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melo e Castro: poesIa, experImentalIsmos
e teCnologIas
Jorge Luiz Antonio1

E. M. de Melo e Castro é um exemplo muito significativo das negociações poéticas com diversos meios,
suportes, signos e tecnologias. O percurso de sua vida e de sua obra, desde os seus primeiros poemas até
os dias atuais, representa essa busca incessante e revela sempre novidades.
Sua intensa atividade cultural abrange várias áreas: criação poética e artística, reflexão crítica, crítica literária
e artística, viagens a muitos países, participações em movimentos poéticos, intervenções públicas (performances, conferências, artigos de opinião), associativismo (Associação Portuguesa de Escritores, PEN Clube
Português), curadoria de mostras individuais e coletivas nacionais e internacionais, professor universitário,
engenharia têxtil como profissional, diretor técnico, consultoria em órgãos públicos portugueses, ensino de
desenho e tecnologia têxteis e autor de manuais. As suas contribuições são extremamente importantes em
todas as áreas que atuou e atua, o que significa que ele pode ser estudado como poeta, teórico, crítico e
como engenheiro têxtil. Seus textos - comunicados para congressos e afins, apresentações de poetas, exposições ou antologias, contribuições em obras sob temas variados, para os quais é sempre convidado, e
suas próprias obras – concentram-se no desenvolvimento de suas teorias e contribuem para a compreensão
do seu fazer poético, que não se dissocia do seu fazer teórico, por isso, é importante mapear as ideias essenciais de cada uma de suas contribuições.
A trajetória do poeta é uma constante procura por uma poesia total, que possa abranger todos os signos,
suportes e meios (ela, de fato, representa fidedignamente o pensamento estético dos anos de 1960 / 1970) e
parece encarnar a teoria de Roland Barthes, quando ele se refere à função utópica da literatura:
A segunda força da literatura é sua força de representação. Desde os tempos antigos até as tentativas de
vanguarda, a literatura se afaina na representação de alguma coisa. O quê? Direi brutalmente: o real. O
real não é representável, e é porque os homens querem constantemente representá-lo por palavras que
há uma história da literatura.
Que o real não seja representável – mas somente demonstrável – pode ser dito de vários modos: quer o
definamos, com Lacan, como o impossível, o que não pode ser atingido e escapa ao discurso, quer se

1 Professor adjunto na Universidade de Sorocaba (UNISO), brasil.
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verifique, em termos topológicos, que não se pode fazer coincidir uma ordem pluridimensional (o real) e
uma ordem unidimensional (a linguagem).
Ora, é precisamente a essa impossibilidade topológica que a literatura não quer, nunca quer render-se.
Que não haja paralelismo entre o real e a linguagem, com isso os homens não se conformam, e é essa
recusa, talvez tão velha quanto a própria linguagem, que produz, numa faina incessante, a literatura (barthes, 19772 / 1995: 22-23).
Mimese, função utópica, força de representação, o real, ordem pluridimensional e ordem unidimensional,
esses são os elementos que permitem uma leitura da obra de Melo e Castro, à semelhança do que foi imaginado como “uma história da literatura, ou melhor, das produções de linguagem, que seria a história dos
expedientes verbais, muitas vezes louquíssimos” (Barthes, 1995: 23) e dos expedientes não verbais, “que os
homens usaram para reduzir, aprisionar, negar, ou pelo contrário assumir o que é sempre um delírio, isto é, a
inadequação fundamental da linguagem ao real” (idem).
A esse aspecto pode-se acrescentar outro conceito:
os fragmentos de nosso conhecimento são pedaços desordenados, ligados ao acaso por simples relações
de proximidade, de época de aquisição, de assonância, de associação de idéias portanto, sem estrutura
definida, mas com uma coesão que pode, tanto quanto a ligação lógica anteriormente evocada, assegurar
uma certa densidade da tela de nossos conhecimentos, uma compacidade3 tão grande quanto a da tela
tramada que a educação humanista nos propunha. Denominaremos uma tal cultura de cultura-mosaico,
já que se apresenta como essencialmente aleatória, como uma reunião de fragmentos, por justaposição
sem construção, sem pontos de referência, onde nenhuma ideia é forçosamente geral, mas onde muitas
ideias são importantes (ideias-força, palavras-chave, etc.) (Moles, 1967 / 1974: 19).
Pedaços (aparentemente) desordenados, relações (proximidade, época de aquisição, assonância, associação de ideias) levam a pensar numa arte-mosaico ou poesia-mosaico e apresentam relações com as lexias
(Barthes, 1992), o hipertexto (Nelson, 1992) e o trabalho da citação (Compagnon, 2007), bem como os
processos criativos existentes, como a colagem, por exemplo, desde as vanguardas poéticas do início do
século XX.

panOrama da Obra crIatIVa e teórIca
Ciência, tecnologia, arte, design e poesia acompanham a vida e a obra de Melo e Castro. Estudante de
Medicina por um curto espaço de tempo, adotou a Engenharia Têxtil por profissão e paixão, o que o levou
a escrever dois livros, Introdução ao Desenho Têxtil (1981) e Manual de Engenharia Têxtil (em parceria com
Mário de Araújo, 1986, dois volumes), e a desempenhar funções diversificadas, como ensino do desenho
e tecnologia têxteis, direção técnica e consultoria. Mesmo aposentado há anos, ele ainda fala da profissão

2 Esta data corresponde, toda vez que aparecer, ao ano de elaboração do estudo ou da criação; ano da primeira edição; ano da dissertação
de mestrado ou tese; etc. e tem por objetivo situar contextual e cronologicamente o tema estudado.
3 Estado, qualidade do que é compacto (Dicionário Caldas Aulete).

155
com o brilho nos olhos de quem estudou e trabalhou com muita dedicação. Atualmente Ernesto dedica-se à
poesia, a alguma prosa de ficção e aos estudos teóricos.
O prenúncio dessa busca parece estar em “Juvenis” (Castro, 1990: 11-13), de 19504, especialmente no seguinte poema:
Máquina
Luzes de mais
Ofuscam meus olhos.
Luzes de menos
Fazem-me doente.
Dêem-me um dispositivo automático
Para regular o sol

Ao nascer, no zênite e no poente (idem: 13).
A solução do eu-poético é um dispositivo automático que pode ser um ciborgue, mas igualmente pode-se
pensar nas lentes de uma câmera fotográfica ou de uma filmadora. A interpretação pode se estender para a
necessidade da ciência e da tecnologia para nos oferecer uma visão complementar, à semelhança dos meios
de comunicação como extensões do homem propostos por McLuhan (1964, 1995).
Os estudos feitos sobre a poesia experimental de Castro abrangem dois grandes enfoques: a poesia verbal
do meio impresso e a poesia experimental com os diversos meios, suportes, signos, ciências e tecnologias.
Há estudos sobre a poesia experimental verbal, a maioria delas com elementos visuais variados, desde o
uso criativo do espaço em branco da folha de papel até a criação de imagens com palavras (à semelhança
dos poemas tipográficos) e a presença de imagens visuais. Alguns autores tratam exclusivamente da poesia
experimental nos meios digitais: poemas fílmicos, videopoesia, infopoesia, fractopoemas, etc.
Pode-se acrescentar um terceiro enfoque, mais referenciado e citado do que estudado, a obra teórica, que
foi objeto de uma antologia por Gotlib (Castro, 1993) e que vem sendo reunida, ampliada e desenvolvida pelo
autor em obras como In-novar (1977), Essa crítica louca (1981), Literatura Portuguesa de Invenção (1984),
Poética dos meios e arte high tech (1988), Pessoa: Metade de Nada (1988), Voos da Fênix Crítica (v. I, 1995;
v. II, 1998), Poesia dos países africanos de língua portuguesa: Percursos comparatistas com as poesias portuguesa e brasileira (tese de doutorado, 1998, inédita), O caminho do leve (Castro; Fernandes, 2006), Livro de
releituras e poiética contemporânea (2008), Máquinas de trovar (2008a), O paganismo em Fernando Pessoa
(2011), que tratam de críticas de diferentes tipos de poesia e que reorganizam suas próprias obras criativas e
teóricas, como é o caso da exposição Do Leve à luz (Casa da Escrita, Coimbra, outubro de 2012)5.
Pode-se considerar como quarto enfoque os manifestos da Poesia Experimental Portuguesa, da qual Ernesto é um dos líderes: A Proposição 2.0I Poesia Experimental (1965), O próprio poético (1973), Dialética

4 Sua primeira obra publicada é Sismo, de 1952 (prosa). Na coletânea Trans(a)parências (Castro, 1990), o autor reuniu seus poemas de 1950
e os denominou de Juvenis.
5 Um catálogo dessa obra-exposição, que Melo e Castro considera como uma continuação de O caminho do leve (2006) será publicado
em breve.
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das Vanguardas (1976), As vanguardas na poesia portuguesa do século XX (1980), PO.EX textos teóricos e
documentos da Poesia Experimental Portuguesa (com Ana Hatherly, 1981).
Um possível quinto enfoque são as antologias que organizou, pois elas representam uma reflexão sobre o
percurso da poesia portuguesa contemporânea e são contribuições valiosas para os apreciadores e estudiosos: Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa (Menéres; Castro, 1959), “Pequena compilação de poemas
experimentais” (Castro, 1965: 107-110; p. I-LII), Antologia da Poesia Concreta em Portugal (Marques; Castro,
1973), Antologia do Conto Fantástico (Castro, 1974), Experiência de Liberdade (Castro, 1976), Contemporary
Portuguese Poetry (com Helder Macedo, 1978) e Antologia da Poesia Portuguesa, 1940-1977 (Menéres;
Castro, 1979, 2 v.). Também merecem destaque as antologias que o autor fez de seus próprios livros de poesias: Autologia (1983), Trans(a)parências (1990), Visão Visual (1994), Antologia Efêmera (2000), Antologia para
Inici-antes (2003) e O caminho do leve (2006).
Um sexto enfoque seria a crítica de arte e a crítica literária que surgiram em artigos publicados em periódicos
(jornais, revistas e catálogos)6 e que se encontram em obras como O próprio poético (1973), Dialéctica das
vanguardas (1976), In-novar (19727 /1977), As vanguardas na poesia portuguesa do séc. XX (19808 / 1987),
Essa crítica louca9 (1981), Literatura portuguesa de invenção (1984), Projecto: Poesia10 (1984), Poética dos
meios e arte high tech (1988), Pessoa: Metade de Nada (1988), O fim visual do século XX (1993), Vôos da
Fênix Crítica (v. I, 199511; v. II, 199812), Livro de releituras e poiética contemporânea (2008), Máquinas de trovar
(2008), O paganismo em Fernando Pessoa (2011).
Ao considerar as inovações poéticas de Melo e Castro em outros signos, meios, suportes e tecnologias,
surge um sétimo enfoque, para tratar dos conceitos teóricos e criações como poema fílmico, videopoesia,
infopoesia, poema fractal, poesia sonora interativa13, performance poética, poemas cinéticos, etc.
Faz-se necessário pensar num possível oitavo enfoque: os especialistas em Engenharia Têxtil e Desenho
Têxtil devem levar em consideração a obra do engenheiro e designer e publicar estudos, a exemplo de João
Rui de Sousa14, que tratou sobre o pioneirismo de Cesário Verde (1855-1886) na exportação de frutas e vinhos de Portugal para outros países no século XIX.
Os enfoques acima apresentados são possibilidades vislumbradas, dentre as infinitas alternativas para o
estudo da obra criativa e teórica de E. M. de Melo e Castro.

6 Há sempre textos inéditos que o autor tem sempre o cuidado de incluir nas obras que vem publicando.
7 Data do projeto do primeiro projeto do livro, que foi entregue a uma editora em 1973, mas que só foi publicado em 1977. Houve uma reorganização em 1974. Os artigos abrangem o período de 1962 a 1974.
8 Data da primeira edição.
9 Os textos são do período de 1955 a 1979.
10 Trata-se da publicação de O próprio poético (1973) com outro título e em outro país, devidamente autorizado pelas editoras.
11 Os textos são do período de 1983 a 1994.
12 Os textos são do período de 1981 a 1997.
13 Há poucos poemas sonoros feitos por Melo e Castro.
14 Informação oral de E. M. de Melo e Castro, quando estudava Cesário Verde para a dissertação de mestrado e era seu aluno na PUC SP.
Ainda não tive acesso a esse livro, por isso desconheço o título da obra.
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Para este pequeno estudo panorâmico, optou-se por enfocar as relações da literatura com outras práticas artísticas (design, pintura, escultura, performance, cinema), as formas poéticas híbridas (articulação de verbal, sonoro e visual), procurando estabelecer relações entre a obra teórica e a criativa do poeta experimental português.

a engenharIa pOétIca de melO e castrO
Poeta-engenheiro ou engenheiro-poeta. Se considerarmos a paixão pela engenharia têxtil e pela poesia, a
ordem dos termos não altera o conceito do engenheiro das palavras, como o pai de Ernesto o chamava,
após ler cuidadosamente cada um dos seus livros. Ciência e arte, engenharia e poesia, a engenharia têxtil e
o tecido dos signos verbais e não verbais fazem com que Castro navegue naturalmente das construções teóricas para as construções poéticas que estabelecem relações entre poesia, arte, design, ciência e tecnologia.
Melo e Castro costuma estabelecer classificações para as suas obras com um apuro conceitual meritório.
Um primeiro exemplo que merece ser citado é o que consta em Visão Visual 1961-1993 (1993): caligrafias
(1961 / 1975), ideogramas.1 (1961 / 1962), ideogramas.2 (1963 / 1968), ideogramas. 3 (1970 / 1985), cinéticos
(1966), conceptuais (1961 / 1967), concepto incerto (1974), sínteses (1978), visão segunda (1982), infopoesia
e videopoesia (1985 / 1993). Algumas tipologias são títulos e podem ser entendidas a partir de explicação:
os ideogramas são a poesia concreta, os cinéticos são os poemas-objetos (poemas-objetos interativos), os
conceptuais são poemas visuais em séries, os conceptos incertos são relações entre leis, conceitos e gráficos, as sínteses envolvem poemas visuais, fotopoesias de instalações poéticas, fusão de signos verbais e
não verbais, a visão segunda são ações poéticas, instalações poéticas ou performances poéticas.
Em outra das muitas bibliografias apresentadas por Castro (2006: 294-303), sua obra está dividida em: poesia (desde 1952), poemas fílmicos (desde 1958), videopoesia (desde 1968), ensaios teóricos e de crítica
literária (desde 1965), ensaios sobre artes visuais (desde 1971), exposições (desde 1965), intervenções e
performances (desde 1962), organização de antologias (desde 1959), vídeo e DVD (desde 1988), registros
audiovisuais (desde 1974).
Em Máquinas de trovar: Poética e Tecnologia (Castro, 2008b: 119-127), o poeta apresentou numa cronologia
de sua videopoesia: Roda Lume (1968), Signagens (1985-1989), Sonhos de Geometria (1993) e Fractopoemas (2004-2005):
Quando criei o meu primeiro videopoema “Roda Lume15”, em 1968, não sabia onde estavam os limites,
nem onde este caminho de experiências levaria. Estava verdadeiramente experimentando, no mais imediato sentido de experimentar. Um sentido de fascínio e aventura dizia-me que as letras e os sinais parados na
página poderiam ganhar movimento por si próprios. As palavras e as letras poderiam finalmente ser livres
e criar o seu próprio espaço (Castro, 2008b: 128).
Na ANTSINC (Antologia Sincrônica), mídia digital (DVD) que acompanha o Livro de releituras e poiética contemporânea (2008), foram acrescentados Lírica do Objecto (poema fílmico, 1958), Incomunicação à distância
(videoperformance, 2003) e Pensar / fotografar = paz comunicante (instalação eletrônica, 2004), ou seja, o

15 Os originais eletrônicos de Roda Lume foram perdidos na RTP (Rádio Televisão Portuguesa). Melo e Castro realizou uma construção do
poema em 1986, a partir dos fotogramas e do storyboard, que ele guardou em seus arquivos. “A banda sonora foi, mais uma vez, improvisada
e de novo gravada, seguindo as indicações originais, mas é obviamente diferente (Castro, 2008b: 124).
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autor inclui o uso poético do filme e o registro de performances poéticas em filme e em vídeo. A continuidade
e a unidade temática e experimental, que acompanham a obra teórica e criativa de Ernesto, aqui aparecem
novamente como um dos importantes resultados da obra-exposição O caminho do leve (2006), por meio da
qual ele pôde resgatar obras em arquivos particulares e em acervos institucionais, ou consideradas provisoriamente perdidas, e realizar projetos antigos, como a Poesia Sonora Interactiva (projeto de cerca de 1966,
realizado em 2005, com a co-participação de Joaquim Pedro Jacobetty). Recentemente, Ernesto classificou
suas obras a partir da seguinte tipologia: sinais arqueológicos (poemas fílmicos, dos anos 50/60, dois poemas, pois outros se perderam), primeiro videopoema (Roda Lume, projeto iniciado em 1967, realizado em
1968 e apresentado em 1969), depois reconstruído nos anos de 1980 e em 2012), Signagens (anos de 1980,
17 videopoemas), Sonhos de Geometria (1998, 5 videopoemas), Fractopoemas (2005, uso de fractais na
criação de videopoemas) e Seriais (2009-2012, 14 videopoemas) (Castro, 2013).
O autor recebeu os seguintes prêmios: Medalha de Prata em Covilhã, sua cidade natal, nos anos de 1980;
Grande Prêmio de Poesia Inaset / Inapa pelo seu livro Trans(a)parências em 1990; Medalha de Ouro em
Covilhã, por mérito cultural, em 1990; Prêmio Jacinto do Prado Coelho da Delegação Portuguesa da Associação Internacional dos Críticos Literários, pelo livro Vôos da Fênix Crítica. Merece ser incluída, como
prêmio e homenagem, os seguintes eventos: a exposição-obra O caminho do leve, realizada no Museu de
Serralves (Porto, Portugal), de fevereiro a abril de 2006, obra-exposição essa materializada num catálogo e
numa exposição que abrangeu as obras anteriores e atuais do poeta experimental e permitiu resgatar e realizar projetos dos anos de 1960. O reconhecimento nacional e internacional é outro prêmio que acompanha
a sua trajetória: é rara a publicação sobre poesia contemporânea em que uma de suas obras não é citada
ou referenciada. A recente exposição Do Leve à Luz, realizada em outubro de 2012, na Casa da Escrita, em
Coimbra, é, sem dúvida uma homenagem ao 80º aniversário de nascimento do poeta.
Há muitas referências, citações e comentários sobre toda a obra de Melo e Castro. Um dos importantes
mapeamentos existentes (Castro; Fernandes, 2006: 300-303) contém 56 autores, muitos deles com mais de
um texto, além de seis outros textos críticos que fazem parte da obra-catálogo-exposição. Nos dias de hoje,
tomando-se por base o que vem sendo publicado nos meios digitais, esse número é muito maior. Esses estudos abrangem muitos aspectos de uma ou de várias obras do autor, especialmente em função da variedade
temática e da quantidade de obras, o que significa a possibilidade de inúmeras abordagens teóricas.

a cOnstruçãO permanente das antOlOgIas e das tIpOlOgIas
Dentre as inúmeras contribuições culturais teóricas e criativas de Melo e Castro, as antologias e as tipologias
das poesias acompanham todo o percurso de suas criações e teorias e auxiliam na compreensão da poesia
contemporânea, em suas relações com as artes, design, ciências e tecnologias.
Uma procura sistemática tem início em 1959, com a organização da Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa (Menéres; Castro, 1971), contendo trabalhos de 55 poetas e 285 poemas de 90 livros, no período de
1945-1959, na primeira edição; 77 poetas, 347 poemas, de 150 livros, de 1945-1961, na segunda; e a terceira,
com 862 páginas: 63 poetas, 467 poemas, de 216 livros, de 1945-1971. A obra indica as fontes bibliográficas
(livros, jornais, revista, antologias, etc.) com precisão e oferece ao leitor critérios para a compreensão da poesia contemporânea portuguesa no período de 1945 a 1971. As edições dessa antologia são subsídios importantes para a compreensão da formação da Poesia Experimental Portuguesa. Os organizadores consideraram
a concepção da antologia, não como uma obra definitiva (que nunca o quis ser), mas sim como um trabalho
em processo, cujas três edições correspondem a três cortes verticais num material orgânico vivo, a Poesia
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Portuguesa Novíssima (isto é, em vias de criação e crescimento), ou seja, três diferentes perspectivas sincrônicas da mesma estrutura cultural-poética, em três fases diferentes de evolução (Menéres; Castro, 1971: XIV).
Menéres e Castro consideram a crítica como atividade criativa: criticar selecionando é abrir portas em compartimentos contíguos, estabelecendo a possibilidade de passar de um a outro. A antologia é, não só uma
selecção das criações mais significativas de um certo período, movimento ou modo de ser, dentro de um assunto, mas também uma tentativa de reconstituição de um ambiente criador e dos seus resultados. Ao invés
de reconstituição histórica, trata-se, para eles, de uma reconstituição cultural (Menéres; Castro, 1971: XV).
A pesquisa para essas antologias começou a ser elaborada durante os anos de 1957 e 1958, nasceu como
uma Antologia de geração, da nova geração que surgiu no começo da década de 50 (Menéres; Castro, 1979:
11). Os antologistas criaram o termo “Novíssima Poesia Portuguesa” ou “Poesia Portuguesa Novíssima” para
o período compreendido entre os anos de 1945 a 1971 e a caracterizaram como um Humanismo Dramático
na primeira edição (1959), motivado pela proximidade da Guerra 39/45 e pela realidade nova da ameaça atômica; na segunda edição (1961), de Realismo Contraditório, que tentava reencontrar um equilíbrio emocional
/ racional através da redução fenomenológica, preludiando uma nova noção de vanguarda, que passa a ser
chamada de segunda vanguarda; e de Experimentalismo Polivalente na terceira edição (1971), “no sentido de
uma valorização da linguagem, dos valores poéticos, de uma potenciação da forma-sentido, do relevo material dos significantes, numa palavra, da especificidade do processus poético”16 (Menéres; Castro, 1971: XXI).
Desde os poemas fílmicos como Lírica do Objecto (1958) e videopoesias como Roda Lume (1968), ou seja, a
partir do final dos anos de 1950, a procura de uma poesia com signos não verbais, usando imagens estáticas
e dinâmicas, meios tridimensionais (objetos, instalações, performances, etc.), eletrônicos e digitais, e usando
de elementos de outras artes e do design, é uma constante na poesia experimental de Ernesto, cujo exemplo
bastante representativo é Objecto Poemático de Efeito Progressivo (1962)17.
O conceito de “novíssima poesia portuguesa”, com base em farto material de pesquisa, a par das criações
poéticas de Melo e Castro, enseja a elaboração de tipologia mais abrangente em A proposição 2.0I (1965)
(essa preocupação tipológica vai acompanhar todo o seu trabalho criativo e teórico até os dias atuais):
Considerando assim a poesia uma síntese formal de várias tensões ou dinamismos da atividade humana
ligada às funções biológicas e intelectuais, podemos considerar os seguintes tipos de poesia experimental:
1 - Poesia Visual – Caligramas de Apollinaire. Experiências gráficas do futurismo. Concretismo (Brasileiro e
Internacional). VISOPOEMAS (Lisboa).
2 - Poesia Auditiva - Experiências com a voz humana tratada ou não com o magnetofone. Poesia rítmica
ou poesia melódica com palavras, sílabas ou sons puros. Algumas experiências dadaístas e letristas. Composição direta na trilha sonora.

16 Trecho de artigo de Antonio Ramos Rosa, publicado em A Capital, em 10 fev. 1971 (apud Menéres; Castro, 1971: XXI).
17 Durante apresentação deste articulista no IV Encontro Nacional de Hipertexto e Tecnologias Educacionais de Hipertexto, na Universidade
de Sorocaba, em 26 set. 2011, ao falar de Cent Mille Milliards de Poèmes, de Raymond Queneau, obra de 1961, Melo e Castro informou que,
estando em Paris, quando presenteou Henri Chopin com Objecto Poemático, lhe foi ofertado, pelo poeta sonoro francês, o livro de Queneau.
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3 - Poesia Táctil – O poema é um objecto. Todas as formas de colaboração com artistas plásticos. Ready
-Mades. Objeto poema e poema objeto. Todos os processos de construção que dão ao poema um corpo
material.
4 - Poesia Respiratória – Experiência de Pierre Garnier com o sopro humano.
5 - Poesia Lingüística – E. E. Cummings, James Joyce, Ezra Pound e muitos outros. Tentativas de criação
de palavras e línguas novas. Poesia poliglota.
6 - Poesia Conceptual e Matemática – Cibernética. Métodos permutacionais e combinatórios. Estrutura
numérica da obra de arte. Experiência de Raymond Queneau.
7 - Poesia Sinestésica – Desenvolvimento das sinestesias. Produtos híbridos dos tipos de poesia já referidos.
8 - Poesia Espacial – Mallarmé: Un Coup de dés. De um modo geral o sentimento espacial manifesta-se
como denominador comum de todas as formas actuais do experimentalismo poético (Castro, 1965: 5961).
Em PO.EX (Hatherly; Castro, 1981: 115-116) ocorreu uma atualização, incluindo novas tipologias e exemplos:
1 - Poesia visual: Caligramas de Apollinaire e Pierre Albert Birot. Experiências do Futurismo. Poesia concreta: E. Gomringer; Noigandres - Brasil. Concretismo Internacional Visopoemas (Lisboa, 1965).
2 - Poesia auditiva ou fonética: Experiências com a voz humana tratada ou não com o magnetofone. Palavras, sílabas, sons puros, ritmos, sobreposições. Desde o dadaísmo. Raoul Hausmann, Kurt Schwiters;
Petrônio; Bernard Heidsieck; Henri Chopin; François Dufrêne.
3 - Poesia táctil – O poema é um objecto. Todas as formas do trabalho colectivo com artistas plásticos tendentes a dar ao poema um corpo tridimensional. (Exposição – Espírito da Letra: João Vieira – Lisboa, 1970).
Ready-Mades. Recuperação de detritos. O Poema é um acto: Poema processo (Brasil). Objectos poemáticos: E. M. de Melo e Castro.
4 - Poesia respiratória – Experiências de Henri Chopin (A Energia do Sono) e de Pierre Garnier com o sopro
humano (Poesia Fonética).
5 - Poesia lingüística – E. E. Cummings; James Joyce; Ezra Pound. Investigação sobre a morfologia e a
sintaxe em todas as línguas, mas principalmente em Inglês e em Português. Poesia poliglota.
6 - Poesia conceptual e matemática: Cibernética (Exp. Serendipitia Cibernética – ICA – Londres 1968). As
Três Graças – Ken Kox. Métodos permutacionais e combinatórios: E. M. de Melo e Castro; Brion Gysin.
7 – Poesia cinética: Todas as formas do movimento (captado, produzido) fazendo parte das estruturas
do Poema. Criação colectiva com artistas plásticos. Nicolas Schöffer; Mac Laren (filmes); John Cage
(Ballet); Malina; Ken Kox. Cibernética.
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8 - Poesia espacial: S. Mallarmé: Un Coup de dés. De um modo geral o sentimento espacial manifesta-se
como dominante em todas as formas e modos de poesia experimental.
9 - Poesia sinestésica – Desenvolvimento das sinestesias: (Rimbaud). Produtos híbridos dos tipos de poesia referidos (Hatherly; Castro, 1981: 115-116).
Além da publicação das revistas Poesia Experimental 1 (1964)18, Poesia Experimental 2 (1966)19, Hidra 1
(1966)20, Operação 1 (1967)21, Hidra 2 (1969)22, e de eventos culturais, como lançamento de obras (livros e
revistas), palestras, performances e exposições, A proposição 2.0I Poesia Experimental (Castro, 1965), Ernesto propõe o conceito de Poesia Experimental e uma “Pequena compilação de poemas experimentais”
(Castro, 1965: 107-110; p. I-LIII). Boa parte dos registros dos lançamentos desses periódicos está publicado
em PO.EX Textos teóricos e documentos da Poesia Experimental Portuguesa (Hatherly; Castro, 1981). Atualmente o Projeto de Poesia Experimental Portuguesa – http://www.po-ex.net -, que está sendo desenvolvido
pela Universidade Fernando Pessoa, com apoio da FCT (Fundação Para a Ciência e a Tecnologia), sob a
coordenação geral de Rui Torres, que vem resgatando as obras criativas, teóricas e críticas de todos os poetas, artistas, críticos e teóricos desde as origens até a atualidade.
Castro afirma que “a grande obra sistematizadora do actual experimentalismo ainda é cedo para ser feita e
nunca o poderá ser num espaço tipográfico tão limitado como este” (1965: 9-10), ou seja, a Poesia Experimental deixou o espaço bidimensional do livro impresso (bidimensional) e se tornou obra que foi exposta
como artes visuais, escultura e performance, depois, passou a ocupar o ciberespaço, cujo exemplo mais
significativo é a obra-exposição O caminho do leve, realizada de fevereiro a abril de 2006, em Porto, Portugal,
atualmente disponível numa obra-catálogo (Castro; Fernandes, 2006) e num filme (Castro; Jacobetty, 2006).
Outro exemplo é a ANTSINC (Antologia Sincrônica23), antologia em DVD que acompanha Livro de Releituras
e poiética contemporânea (2008).
Em A proposição 2.0I, ele também aborda as relações entre poesia, entropia e teoria da informação. Na parte
denominada “Pequena compilação de poemas experimentais” (CASTRO, 1965: 107-110: I-LIII) encontrase o “The Computer´s first Christmas Card” (p. XL), de Edwin Morgan (Escócia)24, e “Joelhos, salsa, lábios,
mapa” (p. XLI-XLVI), de Herberto Helder (Portugal), poemas feitos manualmente, mas que obedecem à estrutura de um programa de computador.
Em dezembro de 1968, E. M. de Melo e Castro criou a videopoesia “Roda Lume”, em preto e branco, nos estúdios da RTP (Rádio Televisão Portuguesa), com a duração de dois minutos e quarenta e três segundos, que foi

18 Organização: Herberto Helder e Antonio Aragão.
19 Organização: Antonio Aragão, E. M. de Melo e Castro e Herberto Helder.
20 Organização: E. M. de Melo e Castro.
21 Organização: E. M. de Melo e Castro.
22 Organização: E. M. de Melo e Castro.
23 A antologia contém as seguintes obras, que abrangem o período de 1958 a 2006: Fractopoemas, Incomunicação à distância, Lírica do
Objecto, Música Negativa, Navegações fractais, Releituras, Roda Lume, Signagnes.
24 Conforme informação de E. M. de Melo e Castro em novembro/2007, trata-se de poesia permutacional. Bailey corrobora essa informação:
“From all these varied efforts a new convention has already arisen that allows poets like Edwin Morgan the scope to simulate computer poetry
withouth recourse to the machine (BAILEY, 1973, p.s.n., prefácio) “.
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transmitida em janeiro de 1969. A transmissão foi integrada num programa de literatura, de autoria do poeta
Eduíno de Jesus, que tinha convidado Melo e Castro para participar com um poema experimental original. A
videopoesia não agradou. O vídeo original foi provavelmente destruído pela RTP. Em 1986, o autor reconstruiu
o poema a partir dos fotogramas e do storyboard que ele guardara. A nova cópia passou a se chamar “Roda
Lume Fogo”, para se diferenciar do original. Trata-se da primeira videopoesia de que temos conhecimento.
Antologia da Poesia Concreta em Portugal (Marques; Castro, 1973) apresenta ótimo trabalho de design gráfico, com muitos poemas em cores (há muitos poemas dobrados, para que a dimensão real da publicação
seja apreciada pelos leitores) e pode ser considerada como uma continuação e desdobramento de “Pequena
compilação de poemas experimentais” (Castro, 1965: 107-110; p. I-LIII). Os organizadores fazem um estudo
sobre a poesia concreta em Portugal, não como um grupo organizado, mas como interesse de alguns poetas
como Mário Cesariny de Vasconcelos (1923-2006), Alexandre O´Neill (1924-1986), Salette Tavares (19221994), Melo e Castro e Ana Hatherly, no final dos anos de 1950. Há também uma entrevista de Haroldo de
Campos a Melo e Castro, gravada em 2 de novembro de 197225 (Campos, H. de, 1977; Castro in Marques;
Castro, 1973: 133-163), que foi revisada, ampliada e transcrita em Ruptura dos gêneros na Literatura Latino-Americana (Campos, H. de, 1977: 51-75). Três parágrafos do texto introdutório são importantes para a
compreensão dos critérios da antologia:
Ver, ouvir, tocar, experimentar, mesmo através de extensões cibernéticas, são os meios reais de o homem
comunicar com o mundo e o universo. A descrição é de facto, a grande falácia, o grande “bluf” da literatura
ocidental. Mas, para além disto, muito mais importante é a pesquisa e descoberta de toda uma ‘tradição
maldita” de visualismo e grafismo criador que passa pelo grego e pelo latim e estabelece inesperados
pontos de contacto entre culturas diferenciadíssimas, como a cultura árabe e chinesa, negra e japonesa,
europeia e indiana, etc., onde foram encontrados exemplos de textos visuais, pictogramas, ideogramas,
grafismos criadores, etc., isto para além da revalorização dos alfabetos e do acto da escrita como intrinsecamente criadores dos alfabetos e do acto da escrita como intrinsecamente criadores e proponentes de
novas cargas semânticas, além das que o uso e consumo vulgar lhes atribui ou atribuía.
O exercício e a prática da Poesia Concreta veio relembrar aos poetas e aos homens que se escreve com as
mãos e que o acto físico de escrever, comunicar, tanto se pode fazer com palavras, com gestos, ou com
objectos, estabelecendo, assim, uma ponte com o gestualismo pictórico e com a caligrafia oriental, ao
mesmo tempo que o conceito de Poesia = fazer, Poema = coisa feita, é recuperado no sentido original grego de sob as montanhas de detritos semânticos e etimológicos, onde jazia e circulava já irreconhecível...
Grande confluência de culturas, a Poesia Concreta revaloriza o objecto: primeiro, a linguagem substantivada; depois, o objecto em si próprio, na sua múltipla função de signo e de real efectivador de trocas, de
comunicações, portanto. Neste ponto, o estruturalismo entra no âmbito da Poesia Concreta (Marques;
Castro, 1973: 15-16).

25 Essa entrevista foi reelaborada e refundida por Haroldo de Campos, sob o título de “Aspectos da poesia de vanguarda no Brasil e em
Portugal” (Campos, H. de; Castro, 1977: 51-77).
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Depois de participar da Antologia do Conto Fantástico Português26 (Mello, 196727) com o conto “Eu índice N”
(Castro, 1967: 439-464), uma de suas poucas prosas de ficção28, Castro organiza a segunda edição da antologia (35 autores29, 672 p.) com uma introdução (Castro, 1974: XI-XXVII), que é um estudo teórico que procura
caracterizar o conto fantástico português dos séculos XIX e XX, através de uma antologia (Castro, 1974: XIV).
Com base em estudos teóricos de Lovecraft e Todorov, principalmente, o organizador estabelece um possível
modelo estrutural do conto fantástico português. A amostra do conto português fantástico é considerada
como suficiente e não como completa, com ênfase no caráter de transgressão das leis físicas ou psicológicas,
ou, de um modo geral, das condições tidas como básicas do real quotidiano ou científico. Ocorre a verossimilhança. Não é ambíguo ou muito raramente o é, pois ela revela, antes, uma solução de tipo poético. Os
modos de transgressão baseiam-se na metamorfose, mutação temporal, ressuscitação, progresso científico,
magia, alteração da percepção, recursos textuais, etc. Os agentes da transgressão se realizam pelo Mal (Diabo, feiticeiras, etc.), pelo Bem (anjo), pela loucura e pela morte. O repertório de significantes aparece como
pares antagônicos: água – terra, sombra – luz, ódio – amor, etc. A conclusão ou desfecho da ação se realiza
em duas direções: se agente do Bem, ocorre o maravilhoso; se agente do Mal, provoca a tragédia, o horror,
o sobrenatural, a condenação e o fim (Castro, 1974: XI-XXVII). Com base na seleção de Fernando Ribeiro de
Mello, auxiliado por Natália Correa, em 1967, Castro faz uma reflexão da prosa de ficção portuguesa sob um
viés não tradicional na elaboração dessa antologia, o que constitui uma contribuição cultural significativa.
Outras antologias foram feitas com critérios semelhantes, como Experiência de liberdade (1976) e Contemporary Portuguese Poetry, organizada em parceria com Helder Macedo (1978)30.
A reunião de seus trinta e três textos inéditos e artigos publicados em jornais, no período de 1962 a 1974,
em In-Novar (Castro, 197231 / 1977), se torna uma antologia que ajuda a compreender suas atividades de
criador, teórico e crítico, o que pode ser observado por meio de alguns dos seguintes textos selecionados.

26 Foram selecionados os seguintes autores: Alexandre Herculano, Rebelo da Silva, Camilo Castelo Branco, Júlio César Machado, Júlio
Dinis, Manuel Pinheiro Chagas, A. Osório de Vasconcellos, Teófilo Braga, Álvaro do Carvalhal, Eça de Queirós, M. Teixeira Gomes, Raul Brandão, Aquilino Ribeiro, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada-Negreiros, Ferreira de Castro, José Régio, José Rodrigues Miguéis, Domingos
Monteiro, Branquinho da Fonseca, José de Lemos, Antonio Quadros, Natália Correia, Urbano Tavares Rodrigues, Carlos Wallenstein, David
Mourão-Ferreira, Ana Hatherly, Maria Alberta Menéres, Vasconcelos Sobral, E. M. de Melo e Castro, Vitor Silva Tavares Dórdio Guimarães,
Antonio barahona da Fonseca, Almeida Faria.
27 Essa antologia contém 35 autores em 516 páginas.
28 O primeiro livro, cujo título é Sismo, de 1952, contém seis textos em prosa, que podem ser considerados contos. Outro exemplo é “Crônicas desmateriais”, de 1994 / 1995 (Castro, 1996: 103-120). Ernesto me informou que vários outros contos se perderam.
29 Foram selecionados os seguintes autores, com algumas variações (inclusões, permanências e exclusões) da edição de 1967: Alexandre
Herculano, Rebelo da Silva, Júlio César Machado, Júlio Dinis, Manuel Pinheiro Chagas, A. Osório de Vasconcellos, Teófilo Braga, Álvaro do
Carvalhal, Eça de Queirós, M. Teixeira Gomes, Fialho de Almeida, Raul Brandão, Aquilino Ribeiro, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Ferreira de Castro, José Gomes Ferreira, José Rodrigues Miguéis, José Régio, branquinho da Fonseca, Hugo Rocha, José de Lemos,
Jorge de Sena, Natália Correia, Mário Henrique Leiria, Urbano Tavares Rodrigues, Carlos Wallenstein, David Mourão-Ferreira, Ana Hatherly,
Herberto Helder, Maria Alberta Menéres, Álvaro Guerra, Dórdio Guimarães, Antonio Barahona da Fonseca, Almeida Faria.
30 Até o presente momento, não foi possível consultar essas duas obras.
31 Data do projeto do primeiro projeto do livro, que foi entregue a uma editora em 1973, mas que só foi publicado em 1977. Houve uma
reorganização em 1974.
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“Românticos / clássicos / cibernéticos” (Castro, 196732 / 1977: 123-30) trata de um Experimentalismo Internacional, que vê na obra de arte uma máquina de transformar informações33, propondo a quem dela se
utilizar os problemas prementes do tempo em que vivemos, mas de uma forma que é simultaneamente rigorosa e apaixonada, tendente a estabelecer assim a ponte entre a criação artística e a criação científica. É um
“romantismo da máquina, que poderia explicar a voga afectiva de adjectivos como “atômico”, “electrônico”,
“cibernético”, “espaciais”, etc., por uma errada divulgação dos poderes e meios da ciência” (idem: 124), ou
seja, uma nova forma de cultura humanizante.
Essa nova cultura sintética, clássica, será de princípio tão incompreensível e inadmissível tanto para os literatos como para os técnicos. Estes por verem os seus rigorosos princípios de trabalho transplantados para
outras esferas de pesquisa, por processos que desconhecem, como a metáfora por exemplo, e terem
como resultados criações cujas escalas de apreciação lhes escapam. Aqueles, os literatos, por assistirem
à invasão do seu terreno de trabalho, por leis, princípios, métodos que ignoram ou de que foram desde
sempre ensinados a desconfiar por representarem qualidades ditas não humanas ou até anti-humanas
(Castro, 1977: 125)34.
Em “Serendipitia Cibernética” (196835 / 1977: 149-155), além da reflexão teórica, Castro tece considerações
sobre a exposição Cybernetic Serendipity, realizada pelo Institute of Contemporary Arts de Londres, em
1968, sob a curadoria de Jasia Reichart e idealizada por Max Bense, que reuniu o resultado de dois anos de
pesquisa da curadora sobre as relações entre a arte e o computador:
Os textos e poemas concretos36 feitos pelos computadores não são melhores que os textos dos poetas,
mas tirou-se definitivamente a limpo (pelos resultados) que só os poetas sabem fazer textos criadores e
poemas concretos, usem eles que instrumento for: um lápis ou um computador.
Mas o campo aberto pelo computador é maior do que o aberto pelo lápis do desenhador ou do poeta. E
é esse maior campo de probabilidades que se vão transformando em possibilidades que interessa inequivocamente propor para que haja mais felizes encontros casuais entre os homens que somos todos nós”
(idem: 155).
Em “Cômicos, linguística, computadores, poetas” (196937 / 1977: 137-142), ao tratar de teatro ligeiro, publicidade, crônica leve e da função da comunicação viva, Castro ressalta que “a língua falada é um dos melhores
definidores das características de um povo ou de um grupo étnico” (idem: 140), e que isso é um dos aspectos fundamentais da revolução tecnológica da segunda metade do século XX: “a da cientificação da própria
língua falada, através dos meios de comunicação de massa” (ibidem). Para o autor:

32 A primeira publicação foi no Diário de Lisboa, em 22 jun. 1967.
33 A reflexão traz semelhança com a temática do poema “Máquina”, de 1950.
34 Essas reflexões continuam atuais.
35 A primeira publicação foi no Diário de Lisboa, em 5 dez. 1968.
36 Os poucos poemas dessa exposição são derivados da poesia concreta, então em pleno desenvolvimento na Europa e em outros países.
37 Texto publicado originalmente no jornal A Capital, em 27 jan. 1969.
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As máquinas de comunicação (telégrafo, telefone, rádio, televisão) colocam-se no nível da língua - do que
é possível e de como é possível dizer.
- As máquinas de processamento e transformação de informação (computadores) funcionam numa base
probabilística, encontrando-se por isso no nível da linguagem, da investigação sobre a linguagem, em íntima
relação com a actividade relacionadora e criadora, sendo portanto Máquinas Poéticas, no sentido mais lato
do poético (ibidem: 142).
O texto de apresentação da Poesia Experimental Portuguesa na XIV Bienal de São Paulo (Castro, 1977a),
contribui com o conceito de poesia espacial, em virtude da predominância das coordenações visuais nas
criações dos poetas que participam dessa mostra: Abílio José Santos, Alexandre O´Neill, Ana Hatherly, Antonio Aragão, E. M. de Melo e Castro, Herberto Helder, Jaime Salazar Sampaio, José-Alberto Marques, José
Luis Luna, Liberto Cruz, Salette Tavares e Silvestre Pestana. Dois princípios norteiam a poesia experimental:
uma posição ética de recusa e uma de pesquisa, na qual a pesquisa é em si própria um meio de destruição
do obsoleto, uma abertura metodológica para a produção criativa; essa produção criativa se projeta no futuro e encontrará nele o modo certo para agir no momento exacto quando o povo e a língua dela necessitarem
(Castro, 1977). O catálogo faz referência às pesquisas de Ana Hatherly na Torre do Tombo, onde ela encontrou textos-visuais portugueses dos séculos XVII e XVII, o que passou a ser considerado como a Arqueologia
da Poesia Experimental (Hatherly, 1983, 1995, 1997).
O projeto das três edições de Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa se transforma, em 1979, na Antologia da Poesia Portuguesa 1940 / 1977, como uma panorâmica dos textos fundamentais da Poesia Portuguesa contemporânea, com base na concepção de crítica como actividade criativa e não meramente judicativa,
uma actividade que cria uma visão global da Poesia de um certo e delimitado período, fazendo uma amostragem significativa, efectuando análises e propondo sínteses interpretativas (Menéres; Castro, 1979: 11, 14).
A reunião dos textos teóricos e documentos da Poesia Experimental Portuguesa em PO.EX (Hatherly; Castro,
1981) é de fundamental importância para a compreensão dos enfoques teóricos e das criações feitas pelos
participantes desse movimento cultural, poético e artístico. Um conjunto de quadros sinóticos ajuda a compreender a Poesia Experimental Portuguesa, como um desdobramento e continuação da poesia portuguesa
de invenção, plenamente inserida no contexto das inovações internacionais da época:
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ilustração 1 – Demarcação teórica da Poesia Experimental Portuguesa (Hatherly; Castro, 1981: 26-27)

No Colóquio sobre Saint-John Perse e a poesia no século XX (em França e Portugal), organizado por Maria
Alzira Seixo, André Siganos, Manuel Gusmão, Nuno Júdice, Miguel Tamen e M. Van Hamme, nos dias 4 e
5 de abril de 1984, na Faculdade de Letras de Lisboa, Castro apresentou “Entre o oral e o visual: Uma rede
de traduções intersemióticas38” (1984b: 83-95; 1988, 26-36; 1993: 215-227), em que propõe um percurso
diacrônico desde a oralidade até à escrita – período Alexandrino, na Renascença Carolíngea, no período
Barroco e no século XX39 - e desta até à poesia visual, exemplificando com uma antologia da poesia visual,
com a inclusão de poesias sonoras. Ele afirma que cada um destes surtos de poesia visual se relaciona
como fim de um período histórico e o começo de uma nova época (Castro, 1984, p.83), portanto, “um sinal
de transformação, um grito do poeta, já que o conteúdo do passado está canceroso e uma nova pele deve
ser produzida para conter os sonhos do futuro” (Geoffey Cook apud Castro, 1984: 83).
As palestras e cursos ministrados em universidades brasileiras em 1982 ensejaram textos que foram reunidos em Literatura Portuguesa de Invenção (1984), que trata da literatura da invenção como resultado da

38 A primeira publicação (1984) traz poemas de Saint-John Perse, Roland Barthes, E. M. de Melo e Castro, mais um interlúdio (poesia verbal,
poesia visual, poesia sonora e música) com “Música para teatro” de Jorge Lima Barreto. A segunda (1988) traz poemas de Almada Negreiros,
Roland Barthes e E. M. de Melo e Castro. A terceira (1993) é a transcrição da segunda.
39 Posteriormente, Castro afirma que “não se trata de passar da oralidade para a escrita, mas sim de passar da comunicação monomediática
para a multimediática, isto é, para o uso simultâneo de vários media” (2008: 219).
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mimese, não mais como imitação escrita da vida, da história, da cultura, da civilização, da ideologia e da
moda, mas como reflexo da realidade empírica (Marc Jimenez citando Adorno), como ficção (a linguagem se
refletindo, Roland Barthes) e como o estabelecimento de um programa aberto:
se o princípio da mímese permitiu a invenção da literatura, o princípio da construção permite a literatura de
invenção. A síntese dialética destes dois princípios é o objetivo para o qual toda obra tende. Ela se constrói
estruturalmente com base em prisões miméticas, mas só ganha a qualidade de obra de arte através de
uma codificação e de uma estruturação construtiva. Todo o reflexo que seja só reflexo não é literatura, é
reflexo (Castro, 1984: 7).
A literatura de invenção e a intertextualidade experimental são a unidade temática e teórica nos capítulos
do livro: a herança de Pessoa, as transgressões de Camões, a periodização e trajetos sincrônicos na poesia
portuguesa, as relações entre poesia popular e poesia erudita, a palavra erótica, além de uma entrevista de
Melo concedida a Fernando Segolin em 3 de outubro de 1983.
Nessa obra, a escrita de invenção é caracterizada como: descrita (infra-estrutura a nível de competência
típica da literatura de ficção), inscrita (matriz do poético trazido para o nível de execução), rescrita (núcleo
estrutural da crítica, isto é, metalinguagem) e sinscrita (equiparada ao sinsigno de Peirce, na medida em que
é um existente concreto, um singular que age como signo através das suas qualidades) (Castro, 1984: 19).
Em Poemografias: Perspectivas da Poesia Visual Portuguesa, importante antologia de textos teóricos e criativos organizada por Fernando Aguiar e Silvestre Pestana (1985), “Perspectivas da Poesia Visual: Anos 80 (3
ângulos)” (Castro, 1985: 135-152) trata do texto postextual, o texto produção e o texto projeção, exemplificando com seus próprios poemas:
O dizer do poético é o dizer de tudo.
O ver do poético é o ver total.
Pensar por isso em Poesia Visual nos anos 80 é pensar na utopia do presente: a materialização, em códigos visuais comunicáveis, daquilo mesmo que é improvável e invisível: a comunicação (Castro, 1985: 138).
Como introdução ao catálogo do I Festival Internacional de Poesia Viva, em Figueira da Foz (Portugal, abril
/ maio 1987), Castro apresenta “Poesia visual: ¿Por que e para quê?”, que é traduzido para o espanhol por
Cesar Espinosa Vera e publicado na Memória Documental da II Bienal Internacional de Poesia Visual e Alternativa em México (Cidade do México, outubro 1987).
Poética dos meios e arte high tech (1988) é um estudo da poética dos meios e da arte “high tech”: oralidade
e visualidade como rede intersemiótica, fotografia, cinema, arte correio, infoarte, infopoesia, videopoesia,
holopoesia, estética fractal, poética de gravidade zero, desmaterialização, telearte e robótica, com exemplos
de Portugal e de outros países. Dentre essas reflexões, vale destacar o estudo teórico e prático referente à
infopoesia ou poesia informática, o uso da informática na produção de textos poéticos, inicialmente entendida como o uso de um algoritmo combinatório ou aleatório, para a produção de textos poéticos, que são
gerados a partir de regras fixas de seleção e combinação feitas em linguagem Basic, o “ideal neopitagórico
de uma harmonia matemática: programando configurações textuais rígidas, nelas se reconhece, ao mesmo
tempo, a fecundidade do acaso e da desordem, em simetria com a revalorização que dos processos casuais
e estatísticos tem vindo a ser feita no interior do mundo científico” (1988: 61).

168
Castro continuou denominando de infopoesia as suas experimentações poéticas com palavras e imagens,
que ele iniciou em 1978 com um computador Atari 1040 ST, material que lhe serviu para a produção inicialmente de poemas fílmicos, videopoesias, depois infopoesias. A partir de 1990, passou a usar um PC, continuando as suas experiências até os dias atuais.
Depois de Autologia (1983), Trans(a)parências (1990) é a reunião de um conjunto significativo de seus poemas
experimentais, inclusive muitos inéditos. “Notas do autor” (Castro, 1990: 481-503) é um conjunto de reflexões e depoimentos, no qual Castro informa que se trata do primeiro volume de sua poesia verbal reunida,
compreendendo o período de 1950 a 1990, e que o título foi criado em 1980 para um livro, que não chegou
a existir. A “Nota 4” (Castro, 1990: 485-496), datada de agosto – outubro de 1956, e atualizada em 1990, é
um ensaio-depoimento sobre a poesia que merece ser lido atentamente.
O fim visual do século XX e outros textos críticos (1993) é uma antologia de textos teóricos organizada por
Nádia Batella Gotlib, cuja “Apresentação” (Gotlib in Castro, 1993: 9-13) destaca o ensaísta, poeta-crítico
e crítico-poeta. A obra oferece uma visão panorâmica das teorias que embasam a poesia experimental de
Castro, inclusive conceitos de infopoesia e de videopoesia.
A necessidade de fazer antologias de suas próprias obras, tanto as criativas como as teóricas, acrescentando sempre trabalhos inéditos, é uma característica que perpassa toda a obra do poeta experimental. Isso
permite que leitores de vários países possam ter contato com as suas melhores poesias de várias épocas e,
dessa forma, suas obras são cada vez mais divulgadas entre os apreciadores da poesia contemporânea40.
Visão visual (1993) reúne poemas do período de 1961 a 1993 a partir das seguintes tipologias / partes / títulos: caligrafias, ideogramas41, cinéticos42, conceptuais43, concepto incerto44, sínteses45, visão segunda46,
infopoesia videopoesia47. Esta antologia pode ser considerada como o projeto de O caminho do leve (2006):
Mas este livro é sem dúvida a publicação mais completa e representativa do meu trabalho no campo
híbrido e interdisciplinar daquela poesia que usa simultaneamente signos verbais e não verbais, isto é, signos verbais em situações não verbais mas também signos não verbais em situações caracteristicamente
verbais (Castro, 1993: 219).
Os parágrafos selecionados são significativos para o entendimento da confluência da poesia e das outras
artes, design e tecnologias, num percurso cronológico e teórico:

40 O número de citações de suas obras teóricas e de inclusões de poemas em antologias demonstra essa significativa divulgação.
41 Poesia concreta do autor, com vários poemas-carimbos.
42 Poemas-objetos, feitos predominantemente de papel, em estruturas que permitem a movimentação pela interação do leitor-operador.
43 Poemas visuais em série, que desenvolvem um conceito, sob a inspiração da arte conceitual, que mostram processos criativos com
palavras-mundo.
44 Conceitos gráficos entre a palavra e a imagem, estabelecendo o lúdico das leis da certeza e da incerteza.
45 Conjunto de imagens, gráficos, fusão de poemas, projetos, fotos de instalações poéticos assumidas como fotopoesias.
46 Ações poéticas realizadas no período de 1979 a 1982.
47 São imagens retiradas de vídeos e experimentações poéticas com editores de imagens (programas computacionais como o Adobe Photoshop e outros), nas quais ocorre um diálogo entre imagens e palavras.
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De facto não sei muito bem onde se encontra para mim, o limite entre a escrita e a não-escrita; ou entre a
produção visual e/ou gráfica e a que por palavras só se escreve e se publica em livros; ou sequer se esse
limite é possível de marcar, mesmo sinuosamente; ou se afinal só a escrita existe. (...) No entanto é ainda
necessário referir que se é em termos de comunicação visual que realizo a escrita da poesia-escrita, é reciprocamente em termos conceptuais que desde 1961 concebo a comunicação visual através de objectos
(bi ou tridimensionais).
objectos – escrita
escrita de objectos
objecto – poema
Poemas – objecto
Termos de uma comparação que se propõe; comparação que pelas diferenças entre os termos se afirma
como operação característica da actividade criativa (Castro, 1993: 158).
Finitos mais Finitos (1996) contém poesia, infopoesia e respectivo manifesto, prosa de ficção e ensaio. “Crônicas desmateriais” (p. 103-120) é prosa de ficção de 1994 / 1995 e “Micromax” (p. 11-18) mistura prosa de
ficção, ensaio e poesia. As outras partes são diferentes tipos de poesia experimental. A série “The Cryptic
Eye” (1996: 76-89) e “Cibervisuais: infopoemas inéditos” (idem: 91-101), expostos nos EUA e na Itália em
1995, é composta de poesias visuais feitas com o uso do computador, que ficam na fronteira entre as artes
plásticas e a poesia visual. O resultado é impresso, mas o poeta tem o cuidado de escolher o “glossy paper”
(papel usado em fotografia), para buscar um efeito semelhante ao que é possível ver no monitor do micro:
a tridimensionalidade. “House / Asa” e “In / Não” são dois exemplos: o primeiro retoma a poesia concreta
e a conforma a um tratamento aparentemente tridimensional, criando um efeito de poesia em baixo relevo,
enquanto que o segundo explora cores e efeitos de um software e a (i)legibilidade que disso decorre.
Durante o colóquio “Os sentidos e o sentido”, em homenagem a Jacinto do Prado Coelho (1920-1984) em
Lisboa (18 e 19 de janeiro de 199648), Castro apresenta o comunicado “Poéticas do sentido, do poético e do
ver”, síntese muito adequada para a compreensão de sua poética:
É que o projecto da escrita da poesia, que cada poeta tenta realizar, é uma busca interminável, em constantes avanços e recuos, descobertas e ocultações, obscuridades e revelações luminosas, certezas e
dúvidas, numa complexa espiral em que a linguagem e o sentimento reciprocamente se descobrem e
encobrem, descobrindo e encobrindo também o que nesse projecto se busca, se reflecte e se volta a
perder. (...) Nesta perspectiva de consideração da palavra que a si própria se redescobre e interroga nos
seus diversos sentidos, poderemos encontrar três momentos da poesia do século XX suficientemente
bem caracterizados. São eles o momento da poesia do sentido, o momento da poesia da poesia e em
terceiro lugar numa ordem cronológica, a poesia da visão ou “poesia visual”, como é geralmente chamada.
(...) Pelo seu lado, a poesia visual, desde os anos 60 deste século, enveredou por um caminho inventivo
da comunicação diferente da tradição ocidental da poesia verbal e da ênfase no sentido e no sentimento.
Esse tipo de poesia puramente verbal poderá continuar indefinidamente a ser praticada enquanto a nossa
civilização ocidental usar a escrita alfabética, porque ela própria é uma conseqüência dessa escrita. Mas

48 Evento realizado na Fundação Calouste Gulbenkian e organizado pelo Instituto de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
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a poesia visual é um despertar de um processo diferente de escrever e ler que está profundamente enraizado na cultura mediterrânea e que tem como figura estrutural o ideograma e utiliza predominantemente o
sentido da vista como instaurador do sentido (1996: 115, 116, 117).
As experimentações, reflexões e um curso de infopoesia em 1997, na PUC SP, levaram o autor a um desdobramento da infopoesia em poética do pixel, que resultou no livro Algorritmos (1998) e no sítio eletrônico
Infopoesias: produções brasileiras (1999 / 2000):
A construção de imagens assim desmateriais constitui-se em poética porque produz sensações elas próprias capazes de modificar a percepção, tanto do operador que as produz como dos destinatários fruidores, potenciando a capacidade do operador e elevando o grau da complexidade da fruição estética para
níveis dificilmente imagináveis e que de outro modo não seriam alcançáveis (1998: 8). (...) Transformáveis
que são e também como signos de transformação da percepção individual e da sociedade contemporânea, a fixação em papel ou noutro suporte, como a fotografia, o vídeo, ou o CD-ROM, dessas imagens virtuais que são energia luminosa, são apenas atualizações instantâneas de um momento de sua existência
(idem: 13). (...) Organicamente digital, a poética do pixel liga-se subliminarmente à geometria fractal, uma
vez que sem ela os atratores estranhos não se poderiam virtualizar em imagens visuais (idem: 16).
O pixel é o menor componente de uma imagem na tela do computador e corresponde aos pontos em outro
tipo de composição gráfica. Assim o poeta procura explorar esse pequeno ponto luminoso e transformá-lo
em infopoesia. Um exemplo da poética do pixel é “geometrias variáveis”, infopoema em que a ilegibilidade
das palavras produz uma imagem.
Algorritmos é uma experiência poética com o computador e com a tela, cujo resultado, ao se apresentar na
forma impressa, se parece com poesia visual, mas é essencialmente poesia eletrônica, explorada em sua
visualidade, quer pela teorização sobre a poética do pixel, quer pela riqueza experimental que a obra contém.
Outro desdobramento teórico e criativo de seus infopoemas foi “Uma transpoética 3D” (Castro, 1998: 14978; 2002: 103-115; Castro, 2008a, p.129-137), que aborda a representação de três dimensões numa superfície de duas dimensões para chegar a algumas características gerais:
Sendo imagens virtuais, os infopoemas são desmaterializados – são luz – e por isso facilmente transformáveis; daí resulta que a seqüência do processo de criação seja enfatizada e as transformações sucessivas gerem uma interatividade crítica entre o sistema informático e o operador/autor até se chegar a uma
imagem / poema considerada, naquele momento, como aceitável, face aos objetivos estéticos desejados.
(...) Não detendo o caráter único da obra de arte, as imagens/poema geradas no computador podem ser
fixadas por impressão em papel ou por fotografia, desaparecendo a diferenciação material entre original
e cópia, já que a imagem/poema é desmaterial; ou, dizendo de outro modo, o original é virtual e o que
podemos obter são atualizações noutros suportes. Esses suportes, além do papel, podem, no entanto,
registrar e conservar essas imagens, tais como o vídeo e o CD-ROM. No suporte vídeo a interatividade
perde-se, o mesmo não acontecendo com o CD-ROM que permite um certo tipo de interatividade de
navegação e manipulação transformativa dos infopoemas. Esta interatividade deve ser programada como
uma característica estrutural desses infopoemas.
Relativamente aos meios até agora usados na criação de poesia visual, quer caligráficos, tipográficos ou
por colagem, a utilização de meios informáticos traz consigo um aumento incomensurável do grau de
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complexidade das imagens/poema, elevando a utilização simultânea de vários códigos verbais e não verbais ao nível de uma poiesis transpoética, implicando insuspeitadas problemáticas de leitura.
Deslocada, assim, a ênfase do autor e do processo de criação para o lado do receptor e da leitura, fácil
se torna entender que uma relação dialética entre o verbalmente legível e o ilegível está embutida estruturalmente na infopoesia, deslocando-se o próprio significado de LER, no sentido de um transcódigo que
cada infopoema consigo transporta, à espera de ser re-inventado pelos leitores (Castro, 1998: 157-158).
De um modo geral, os infopoemas de Melo e Castro representam um percurso da poesia visual nos meios
impressos e tridimensionais para o meio computacional. O poeta ministrou vários cursos em inúmeras universidades e reuniu alunos em exposições, além de escrever “Novos Infopoetas de São Paulo” (1999: 261263), uma introdução e apresentação da infopoesia, em forma de manifesto. Os trabalhos foram publicados
em Dimensão Revista Internacional de Poesia49 (1999), editada por Guido Bilharinho. A antologia contou com
os seguintes participantes: Cláudia Braga Teixeira, Cristina Marques, Jalver Bethônico, Jorge Luiz Antonio,
Maria Virgília Frota Guariglia, Priscila Farias, Ronaldo Bispo e Teresa Tabarrère.
Antologia Efémera (2000) representa a releitura reflexiva dos seus cinquenta anos de poesia:
Releitura essa que aos poucos foi construindo um desenho triangular inscrito entre os três pólos de “língua
poética” a que me fui simultaneamente dedicando: o poema em verso (mas muitas vezes em reverso e em
inverso); o poema em prosa (com os seus riscos incalculados na materialidade vocabular); o poema visual
(jogo na abertura da fruição sígnica). (p. 17) (...) O que me parece claro é que hoje a poesia visual, usando
signos létricos e não létricos no espaço aberto da página ou da tela do computador, constitui por si só o
terceiro lado do triângulo em que contemporaneamente se joga a criatividade específica a que chamamos
poesia (p. 18).
Antologia para inici-antes (2003) traz uma apresentação de Alberto da Costa e Silva:
Desde o início, Ernesto Manuel de Melo e Castro quis escrever perigosamente. E pelo menos desde 1961,
com um livro a que deu o sintomático título de Queda livre, começou uma audaz aventura criadora – primeiro, a desequilibrar a palavra e o verso, para reequilibrá-los numa nova harmonia; logo, a usar a palavra
e a frase como formas visuais, sem esquecer que são também som e sentido, para construir a beleza no
espaço da página; em seguida, a explorar barrocamente as múltiplas linhas com que lhes poderia fixar o
contorno, a descobrir-lhes o volume e a nelas acentuar o cromatismo, para melhor contar-nos o que eram
e continham; adiante, a gritá-las por escrito; mais tarde, a fazer das formas as palavras que elas poderiam
ter sido e depois, e depois, até os poemas em movimento, na tela do computador – uma aventura que
temos resumida nesta Antologia (Silva, 2003: 9).
O caminho do leve / The Way to Lightness (Castro; Fernandes, 2006) é uma obra-exposição-catálogo que
existiu no espaço físico do Museu de Serralves, na cidade do Porto, em Portugal, de fevereiro a abril de
200650 e no espaço virtual dos computadores e acessórios que foram um dos suportes do conteúdo. Tudo

49 Essa revista, que circulou de 1980 a 2000 e teve vinte números, pode ser considerada como um dos mais significativos periódicos pela
amostra nacional e internacional de poesia contemporânea.
50 No mesmo período, a Biblioteca do Museu de Serralves fez a exposição “As palavras em liberdade: a biblioteca de E. M. de Melo e Castro”.
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isso ficou registrado nas fotos e filmagens que os visitantes fizeram e no livro-catálogo que apresentou a
exposição no meio impresso.
As filmagens de Joaquim Pedro Jacobetty (Castro; Jacobetty, 2006) também representam um registro importante do ambiente e de toda a atmosfera dessa obra, que se caracteriza como uma síntese de um percurso
criativo e teórico.
Embora apresentando um panorama de sua obra, E. M. de Melo e Castro não fez uma retrospectiva, mas
criou nova obra, resgatando projetos antigos e realizando antigas aspirações que, por várias razões, inclusive
de ordem tecnológica e econômica, não foram possíveis anteriormente. A montagem da exposição levou
cerca de um ano e contou com uma equipe de muitas pessoas de várias especialidades.
É uma obra impressa, tridimensional, multimidiática e hipermidiática. O autor do projeto, o curador, os organizadores, os técnicos, os participantes das atividades culturais e os visitantes estabeleceram um diálogo
semiótico com a obra de Melo e Castro (e, em muitos casos, com o próprio poeta, pois ele esteve presente
na exposição muitas vezes, conversou com visitantes e monitorou muitas visitas), como uma continuidade
da Poesia Experimental Portuguesa iniciada nos anos 60, agora em realização nos meios físicos, digitais e
impressos disponíveis nos dias de hoje. É como se o poeta realizasse uma parcela considerável dos seus
projetos dos anos 60, projetos esses que apontavam para uma continuidade e um melhor aproveitamento
das tecnologias hoje disponíveis.
O caminho do leve é (Castro; Fernandes, 2006: 25):
esta exposição é feita de pontos luminosos
múltiplos pontos luminosos de luz de sentidos no
caminho do leve que é o seu próprio caminho nos seus
próprios caminhos
de 1955 (talvez mesmo 52) a 2005
construindo, não uma
cronologia, nem uma retrospectiva, mas um sistema de
invenção feito de momentos irrepetíveis, hoje
sincrônicos
achados, descobertos, intuições, criações, visões, foram
ganhando consistência e coerência ou seja
objectos do pensamento e energia num modo cada
vez mais envolvente e complexo
no entanto pontos luminosos que poderão
ser rememorados e relidos numa cronologia aproximada
O livro-catálogo conta com as seguintes obras: duas videoperformances (Incomunicação à distância = guerra
e Pensar / fotografar = paz comunicante), videopoesias (Signagens, Sonhos de Geometria e Fractopoemas),
infopoesia, Eco (releitura de poema por Sílvia Laurentiz em linguagem VRML), Olhar fractal, poesia sonora interativa (realização de projeto nos anos de 1960, em parceria com Joaquim Pedro Jacobetty), poesia
concreta, poemas cinéticos, poemas objetos, desenhos e pinturas, poemas fílmicos, Roda Lume (primeira
videopoesia em Portugal, de 1968), Música Negativa (performance), filme da entrevista concedida a José
Ernesto de Sousa.
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“Textos críticos” (p. 241-289) contêm: uma entrevista concedida a Maria Virgília Frota Guariglia e Jorge Luiz
Antonio; uma apresentação de Antologia Efêmera (Castro, 2000) por Alberto Costa e Silva; estudos sobre os
poemas fílmicos e videopoesia, por Antonio Preto; análise de alguns videopoemas por Christopher Funkhouser e Eduardo Kac; a trajetória da palavra, da visualidade e da infopoesia, por Jorge Luiz Antonio; e uma
apreciação do soneto, por Maria Virgilia Frota Guariglia.
A biobibliografia registra as capas de suas obras desde Sismo (1952, prosa, contos-poema) até No limite das
coisas (2003).
Livro de releituras e poiética contemporânea (2008) contém ensaios curtos e uma antologia sincrônica de sua
obra em meios audiovisuais (poemas fílmicos e videopoesia), digitais (fractopoemas e infopoesias) e videoperformance. Além dos estudos contemporâneos (vanguardas portuguesas, Almada Negreiros, Haroldo de
Campos, Fernando Pessoa, Ângelo de Lima, Almeida Garrett, Antonio Nobre, Garcia Lorca, Antonio Vieira
e Virgílio Ferreira), que trazem aspectos originais, como o estudo sobre Pensar, de Virgílio Ferreira (1992), a
respeito da estrutura hipertextual da obra metaliterária, construída por poemas em prosa.
Na quarta parte do livro - “Da Tecnopéia” (Castro, 2008: 187-252) -, há várias reflexões que contribuem para
a compreensão da tecno-arte-poesia contemporânea.
“Sincronicidade e tecnopeia” (p.187-198) aborda duas reflexões bastante válidas. A primeira trata da sincronidade contemporânea. Castro afirma que vivemos sincronicamente na REDE (net ou web) que envolve o
mundo e é uma metáfora têxtil; perdidos em labirintos centrados e descentrados que estão em toda a parte
e são uma metáfora helênica. Entre essas duas metáforas de origem diferente, a sincronicidade instala-se
como uma relação entre o tempo e o espaço, em que no mesmo espaço se realizam vários tempos, e no
mesmo tempo coabitam vários espaços. A sincronicidade é, segundo C. G. Jung, um princípio de conexão
não causal, elucidando de um modo significativo arranjos e coincidências que estão até para além da probabilidade. Assim, a sincronicidade deve ser apontada como uma característica de informoesfera complexa
em que nos encontramos (Castro, 2008: 191).
A segunda reflexão reformula o conceito poundiano (melopeia, logopeia, fanopeia) e apropria-se de tecnopeia, novo conceito proposto por Teresa Labarrère51: “envolve a projeção no cérebro, numa percepção
específica, de tudo o que é inventado e produzido envolvendo a utilização de meios tecnológicos contemporâneos, nomeadamente os informáticos e outros” (Castro, 2008: 197):
A tecnopeia transforma a poesia numa transpoesia, que está para em dos limites até agora admitidos para
a própria poesia. É uma poiesis, uma viagem expansiva na terra de ninguém, onde tudo é virtualmente
possível para fruição de olhos e mentes.(...) Assim, a tecnopeia refere-se às específicas características estéticas e comunicativas dos produtos ou obras de arte realizadas e comunicadas tecnologicamente, resultando de processos operacionais radicalmente diferentes dos usados nas artes plásticas, bem como em
conceitos onde suposto rigor processual do design é posto em causa, dando lugar à complexidade e ao
caos determinista. A tecnopeia inclui, também, uma nova sensibilidade e uma nova sabedoria tecnológica,

51 O conceito foi apresentado durante o curso de Infopoesia e Poesia Sonora, realizada na PUC SP, 1997, Na época, Teresa Labarrère fazia
seu doutorado.
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que está muito patente nas invenções artísticas geradas pelos instrumentos e processos tecnológicos
(Castro, 2008: 197-198).
“Tecnopoiesis (que futuro para a poesia?)” (Castro, 2008: 209-220) traz a proposta do conceito de tecnopoiesis, como um neologismo característico dos tempos em que vivemos sinteticamente significando os processos tecnológicos usados para produzir a nova poesia, que esses mesmos processos nos habilitam a inventar.
As raízes são obviamente gregas, e, para ouvidos de formação helênica, parecerá uma palavra obstrusa e até
pleonástica, pois que, para os gregos antigos, techné era, aproximadamente, aquilo a que hoje chamamos
de arte, e poiesis significa, ainda, o processo pelo qual o homem cria coisas. Mas hoje, tecno é um termo
de composição que se relaciona com as tecnologias e a elas alude. Hoje, no entanto, não se trata de passar
da oralidade para a escrita, mas sim de passar da comunicação monomediática para a multimediática, isto
é, para o uso simultâneo de vários media. Uma poética contemporânea terá de, necessariamente, levar em
conta que cada um dos meios tecnológicos possui uma poética especificamente sua (fotografia, cinema,
rádio, televisão, informática, internet, holografia, robótica...), mas que terá de ser desenvolvida, também, uma
poética multimédia, ou várias poéticas multimédias (Castro, 2008: 209, 210, 219).
“De uma arte re-outra e da releitura tecnológica” (p. 221-229) propõe nova denominação:
O sintagma arte-outra foi muito divulgado nos anos 1960, principalmente a partir dos novos poetas espanhóis de barcelona. Se aqui, de certo o ressuscito, é porque penso que é a partir dessa arte-outra (que em
Portugal chamamos Experimental) que devemos, agora, conceituar a arte computacional, ou cibernética,
como arte-reoutra, isto é, como um movimento de releitura da própria arte praticada na segunda metade
do século XX, mas agora realizada exclusivamente por meios tecnológicos, indo ao encontro das novas
sensibilidades e percepções que a aceleração, a sincronicidade e a complexidade nos proporcionam
(Castro, 2008: 223).
Máquinas de trovar: Poesia e tecnologia (2008b) é uma continuação e atualização de Poética dos Meios e
Arte High Tech (1988) e é lastimável que ela tenha sido pouco divulgada em Portugal e no Brasil, por questões ligadas exclusivamente a problemas administrativos da editora. A obra contém quatorze estudos e uma
entrevista que o autor concedeu a Jorge Luiz Antonio e Maria Virgília Frota Guariglia: poesia e visualidade;
três poemas visuais inéditos de Almada Negreiros; um estudo sobre o olhar; poesia, repoesia, transpoesia; a
máquina de trova de Meneses / Mairena / Machado; tecnopoiesis; da poesia concreta à poesia visual; uma
poética do pixel; gênese: poema / autor / poesia; videopoesia; transpoética 3D; transpoética fractal; e questão dos gêneros: Aristóteles no computador. O autor costuma revisar e republicar textos que merecem ser
enfatizados, o que concorre para uma unidade temática de suas obras criativas e teóricas.
Poética do Ciborgue: Antologia de Textos sobre Tecnopoiesis (2014) reúne 22 artigos publicados, inéditos, revisados e atualizados, que foram agrupados em duas grande partes: De uma certa arqueologia da invenção;
e De uma certa invenção: esta, agora. É uma antologia de autor.
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a pOesIa e O lImIte das cOIsas52
“A poesia está sempre no limite das coisas”. Essa afirmação, na revista Visible Language (EUA, 1996), inicia um texto sobre videopoesia, é uma frase-síntese da vida e da obra de E. M. de Melo e Castro e é muito
apropriado de que seja uma expressão do próprio poeta. Para quem teve o prazer de ler seus livros, visitar
a exposição “O caminho do leve”, no Museu de Serralves (Porto, 2006), ou pôde ler o livro-catálogo, essa
verdade se mostra exemplificada.
“No limite do que pode ser dito, do que pode ser escrito, do que pode ser visto e até do que pode ser pensado, sentido e compreendido.” O limite das coisas, como objeto experimental da poesia, para Melo e Castro,
não foi apenas a palavra, o espaço em branco, a imagem visual e sonora, o objeto tridimensional que se
transforma em poema-objeto e em instalação poética, a ação e voz que permitem uma poesia performática,
intervenção poética ou uma ação poética, nem apenas poesia cinética. Esse limite foi para o poema fílmico,
explorando a fotografia e a filmagem; adentrou o vídeo e tornou-se videopoesia, do qual ele é o pioneiro
em Portugal. A luz e a cor passam a ser parte integrante da palavra, primeiro no terreno das artes visuais,
fazendo uma arte-poesia para ser exposta, depois tudo foi para o computador e resultou no infopoema e no
fractopoema, tornando-se uma tecno-arte-poesia. Ele não apenas publicou livros de poesias, mas também
fez estudos lúcidos e argutos sobre crítica literária e artística, e organizou antologias.
“Estar no limite significa muitas vezes, para o poeta, estar para lá do que estamos preparados para aceitar
como possível.” Sendo um dos líderes principais da Poesia Experimental Portuguesa que, para alguns autores, foi um movimento artístico que existiu no período de 1960 a 1980, ele deu continuidade a esse fazer
poético, passando a fazer poesia experimental nos meios eletrônicos a partir de 1968 (videopoesia) e 1979
(infopoema), quando foi testar os outros limites para a poesia com um ATARI 1040 ST, depois com um PC
nos anos 90. Criou infopoemas e fractopoemas, dentre os quais se destacam Algorritmos (1998), Infopoesia:
produções brasileiras: 1996-99 - www.ociocriativo.com.br/meloecastro - (2000), Navegações fractais (videopoema com fractais, 2002), Gerador de Universos (videopoema com fractais, 2005), Poesia sonora interactiva
(em parceria com Joaquim Pedro Jacobetty, 2005) e a exposição e livro-catálogo O caminho do leve (2006).
“A tarefa de quebrar essas fronteiras tem estado predominantemente nas mãos dos cientistas, mas também dos poetas que apropriando-se de conceitos científicos e de produtos tecnológicos, encontram neles
os mais excitantes desafios para si próprios e como inventores e produtores de coisas belas destinadas à
fruição artística.” Essa imersão no mundo digital começa num artigo de 1967, no Diário de Lisboa, quando
fala de um Experimentalismo Internacional, uma “nova cultura sintética, clássica, (que) será de princípio tão
incompreensível e inadmissível tanto para os literatos como para os técnicos”, “que vê na obra de arte uma
máquina de transformar informações, propondo a quem dela se utilizar os problemas prementes do tempo
em que vivemos, mas de uma forma que é simultaneamente rigorosa e apaixonada, tendente a estabelecer
assim a ponte entre a criação artística e a criação científica”. Em 1968, tece considerações sobre a exposição Cybernetic Serendipity, realizada pelo Institute of Contemporary Arts de Londres, sob a curadoria de
Jasia Reichart e idealizada por Max Bense, e afirma que “o campo aberto pelo computador é maior do que
o aberto pelo lápis do desenhador ou do poeta. E é esse maior campo de probabilidades que se vão transformando em possibilidades que interessa inequivocamente propor para que haja mais felizes encontros
casuais entre os homens que somos todos nós”.

52 Pareceu-me extremamente válido incluir esse texto, que fez parte de um tributo a Melo e Castro (Antonio, 2008c).
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Em 1988, surge Poética dos Meios e Arte High Tech, que apresenta reflexões e criações sobre arte correio,
infoarte, infopoesia, videopoesia, holopoesia, estética fractal, poética de gravidade zero, desmaterialização,
telearte e robótica, com exemplos em Portugal e Brasil. Dentre essas reflexões, vale destacar o estudo teórico e prático referente à infopoesia ou poesia informática, o uso da informática na produção de textos poéticos. As séries “The Cryptic Eye” e “Cibervisuais: infopoemas inéditos”, do livro Finitos mais Finitos (1996),
expostas nos EUA e na Itália em 1995, são poesias visuais digitais feitas por meio do computador, que ficam
na fronteira entre as artes plásticas e a poesia visual e estabelecem um diálogo com a digitalidade.
Livro de releituras e poiética contemporânea (2008) Máquinas de Trovar (2008a), são duas atualizações significativas das reflexões sobre a poesia eletrônica, pois novas tipologias surgem...
Também não é possível esquecer o professor dedicado e simpático, que nos fazia pensar numa nova poesia,
contando passagens de sua vida de poeta experimental e acompanhando a criação de cada um dos seus
onze alunos, dando exemplos, interferindo com carinho, promovendo diversas exposições, motivando. As
experimentações, reflexões e um curso de infopoesia em 1997, na PUC SP, levaram o autor a um desdobramento da infopoesia em poética do pixel, que “liga-se subliminarmente à geometria fractal, uma vez que sem
ela os atratores estranhos não se poderiam virtualizar em imagens visuais”.
Outro desdobramento de seus infopoemas foi a transpoética 3D, ensaio publicado em Dimensão Revista Internacional de Poesia (1998), no qual o autor comenta a representação de três dimensões numa superfície de duas
dimensões para chegar a algumas características gerais: imagens virtuais, desmaterializadas, luz facilmente
transformáveis; “daí resulta que a seqüência do processo de criação seja enfatizada e as transformações sucessivas gerem uma interatividade crítica entre o sistema informático e o operador/autor até se chegar a uma
imagem / poema considerada, naquele momento, como aceitável, face aos objetivos estéticos desejados”.
Na Proposição 2.0I (1965), Melo e Castro afirma que “a atitude experimental em relação à poesia não é uma
determinada corrente estética, mas uma atitude mental de investigação e de procura, de sincronismo vital do
artista, não já com o tempo, mas sim com os meios, métodos e problemas que a sociedade e a ciência dispõem e propõem como tipicamente seus perante a invasão inevitável do futuro”. Dentro dessa perspectiva,
ele apresenta oito tipos de poesia experimental: poesia visual; poesia auditiva; poesia tátil; poesia respiratória; poesia lingüística; poesia conceitual e matemática; poesia sinestésica; poesia espacial. A videopoesia e
a infopoesia são duas novas categorias que surgem a partir dos anos 80, como continuações e atualizações
da poesia experimental dos anos 60.
Melo e Castro é uma pessoa muito receptiva a novas iniciativas: exemplos são o entusiasmo com que fez
exposições de infopoesias com seus alunos; o dossiê “Infopoetas de São Paulo”, publicado em Dimensão
Revista Internacional de Poesia (1999), a participação com dezessete infopoemas em Hangares do Vendaval,
de Luís Serguilha (Évora, Intensidez, outubro de 2007), que compõem a capa e o início de cada um dos dezesseis poemas, num diálogo intertextual.
A Poesia Experimental Portuguesa, movimento cultural, literário, poético e artístico iniciado nos anos 60,
permanece viva na videopoesia e no infopoema de E. M. de Melo e Castro e se propaga por intermédio dos
seus alunos, amigos e admiradores da sua obra interdisciplinar.
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algO maIs dO que rItmOs e(m) pOemas53
Com um manifesto que abrange a orelha do livro e cerca de 14 páginas, o poeta experimental português Ernesto
Manuel de Melo e Castro publicou Algorritmos, resultado de um longo processo de experimentação e pesquisa
no campo da poesia visual, na qual o autor é um dos pioneiros e um dos mais significativos representantes.
Vale começar a breve apresentação pela capa, que já é um poema visual digital, em que a palavra algorritmos
aparece várias vezes e em várias cores, indicando uma ondulação característica de movimento.
O título - Algorritmos - já é um estranhamento ao leitor: algo mais ritmos nos remete à algo com ritmos (ou:
algo como poesias), mas traz implícito o substantivo algoritmo, elemento básico do mundo computacional.
E é só abrir a página sete para ter a certeza de uma poesia visual que se faz por meio do computador: uma
espécie de manifesto teórico-prático sobre a poética do pixel, expressão que o coreano Won Bock Park disse numa conversa informal nas aulas teórico-práticas do Curso de Infopoesia (PUC SP) que o autor ministrou
em 1997: “- Mas... é uma poética do pixel!”.
Pixel, o menor elemento de uma imagem na tela do computador, ou como diz o próprio autor: “unidade mínima da percepção visual proporcionada pelos meios informáticos, mas por isso mesmo também a unidade
da construção infopoética. O ideal de concisão e de condensação da estrutura poemática será um poema
constituído por um só pixel. Um só que conterá todos. Todos que se sintetizarão em um só pixel. Pixels-pixel” (Castro, 1998: 7-8).
O sexto grau da poesia para Melo e Castro, acrescentando mais dois aos quatro graus demonstrados por
Fernando Pessoa: “o da infopoesia, agora com utilização simultânea de signos verbais e não verbais para,
através de instrumentos informáticos, criar estruturas poemáticas de alta complexidade visual, complexidade essa que também se manifesta simultaneamente no nível semântico” (idem: 8).
Além da poética do pixel, o conteúdo do livro divide a experiência da infopoesia em várias partes: desaparecimento subliminar duma sílaba, sobre/interferências, tridialógicos, hiperescritas, fractopixels, transfim, e
recuperação inútil.
Palavras e imagens indicando movimentos e tridimensionalidade é o produto poemático de Melo e Castro
ao longo das 130 páginas do livro bem impresso, que explora a impressão em preto e branco, da mesma
forma que o autor explorou cuidadosamente a criação dos poemas com as variações do preto, do branco e
do cinza, o que resultou num exercício semelhante ao fotógrafo que prefere o preto e o branco para produzir
efeitos artísticos na fotografia.
Vale observar como as relações entre palavra e imagem se entrelaçam, não uma procurando explicar a outra,
mas uma buscando ressignificar, muitas vezes, independentemente da outra. Por nenhum momento a palavra e/ou a imagem procuram ilustrar uma a outra. Num processo de montagem eisensteiniana, o produto
final traz novo conteúdo.

53 Optei por incluir esta resenha, que foi publicada em vários periódicos e traduzida para o inglês e espanhol.
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A leitura dos poemas passa por todas as fases: do entendimento das palavras, do mergulhar no espaço amplo que se faz mesmo com o uso das duas dimensões do papel (e nós ficamos a sentir a terceira dimensão,
ou, inclusive, a imaginar o poema na tela dum microcomputador), do deixar-se conduzir pelo espaço e pelo
movimento que os infopoemas nos sugerem, do sentir insights e reflexões especiais, de encanto, de sentimento, de alegria, de densidade psicológica e filosófica, muitas vezes.
Nessas mesmas relações, um momento de auge nos parece o infopoema “geometrias variáveis” (incluir imagem) em que ficamos a indagar: palavra-imagem ou imagem-palavra, poesia ou artes plásticas?
Mas, pelo menos no fim do manifesto, uma possível resposta: “A infopoesia, os infopoemas, ao atingirem graus
de complexidade estrutural e perceptiva de outro modo impossíveis de alcançar, são, muito provavelmente,
uma outra coisa que nada tem a ver com a poesia como ela é convencionalmente entendida.” (idem: 19).

a prOpOsIçãO 2.0I: O fIm VIsual dO séculO XX e O camInhO para O leVe
Podemos dizer que três títulos de suas obras marcam claramente os elementos essenciais da obra criativa e
teórica de E. M. de Melo e Castro: uma proposição para a poesia em devir, aberta às possibilidades do futuro,
apresentada nos anos 60, e que se caracteriza hoje pela passagem dos meios bidimensionais (impressos) e
tridimensionais para os meios digitais.
Os artigos que Melo e Castro vem publicando em periódicos apontam um percurso de reflexões que ajudam
a compreender a sua obra criativa e a sua biografia intelectual. As obras acima comentadas marcam o percurso teórico da construção da tecno-arte-poesia de Castro, seu caminho da poesia experimental por meio
das palavras, da visualidade, da videopoesia, do fractopoema, da infopoesia e da poesia digital.
Quando se estuda a poesia que deixa os limites do meio impresso e dos recursos criativos somente das
palavras, essas obras teóricas, acompanhadas dos processos criativos de Melo e Castro, são referenciadas
como reflexões que esclarecem muitos aspectos desse tipo de poesia contemporânea.
Este pequeno estudo procurou fazer um mapeamento de sua obra, com base no que E. M. de Melo e Castro
fez e em abordagens panorâmicas de outros autores (Gomes, 2000: 37-48; Silva, 2003: 9-10; Gotlib, 1993:
9-13; Guariglia, 2006: 277-289, Preto, 2006: 242-246; dentre outros).
As contribuições de Melo e Castro às culturas portuguesa e brasileira, em especial, são significativas e
abrangem várias áreas. Procurou-se enfocar algumas delas, dentro dos limites possíveis de um artigo.
Sem ter a pretensão de elaborar uma obra-catálogo como O caminho do leve (2006), este pequeno estudo
procurou mostrar um panorama do percurso das obras de E. M. de Melo e Castro, dentro de uma unidade
temática que é a procura dos elementos essenciais da poesia contemporânea.

trIbutO aO mestre e amIgO
Esta pesquisa tem o objetivo de ser um tributo ao 80º aniversário de nascimento de E. M. de Melo e Castro,
ocorrido em 19 de abril de 2012, e procura reunir o que foi possível observar desde 1996, quando conheci o
poeta e passei a apreciar e a estudar a sua obra.
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Procurar compreender a trajetória do autor é uma forma de agradecer a sua contribuição à cultura contemporânea, com o mesmo carinho com que ele se dedica às suas criações e reflexões.
Aproveito o ensejo para agradecer a ajuda constante do Prof. Dr. Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro,
que sempre disponibilizou informações e me ajudou a compreender e a apreciar suas obras, com a didática
e a clareza de um mestre e a paciência de um amigo sempre cordial.
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