais 
pode contribuir para a 

melhoria das decisões nas 
esferas pública e privada. 
Esta proposta opõe-se à  

visão tradicional em que o 
papel dos líderes activos é 

determinante e se 
sobrepõe ao das 

multidões

passivas.»
(CÂMARA, 2010)

«The loop triggers 
continuous rhythms and 

violates the linear logic of the 
story; digital manipulation 

entails a distrust in the 
image as a document of 
a presumably accepted 

reality; the Internet offers an 
inexhaustible and simplified 

sampling of

information, 

always at hand and without 
verified authorship, which 

makes any source admissible. 
Just as the introduction of 
the computer has modified 

the way we write, and 
instead of sequences of ideas, 

we have begun to 
“think” 

in blocks of texts, 

so too history loses any 
eschatology because it is 

not framed within a linear 
perspective and, therefore, 
cannot be finalized. We 

do not arrive at the present 
through a chronology, but 
instead seek to make our 
own actions and research 
valid and current, with an 

ecological arrangement 
that filters out the 

disorienting spamming 
of contemporaneity. The 

dangerous drift of present-
day loss resides not so much 
in the resignation of our own 
impotence, but rather in the 

plausibility of ignorance, 
in the apologetics of a new 
world, expanded beyond 

measure and impossible to 
grasp in its totality.»

(MARANIELLO, 2007: 17)

“We are only beginning to 
understand the longterm 

impact of networked 

information 

systems in shaping our 
collective understanding of 
the world around us. Today 

we stand at a 
precipice, 

in which our old information 
systems are coming 

unhinged as they strain to 
support a new 

e x p l o s i o n 
of human knowledge.”

(WRIGHT, 2009: 115/6)

“Nonlinear reading processes 
and digital 

information 

systems thus brought out 
numerous theoretical 

paradoxes and contradictions 
so, in order to understand 
the nature of design in the 
digital media, we should 

start off from more careful 
foundations. For example, it 

could be said that:

1. Because of their semantic 
mechanisms, both texts 
and hypertexts present 
both unidirectional and 

multidirectional possibilities;

2. The organization of parts, 
in the case of 

the book, 

obeys the need to fit thought 
into the order available in 
that format [...], whereas 
in hypertexts the same 

need (semantics and order) 
obeys its own situation with 
respect to the reader (who, 

when faced with a computer 
screen which provides for 

alternation must decide on a 
significant order);

3. Nonlinearity is not 
exclusive to computers, being 

a very old resource; and,

4. Nonlinearity does not 
necessarily imply open 

thought processes.”
(TAPIA, 2003: 13)

«(…) the book 

form [...] continues to seek 
movement, narrative, an 
unfolding over time. The 

book, with its succesion of 
pages, its collected, whole 

form, offers the visual artist 
this additional possibility. Is 

narrative 

contrary of the principles of 
abstraction? Perhaps not, if 
shown as a discontinuous 
succession of still image-

pages.»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ A narrative 

may be perfectly nonlinear 
[...] and yet be represented in 

a totally linear text.”
(AARSETH, 1994: 762)

«Today, what could be more 
relevant – in the era of the 

Internet, digital media, 
no copyrights – than the 

obsolescence of 

the book 

format?»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ The anxiety is caused from 
the gap between being able 
to understand it, thinking 
you should, and actually 
understanding it. If I tell 

you there is not an 

e x p l o s i o n 
of information 

and that the reason that you 
don’t understand something 
is that it hasn’t been put in 
an understandable form, it’s 

not your fault. 

Get rid of the 
a n x i e t y ! ”

(WURMAN, 2009: 105)

«“The novelty then 
[with hypertext] 

is in the 

speed of information,

 in its profuse avalability, in 
the possibilities offered by 
tools which allow one to 

generate, 
mix, 

and
 interconnect 

different 

textual material, 
icons, 

and sounds, 

and in their capacity to 
produce new metaphors 

relating to experiences that 
were not possible with 

books.”»
(TAPIA, 2003: 13/4

«Information of the kind 
that purportedly wants to 

be free 

is nothing but a shadow of 
our own minds, and wants 
nothing on its own. It will 
not suffer if it doesn’t get 

what it wants.»
(LANIER, 2010: 28)

«A leitura é uma 
actividade 

associativa, 
sempre foi. Procuramos 
uma informação, lemos 
um livro e ao lado desse 
livro há outro e é assim 

que construímos as nossas 
bibliotecas e as nossas 

cronologias.

O problema com a 
Internet é que nos dá 

a ilusão de possuirmos 
toda a informação que 
contém. Mas o facto de 

essa informação existir não 
significa que seja nossa. 

Temos de saber 

procurá-la, 

saber se é fiável ou não, 
saber utilizar as associações 

que fazemos. Podemos 
brincar com a Internet 

dias a fio, 

à procura 

de anedotas, de bocados 
de informação recôndita, 
etc. É óptimo, mas tem 
de haver uma actividade 

mental capaz de incorporar, 
destilar, recriar essa 

informação.»
(GERSCHENFELD, 2010)

«Active or passive, 
the reader 

is always portrayed as a 
receiver of the text, 
going 
q u i e t l y 

about the business of 
c o n s u m i n g ,

constructiong meaning only, 
a fixed evolving character at 
the 

end of the text’s 

production line, defined by 
the conventions and 

strategies 

of 

reading.»
(AARSETH, 1994: 769)

reading,
 

writing,
 

and
 

stability

«1. 
[reading] 

A text is what you read, the 
words and phrases that you 
see before your eyes and the 
meanings they produce in 

your head. 

2. 
[writing] 

A text is a message, 
imbued with the values 

and intentions of a specific 
writer/ genre/ culture.

3. 
[stability] 

A text is a fixed sequence 
of constituents (beggining, 
middle, end) that cannot 

change, although its 
interpretations might.»

(AARSETH, 1994: 763)

«(…) following the references 
at the end of this book will 

allow you to 

find 

the quoted papers. Yet none 
of these papers could send 
you to this book, since they 

do not cite it.»
(BARABÁSI, 2003: 169)

«(...) tal como 

o jogo 

se torna texto para o 
utilizador enquanto joga, 
assim poderá afirmar-se 

que também o utilizador se 
torna um texto para o jogo, 
visto que trocam mensagens 
e a elas reagem mutuamente 
de acordo com uma série de 
códigos. O jogo joga com o 

utilizador como 

o utilizador 

joga o jogo e não há 
mensagem que não seja o 

jogo.»
(AARSETH, 1997: 191)

«“(…) a política de relação 
autor-leitor não é, em 

última análise, uma escolha 
entre o texto em papel e o 

electrónico, ou entre o texto 
linear e o não-linear, ou entre 

o texto interactivo 

e o não interactivo ou entre 
o texto aberto e o fechado, 
mas em vez disso, trata-se 

de saber se o utilizador tem 
a capacidade de transformar 
o texto em algo que o seu 
criador não poderia prever 
ou planear. Isto depende, 

evidentemente, muito mais 
da própria motivação do 

utilizador 

do que uma qualquer 
estrutura política que o 

texto pareça impor. Estas 
transformações podem 

ocorrer em qualquer medium 
e não são regidas pelas 

‘leis’ (convenções técnicas e 
sociais) desse medium, mas 
antes exploram e subvertem 
essas leis para uma satisfação 
estética directamente ligada 
a este tipo de transgressão e 

subversão.”»
(AARSETH, 1997: 193)

«(...) as conotações políticas 
da palavra

utilizador 

são convenientemente 
ambivalentes, sugerindo 

tanto a participação activa 
como a 

d e p e n d ê n c i a , 
uma figura sujeita à 

influência de um qualquer 
sistema de entretenimento.»

(AARSETH, 1997: 203)

«Writing technologies are 
never external agents that 

invade and occupy the 
minds of their 

users. 

These technologies are 
natural or naturalized 
only in the sense they 
are constituted by the 
interaction of physical 
materials and human 

practices. No technology, 
not even the apparently 
autonomous computer, 
can ever function as a 

writing space in the absence 
of human writers and 

readers..»
(AARSETH, 1997: 203)

«A nota de rodapé

 é um exemplo típico 
de uma estrutura que 

pode ser encarada como 
simultaneamente unicursiva 

e multicursiva. Cria um 
bívio, ou opção de expansão, 

mas se decidirmos tomar 
este caminho (lendo a nota 
de rodapé), a própria nota 

de rodapé nos faz regressar 
imediatamente ao trilho 

principal. Talvez que 
um texto com notas de 

rodapé possa ser descrito 
como multicursivo a nível 
micro e como unicursivo 

a nível macro.»
(AARSETH, 1997: 25)

«(…) a node can not only 

refer to a source 

but actually put us directly in 
touch with said source […]»

(TAPIA, 2003: 9)

«Despite its apparent 
immediacy, however, oral 
poetry is no more natural 

than writing, just as writing 
with pen and paper is 

no more natural, no less 
technological, than writing 

on a computer screen. 
Although the computer 
is a more complicated 

and fragile device than a 
pen, we could not isolate 

ourselves from technology 
by reverting to older 

methods of writing. 

The production of today’s 
pens and paper also require a 
sophisticated manufacturing 

process.»
(TAPIA, 2003: 9)

«(…) a noção de hipertexto 
está inicialmente associada 
à intertextualidade aleatória 

dos conteúdos em forma 
de textos escritos, cuja 

interactividade possibilita 
múltiplas hipóteses ou 

caminhos ao 

leitor-utilizador, 

podendo este assumir o 
papel de autor ou leitor, 

contribuindo em ambos os 
casos para o enriquecimento 

do sistema.»
(FERRÃO, 2005: 31)

«O hipertexto, tem 
como elementos básicos 

o nódulo onde está 
organizada e armazenada 

electronicamente sob 

forma digital 

a informação proveniente de 
todos os média e a ligação, 

estabelecendo circuitos 
entre os múltiplos nódulos 

tecendo uma rede de 
caminhos possíveis na sua 

consulta. Estas ligações são 
normalmente pré-definidas 
pelo designer do sistema, 

mas as suas variações podem 
ser individualizadas pelo 

utilizador. 

Podemos encontrar 
na arquitectura de um 
hipertexto, o nível de 
autor, quase sempre 

inviolável, mantendo intacto 
determinados conteúdos 

que se consideram 
essenciais e determinantes, 

pois caso contrário a sua 
alteração corromperia 

a funcionalidade e 
estabilidade do próprio 

sistema, 
e o nível do 

leitor 
onde o 

utilizador, 
pode testar todas as 

hipóteses de pesquisa 
e contribuir até com a 

inscrição de 

notas pessoais.»
(FERRÃO, 2005: 32)

«A eclosão do 

digital 

no campo editorial do 
livro impresso não vem 
necessariamente acabar 
com o autor, tal como 
ela não acaba com o 
livro. O que provoca, 
seguramente, é, como 

assinala Derrida, “um outro 
regime de conservação, 

de comemoração, de 
reprodução e de celebração.” 

(2001: 165) da escrita, 
ou ainda “uma outra 

experiência da memória dita 
‘imediata’ e da passagem 
da memória ao arquivo” 

(2001: 157). É esse xadrez 
das inter-mediações que se 
move numa multiplicidade 

ainda nebulosa de 
descentramentos, não 

permitindo ver com clareza 
as novas distribuições das 
funções autoral, editorial, 
textual, nem tão pouco o 

texto acabado e o texto em 
processo, entre a génese 
da escrita e a sua versão 

definitiva. O que se passa 
no regime digital é um 

efeito de instantaneidade 
ou de imediatez que retira 
à escrita todo um processo 

de maturação e de gestação, 
que lhe conferia todo um 

horizonte  intervalar e 
rasurante, ou de enxertia, 

escrita à margem. 

A instantaneidade e a 
constante actualização 

do texto abole na escrita 
essa poética da rasura 
de que falaram, entre 

outros, Blenchot, e a que 
Derrida também alude 
quando afirma: “o texto 
fica instantaneamente 

objectivado e transmissível, 
pronto para publicação, ele 
é quase público e ‘pronto a 
sair’ desde o momento da 

sua inscrição.”»
(BABO, 2006: 92)

«(...) in reading 

a detective story the reader 
participates as co-author 

simply because 

so much has been left

(MCLUHAN, 1964: 31)

out of the narrative.»

«O anonimato 

literário não nos é 
suportável; apenas o 
aceitamos a título de 
enigma.»

(FOUCAULT, 1983: 49/50)



«O prazer do leitor é o prazer do mirone. Seguro, mas impotente.»*
*isto no caso de um texto linear

«O leitor do cibertexto é um jogador nos dois sentidos da palavra; o 
cibertexto é um mundo de jogos ou um jogo do mundo; é possível 

explorar, 

perder-se, 

e descobrir caminhos secretos nestes textos, não metaforicamente, 
mas através de estruturas topológicas no maquinismo textual. 

Não se trata de uma diferença entre os 

jogos e literatura 

mas antes entre

jogos 

e 

narrativas»
(AARSETH, 1997: 22)

«“Readers like me 
stubbornly resist 

hyperfiction’s efforts to free 
them from what [Robert] 

Coover calls

‘domination by 
the author’

... [The] surrender... and 
the intimacy to be bad in 

allowing a beloved author’s 
voice into the sanctums of 
our minds, are what the 
common reader craves. 

Hyperfiction’s champions 
aren’t the first self-styled 

revolutionaries threatening 
to liberate other people 

from their pleasures, but 
they make one of the 

weakest cases. 

The end 

of books will come only 
when readers abandon 

novels for the deconstructed 
stories of hypertext, and 
that exodus is strictly a 

fiction.”» 
Laura Miller in the New York 
Times Book Review, 1998

(BOLTER, 2001: 44/5)

«(…) um nome 

de 

autor

não é simplesmente um 
elemento de um discurso 

[…]; ele exerce relativamente 
aos discursos um certo 

papel: assegura uma função 
classificativa; um tal nome 
permite reagrupar um certo 
número de textos, delimitá-
-los, seleccioná-los, opô-los 
a outros textos. Além disso, 

o nome de 

autor 

faz com que os textos se 
relacionem entre si; […] 
o facto de vários textos 

terem sido agrupados sob 
o mesmo nome indica que 
se estabeleceu uma relação 

seja de homogeneidade, 
de filiação, de mútua 

autentificação, de explicação 
recíproca ou de utilização 

concomitante. Em suma, o 
nome do 

autor 

serve para caracterizar 
um certo modo de ser do 

discurso.»
(FOUCAULT, 1983: 44/5)

«(…) it is the name, 
not the person behind it,

 that is important. 

The name 

belongs to the text, 
the writer 

(as in ghostwriter) 
does not.»

(AARSETH, 1994: 764)

“Kevin Kelly 

says that we don’t need 

authors 

anymore, that all the 
ideas of the world, all the 
fragments that used to be 
assembled into coherent 

books by identifiable

authors, 

can be combined into one 
single, global book.”

(LANIER, 2010: 26)

“Houve um tempo em 
que textos que hoje 

chamaríamos ‘literários’ 
(narrativas, contos, epopeias, 

tragédias, comédias) eram 
recebidos, postos em 

circulação e valorizados sem 
que se pusesse a questão da 

autoria;

o seu 

anonimato 

não levantava dificuldades, a 
sua antiguidade, verdadeira 

ou suposta, era uma garantia 
suficiente.”

(FOUCAULT, 1983: 48)

«There should be no 
imposition of hierarchical 

organization of the 
parts in sequence 

from a 
beginning 

to an 

end; 

the text 
and the signs 

should be seen 
as products of other 

sequences, other books, or 
other discourses.»

(TAPIA, 2003: 11)

“Ainda que já não possamos 
utilizar a palavra 

autor 

de um modo significativo 
(afinal, as complexas 

produções actuais dos media 
só raramente ou nunca são 
manipuladas por um único 
‘homem por tras do pano’), 
seria irresponsável partir 
do princípio de que essa 
posição simplesmente

desapareceu, 

deixando um vazio 
a preencher pelo público”

(AARSETH, 1997: 194)

«(…) linearity is a dead end»
(WURMAN, 2009: 111)

«Your ability to 

find 

my Webpage is determined 
by one factor only: its 

position on 
the Web. 

If many people 

find my page
 

interesting and they link 
to me, my node will 

slowly turn into a minor 
hub, and search engines 
will inevitably notice me. 
If everybody ignores my 

Website, so will the search 
engines. I will join the 

ranks of 

i n v i s i b l e  W e b s i t e s , 

which are the majority 
anyway.»

(BARABÁSI, 2003: 175)

«The search engines 

are doing better and better.
This is great news. 

There is one problem, 
however: 

The Web 

is growing 
even faster.»

(BARABÁSI, 2003: 165)

«Most of us are already 
overwhelmed by the 

thousands of hits 

search engines 

return for simple queries. 
The last thing we want 
is to see millions more. 

Therefore, beyond a certain 
point it is more profitable to 
enhance the algorithm that 
selects the best page from 
the search engine’s already 

enourmous database than go 
deeper into 

the Web.»
(BARABÁSI, 2003: 165)

«Digital media claim to 
achieve greater immediacy 

and authenticity by 
integrating images 

(and sound) with prose. 
Although printed books 
can also offer images […] 
nevertheless, verbal text 

has usually contained and 
constrained the images on 

the printed page. On

 the World Wide Web, 

the images often dominate. 
In presenting animation and 

digitalized video, a Web 
page can supplement or 
bypass prose altogether.»

(BOLTER, 2001: 47)

«If Wikipedia were 
copyrighted by a publisher, 
it never would have become

Wikipedia 

because it would be owned, 
not shared. We now have a 

new means to 

collect value 

rather than merely to 

own content.»
(JARVIS, 2011)
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«That is why old media 
people are missing new 

opportunities. It’s not about 
the content 

( s t u p i d ) . 

It’s about the 

value.»
(JARVIS, 2011)

«(…) add value. 

And be efficient: take 
advantage of the free 

exchange that is already 
happening — 

the 
free 

and 
open 

platforms 
and the information that 

now easily passes on them. 

Then put your precious 
resources where you most 

add value. 

Do that before you even 
think of 

e x t r a c t i n g  v a l u e . 
There are the new 

economics of what we used 
to think of as 

content.»
(JARVIS, 2011)

«A possibilidade de escolha, 
associada à diversificação da 

oferta, desloca o controlo 
sobre o que se vê/ouve/lê da 
produção para o consumo, 
reforçando a ideia (...) de 

que a audiência pode ter um 
papel ‘activo’ (...). O facto 
de se atribuir um papel 

activo às audiências levou 
a considerar a importância 
da apropriação do conteúdo 

dos media. Longe de o 
significado ser dado no 

próprio ‘texto’ 

(conteúdo),

 depende directamente da 
actividade de recepção e, 

portanto do ‘leitor’.»
(ROSA, 2001: 84)

«A Internet 

torna possível a 
resolução de problemas 
complexos utilizando 

computadores ligados à 
rede e com capacidade de 
processamento disponível. 
Facilita ainda os processos 

de desenvolvimento de 
software em grupo ou 

“crowdsourcing” A Internet 
é também a plataforma 

que está a revolucionar a 
utilização da inteligência 

colectiva na avaliação 
de artigos científicos. 

Finalmente, a Internet 
tem permitido a criação 

colaborativa de

repositórios de sabedoria 
de verdadeiras multidões

como a

 Wikipedia.»
(CÂMARA, 2010)

“Technology is turning us 
into switchboard operators 

in the communication 
networks of our own lives. 

Far from encouraging a 
sense of 

freedom, 

graphic design is implicated 
every step of the way. Why 

does everything have to 
arrive through a screen? 
Does it really make life 

richer and more interesting? 
Why not rejecting the 
templated experiences, 

the social media, and the 
patronizing attempts to 
involve us in prescribed 

interactions? 

Unplug, disconnect, 

wander at random 

for a while, 

submit to app-free 
chance, rely on your own 
unmediated instincts and 

non-digital perceptions, and 
see what comes along.”

(POYNOR, 2010)

«“…) no Google,

 a informação passa pela 
acção de procurar numa 

massa de conteúdos 
fornecidos segundo uma 

arborescência que se 
estende quase ao infinito 
e em clicar para traçar o 
caminho da sua própria 
informação. Tende-se a 

sair dos media de massas 
em que uma mesma 

mensagem é difundida 
simultaneamente a vários 
milhões de espectadores 
considerados como um 

público homogéneo. Agora, 
o acesso aos conteúdos 
informacionais no ecrã 
mobiliza um utilizador 

activo que navega nos sites, 
que conserva isto e elimina 
aquilo, que vai em busca de 
informações, que comenta 

os dados institucionais, que 
compara os preços, que se 
torna fotógrafo e repórter 

amador.»
(LIPOVETSKY, 2007: 253)

«The freedoms 

to assemble and associate 
also apply in cyberspace; 
in our time, people are as 
likely to come together to 
pursue common interests 
online as in a church or 
union hall. Together, 

the freedoms 

of expression, assembly, and 
association online comprise 

what I have called 

the freedom 

to connect.»
(JARVIS, 2011)

«Information 

doesn’t 

deserve to

be 

f r e e »
(LANIER, 2010: 28)

«Hoje, qualquer um pode 
aceder e processar

informação 

crítica. A utilização 
colectiva dos pensamentos 

de pessoas individuais 
pode contribuir para a 

melhoria das decisões nas 
esferas pública e privada. 
Esta proposta opõe-se à  

visão tradicional em que o 
papel dos líderes activos é 

determinante e se 
sobrepõe ao das 

multidões

passivas.»
(CÂMARA, 2010)

«The loop triggers 
continuous rhythms and 

violates the linear logic of the 
story; digital manipulation 

entails a distrust in the 
image as a document of 
a presumably accepted 

reality; the Internet offers an 
inexhaustible and simplified 

sampling of

information, 

always at hand and without 
verified authorship, which 

makes any source admissible. 
Just as the introduction of 
the computer has modified 

the way we write, and 
instead of sequences of ideas, 

we have begun to 
“think” 

in blocks of texts, 

so too history loses any 
eschatology because it is 

not framed within a linear 
perspective and, therefore, 
cannot be finalized. We 

do not arrive at the present 
through a chronology, but 
instead seek to make our 
own actions and research 
valid and current, with an 

ecological arrangement 
that filters out the 

disorienting spamming 
of contemporaneity. The 

dangerous drift of present-
day loss resides not so much 
in the resignation of our own 
impotence, but rather in the 

plausibility of ignorance, 
in the apologetics of a new 
world, expanded beyond 

measure and impossible to 
grasp in its totality.»

(MARANIELLO, 2007: 17)

“We are only beginning to 
understand the longterm 

impact of networked 

information 

systems in shaping our 
collective understanding of 
the world around us. Today 

we stand at a 
precipice, 

in which our old information 
systems are coming 

unhinged as they strain to 
support a new 

e x p l o s i o n 
of human knowledge.”

(WRIGHT, 2009: 115/6)

“Nonlinear reading processes 
and digital 

information 

systems thus brought out 
numerous theoretical 

paradoxes and contradictions 
so, in order to understand 
the nature of design in the 
digital media, we should 

start off from more careful 
foundations. For example, it 

could be said that:

1. Because of their semantic 
mechanisms, both texts 
and hypertexts present 
both unidirectional and 

multidirectional possibilities;

2. The organization of parts, 
in the case of 

the book, 

obeys the need to fit thought 
into the order available in 
that format [...], whereas 
in hypertexts the same 

need (semantics and order) 
obeys its own situation with 
respect to the reader (who, 

when faced with a computer 
screen which provides for 

alternation must decide on a 
significant order);

3. Nonlinearity is not 
exclusive to computers, being 

a very old resource; and,

4. Nonlinearity does not 
necessarily imply open 

thought processes.”
(TAPIA, 2003: 13)

«(…) the book 

form [...] continues to seek 
movement, narrative, an 
unfolding over time. The 

book, with its succesion of 
pages, its collected, whole 

form, offers the visual artist 
this additional possibility. Is 

narrative 

contrary of the principles of 
abstraction? Perhaps not, if 
shown as a discontinuous 
succession of still image-

pages.»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ A narrative 

may be perfectly nonlinear 
[...] and yet be represented in 

a totally linear text.”
(AARSETH, 1994: 762)

«Today, what could be more 
relevant – in the era of the 

Internet, digital media, 
no copyrights – than the 

obsolescence of 

the book 

format?»
(GRAzIOLI, 2007: 59)

“ The anxiety is caused from 
the gap between being able 
to understand it, thinking 
you should, and actually 
understanding it. If I tell 

you there is not an 

e x p l o s i o n 
of information 

and that the reason that you 
don’t understand something 
is that it hasn’t been put in 
an understandable form, it’s 

not your fault. 

Get rid of the 
a n x i e t y ! ”

(WURMAN, 2009: 105)

«“The novelty then 
[with hypertext] 

is in the 

speed of information,

 in its profuse avalability, in 
the possibilities offered by 
tools which allow one to 

generate, 
mix, 

and
 interconnect 

different 

textual material, 
icons, 

and sounds, 

and in their capacity to 
produce new metaphors 

relating to experiences that 
were not possible with 

books.”»
(TAPIA, 2003: 13/4

«Information of the kind 
that purportedly wants to 

be free 

is nothing but a shadow of 
our own minds, and wants 
nothing on its own. It will 
not suffer if it doesn’t get 

what it wants.»
(LANIER, 2010: 28)

«A leitura é uma 
actividade 

associativa, 
sempre foi. Procuramos 
uma informação, lemos 
um livro e ao lado desse 
livro há outro e é assim 

que construímos as nossas 
bibliotecas e as nossas 

cronologias.

O problema com a 
Internet é que nos dá 

a ilusão de possuirmos 
toda a informação que 
contém. Mas o facto de 

essa informação existir não 
significa que seja nossa. 

Temos de saber 

procurá-la, 

saber se é fiável ou não, 
saber utilizar as associações 

que fazemos. Podemos 
brincar com a Internet 

dias a fio, 

à procura 

de anedotas, de bocados 
de informação recôndita, 
etc. É óptimo, mas tem 
de haver uma actividade 

mental capaz de incorporar, 
destilar, recriar essa 

informação.»
(GERSCHENFELD, 2010)

«Active or passive, 
the reader 

is always portrayed as a 
receiver of the text, 
going 
q u i e t l y 

about the business of 
c o n s u m i n g ,

constructiong meaning only, 
a fixed evolving character at 
the 

end of the text’s 

production line, defined by 
the conventions and 

strategies 

of 

reading.»
(AARSETH, 1994: 769)

reading,
 

writing,
 

and
 

stability

«1. 
[reading] 

A text is what you read, the 
words and phrases that you 
see before your eyes and the 
meanings they produce in 

your head. 

2. 
[writing] 

A text is a message, 
imbued with the values 

and intentions of a specific 
writer/ genre/ culture.

3. 
[stability] 

A text is a fixed sequence 
of constituents (beggining, 
middle, end) that cannot 

change, although its 
interpretations might.»

(AARSETH, 1994: 763)

«(…) following the references 
at the end of this book will 

allow you to 

find 

the quoted papers. Yet none 
of these papers could send 
you to this book, since they 

do not cite it.»
(BARABÁSI, 2003: 169)

«(...) tal como 

o jogo 

se torna texto para o 
utilizador enquanto joga, 
assim poderá afirmar-se 

que também o utilizador se 
torna um texto para o jogo, 
visto que trocam mensagens 
e a elas reagem mutuamente 
de acordo com uma série de 
códigos. O jogo joga com o 

utilizador como 

o utilizador 

joga o jogo e não há 
mensagem que não seja o 

jogo.»
(AARSETH, 1997: 191)

«“(…) a política de relação 
autor-leitor não é, em 

última análise, uma escolha 
entre o texto em papel e o 

electrónico, ou entre o texto 
linear e o não-linear, ou entre 

o texto interactivo 

e o não interactivo ou entre 
o texto aberto e o fechado, 
mas em vez disso, trata-se 

de saber se o utilizador tem 
a capacidade de transformar 
o texto em algo que o seu 
criador não poderia prever 
ou planear. Isto depende, 

evidentemente, muito mais 
da própria motivação do 

utilizador 

do que uma qualquer 
estrutura política que o 

texto pareça impor. Estas 
transformações podem 

ocorrer em qualquer medium 
e não são regidas pelas 

‘leis’ (convenções técnicas e 
sociais) desse medium, mas 
antes exploram e subvertem 
essas leis para uma satisfação 
estética directamente ligada 
a este tipo de transgressão e 

subversão.”»
(AARSETH, 1997: 193)

«(...) as conotações políticas 
da palavra

utilizador 

são convenientemente 
ambivalentes, sugerindo 

tanto a participação activa 
como a 

d e p e n d ê n c i a , 
uma figura sujeita à 

influência de um qualquer 
sistema de entretenimento.»

(AARSETH, 1997: 203)

«Writing technologies are 
never external agents that 

invade and occupy the 
minds of their 

users. 

These technologies are 
natural or naturalized 
only in the sense they 
are constituted by the 
interaction of physical 
materials and human 

practices. No technology, 
not even the apparently 
autonomous computer, 
can ever function as a 

writing space in the absence 
of human writers and 

readers..»
(AARSETH, 1997: 203)

«A nota de rodapé

 é um exemplo típico 
de uma estrutura que 

pode ser encarada como 
simultaneamente unicursiva 

e multicursiva. Cria um 
bívio, ou opção de expansão, 

mas se decidirmos tomar 
este caminho (lendo a nota 
de rodapé), a própria nota 

de rodapé nos faz regressar 
imediatamente ao trilho 

principal. Talvez que 
um texto com notas de 

rodapé possa ser descrito 
como multicursivo a nível 
micro e como unicursivo 

a nível macro.»
(AARSETH, 1997: 25)

«(…) a node can not only 

refer to a source 

but actually put us directly in 
touch with said source […]»

(TAPIA, 2003: 9)

«Despite its apparent 
immediacy, however, oral 
poetry is no more natural 

than writing, just as writing 
with pen and paper is 

no more natural, no less 
technological, than writing 

on a computer screen. 
Although the computer 
is a more complicated 

and fragile device than a 
pen, we could not isolate 

ourselves from technology 
by reverting to older 

methods of writing. 

The production of today’s 
pens and paper also require a 
sophisticated manufacturing 

process.»
(TAPIA, 2003: 9)

«(…) a noção de hipertexto 
está inicialmente associada 
à intertextualidade aleatória 

dos conteúdos em forma 
de textos escritos, cuja 

interactividade possibilita 
múltiplas hipóteses ou 

caminhos ao 

leitor-utilizador, 

podendo este assumir o 
papel de autor ou leitor, 

contribuindo em ambos os 
casos para o enriquecimento 

do sistema.»
(FERRÃO, 2005: 31)

«O hipertexto, tem 
como elementos básicos 

o nódulo onde está 
organizada e armazenada 

electronicamente sob 

forma digital 

a informação proveniente de 
todos os média e a ligação, 

estabelecendo circuitos 
entre os múltiplos nódulos 

tecendo uma rede de 
caminhos possíveis na sua 

consulta. Estas ligações são 
normalmente pré-definidas 
pelo designer do sistema, 

mas as suas variações podem 
ser individualizadas pelo 

utilizador. 

Podemos encontrar 
na arquitectura de um 
hipertexto, o nível de 
autor, quase sempre 

inviolável, mantendo intacto 
determinados conteúdos 

que se consideram 
essenciais e determinantes, 

pois caso contrário a sua 
alteração corromperia 

a funcionalidade e 
estabilidade do próprio 

sistema, 
e o nível do 

leitor 
onde o 

utilizador, 
pode testar todas as 

hipóteses de pesquisa 
e contribuir até com a 

inscrição de 

notas pessoais.»
(FERRÃO, 2005: 32)

«A eclosão do 

digital 

no campo editorial do 
livro impresso não vem 
necessariamente acabar 
com o autor, tal como 
ela não acaba com o 
livro. O que provoca, 
seguramente, é, como 

assinala Derrida, “um outro 
regime de conservação, 

de comemoração, de 
reprodução e de celebração.” 

(2001: 165) da escrita, 
ou ainda “uma outra 

experiência da memória dita 
‘imediata’ e da passagem 
da memória ao arquivo” 

(2001: 157). É esse xadrez 
das inter-mediações que se 
move numa multiplicidade 

ainda nebulosa de 
descentramentos, não 

permitindo ver com clareza 
as novas distribuições das 
funções autoral, editorial, 
textual, nem tão pouco o 

texto acabado e o texto em 
processo, entre a génese 
da escrita e a sua versão 

definitiva. O que se passa 
no regime digital é um 

efeito de instantaneidade 
ou de imediatez que retira 
à escrita todo um processo 

de maturação e de gestação, 
que lhe conferia todo um 

horizonte  intervalar e 
rasurante, ou de enxertia, 

escrita à margem. 

A instantaneidade e a 
constante actualização 

do texto abole na escrita 
essa poética da rasura 
de que falaram, entre 

outros, Blenchot, e a que 
Derrida também alude 
quando afirma: “o texto 
fica instantaneamente 

objectivado e transmissível, 
pronto para publicação, ele 
é quase público e ‘pronto a 
sair’ desde o momento da 

sua inscrição.”»
(BABO, 2006: 92)

«(...) in reading 

a detective story the reader 
participates as co-author 

simply because 

so much has been left

(MCLUHAN, 1964: 31)

out of the narrative.»

«O anonimato 

literário não nos é 
suportável; apenas o 
aceitamos a título de 
enigma.»

(FOUCAULT, 1983: 49/50)




