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Introdução
{Rui Torres & Pedro Reis}
O Projecto
O objectivo do projecto “CD-ROM da PO-EX - Poesia experimental portuguesa:
Cadernos e catálogos” (2005-2008) foi recolher, classificar, digitalizar e reproduzir em
formatos digitais a produção da poesia concreta e visual portuguesa associada ao
movimento da Poesia Experimental dos anos 60 (conhecido como PO.EX), com vista à
produção de um CD-ROM e de um Portal na Internet (http://www.po-ex.net) para a
divulgação da mesma. Considera-se espólio da PO.EX: Cadernos, Suplementos,
objectos, catálogos e panfletos, dispersos actualmente.
A equipa de Investigação foi coordenada por Rui Torres (FCHS-UFP) no CETIC-Centro
de Estudos de Texto Informático e Ciberliteratura (UFP-Porto), tendo como membros
Pedro Reis (FCHS-UFP), Pedro Barbosa (ESMAE-IPP), Maria do Carmo Castelo
Branco (FCHS-UFP), Elisa Costa (FCHS-UFP), Elsa Simões (FCHS-UFP) e José
Manuel Torres (FCT-UFP). Contou ainda com a participação do CEREM-Centro de
Estudos e Recursos Multimediáticos, através de Nuno M. Ribeiro (FCT-UFP).

Os Consultores do projecto foram Ernesto M. de Melo e Castro (Poeta da PO.EX;
Professor ESAP) e Sérgio Bairon (Universidade de São Paulo; Director do NuPH),
tendo sido atribuídas três bolsas de Investigação aos licenciados Raquel Monteiro
(Estudos Literários), Rodrigo Melo (Design e Multimédia) e Ciro Miranda (Programação
e Hipermédia).
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Caracterizado pela abertura e o livre acesso de recursos, o produto hipermédia que
dele resultou é gratuito e de código aberto. O CD-ROM, destinado a Bibliotecas e
Universidades, está também disponível para download no site do projecto, incluindo
design e identidade visual que o acompanham.

Também os textos, artigos e relatórios da equipa estão disponíveis na Internet. Aqui,
apresenta-se uma selecção desses artigos para publicação em livro electrónico. Neste
segundo volume, apresentam-se textos onde se reflecte acerca das modalidades de
transposição e tradução próprias das estéticas experimentalistas, ao mesmo tempo
em que se explicam algumas das experiências feitas com recriação digital no âmbito
do projecto.

Experimentalismo literário revisitado
e recriado em meio digital
O Experimentalismo Poético Português, movimento que se auto-reclama de
vanguarda, surge em Lisboa em meados dos anos 60. O nome deriva de uma
publicação que constitui o arauto do movimento intitulada Cadernos de Poesia
Experimental, de que se editaram dois números – o primeiro em 1964 e o segundo em
1966, organizados por António Aragão e Herberto Helder.

O primeiro número, proposto, muito adequadamente, como “Caderno Antológico”, é
composto por uma compilação de textos de poetas e de músicos não só portugueses,
mas também brasileiros, franceses, italianos e ingleses e ainda uma secção onde
estão incluídos poetas de várias épocas e tendências, tais como Luís de Camões ou
Quirinus Kuhlmann, representando respectivamente a estética maneirista e barroca da
poesia europeia. Logo, para além de encontrar raízes na tradição maneirista e
barroca, e também no vanguardismo europeu do início do século (com as parole in
libertà dos futuristas ou os poemas-colagem dos dadaístas, por exemplo), entre as
diversas influências iniciais do movimento destacam-se o vanguardismo italiano com o
qual António Aragão estivera em contacto e o movimento internacional de poesia
concreta que surge simultaneamente na Europa e no Brasil em meados dos anos 50.
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Este leque diferenciado de influências assume ênfases igualmente diferenciadas na
produção individual de cada elemento do grupo. Alguns desses elementos,
inicialmente atraídos pela inovação criativa ou pelo carácter transgressor da
experiência, divergiram posteriormente do movimento inicial, mas outros viriam a
constituir uma obra poética ao longo das décadas seguintes que permite não só
identificá-los como os principais representantes da tendência em Portugal, como situálos entre os representantes internacionais de tendências afins.

Estamos na presença de uma poética que promove uma utilização distinta da palavra:
no plano morfológico utiliza-a como signo, mas recusando o seu sentido habitual,
assumindo novos, motivados do ponto de vista sonoro ou visual e não estritamente
verbal, sem no entanto poder abdicar das cargas semânticas das palavras
manipuladas, enquanto que, no plano sintáctico, põe em cheque a estrutura lógica da
linguagem discursiva tradicional abrindo-se às sugestões do método ideogramático de
compor, que é do tipo analógico, criando uma área linguística não-discursiva, que
partilha características com modalidades de comunicação não-verbal.

Neste sentido, a exploração e a experimentação podem ser vistas como um contributo
para ultrapassar uma eventual exaustão dos códigos, reactivando-os de modo a
conduzir a novos mecanismos de produção de sentido ainda não tiranizados pelo uso,
num processo de reinvenção com o objectivo de revitalizar a dimensão verbal da
palavra, assim como, explorando os planos sonoro e visual, procuram enriquecer a
capacidade de significação da palavra mas no plano simbólico, afastando-se da
representação mimética.

Logo, a incidência sobre esta totalidade que compõe o material linguístico, o seu
aspecto verbal, fónico e visual acentua o carácter semiótico ou, se se preferir,
intersemiótico desta prática. A exploração da tríplice função verbal, vocal e visual dos
elementos

da

linguagem,

aliada

à

negação

da

sintaxe

discursiva

e,

consequentemente, do verso, implica uma fisionomia poemática gráfica, uma sintaxe
espacial que faz com que frequentemente a leitura possa enveredar por várias
direcções, o que potencia a irrupção de múltiplos significados, sem que nenhum deles
prevaleça necessariamente sobre os demais, contribuindo assim para que o texto se
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apresente continuamente aberto.

Com vista à prossecução destes objectivos a diversos níveis, nos poemas
experimentais revelam-se técnicas e métodos de composição também muito diversos,
como o ilhamento ou a atomização do material verbal, a justaposição, a aglutinação, a
interpenetração, a redistribuição, o recorte, entre outros. Muitos destes métodos estão
ao serviço de uma desejada adequação da poesia aos processos comunicativos
dominantes no seu tempo, com o intuito de identificar o poema com as mensagens
rápidas, condensadas, directas que caracterizam os modos de comunicação seus
contemporâneos: telefone, rádio, televisão, slogans, títulos. Logo, como a ideia de
comunicação na contemporaneidade aparece associada à de velocidade e à
existência

De acordo com esta intenção, tenderia a adoptar procedimentos semelhantes aos
empregues nos mass media, colocando a comunicação literária em sintonia com as
modalidades de comunicação emergentes na sua época, conferindo-lhe uma
expansão para o visual, o sonoro e o movimento. Esta última intenção foi explorada
sobretudo através dos chamados poemas cinéticos, embora o suporte impresso em
que esta tendência poética essencialmente se manifestou constitua, neste particular,
mais uma limitação do que um campo profícuo.

Entretanto, na actualidade, um novo instrumento, o computador, deixou de ser
unicamente destinado à manipulação de números para evoluir para instrumento de
comunicações múltiplas. Uma certa criação literária já existente em ambiente
electrónico emerge precisamente destas novas áreas de aplicação das tecnologias
digitais que assim começam a rivalizar com a tecnologia anterior interferindo no quase
monopólio do livro impresso. Com isto, começou a tornar-se possível realizar o
programa que Mallarmé, Apollinaire e outros traçaram no princípio do século XX,
quando imaginaram que os artifícios tipográficos levados longe com uma grande
audácia poderiam, não só fazer nascer um lirismo visual até aí desconhecido, como
inclusive caminhar no sentido de uma certa síntese das artes. A poesia experimental
poderá ser entendida como um passo desse programa, ao pôr em causa o primado da
escrita, integrando elementos extralinguísticos ou mesmo criando sem referência

vol. 2 pág. 4

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Introdução {Rui Torres & Pedro Reis}

directa à língua. Ora, na actualidade, o computador alarga ainda mais o campo dos
possíveis, ao permitir escrever textos variáveis, dinâmicos e não só integra realmente
o tempo e o movimento como componentes textuais, como pela primeira vez, através
da interactividade, promove um certo tipo de abertura do próprio campo produtivo não
observada anteriormente.

Dada a introdução de parâmetros inéditos na situação geral da escrita, tais como a
gestão do tempo, a interactividade e a modificação de aspectos essenciais da
produção/difusão/recepção, poder-se-á afirmar que existe uma curiosa solidariedade
entre a poesia experimental e o estado de possíveis que o computador oferece.
Devemos reconhecer, no entanto, que muitas das operações que a máquina congrega
e disponibiliza nos seus menus já se encontravam em práticas poéticas anteriores:
colagens, escrita automática (também já procurava sê-lo a técnica surrealista do
“cadavre exquis”), jogos formais e permutacionais, esquemas e variantes, assim como
o sonho de uma poesia total, sinestésica, multisensorial, tornada num texto colectivo
incessante, numa obra inapropriável e, num certo sentido inexistente, porque sempre
em progresso, evadindo-se de qualquer forma definitiva. Porém, parece-nos inegável
que este horizonte, determinado pela experimentação poética, está em consonância
com o universo informático, dado que o computador codifica com grande facilidade
esta matéria holística, composta por palavras, imagens e sons.

Neste sentido, os novos recursos tecnológicos parecem induzir uma potenciação das
vanguardas, o que nos leva a defender que não só a poesia experimental encontrou
nas novas tecnologias um espaço potencial de renovação, como o mesmo sucedeu na
generalidade das formas de literatura experimental, pelo que parece estar a assistir-se
globalmente a uma “renovação do experimentalismo literário”.

Pretendemos com este volume sublinhar a relação da poesia experimental com o meio
digital, pois embora aquela não tenha recorrido ao computador, parece-nos inegável
que se presta a tratamentos informáticos. É também neste contexto que foram
realizadas as recriações da poesia experimental portuguesa dos anos 60 pelos
membros e convidados do projecto, aqui apresentadas e analisadas.
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Nota sobre os conteúdos deste livro
Este segundo volume do livro electrónico Poesia Experimental Portuguesa - Cadernos
e Catálogos, intitulado “Releituras e recriações em meio digital”, publica 9 artigos (de
Rui Torres, Friedrich W. Block, Manuel Portela, Pedro Reis, E. M. de Melo e Castro,
Audrei de Carvalho, Pedro Barbosa e Fábio Oliveira Nunes), na seguinte ordem:
1. Poetic Transformations in(to) the Digital, de Rui Torres e Friedrich W. Block;
2. Portuguese Experimental Poetry – Revisited and Recreated, de Pedro Reis;
3. flash script poex: a recodificação digital do poema experimental, de Manuel
Portela;
4. A tradução na Poesia Concreta: algumas reflexões, de Elisa Costa e Elsa
Simões;
5. Sincronicidade, Neobarroco, Releitura, de E. M. de Melo e Castro;
6. Poesia Concreta e Mídia Digital: Aproximações e diferenças entre traduções
criativas de poemas de Augusto de Campos e E. M. Melo e Castro, de Audrei
de Carvalho;
7. Aspectos quânticos do Cibertexto, de Pedro Barbosa;
8. Media digitais: novos terrenos para a expansão da textualidade, de Pedro Reis;
9. Artéria 8: metacriação e interatividade, de Fábio Oliveira Nunes.
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Transformations
in(to) the Digital
{Friedrich W. Block & Rui Torres}
Artigo co-escrito no âmbito do projecto CD-ROM da PO.EX (financiado pela
FCT através do POCI2010), a aguardar publicação nas Actas do e-poetry
2007, realizado na Univ. Paris.

Introduction
In our contribution we will discuss some projects in the field of digital poetics which
transform or recreate poetic pre-texts that were not conceived for the electronic space.
Our interest is to focus on the question of the site of digital poetics, i.e., on its
discursive or systemic affiliation. These projects of transformation imply a justification:
We derive digital poetics not primarily from theories or discourses of information and
communication technology or the digital media culture, but from theories and histories
of poetry and “language art” itself. While doing so, we do not ignore that electronic or
computer poetry is turning problems of the actual media and technological culture, as
well as its theoretical description, into poetological and artistic categories and
categorization. The perspective on art itself means, quoting from Loss Glazier (2004),[1]
“Siting the ‘poetry’ in e-poetry, which means to read digital poetics against its
poetological and historical background.”
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The examples that will be discussed refer to the tradition and evolution of language art
by means of intertextuality. We will be looking at an art which puts on stage, above all,
language itself, in a self-referential way. Ever since, poetry has been art with language
in all its dimensions. The conceptual concentration on special linguistic aspects has
lead to specific forms of language art throughout the history of poetics: the poetization
of the graphemic aspect in visual poetry, the phonetic aspect in sound poetry, or the
poetization of the grammatical aspect in combinatory and algorithmic poetry.

The connection with such “traditional” lines of language art has been recently
emphasized by the digital poetics’ discourse. This especially counts for the linking to
concrete poetry, thus involving the question of whether continuity or difference and
innovation can be registered here. Focusing on the aspect of continuity, Roberto
Simanowski (2004)[2] asks whether certain – in his view questionable – tendencies
would have survived such as the tendency to an aesthetics of the spectacle when the
pure visual, and in analogy the pure code, would be followed by a loss of meaning.
This skepticism towards the spectacle should perhaps be addressed not to codework,
but rather to some mulitmedia interactive installations. Anna Schaffner (2006, p. 17)[3]
follows the short circuit between poetics and the innovation of technology, stating that
“concrete poetry seems to have anticipated the new digital medium, where many of its
conceptual premises can be literally effectuated and realised.” On the other hand, it is
interesting how Manuel Portela (2006),[4] for example, describes concrete poetry with
concepts and terminology of digital poetics, by examining this embracing of electronic
media by concrete poets. For more than a decade Florian Cramer has also developed
his studies about poetic calculations and the imagination of the self-executing text in
this direction from the present back to ancient time.[5]

By selecting transformations which interpret the language art of predecessors, we
understand them as a contribution and a reflection of the aesthetic program of
experimental writing as it has developed since the 1950s. This is a period of time that
has witnessed the beginning of poetic movements such as Lettrism, Concrete Poetry,
and Oulipo, as well as the time of a new era of sound and visual poetry or intermedial
poetry.
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Framing digital poetics within the program of experimental writing of this period is
methodologically starting with poetological semantics. Aesthetic programs consist of
certain strategies, principles, values, working attitudes, questions and objectives which
single artistic events and manifestations orient and control with pre or post
interventions according to poetics. Programs occur in various levels of complexity
which may cross each other. They develop intrinsic values and the specifics of these
have to be indicated - usually with type or genre titles or, if required, with group or
movement names.

From the beginning, experimentation as a program concept has been intended not so
much to aid the classification of certain texts, but rather to help us orient in a certain
poetic setting repeatedly said to have the following common criteria:
•

the interest in a work being with, rather than in, the language, i.e. the
concentration on its semantics and material aspects as well as its use in
connection with other sign systems;

•

the experiment with new perception and communication media;

•

to make the processes of producing and understanding aesthetic forms a
central theme;

•

linkage and integration, and therefore also extension, of media and procedures
used in more traditional forms of art;

•

the connection of literature with other arts - particularly with contemporary
developments in the fine arts and music - and also with science and politics, the
reflection on the limits of literature / poetry / art;

•

the very rational and cognitively oriented attitude of the producers;

•

their cooperation in groups and their international integration.

Out of this setting, we suggest five conceptual principles, which have specifically
changed or expanded in digital poetics: medial self-reference, processuality,
interactivity, intermediality, and networking.[6]

vol. 2 pág. 10

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Poetic Transformations in(to) the Digital {Friedrich W. Block & Rui Torres}

The particular realization and specification of these relatively abstract concepts offers
an orientation for the description and assessment of transformations and recreations
in(to) the digital. However, the observation of modifications has to focus on both the
gestalt and the underlying idea or concept of the specific project. We have to ask
whether certain poetological problems are continuously worked out or whether new
perspectives are presented. In short, we aim at asking: Can we state re-evaluations?

This leads to certain questions related to the achievements and functions of poetic
transformations:
•

Is a certain transformation designed as an artwork or artistic project of its own?
If so, would it then be conceived to belong to the poetic program that the pretext is representing? Or could we instead observe an opposition, perhaps as
travesty or parody? Could this new work convincingly claim to be innovative or
would it rather mean a trivialization of the pre-text?

•

Is the recreation meant to be a translation or transmedialization? In these
cases, we could discuss how appropriate it was created as compared with the
pre-text.

•

Do we have to assess the transformation not as an artistic expression on its
own but as a creative reading and interpretation of the pre-text in a new
technical environment – be it for research or for didactical mediation?

We will now discuss some examples from Portugal and Germany against this
theoretical background. We offer two perspectives: an “internal” one reflects the
production aesthetics of recreations (Torres) and an “external” one discusses projects
from a reception aesthetic point of view (Block).
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Poesia Encontrada by António Aragão
António Aragão (1924-) was the organizer of many publications of experimental poetry
in Portugal. He has developed many pioneering experiences with electrography,
photocopy, collage, or image-writing, and his work, very poorly published and mostly
unavailable, is nonetheless acknowledged by all poets of the group as very innovative
and influencing.

In trying to explain his collage-poems, Aragão writes that these cases of “found poetry”
come entirely from the newspapers, claiming that the “malleability of the expression
allows for several readings.”[7] He further explains that “We supply one reading (…)
[and] we leave also to the reader the possibility to make other readings, in other words,
to do, to a certain extent, his/her poem.”[8] This openness of the original text, as well as
its projected fragmentation and accepted indeterminacy, can be well developed in
digital media, given that cybertexts can be dynamic, open and randomly generated.

Aragão also predicted that this type of poetry, based as it is on everyday reality itself,
“transforms and recreates reality in one another, an implausible one”. And he
additionally maintains that “poetry has always varied its expression. (…) The incessant
search for new and different expressions, which pervades all the arts, is tremendously
provoked by the necessity of knowing and of giving (all) realities of the human spirit.
Undoubtedly, the conquest of other expressions, instead of destroying poetry, is its way
of passing through time, and it is its continuous and inexhaustible power of
metamorphosis that confers it with validity and presence in the world.”
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Fig. 1 - Poemas encontrados de António Aragão

We believe that a work with these characteristics – impermanence, openness,
indeterminacy – can be developed in a new form of expression, in a new medium, thus
representing an interpretation of the pre-text in a new technical environment, in this
case, the Internet. In truth, these found poems are based on the incompleteness and
the indeterminacy of the text that supports them, because the text would differ
according to the changes in the newspapers, in addition to the fact that the
spatialization of the text in the collage also creates different readings and
combinations.
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For the recreation of these found poems we have used Jared Tarbel's Actionscript code
of "The Emotion Fractal", "a recursive space filling algorithm"[9] which places an
arbitrarily sized word anywhere within a given rectangular area. In this way , we expect
to put forward medial self-reference, in that the visual expressiveness of language is
used in random typographic events that occur on the page. In effect, the words and
expressions taken from online newspapers are spatialized on the screen in a random
manner, imitating the collage aesthetics that seems to be implied in Aragão’s project.

On the other hand, as Tarbel explains, the effect of this code is “a region of space
completely filled with increasingly smaller type. (…) The actual word placed is randomly
determined, taken from a predefined list of English words.” In this case, however, the
text, instead of being a copy of Aragão’s original collages, i.e., instead of being a
reproduction of the pre-text, is dynamically pulled from rss feeds of online newspapers
on the web. The result of this php script is an ever-changing, dynamic collage, different
every time it is accessed: both visually and verbally. At the same time, this recreation
reflects the poetological category of networking: the poem is live updated from web
servers, being its text dependent on those changes.

Fig. 2 - Digital rewriting of Poesia encontrada, followed by collage taken from The New York Times (18 July 2008)
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Máquina de Emaranhar Paisagens by
Herberto Helder and Pedro Barbosa
Herberto Helder (1930-) was the co-organizer, with Aragão, of the first review of
experimental poetry in Portugal, the Cadernos da Poesia Experimental (1964). His
initial experimental works are mainly influenced by the combinatory technique. In the
postscript of Electronicolírica,[10] he mentions an experience that Italian poet Nanni
Balestrini did in 1961, with early computer-generated poetry (“Tape Mark I”). Balestrini,
Helder reminds us, “choosing some fragments of ancient and modern texts, has
supplied them to an electronic calculator that, with them, organized, according to
certain combinatory rules previously established, 3002 combinations, later selected”.
Helder could have mentioned the OULIPO experiences as well. In any case, he did not
have access to a computer, like Balestrini did, neither did he have a literary context in
which to develop his ideas. And so, he practiced this technique in different ways. In his
poem “Máquina de emaranhar paisagens”, Helder freely combines fragments of the
books of Genesis and Apocalypse, as well as François Villon’s, Dante’s, Camões’ and
his own, by using combinatory processes, inter and intra-textual, of a great complexity.
And he clarifies that his method of poetic creation is stimulated by a process of
transference and combination, one from which springs a similarity with “some magic
primitive texts, some popular poetry, some medieval lyricism”,[11] thus creating a
peculiar “ritual magic formula, of which the popular refrain and the medieval parallelism
is a trace, as the ballads of the poetry of the Cancioneiros seem to illustrate”.[12] Helder
ends up concluding that “(the) combinatory principle is, indeed, the linguistic base of all
poetic creation”.[13]

These works of Herberto Helder were expanded by Pedro Barbosa (1950-) in some of
his experiments with computer-generated poetry. Barbosa has been developing poetry
with the help of computers since 1976.[14] A pioneer of computer-generated literature,
he has had, for the realization of his virtual texts, the collaboration of several
programmers, but in all of his projects the literary algorithms are of his authorship. In
harmony with the movement of dialogic relations which we have referred, among his
first cybernetic poems one can find links to the experiments abovementioned, namely
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the development of the “Máquina de Emaranhar Paisagens”. Pedro Barbosa was
proposing a “renovation of the literary experimentalism in computer-generated
literature”, envisaging the processes of transformation and transposition that the
transition of the printed to the digital entails.[15]

At the same time, his resulting virtual text is an open work: a work in movement,
incomplete and indeterminate. As with all generative literature, the virtual represents
the possibility to have many different results from the same code. And there is also a
place for the reader to interact with the text-program, by means of an active readership.

Húmus by Herberto Helder
The first publication of Herberto Helder’s Humus has the suggestive subtitle of
"Montage-poem", and in truth this is an intertextual work which uses and transforms the
“words, sentences, fragments, images, [and] metaphors” of the homonymous text of
novelist Raul Brandão. Helder explains this type of re-writing as archetypal: “there is
only one law that includes so much the world of the things as that of the imagination.
That law is the law of metamorphosis.” (1964: 5)

This intertextual poem is currently being recreated as a set of virtual texts programmed
in Actionscript which are dynamically animated, by means of random substitutions,
using the original lexicon of Raul Brandão’s Húmus, a text which was studied and
classified in terms of statistical frequency and grammatical position. These lists, which
constitute a digital fenotext, are indexed in xml lists of words, which are accessible to
the reader in many different ways.

However, this is not merely a combinatory recreation of the literary algorithm conceived
(or imagined) by Helder, given that the permutation of the text is also inscribed in the
sound generation and in the visual matrix. Every time that a word changes on the
screen, a sound and an image are also transformed into their algorithmic equivalent
new self, thus becoming a triple layer process: a calculator of interconnected
possibilities of text, sound and image. This medial self-reference is an appeal to the
concrete materiality of language, and the verbivocovisual expressiveness of language
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is explored by hypermedial means. But, perhaps most importantly, this recreation aims
at being an immersive experience, exploring intermediality, through its extensive usage
of integrated multimedia data within interface programming.

The reader can recreate these lists of words, adapting the poem to his/her own taste; s/
he can also send, whenever desired, the achieved realisations to a php server, where
they are recorded. This process of interactivity is based on networking, granting the
recreation with a possibility of collaborative writing and consequently of collective
knowledge. Moreover, as the several variations and versions of virtual readers are
archived on web servers, it is possible to send this data to rss feeders, PDAs, cellular
phones, instant messengers, or through podCasting.

Oskarine by Ulrike Gabriel and Oskar
Pastior
In 2003 software artist Ulrike Gabriel (1964-) created the Oskarine, a project which
takes in the poetry of the Romanian-German writer Oskar Pastior (1927-2006). Oskar
Pastior counts as one of the most fascinating poets of German language of the 20th
century. The dominant principle of his writing is the restricting rule of a poetic algorithm
which Pastior conceived to be textual generator. Accordingly, he renewed various old
and partly forgotten forms of combinatory poetics such as the anagram, the
palindrome, the sonnet, the sestine, the pantum or the villanelle. It isn’t a surprise that
Pastior was the only German speaking member of the international OULIPO group. As
a complement of the scriptural aspect of his work, there is also sound: Pastior’s poems
develop in a quite specific way by oral presentation, and Pastior’s voice, with its
Romanian-German accent and its individual rhythm and melody, has distinctively
coined the reception of his oeuvre.

All these aspects play an important role in the Oskarine project which Ulrike Gabriel
developed in close collaboration with Oskar Pastior. Oskarine is a poetry machine
which generates virtual Pastior poems and displays them with his voice. Gabriel
selected several of his poems with strict algorithms. These are especially the forms of
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the pantum, the sestine, and the sonnet which were programmed in Java. The pantum,
for example, is a poetic form that came from Malaysia to France about 150 years ago.
It has an open amount of stanzas of four lines each. The second and the fourth line of
a stanza appear as the first and the third line of the following stanza, while the last
stanza of the poem includes line 1 and 3 of the first stanza as line 2 and 4 to complete
the permutation. Pastior recited his particular poem which was recorded and then cut
into the units for permutation, that is to say, into audio samples. Following the
respective algorithm, the program creates numerous variations of the poem, as well as
its reading, respectively. At the same time, the program displays each selected text unit
on the screen as a nearly transparent animated line being joined by the following lines.
As the permutation continues, this visual text becomes denser and more opaque, thus
transforming itself into a scriptural image.

The interest of Gabriel and other software artists in Pastior’s poems is obviously
caused by an impression of affinity. This concerns both the self-reference and the
processuality of the self-executing text. Another crucial point is the old question of how
close the machine could come to the poet, and in exactly which respect we have to
realise the differences. The simulative aspect of the Oskarine appears to be
remarkable in the first moment. However, we have to state important differences
concerning both the methods and the concepts.

We observe an autopoetic mechanism inscribed into the pantum, the sestine, or the
sonnet. Pastior is interested in exposing himself as a subject (in the ambivalent sense
of being self and submission) to this auto-activity of language and text. Under such
constraint, his writing process aims at finding formulations which are as fine and
ingenious as possible. This is part of the play between determinacy and indeterminacy.
As distinct to the machine concept, it is not decisive for Pastior to program the
algorithm correctly. By using this algorithm, he rather tries to find and combine letters,
sounds, and words – often neologisms or new elements of the individual Pastior’s
language – in such a way that they fit together tonally, visually, and semantically. This
process results in the creation of surprising relations and tensions. For example, while
the Oskarine has to polish the cuts between the samples as clean as possible, Pastior
concentrates on such cuts in order to put them into tension and reflection. While the
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Oskarine is constantly and strictly or stubbornly permuting the units which were been
pre-fabricated by Pastior, such a process certainly belongs to the creating process of
the author, but for him it is just a method to achieve a consistent and unique result. He
rather uses the algorithm with the intention of inventing various different poetic forms,
and by working with additional rules within a cycle of poems. In brief, the machine has
a lack of imagination and it is missing the unique modulation of an individual reading.

However, to offer such a reflection on differences proves the impressive aesthetic value
of the Oskarine. Conceptually, the project doesn’t just want to simulate the author, but
to stage a game between the similarity and difference of two different generative
processes, between program and poem, between machine and author as precise as
possible. The visual poetry of the Oskarine is symbolising this game like a commentary,
by intermedially changing between word and image, chaos and order. Compared to
Pastior, Gabriel’s artistic concept is situated on another, more abstract level of
observation, but it has to do with similar questions. In the hypermedial composition of
various codes, it also presents a great mastery. In our view, this conceptual, as well as
formal, density proves this project to be a first-rank artwork on its own. And beyond, it is
an exceptional reading and interpretation of Pastior’s poetry.

Stochastische Texte by Theo Lutz and
Free Lutz by Johannes Auer
The very first computer generated text was presented in 1959. Theo Lutz (1932-), a
young student of informatics at the University of Technology (TH) Stuttgart, created
what he called Stochastische Texte (Stochastic Texts) using the Zuse Z 22 electronic
mainframe. Lutz published the result of his project as an essay in augenblick,

[16]

a

journal of aesthetics edited by his professor Max Bense (1910-1990). Bense was a
professor of philosophy and science theory as well as a writer. Since 1950 he
published pioneering contributions to a rationalistic theory of art based on semiotics
and information theory.[17] His text aesthetics from 1960 present the conceptual context
in which the Stochastic Texts were developed: the turn from idealistic subjectivity to
rationalism and objectivity of art, to a programming of the beautiful, the turn from mystic
creation to statistic innovation by “a realisation whose existence and perception is
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based on throwing dice, on a selection of frequencies. One does not change from
nothing into being but from the disorder of high entropy into the order of high
information.”[18]

These poetics were concretely realised by Theo Lutz. He programmed the “throw of
dice” as a random generator for the Z 22 which produced grammatically correct
“elementary sentences” from a storage of linguistic variables. The machine stores a
certain number of subjects, predicates, logical operators, logical constants and the
word “IST” (engl.: “IS”), coded as binary numbers. In several steps the program
calculates various random numbers which determine the selection of stored variables
to generate each sentence. The sentences were first coded as ticker tape and then
printed on a telex machine.

The nouns and adjectives stored in the machine were taken from Franz Kafka’s famous
novel Das Schloss (The Castle). It is quite interesting that neither this pre-decision was
reflected conceptually nor the fact that Lutz had corrected some miss-spellings of the
telex printout for the publication in augenblick. We suggest to call this blind spot a
latently subjective and romantic factor.

Here we see the starting point of the Free Lutz project (2005) in which net-artist
Johannes Auer (1962-) transformed the Stochastic Texts.php. The processing of
elementary sentences as they were generated on the Z 22 can now be followed on the
Internet.[19][20] Auer conceived a series of extensions. The project allows the generation
of sentences with or without the mistakes that Lutz had corrected. Additionally, the
audience can interactively invent and write nouns and adjectives and select their
gender to be integrated in the program’s writing process. As a result, the mentioned
pre-decision which had not been reflected by Bense or Lutz becomes a conceptual part
of the Free Lutz project. Hence two different forms of random generation are opposed
and networked: the calculating program and the incalculable writing activity of the
participating internet users. This aspect is supplied with another feature: Search entries
which Internet users enter into the search engine Fireball are fed into the vocabulary of
the generator in real time. Thus another text generator – the search engine including its
users and the Internet as an open writing process – is self-referentially integrated into
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the project. As follows, the project presents itself as complex networking of different
forms of text generation. Finally, Auer conceived another interesting extension when he
invited an actor to recite the sentences as soon as they appear on the screen during a
performance or a live radio broadcasting. In this way the processuality is extended to
an interaction between actor and audience, especially if the users would enter words
with a special phonetic or semantic aspect like, for example, words with a difficult
pronunciation or an obscene meaning. First of all Auer exactly re-programmed the
generator in However, for Free Lutz

By his project Auer not only honoured and made accessible the Stochastic Texts, but
he also offers to reflect the first computer text in relation to present Internet culture. The
project conceives the contemporary complexity of digital culture by the recursive
networking of several different forms of text generation and presentation. Aesthetically
we realise a conceptual fusion of algorithmic and net poetics. It is interesting that Auer
consciously integrates the subjective factor again. In doing so he raises a similar
reflection like Ulrike Gabriel’s Oskarine. In Free Lutz this reflexive subjectivity is
realised when text is generated by the performance audience or the Internet users or,
increased, as say “authentification” by the physical, vocal presence of the performing
actor. This can also be interpreted as a critical, even deconstructive reading of Bense’s
aesthetics, as a re-evaluation: The radical calculation and statistical determinacy of the
beautiful is opposed by indeterminacy and individuality. This link to Romanticism is
dialectically outlined as a latent subtext of Bense’s poetics.

Conclusion: Siting the “poetry” in epoetry
Our discussion on achievements and functions of transformations in(to) the digital
results in two perspectives:

Firstly we can observe how principles and methods which have been formulated within
the experimental poetics program really urge to be continued, extended, experienced in
electronic space. This means that forms and strategies of medial self-reference,
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processuality, interactivity, intermediality, or networking as outlined by the pre-texts
offer to develop their potential under the conditions of electronic writing. This view
especially motivates the works of Barbosa and Torres in their intertextual reference to
predecessors like Aragão and Helder.

Secondly we have shown that recreations within the program of poetic experiment lead
to new interpretations and evaluations. This counts for the poetic conditions of both the
pre-text and the project of its transformation. Assuming the general poetic staging of
self-reference of language, or of the technological and cultural conditions of language
use, we can notice a displacement of abstraction of meta-observations. And we can
further notice a displacement of poetic values. In this respect it is interesting that the
“subjective factor” (as reflexive subjectivity) becomes part of the game again. And
particularly in digital poetics it is interesting to raise the question again: Who is
speaking? Who is writing, programming, reading, viewing, reflecting, perceiving, feeling
etc. – and under which conditions?

Thus

we

can

observe

both:

continuation

and

change

simultaneously

and

complementarily in the poetic domain. From this point of view, we shall providesome
final remarks on siting the “poetry” in e-poetry:

Poetry/poiesis is a unique, flexible and dynamic mode of observation including selfobservation. It creatively intrudes on its own general autopoiesis, by presentation,
reflection, transformation, recreation, etc. Here, poiesis/poetry is the medium in which
any creative mechanisms can be simulated and observed. In this sense, poetics also
works self-referentially as technology (poietike techné). Particularly where poetics
adapts itself to the culture of technology and relates this to its own means and
procedures. It experiments with experiences on how technology literally makes sense
between determinacy and indeterminacy, restriction and openness. “Literally” means
that poetry, as language art, raises the linguisticality of the technology culture, as well
as existing and new language techniques, and acts these out, condenses and
recontextualizes them—in short, contaminates them poetically.

Poetry no longer progresses, instead, it constantly extends its possibilities. Attributes
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like e-poetry, digital, cyber, visual, sound poetry etc. represent this. These are open
concepts of orientation with which art communications organise themselves in factual,
social and temporal ways. However, genres, or object areas that are clearly,
aesthetically outlined, can hardly be defined by these concepts. Even if their academic
use occasionally tries at standardisation and institutionalisation.

Poetry, as language art, is—in keeping with Umberto Eco—art in movement, inspired
by a (renewed) performative turn. With this performance, borders within art, as well as
other communication and sense systems are constantly moved, and the works of art
and their protagonists are process orientated. In this sense poetry is not “progressive”
but rather “prozessive Universalpoesie” (‘processive universal poetry’).
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Artigo escrito no âmbito do projecto CD-ROM da PO.EX (financiado pela FCT
através do POCI2010), a aguardar publicação em Glaser, Stephanie Moore
(ed.) Claus Clüver Festschrift. Rodopi: Amsterdam and Atlanta (Outubro
2008).

Portuguese Experimental Poetry, claiming to be an avant-garde movement, arose in
Lisbon in the mid 60’s. It got its name from the title of a magazine, Cadernos de Poesia
Experimental, which became the herald of the movement. Two issues were published,
the first in 1964 and the second in 1966, organized by António Aragão and Herberto
Helder. The first issue was presented as anthological, since it included texts not only of
Portuguese poets and musicians but also Brazilian, French, Italian and English artists.
It also had a section which included poets of several epochs and tendencies, such as
Luis de Camões or Quirinus Kuhlmann, representing respectively the mannerist and
baroque aesthetics of European poetry.
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Therefore, its roots are founded in the mannerist and baroque tradition, but also in the
European avant-garde from the beginning of the 20th century (with the parole in liberta
of the futurists or the collage-poems of the dadaists, for example). We can also
emphasize, among several initial influences of the movement, the Italian avant-garde,
which António Aragão got in touch with1, and the international movement of concrete
poetry, which appeared simultaneously in Europe and Brazil in the mid 50’s. This wide
set of influences had different emphasis in the individual production of each member of
the group.

Some of those members, initially attracted by creative innovation or by the
transgressing character of the experience, diverged afterwards from the initial
movement, but others would build a poetic work in the following decades that would
allow us, not only to identify them as the main representatives of this tendency in
Portugal, but also to place them among the international representatives of similar
tendencies. This scenery explains the diversity of authors and proposals that can be
found in the two issues of the Cadernos. This is a probable reason why there wasn’t a
Manifest, but in spite of this one can find some programmatic statements, such as
these by Herberto Helder:

These writings of experimental poetry intend to assume the responsibility of stating
that, before the human conscience (witness), things and events – charged with
ambiguous energy – stimulate, to revelation, an experimental freedom which is
accomplished obviously in a polygonal sense. (…) This ambiguity, uncertainty and the
multivalent character of the real are witnessed, in the field of aesthetic representation,
by experimentation determined by adjustments and maladjustments between
imagination and reality. 2

In the Portuguese context of the 60’s, facing a government which stimulated
conservatism, isolationism and stagnation, in an epoch affected by colonial war,
censorship, repression and the persecution of dissidents, the experimentalists intended
to denounce this political and cultural situation, rebelling against the dominant speech,
which they accused of causing retrocession and alienation. Ana Hatherly (1987:
181-88) says:
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In a country with more than eight centuries of lyrical tradition, the fact that [the
experimentalists] made anti-lyrical statements and produced texts and objects as
those that they produced, which where completely against the tendencies accepted
by the establishment, was in itself an act of political subversion

If one tries to sum up the proposals developed in the texts that the experimentalists left
us, which are documented in Po.Ex: Textos teóricos e documentos da poesia
experimental portuguesa, it is possible to conclude that PO.EX opposes the
sentimentalism of traditional poetry in general and it rejects the rigidity of metrics and
rhyme. On the other hand, it proposes the objectivity and collective work, in order to
counterbalance a very much heavy heritage of psychological individualism that was
typical of the Orfeu generation. It also suggests resistance and internationalism as a
way of repudiating the nationalist Portuguese project, as well as it rejects the neorealistic ideological speech and the surrealistic automatism, proposing in their place an
approximation to a scientific approach.

The opposing vocation of the movement is then fulfilled, from an ideological point of
view, by taking part in a world-wide tendency, thus contradicting isolationism and
placing Portugal along with its contemporaneousness and, from an aesthetical point of
view, by being a subversive practice which dismantled the dominant syntactic speech.

In fact, notwithstanding the characteristics imposed by the specificity of the Portuguese
social and historical situation at that moment, the Portuguese experimental poetry can
be integrated in a world-wide context of experimentalism. Overcoming indeed the
frontiers of the countries where it was born and the limits of the idioms it used, this
poetry, which we can consider intermedia, according to Clüver (2002), Higgins (1989)
or Vos (1997), given the fact that it made use of signs beyond the verbal ones, placed
itself in a supranational level.

Besides this supra-nationality of language, these poets sought the impersonality of the
poem/object and the selection of words was made not only according to their meanings
but also to their significants. This allows Melo e Castro (1965: 24) to argue that we
move from the artistic creation to the piece of art separated from its creator and with a
universal validity.
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All this allows us to understand that the theorists of concrete poetry, for instance,
declared their desire of universalization, which was to be understood as the potentiality
of their project to abolish all kinds of boundaries and constraints, so that it could spread
all over the world. It is also important to stress here that critics also contributed, in their
way, to confirm the international character of the movement, for example, elaborating
international anthologies, mainly labelled Concrete Poetry3. A world-renowned scholar,
Claus Clüver (1987a: 113), affirms on this subject:
Concrete poetry was the first literary movement to start spontaneously in several
countries and to receive its name by intercontinental agreement; it must therefore
be considered in relation to a mainstream defined in terms of continents, not
individual cultures.

The emphasis put on the universalism seems to be inseparable from the intersemiotic
nature of this poetical practice. The raw material of intermedia poetry is the language,
or languages. Therefore, considering different national idioms is no longer relevant. In
this sense, the polyglottism of the international anthologies can be placed in a similar
level to those poems whose verbal material can not be associated with any particular
idiom. When concrete poetry announces its intention of abolishing all barriers imposed
to communication through the existence of several idioms, it idealizes to replace them
by an approach of language that does not rely uniquely upon the semantic content of
words, so that the problems which affect contemporary man world-wide can be
communicated.

Therefore, in spite of the existence of local differentiations, it is important to emphasize
the internationalization of this movement. In fact, we ascertain that not only Portuguese
authors were invited to sign international manifests, as they also are included in several
experimental, visual and concrete poetry anthologies.

The fact that this poetical project promotes the use of language in a reduced form
makes the internationalization easier. Beyond the possibility of communicating with an
objectivity identical to the scientific formula, it also reflects other uses of language, such
as advertising and mass media which are also forms of expression settled in
supranational codes.
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Concrete poetry, for instance, – according to the “Pilot-plan” (1958) – intends to speak
the language of a new era. Confronted with the technical scenery of industrial society,
the new patterns of non-verbal communication, the advertising language and the
billboards, the poem should get rid of the “metaphorical alienation”, in order to be
projected as an object in itself, and not as an interpreter of exterior objects or feelings
more or less subjective. In this context, the industrial poem/object intends to
communicate its own structure, considering the relations between the words, in an
optical and acustic organization which leads to a visual syntax (cf. A. Campos,
Pignatari e H. Campos, 1958; 1987: 156).

Practicing a poetry of brevity, of reduced construction, the constellational poetic
configuration would become an harmonious combination, a logical disposition, a
meaningful generating area, which can be seen as a strategy that stresses its tendency
towards iconicity, in such a way that it leads to the dilution of the traditional structure of
the verse. Consequently, the text displays mostly its visual features emphasizing the
typographical spot of the text or, as Ana Hatherly (1979: 95) puts it, “the visual body of
the text”.

We are then dealing with a poetics that promotes a distinct use of the word: at the
morphological level, it is used as a sign, but refusing its usual meanings and assuming
new ones motivated mostly from a sonorous or visual point of view, while, at a syntactic
level, it questions the logical structure of traditional narrative language, creating a nonnarrative linguistic area which shares its features with some non-verbal modalities of
communication.

In this sense, experimentation can be seen as a contribution to overcome an eventual
exhaustion of codes, reactivating them in order to create new mechanisms of meaning
production, not yet depleted by the use. In this process of reinvention, the aim is to
revitalize the verbal dimension of the word, as well as to enrich its capacity of
producing meaning, by exploring the sonorous and visual dimension, but in a symbolic
plan away from the mimetic representation.
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Hence, the incidence upon this totality of the verbal material accentuates the
intersemiotic character of this practice. The exploitation of the triple function (verbal,
visual and sonorous) of the elements of language, together with the negation of
traditional syntax, and consequently of the verse, implies a spatial syntax. In this
context, reading can head for several directions, giving way to the irruption of multiple
meanings, none of them prevailing over the others, so that the poems remain
continuously open.

The influence of the civilizational context can be detected in this typographical writing,
since it can be identified with the mechanical and industrial ways of writing. Considered
this way, experimental texts would reflect the depersonalization of press typographical
writing (Hatherly, 1979: 101).

In view of the prosecution of these goals, experimental poems reveal several
composition methods and techniques, such as the atomization or pulverization of the
verbal material, juxtaposition, agglutination, interpenetration, redistribution, cutout,
among many others. By using many of the above methods, poets intended to
assimilate poetry with the predominant communicational processes of their time, so
that poems could be identified with quick, condensed and direct messages, which
characterize those processes (ads, slogans, titles…) and media (telephone, radio,
television, and so forth) 4. So, as the idea of communication was then, and nowadays it
is even more, associated to speed and to the existence of effective media,
experimental poetry aspired to accommodate itself to that model.

In agreement with this intention, it would show a tendency to adopt procedures similar
to those employed in mass media, placing literature in tune with the communication
methods that were emerging at that time and providing it with an expansion to visuality,
sound and movement. This last intention was exploited mainly with the so called kinetic
poems, although print was, in this particular case, more a limitation than a fertile field.

Meanwhile, nowadays, a new instrument, the computer, has ceased to be uniquely
intended to the manipulation of numbers to evolve to an instrument suitable to multiple
forms of communication. A certain literary creation already existing in electronic
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environment emerges precisely from these new areas of application of the digital
technologies, which begin to rival with the previous technology, interfering with the
almost monopoly of the printed book. Considering these conditions, it began to be
possible to fulfil the program that Mallarmé, Apollinaire and others delineated at the
beginning of the 20th century, when they imagined that, if the potentialities of the
typographic devices were audaciously exploited, not only a visual lyricism unknown
until then could arise but also it could give way to a certain synthesis of the arts.

Experimental poetry can be seen as a step in that program, since it questions the
primacy of writing by integrating extra-linguistic elements or even by creating without
direct reference to verbal language. At the present time, the computer enlarges even
more the field of possibilities, once that it allows the production of variable and dynamic
texts. Furthermore, not only it really integrates time and movement as textual
components but also, for the first time, through interactivity, it promotes a certain type
of opening of the productive field itself, non-observed previously.

Given the introduction of inedited parameters in the general situation of writing, such as
the management of time, the interactivity and the change of essential aspects of
production, diffusion and reception, one might argue that there is a curious solidarity
between experimental poetry and the possibilities the computer offers. However, we
have to recognize that many of the operations that the machine provides could already
be found in previous poetical practices: collages, automatic writing (such as the
surrealistic technique of the “cadavre exquis”), formal games, permutation, as well as
the dream of a total poetry, synesthesical and multisensitive, that could become an
endless collective text, a work-in-progress always eluding a final shape. Nonetheless, it
seems undeniable that this horizon, determined by poetical experimentation, is in
consonance with the universe of informatics, since the computer codifies quite easily
this material composed by words, images and sounds.

In this context, concrete poets, for instance, who evoked Pound as one of their
fundamental influences, accentuated this fragmentation to a point where they drove the
printed page to its limits, when they tried, with their experiments, to establish new
relations between the reading of a text and our perception of the organization and
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control of its structures. Consequently, the topographical writing in the space provided
by the computer represents a natural extension of their work. In this sense, one might
say that a topographical writing mediated by the computer renews the innovative
intentions of a certain creative writing. This allows us to sustain that some authors have
already been writing in a topographical way, though still using print, a surface that is not
the most appropriated to that kind of writing, which finds in the computer a more
suitable support, as Bolter (1991: 132) suggests:
[T]he whole tradition of experimentation needs now to be reconsidered in the light
of the electronic medium, since each previous experiment in print suggests ways in
which writing may now break free of the influence of print.

In this sense, works developed in computer, like those of animated poetry may be
understood as an extension of experimental poetry, as well as they contribute to
confirm that the adoption of new technologies makes possible a progressive expansion
of the literary supports. This is also Kostelanetz’s opinion (1995: 45), to whom the small
rectangular page does not have to be the only possible medium for poetic language.
So, there should not be any restrictions regarding the media which can possibly
incorporate literature. This is why other tangible materials, but also film, video,
holography or computers can be supports equally valid to literature.

Considering this premise, we can sustain that today poets dispose of a large panoply of
new resources for the poetic invention. It is possible, with the help of software, not only
to choose the lettering, to select the colours, to copy, modify or paste images, but also
to integrate shapes, sound components, perspective and animation. Specially with the
new tools of virtual reality, it is possible to create dynamic audiovisual poems, so that
the bi-dimensional and static page gives its way to the screen (virtually) tri-dimensional
and dynamic. It is thus possible to go from the suggested movement of the illustrated
words (the typogram) to the real movement of the computerized words (the
videogram).

Making use of the new technological resources, experimental poetry found a space of
potential renovation, but the same happened to most forms of experimental literature in
general. So, it seems that we are witnessing a general “renovation of experimental
literature” 5.
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Donguy (1995: 221) and Balpe (apud Donguy, 1995: 226) also defend that computers
accentuate even more the notion of experimentation in poetry, since we have to
consider now also the exploitation of the potentialities of the machines in the literary
creation. This leads us to believe that the digital resources nowadays allow poets to
fulfil the dream of “textual machines”, formerly idealized in terms of intervention of
chance (Mallarmé), automatic writing (surrealism) and strategies based on constraints
(Oulipo, Cage). It was also the case of intermedia works, mixing texts, images and
sounds, as dadaists, futurists and, later on, concrete poets used to do identifying their
work as “verbivocovisual”.

This is why we defend that the effect of innovation brought to literature by computers is
relative, because writing and computers were associated in the sequence of former
experiences, which took place in the realm of printed literature and whose textual
features were likely to be wider developed in the electronic environment. Moreover,
those are to be found among the main features of electronic literature: the combinatory
strategy, the use of space, the destruction of syntax, the depersonalization of the work,
the expedient of chance and the relative absence of orientation in the poetic structure,
so that it may be (re)discovered and (re)invented every time.

In this way, the technological evolution of the late 20th century comes out as a fertile
field, not only for innovation but also for the adaptation and reinterpretation of principles
formerly announced, seeking to unveil potentialities not yet revealed. Considering all
this, we intend to reinforce the relation between experimental poetry and the digital
medium, because it seems undeniable that it is suitable for electronic treatment. As a
matter of fact, reflecting this emulation, some concrete poets, for instance, have been
interested in computers, creating digital versions of several of their poems, namely
those which presented some suggestion of movement, that is, the kinetic ones, that we
have already mentioned above 6. This leads us, with Bolter (1991: 145), to point out the
affinity between concrete poetry and the computers:
[C]oncrete poetry too was an expression of the growing dissatisfaction with the
medium of print in the 20th century. Concrete poetry too belongs in the computer;
indeed, the computer makes possible truly kinetic poetry, a poetry in which letters
and words can dance across the screen before the reader’s eyes.
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Summing up, we defended here the thesis that today the mediation of computers gets
us closer to a more effective fulfilment of aesthetic goals that were already formerly
pursued by experimental poets. In this background, a research team at Fernando
Pessoa University (including my Colleagues Rui Torres and José Manuel Torres and
myself) is idealizing and producing recreations of Portuguese experimental poems of
the 60’s. These proposals, which are still a work-in-progress, were essentially done,
until the present moment, by Rui Torres. They are related to a research project
approved and financed by the Fundação para a Ciência e Tecnologia (Foundation for
Science and Technology)7.

Beyond the adequacy of experimental poetry to electronic treatment mentioned above,
with this work we aim to approach and eventually enrich, for example, António Aragão’s
(1964: 37) programmatic statement about his “poesia encontrada” (“found poetry”),
included in the first issue of Cadernos de Poesia Experimental:
the two examples of “found poetry” that we propose here came from newspapers.
they were taken from im pro visation in the discovery of the look. the malleability of
expression allows several readings, that is, several poems can appear within the
same poem or a poem connected to another one or a different poetry reached by a
different articulation. we provide a reading – one reading that we may find more
adequate to a certain occasion and, in the manner of a transformable art, in
collaboration with the receiver, we also leave to the reader the possibility of
elaborating other readings, or of making, to a certain extent, his own poem. the
reader will really be able to find another poem as long as he engenders other
combinations, through a choice commanded by his spirit. for that he will use the
process that he enjoys the most, manipulating the text in any sense or direction.

In the present digital version, the source which feeds the automatic generation of the
words of different sizes is a list of words that belong to the original poems (in the future
we may have small sentences). This software is based on a process of algorithmic
distribution of elements in the screen. This leads to a visual display of words in the
screen, which seems quite relevant dealing with the work of a poet who gave so much
importance to the plasticity of the significant8. In the future, the texts can be fed, not by
the words that appear in the original poems, but by fragments of news titles taken from
on line newspapers. Each execution of a “found poem” is unique and unrepeatable in
visual terms, that is, it is a poem with only one page which is initiated by an aleatory
procedure of displaying words on the screen.
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Figure 1 – António Aragão’s “Poema encontrado” (“Found poem”) (1964) (in Caderno de Poesia
Experimental 1: 40)
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Figure 1A – sequence of digital recreations of Aragão’s poem. Hipermedia version by Rui Torres
(2006), using the open source programming language Actionscript, by Jared Tarbel
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In conclusion, experimentalism appears as one of the most fruitful areas when it comes
to the overcoming of the limits imposed by the theory of genre that seemed to confine
western literature. Moreover, the process of literary experimentation foregrounds the
method of its own creation by searching originality in the composing methods. Given its
intermedia nature, since it recurs to signs that are beyond the verbal dimension, we
argue that it also seems very adequate to the new digital media, which gives us the
opportunity to reinterpret and recreate experimental poems in electronic format.

Notes
1

As Aragão explains to Ana Hatherly in a letter written on the 16th of September 1975, sent
from Funchal: “Soon after my return from Italy, where I collaborated in avant-garde magazines
and socialized with avant-garde Italian poets, I met up assiduously with Herberto Helder, and
together we organized and directed graphically the first issue of Poesia Experimental.”
2

After the two issues of Cadernos da Poesia Experimental, two issues of another magazine,
Operação, were made public, both in 1967. Operação 1, with several collaborators, printed in
thick paper and presented in an exhibition. Operação 2 is exclusively composed of Ana
Hatherly’s texts. The presentation of these two issues of Operação took place in the
gallery/bookshop Quadrante, complemented by a happening and involved in a huge
controversy. It is important to stress here relevant differences between Cadernos 1 and 2 and
OperaçãoVisopoemas and the Concerto e Audição Pictórica which took place in the
gallery/bookshop Divulgação. 1 and 2. While, in the first case, the participants were quite
heterogeneous, in the second, only those who had really chosen the experimental approach
collaborated. It is also important to evoke, as equally relevant marks, the collective exhibition
3

Claus Clüver (1987a: 114) elects four international anthologies, published in the United States
between 1967 and 1970, as the most representative of the international movement of concrete
poetry: Bory (ed.), 1968; Wildman (ed.), 1969; and particularly Solt (ed.), 1970; and Williams
(ed.), 1967. Moreover, we can also mention the issue 21 of Rot, a magazine edited by Max
Bense and Elisabeth Walther, in 1965, entitled “konkrete poesie international”, which also has
an anthological character given the presence of concrete poems from several countries. We can
still add the important catalogue klankteksten / ? konkrete poëzie / visuele teksten, edited by
Liesbeth Crommelin for the Stedelijk Museum of Amsterdam, in 1971, which assembles works
of 140 authors from several countries and it also includes a record, “Concrete Sound Poetry”,
containing works of 9 poets/performers: Chopin, Dufrêne, de Vree, Cobbing, Novák, Jandl,
Heidsieck, Hanson and Johnson. Within a deeper approach, Clüver (2000: 33, 54n1) identifies
eleven international anthologies of concrete poetry published between 1965 and 1970.
4

On this subject, Jon Tolman (1982: 161) says: “The modern urban consumer, accustomed by
television and the newspaper to headlines and simplified syntax, has been conditioned to high
speed communication. In the concrete aesthetic what functions, what communicates possesses
artistic
value”.
5

For further information on how computers may equally be used to renovate verbal
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experimental literature, see Barbosa, 1998: 181-8.
For example, an electronic version of Décio Pignatari’s “organismo” (1960), with animation of
Elson Fróes (1997), can be found in: URL: http://www.ubu.com/historical/pignatari/
pignatari4.html
6

From a pragmatic point of view, the aim of this project is to produce a CD-ROM for the
divulgation of this poetry. Actually, some of the goals of the project include: to motivate new
theoretical propositions and new didactic and research methodologies, by reuniting theoretical
investigation to the development of a hypermedia product; to contribute to protect literary assets
that are progressively disappearing, creating an electronic archive of the magazines and
supplements of Portuguese Experimental Poetry of the 60s; to freely distribute the CD-ROM in
schools, universities, libraries and cultural institutions, creating the conditions to form new
politics and strategies for the use of new technologies in the divulgation of poetry; to attain new
and diverse publics, through free access to the contents of the CD-ROM, and Internet
divulgation (http://po-ex.net); to appeal to a younger public, proposing poetry readings by means
of the new digital media which they understand and enjoy.
7

The recreation in digital environment of Aragão’s poem uses the code entitled Emotion.Fractal,
developed by Jared Tarbel, using the Actionscript programming language. It is an open source
program, meaning that it is available to anyone who wants to change it, transform it and
recreate it. It is available in http://levitated.net/daily/levEmotionFractal.html. Here we can read:
“The Emotion Fractal is a recursive space filling algorithm using English words describing the
human condition. Use the Right Mouse button to Zoom In to the fractal. Reload the page for an
entirely new construct. Given a rectangular area defined by two points, that of the upper left and
lower right corners, place an arbitrarily sized word anywhere within it. Further subdivide the
remaining area into rectangles and repeat the process for each. The result is a region of space
completely filled with increasingly smaller type. A limit on the depth of the recursive call exists in
addition to reasonably limiting the size of the region to be filled (in this case, 8 square pixels or
more). An exit strategy must always be formulated in recursive construction, or the algorithm will
run endlessly until all available computational resources have been consumed. The actual word
placed is randomly determined, taken from a predefined list of English words. I particularly enjoy
this algorithm. One might say that the Emotion Fractal tells a winding tale human experience
personal to each observer.”
8
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flash script poex: a
recodificação
digital do poema
experimental
{Manuel Portela}
Artigo escrito a convite do projecto CD-ROM da PO.EX.

Neste artigo analiso as releituras digitais dos poemas experimentais contidas no
arquivo digital Po-Ex: Poesia Experimental Portuguesa - Cadernos e Catálogos (2008),
projecto desenvolvido pelo Centro de Estudos sobre Texto Informático e Ciberliteratura
(CETIC) da Universidade Fernando Pessoa. Considero, em particular, a forma como a
poética experimental é aplicada e transformada nos processos de remediação
electrónica de um conjunto de textos de E. M. de Melo e Castro, Herberto Helder,
José-Alberto Marques, Salette Tavares e António Aragão. Ao mesmo tempo em que
reconfiguram os textos através de códigos de programação específicos, as recriações
digitais revelam a complexa codificação linguística e gráfica da página impressa.
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1. O poema como escrita e
performance
A poesia experimental dos anos 60 inflectiu a auto-reflexividade característica da
estética modernista no sentido de uma crítica da discursividade com um duplo
alcance: como crítica da discursividade interior ao próprio discurso poético, isto é, a
modos de produção discursiva do poético; e como crítica de formas de discursividade
social enquanto modos de produção do sujeito e de uma determinada ordem de
representações políticas do real. Experimental, neste contexto histórico, implica
operações de crítica da língua realizadas quer através de uma sintaxe e semântica
combinatória, quer por meio da visualização e sonorização do poema. A materialidade
gráfica, diagramática e ideogramática de espacialização dos significantes na página, e
de tridimensionalização escultórica e plástica constitui-se como recurso poético
específico, redefinindo a materialidade e a forma do poema.

A valorização da materialidade acústica, aural, oral e gestual recupera a eventualidade
do poema como acontecimento temporal e temporário. Enquanto escrita, a sua
visualidade pressupõe uma voz e um corpo no corpo do poema. Num e noutro
conjunto de operações, o texto na página revela-se como mera notação ou registo de
uma interpretação poética que tem de produzir-se de novo como performance singular
através de um acto concreto de leitura. E este constitui talvez o contributo particular da
poética experimental: combinar muitos dos procedimentos modernistas e pósmodernistas – escrita processual, serialismo, aleatoriedade, fragmentação do
significante, crítica da transparência referencial da língua, auto-referencialidade do
poema, poema como acontecimento sonoro, poema como figuração visual,
objectualidade, intermedialidade, presença performativa da leitura no próprio poema –
para investigar as condições de produção de sentido, e de sentido poético em
particular, na linguagem.

O poema concreto é uma das manifestações específicas da estética experimental dos
anos 60. O poema concreto pode definir-se como poli-signo auto-referencial que, por
meio da auto-semelhança fractal entre forma gráfica e forma semântica, ambiciona
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encerrar na sua própria materialidade o seu campo de referência. Sob este ponto de
vista o poema concreto é a forma linguística do abstraccionismo e do minimalismo
nesse desejo de referir a sua própria objectualidade – ainda que os contextos externos
das palavras e das formas gráficas, muitas vezes, recoloquem os significantes no
espaço das interacções sociais de onde foram isolados. Augusto de Campos é
certamente o expoente deste procedimento de conceptualização abstracta que
estetiza os signos encerrando-os na sensorialidade da sua forma gráfica e tipográfica
como se signo e referente pudessem coincidir.

Mas há, evidentemente, outros procedimentos não menos processuais, como os que
se manifestam através da colagem aleatória ou dos chamados poemas encontrados.
Parte da poesia visual feita com materiais pré-existentes (extraída de jornais, revistas,
e de todo o tipo de materiais impressos) funciona com base na tensão entre a
significação original e a ressignificação obtida através da recontextualização. Neste
tipo de textos, ao contrário dos poemas concretos clássicos em que o texto surge
como um microcosmos pretensamente auto-suficiente, os signos conservam a sua
contiguidade com os contextos comunicacionais e discursivos de onde provêem. E
esta é uma das formas através das quais o discurso é representado dentro do poema,
isto é, como ready-made susceptível de reapropriação e reciclagem crítica. Os
«Poemas

Encontrados»

(1964)

de António Aragão

são

exemplares

nessa

ressignificação operada sobre a linguagem dos cabeçalhos da imprensa periódica.

Duas outras características formais e materiais explicam a naturalidade com que
muitos

poemas

parecem

prestar-se

a

recriações

e

releituras

digitais:

a

intermedialidade, em particular a tripla codificação verbal, visual (que é tipográfica e
topográfica) e sonora, que tende a associar a voz e a escrita em formas
grafofonéticas; e a cinematicidade, isto é, a sugestão de movimento grafémico.
Espacialidade e temporalidade são assim incorporadas no poema, propondo uma
poética da leitura e da linguagem, através da qual os textos se mostram como
produtos dos seus próprios procedimentos gerativos e dos movimentos perceptuais e
cognitivos da leitura. O texto é o lugar dos seus próprios efeitos, estruturados numa
série de ecos inter-semióticos entre os níveis fonético, sintáctico e semântico da
linguagem verbal, por um lado, e a dimensão representacional e não-representacional
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da escrita, por outro. Os efeitos miméticos e expressivos são deslocados para o
interior da linguagem e dos seus códigos e práticas, questionando os modos
discursivos de referência ao sujeito e ao mundo. Correlata dessa metatextualidade da
escrita, é justamente a tentativa de figuração da materialidade da leitura nos seus
movimentos neurológicos e mentais. A consciência dos códigos de leitura e de escrita
confere a muitos dos textos experimentais propriedades digitais.

2. O princípio da incerteza
hermenêutica
As releituras digitais da poesia experimental e concreta dos anos 60 e 70 foram, em
alguns casos, iniciadas pelos próprios autores, como aconteceu com E.M. de Melo e
Castro, na série signagens (1986-89), e com Augusto de Campos, em vários poemas
na décadas de 80 e 90 e na série clip-poemas (1999-2000). Nestas versões digitais de
textos originalmente feitos sobre papel, os múltiplos percursos de leitura são
transformados em sequências de animação, que temporizam o aparecimento e o
movimento dos caracteres, actualizando um conjunto de possibilidades combinatórias
da constelação ou do algoritmo textual original. O texto expõe-se assim enquanto
performance da sua escrita e da sua leitura: uma vez animado, torna-se claro para o/a
leitor/a a forma como o movimento das letras-enquanto-escrita reproduz no seu
algoritmo próprio as regras combinatórias da linguagem e a forma como o movimento
das letras-enquanto-leitura materializa o movimento físico e cognitivo de interpretação
da notação verbivocovisual. O/A leitor/a experimenta a materialidade da leitura e a codependência entre significação e operações semióticas e hermenêuticas particulares,
que desnaturalizam os usos pragmáticos da linguagem.

Na leitura dos «Ideogramas» (1962) de E.M. de Melo e Castro, Américo Rodrigues
interpreta como notação vocal a disposição gráfica das palavras, combinando a leitura
em linha com a leitura em coluna. O eixo sintagmático da associação sintáctica e o
eixo paradigmático da substituição lexical, enquanto propriedades estruturais da
linguagem verbal, tornam-se operadores combinatórios das sequências poéticas.
Sobre essa combinatória vocal, uma actualização possível dentro das possibilidades
codificadas pela espacialização gráfica, Américo Rodrigues insere, livremente,
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variações de intensidade sonora e variações de ritmo, sugerindo tons, ênfases,
intenções e emoções diferentes. Da mesma forma, iterações e reiterações definem
recorrências e padrões construídos pela leitura sobre o conjunto semiótico formado
pelos signos escritos e pela sua topografia. A co-dependência entre escrita e leitura
fica inequivocamente clara neste exercício: a leitura recodifica a escrita, através dos
seus protocolos próprios e da sua realização numa performance única do texto,
revelando a significação como um acontecimento singular resultante da leitura
enquanto acto material concreto.

É como se a natureza notacional da notação ficasse definida apenas a posteriori,
quando a interpretação vocal lhe atribui um valor sonoro e emotivo. No caso em que o
texto escrito é constituído apenas por traços negros e espaços em branco, o que
Américo Rodrigues faz é encontrar equivalentes vocais, pré-linguísticos, que possam
equivaler ao tracejado. A relação entre a extensão relativa do traço e a extensão
relativa dos intervalos entre traços funciona como notação livre dos tempos dos sons e
das pausas, que são interpretados livremente. Os sons agrupam-se por afinidades
articulatórias, com variações crescentes ou decrescentes no ritmo respiratório e na
projecção sonora. A relação destas variações com as variações gráficas é quase
inteiramente arbitrária, já que a sua vocalização tem também uma ordem interna que
ressignifica os sinais gráficos, como se o som precedesse e originasse a
representação gráfica. Também neste caso, a convencionalidade e a arbitrariedade do
sinal escrito depende de um acto de produção e de uma intencionalidade que se
produz através do acto de leitura enquanto ocorrência irrepetível de uma vocalização.

A voz reescreve o traço no acto de o ler. E este exercício de Américo Rodrigues revela,
neste como nos restantes ideogramas da série, a co-dependência entre leitura e
escrita: o som, tal como o sentido, funciona num loop retroalimentado entre a forma da
leitura do texto e a forma da escrita do texto. A interpretação dá sentido à notação e a
notação dá sentido à interpretação de um modo sempre assimétrico e inesgotável, que
torna a notacionalidade uma função da interpretabilidade e vice-versa. Essa parece
ser a particularidade do modo disseminativo de significação da escrita: a presença da
ausência do sentido, que tem de ser representificada a cada leitura, só pode ocorrer
através da inscrição temporal da voz do intérprete na eventualidade da sua própria
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interpretação. O registo sonoro, na sua singularidade performativa, é uma ocorrência
dessa co-dependência fenomenológica entre escrita e leitura. É como se o algoritmo
que determina a estrutura dos elementos do texto permanecesse incompleto sem a
recombinatória própria do acto de leitura.

3. A linguagem como máquina
gerativa
Em «A Máquina de Emaranhar Paisagens» (1964), Herberto Helder reescreve o
Génesis a partir da recombinação de palavras, deste modo sugerindo a coextensibilidade entre criação do texto e criação do mundo no texto, e mostrando a
atracção metafórica como forma de criação do mundo enquanto linguagem. As
palavras, nas suas recombinações metafóricas, exibem o maquinismo da linguagem,
isto é, a sua capacidade ilimitada de transferência de sentido, cuja produtividade
gerativa permite, a partir de um conjunto limitado de elementos permutáveis, evocar
toda a metamorfose da criação. A sintaxe transformacional que sustenta as
recombinações lexicais é um correlato das variações morfológicas da matéria orgânica
do mundo. Revelar o código genético do poema é revelar também o poema como
máquina auto-replicativa, capaz de expandir-se e transmutar-se de acordo com o seu
programa de instruções. Na recriação digital deste poema, Pedro Barbosa explicita o
algoritmo de emaranhar paisagens, usando o seu gerador automático «syntext» para
recombinar textos dos livros do Génesis e do Apocalipse, de François Villon, de Dante,
de Camões e de Herberto Helder.

Trata-se de formalizar o procedimento usado no texto original e programá-lo mais
explicitamente: definidas as estruturas sintácticas das frases e atribuídas às classes
de palavras o código das posições nessas estruturas, o processo combinatório pode
ser guiado por um algoritmo que escolhe sequencial e aleatoriamente palavras de
cada um dos conjuntos e as insere na sequência sintáctica. As atracções metafóricas
revelam-se como resultado do processo genético de criação textual, menos
dependente da intencionalidade de um sujeito enquanto tal do que da iterabilidade
intrínseca à própria linguagem, que, de forma paradoxal, se materializa como criadora
da criação que a cria. A propriedade auto-replicativa da vida pode reconhecer-se
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nessa propriedade gerativa da linguagem. E é justamente este modo de conhecimento
crítico da linguagem que decorre do programa anti-expressivo e anti-referencial do
poema experimental enquanto maquinismo verbal. O sujeito e o referente surgem
como funções da linguagem no seu estranho modo de apresentação e representação
do real.

A dupla articulação da linguagem explica a sua natureza digital: o código-máquina
fonológico permite suster, no nível lexical e morfológico, um sistema de diferenças que
origina o sentido. Esta revelação do código-base da língua na sua forma escrita
constitui o princípio de composição dos «Homeóstatos» (1967) de José-Alberto
Marques: dos grafemas contidos numa única linha, que pode ser a primeira ou a última
do texto, e que se repetem nas mesmas posições relativas, surgem outros lexemas e
morfemas, que se recombinam sintáctica e semanticamente. As propriedades autoreplicativas,

auto-referenciais

e

recursivas

do

código

linguístico

revelam-se

semelhantes às permutações possíveis no código electrónico. Tal como o fonemagrafema, que permite gerar uma infinidade de combinações, também o códigomáquina sustenta o nível semântico e sintáctico das linguagens de programação. A
geratividade de ambos os códigos é uma das evidências da releitura digital de Eugenio
Tisseli. Através do programa Processing, as letras vão desaparecendo a cada leitura,
explicitando a homeostase como equilíbrio dinâmico entre presença de sinal e
ausência de sinal. José-Alberto Marques, tal como fez Edwin Morgan em poemas
semelhantes, parece querer demonstrar a dupla articulação da linguagem como a
forma própria de a língua ser digital.

Na versão digital de «Dois fragmentos de uma experiância» (1966), poema de JoséAlberto Marques recriado por Rodrigo Melo, a programação consiste em acentuar a
continuidade das linhas, nas quais as letras surgiam sem espaços delimitadores das
palavras. A possibilidade de leitura, que dependia da criação de espaços que
segmentassem as palavras e reconstituíssem as hierarquias sintácticas das frases,
parece ter-se tornado ainda mais difícil nesta tradução digital. As linhas correm em
sentidos opostos e com velocidades relativas diferentes, tornando impossível perceber
mais do que alguns fragmentos de sentido. A fragmentaridade da experiência original,
cuja irrepresentabilidade era mimetizada na continuidade do texto e na dificuldade de
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decifração causada pela ausência de espaços entre palavras, surge agora transposta
para a indecifrabilidade causada pelo movimento das letras. A ânsia da experiência e a
representação como fragmento é experimentada no movimento do texto e no
movimento de leitura de um texto em movimento. O/A leitor/a não só tem dificuldade
em isolar as palavras e reconstituir as frases, como também não consegue deixar de
sentir o movimento da própria linguagem com a qual tenta produzir sentido.

A recriação de «Mapa do deserto» (1966), de E. M. de Melo e Castro, em versão de
Rui Torres, a partir de código Actionscript de Jared Tarbel, sugere igualmente os
processos permutacionais das estruturas linguísticas. Cada conjunto de letras permuta
com todas as outras do alfabeto até gerar combinações lexicalizadas, isto é, que são
reconhecidas como palavras do dicionário. Assim representado, o potencial
combinatório da escrita alfabética (tradução gráfica das permutações fonológicas)
permite perceber o código genético da língua e as possibilidades de mutação e
transformação capazes de gerarem novas palavras. As permutações estão
temporizadas e pré-definidas, mas permitem também a intervenção do cursor: clicando
sobre uma letra é desencadeada uma nova sequência de permutações, que gera
novas letras. A permutação apenas pára quando uma sequência lexicalizada se forma,
sugerindo que a palavra, isto é, o par significante-significado, é um momento de
estabilização temporária do fluxo permutativo inerente ao código linguístico.
Replicação e transformação são as duas principais consequências dessa propriedade
gerativa, com as sequências a aparecerem e a desaparecerem sucessivamente. Tratase de cartografar o genoma da língua com a sonda da escrita, no que constitui uma
extensão digital de um dos princípios da poética experimental: a co-extensibilidade
entre mundo e poema, que produz o real como o real do poema no poema, quer dizer,
das formas linguísticas e gráficas que tornam possível o seu modo de existência e de
significação.

Em «Edifício» (1962), de E.M. de Melo e Castro, a releitura digital de Rui Torres e
Jared Tarbel representa a potencialidade da forma através do potencial da estrutura
em construção. A estrutura ideogramática a evocar o betão armado (no original sobre
papel) é transformada numa dança de materiais em busca de forma: à semelhança
icónica entre estrutura gráfica e referente, característica do ideograma, a versão digital

vol. 2 pág. 48

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

flash script poex: a recodificação digital do poema experimental {Manuel Portela}

acrescenta uma imagem das potencialidades estruturais como função de uma
combinatória de materiais e de materialidades. Cimento e ferro, papel e caracteres
impressos, ecrã electrónico e animação. A tradução animada da disposição estática
torna sensorialmente perceptível o movimento de leitura contido no texto original, mas
introduzindo uma coalescência entre a materialidade dos materiais que permite
experimentar a fluidez e a arbitrariedade da estrutura enquanto construção hipotética.
Essa fluidez é também a fluidez permitida pela múltipla reinscrição num mesmo
espaço, característica do espaço de escrita electrónico. O edifício da escrita é
simulado através do potencial do desenho na manipulação das formas. Tal como
noutras animações de poemas experimentais, as decisões de animação vão no
sentido de explicitar o processo de escrita como acto vivo de pensamento e como
prótese da imaginação.

4. Uma galáxia aleatória e automática
de significantes
A dimensão digital da linguagem e da escrita alfabética enquanto dispositivos gerativos
sobressai também nas recriações digitais dos «Poemas encontrados» (1964), de
António Aragão, realizadas por Rui Torres, Jared Tarbel e Nuno Ferreira. Enquanto
releituras constituem, em simultâneo, uma análise do procedimento de composição
implícito no original e uma ocorrência da leitura enquanto procedimento algorítmico de
recombinação sígnica. Os «Poemas encontrados» (1964), sendo uma leitura, são
também uma reescrita segunda de uma escrita primeira, que expõe a natureza social
da linguagem nessa reapropriação gráfica e semântica de fragmentos de frases ou de
palavras encontradas na imprensa. O texto de António Aragão partia de uma colagem
de títulos de jornais que sugeria a infoesfera como espaço social e político de
representação colectiva. A colagem aleatória desses títulos parece referir o efeito de
alienação que torna estranhos leitor/a e escrita no próprio instante do seu encontro.
(Re)encontrar os pedaços de texto como poema é confrontar-se com a materialidade
proliferativa da linguagem tal como se manifesta na escrita impressa. É voltar a ver a
sua materialidade sígnica fora dos protocolos de leitura dos jornais e do seu modo de
produção da agenda colectiva quotidiana.
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As duas releituras digitais daquela obra adoptam estratégias diferenciadas, que
acentuam a condição temporal e temporizada da escrita na imprensa periódica. A
aleatorização combinatória das letras de imprensa nas páginas periódicas é feita, num
dos casos, através da animação em código Actionscript de Jared Tarbel sobre um
conjunto de palavras e frases pré-definidas. As diferenças no corpo, estilo e forma das
fontes tipográficas, assim como a sua progressiva sobreposição em diferentes áreas
do ecrã, com letras brancas em fundo negro, evocam na colagem indiferenciada de
títulos a colagem original. Em vez de recriar digitalmente as frases e formas originais,
aquilo que é recriado é o princípio composicional e processual de combinação
aleatória de um conjunto pré-definido de palavras e frases. Já no segundo exemplo, ao
código Actionscript de Jared Tarbel, acrescenta-se a programação PHP de Nuno F.
Ferreira e a alimentação RSS em tempo real a partir das edições em linha dos jornais
Público (Portugal), Jornal Folha de São Paulo (Brasil), Google News Brasil, New York
Times (E.U.A.), Jornal Folha de São Paulo (Brasil) - v. 2, Jornal Expresso (Portugal) e
Jornal La Vanguardia (Espanha).

O princípio combinatório de colagem de cabeçalhos de jornais é aplicado à imprensa
em linha da actualidade, usando a ferramenta RSS e a linguagem das páginas web
para construir um mecanismo de colagem digital em tempo real capaz de produzir
poemas através desse procedimento algorítmico. Descarnado do conteúdo histórico e
da referência histórica particular da colagem original, a recodificação digital produz
uma descontextualização e uma quebra das cadeias de sentido entre texto e contexto,
efeitos equivalentes aos que ocorrem no original. Aliás, esse constitui mesmo um dos
efeitos principais da colagem de António Aragão: as frases e referências originais são
abolidas ou persistem apenas como um eco, já que foram quebrados os marcadores
de coesão e de coerência discursiva que garantiam a sua função pragmática no
contexto de origem. O seu vazio significante, isto é, o seu potencial de sentido é
materializado na rede arbitrária de relações entre palavras e fragmentos de frases, que
se sobrepõem e se repetem em várias escalas e em vários pontos do ecrã, formando
nuvens de ocorrências.

Uma vez corrido todo o programa, a disposição final evoca a mancha gráfica dos
«Poemas encontrados» (1964) de António Aragão. O/A leitor/a pôde entretanto

vol. 2 pág. 50

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

flash script poex: a recodificação digital do poema experimental {Manuel Portela}

observar a formação da constelação de fragmentos de notícias, num processo
automático que revela a aleatoriedade e o automatismo da combinação final, resultado
contingente e temporário da iteração do código do programa num momento particular
sobre um corpus textual também particular. Mais ainda do que no texto de António
Aragão, o sentido surge como um acidente da leitura e dos seus processos de
preencher espaços e elipses, estabelecendo ligações ao mesmo tempo singulares e
padronizadas. Estas ligações perderam no entanto toda a hierarquia característica do
jornal ou do poema, isto é, toda a função de produzir coerência e coesão discursiva,
surgindo antes como fios semânticos descarnados e como aflorações caóticas da
proliferação da escrita num mundo saturado de letras. O negro do fundo representa
esse negativo de onde emerge uma galáxia quase ilegível de significantes, que
reconstela algoritmicamente o processo de colagem analógica do original, fazendo do
procedimento gerativo o próprio sentido do texto.

Esta constitui, de resto, uma materialização da natureza distribuída e reticular da
materialidade digital: os fragmentos que compõem o texto, como os endereços dos
ficheiros nos circuitos computacionais, têm de ser transferidos e reconstituir-se de
acordo com as propriedades do hardware e do software da máquina onde se
apresentam.

O

processo

de

alimentação

a

partir

de

sítios

de

notícias,

sobredeterminado pelo código que gera a distribuição gráfica dos fragmentos textuais
recebidos, remete também para a materialidade distribuída da reprodução electrónica
enquanto máquina de encontrar poemas. A natureza semi-determinada da disposição
gráfica final, que pode ser impressa, faz desta segunda versão digital do poema de
António Aragão uma obra ergódica e interactiva, isto é, uma obra cuja instanciação
final depende de uma intervenção do/a leitor/a, que é singular e temporária. Como
acontece noutras obras digitais, a introdução do temporalidade na escrita é feita a dois
níveis em simultâneo: como temporização pré-definida pelo código-fonte e como
temporalidade dos actos de leitura. O tempo da escrita e o tempo da leitura ganham
expressão material na animação e na interacção com essa animação mediada pelo
cursor do rato.

O motor textual torna possível ao/à leitor/a observar o processo combinatório que gera
o texto e perceber a vinculação deste processo aos automatismos das ferramentas da
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escrita electrónica. E esta talvez seja uma das diferenças fundamentais entre o original
de Aragão e a sua recriação digital: no primeiro, a associação aleatória de palavras e
expressões encontradas na imprensa contém, apesar de tudo, a marca da
historicidade particular do acto do sujeito que as «encontrou»; no segundo, a
associação aleatória é gerada por um procedimento programado, cuja historicidade
parece alheia ao sujeito humano que activa a sua geração, como se o texto se
constituísse, apesar de tudo, de uma forma independente da sua participação. E este
constitui, com efeito, um dos aspectos difíceis de conceptualizar no que diz respeito à
fenomenologia da hipermediação electrónica: a natureza semi-automática da geração
de texto, ainda que sujeita a decisões que condicionem o seu desenrolar, parece
oferecer o texto como espectáculo cinético, desligado da sua remediação interpretativa
pelo/a leitor/a. Enquanto reflexão sobre a natureza da escrita e da leitura, o poema
experimental localizou a disseminação do sentido na relação entre intervenção
semiótica e intervenção hermenêutica, chamando a atenção para a visualidade e
topograficalidade como marcadores textuais, e portanto como instruções de leitura
particulares. Neste aspecto, a recriação digital parece, por vezes, afastar-se de uma
poética da leitura característica dos textos ideogramáticos e dos textos contendo
colagens e montagens aleatórias.

5. A reescrita cinética do poema
visual
A utilização das propriedades cinéticas da escrita electrónica para operações de
releitura e reescrita de poemas experimentais torna visíveis as operações do código
de programação sobre o código gráfico que configura a linguagem do poema visual e
do poema concreto. Na remediação electrónica da página impressa, a recriação digital
dos marcadores gráficos consiste geralmente em projectar sobre o poema constelado
uma sequência de movimentos, anteriores ou posteriores àqueles que o texto
impresso configura. O original parece assim desdobrar-se num storyboard para
animação, que actualiza em determinadas sequências de apresentação os múltiplos
percursos de leitura possibilitados por um campo espacializado de significantes, que o
olhar pode percorrer de ponto em ponto, seguindo os diversos movimentos sugeridos
pela distribuição radial de letras e palavras. O potencial hermenêutico do texto original,
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isto é, as possibilidades interpretativas decorrentes da multiplicação de percursos de
leitura num espaço topológico, é convertido, graças à animação, num novo conjunto
semiótico.

Esta reconversão do hermenêutico em semiótico pressupõe a conversão de um acto
de leitura (por exemplo, um percurso dos olhos que liga certas letras ou palavras) num
acto de escrita (a apresentação explícita dessa ligação como propriedade cinética de
uma sequência animada). Esta reescrita, por seu turno, depende ainda de uma
tradução intersemiótica, que implica, entre outras coisas, a aplicação de operações
características do código cinematográfico (definição de ponto-de-vista, combinações
de planos, campo/contracampo, travellings, etc.) ao código gráfico original.
Frequentemente, esta revisualização do texto visual implica ainda a passagem de uma
representação no plano da folha para uma representação no espaço do ecrã. A
bidimensionalidade da escrita impressa dá lugar à tridimensionalidade da escrita
electrónica, acrescentando aos eixos x e y da folha de papel o eixo z da terceira
dimensão no espaço electrónico. Neste processo de transcodificação do poema
experimental é o próprio espaço electrónico que surge como o laboratório das formas
que o papel libertou. Certas operações de auto-referência e de auto-semelhança
podem agora ser trabalhadas com referência ao novo meio.

Vejamos, por último, as recriações digitais de «Transparência/Oblivion» (1964), de
E.M. de Melo e Castro, por Rodrigo Melo; de «Hipopótamos» (1964), de Herberto
Helder, por Rodrigo Melo; de «Poemas em efe» (1964), de Salette Tavares, por
Rodrigo Melo e Pedro Reis; e de «Algarismos Alfinete» (1964), de Salette Tavares, por
Rui Torres e Jared Tarbel. Em «Transparência/Oblivion» (1964), de E.M. de Melo e
Castro, o procedimento consiste em construir uma narrativa cinética, da qual o texto
visual original surja como uma espécie de versão comprimida. As letras começam por
se dispor de acordo com os eixos da versão em papel, mas excedem essa disposição,
acumulando-se de forma a sugerirem a rápida expansão explosiva e o consequente
estilhaço da matéria da linguagem. A frase «a pax evita a explosão», que no original
segue uma distribuição paralela aos eixos das letras restantes, é transformada no
culminar da sequência, oferecendo de forma explícita a mensagem anti-pacifista como
fecho textual. A sequencialização narrativa de elementos que surgem simultaneamente
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na disposição espacial no plano da página impressa é, em algumas das recriações
digitais de poemas visuais impressos, um factor de redução da complexidade
diagramática do original.

Esta redução das possibilidades combinatórias funciona, de certo modo, como um
lance hermenêutico que realiza sobre o complexo conjunto de signos verbais e visuais
um acto de interpretação singular. Daí que se apresentem também como releituras:
em muitos casos, são de facto exercícios de interpretação electrónica aplicada a um
texto escrito. Ou seja, o que vemos no écrã não é apenas o potencial das ferramentas
electrónicas como novo modo de escrita, mas igualmente a revelação que essas
ferramentas permitem fazer sobre os modos de a visualidade da linguagem escrita e
dos códigos bibliográficos produzirem sentido. A recriação de «Hipopótamos» (1964),
de Herberto Helder, transfere para o cursor do rato – que permite abrandar ou acelerar
e afastar ou aproximar os círculos de texto – parte do exercício de separação das
letras necessário para ler o texto original. Trata-se de um procedimento frequente na
reescrita digital de textos impressos: o movimento físico da leitura é transferido para o
movimento do próprio texto e o cursor realiza parte do trabalho do olhar ao intervir
sobre os conjuntos de signos de forma a torná-los legíveis. O movimento da escrita e o
movimento da leitura surgem como movimentos correlatos e co-dependentes.

Nos poemas originais de Salette Tavares, a disposição das listas de palavras é feita
em colunas: com vários sentidos de leitura, e várias fontes, estilos e corpos
tipográficos nos «Poemas em efe»; e com dois sentidos de leitura, e uma única fonte e
corpo tipográfico, em «Algarismos Alfinete». Na versão digital de «Poemas em efe»
(1964), de Salette Tavares, o movimento das palavras começadas por efe é realizado
em eixos diagonais, com velocidades relativas diferentes, originando múltiplos padrões
de sobreposição e de movimento, que sugerem as atracções fónicas e semânticas das
combinações originais. A contiguidade tipográfica entre grupos de palavras distribuídas
segundo eixos verticais e horizontais, que formam conjuntos diferenciados no texto
original, é transformada numa contiguidade reticular e radial, que, graças ao
movimento, permite aumentar as relações de contiguidade de cada elemento com os
restantes elementos do conjunto. A leitura deste texto digital reflectiria a recombinação
aleatória das palavras, obrigando o/a leitor/a a fixar-se aleatoriamente também num
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dos elementos. Perdendo embora algo do jogo com a materialidade gráfica da letra
efe do layout original, a recriação traz para primeiro plano a materialidade digital: o
cinetismo das palavras no ecrã como equivalente semiótico da topograficalidade da
distribuição estática impressa.

Na versão digital de «Algarismos Alfinete» (1964), de Salette Tavares, as palavras
originais foram reconsteladas radialmente de um modo que sugere as três dimensões,
através das diferenças relativas no corpo e na tonalidade dos caracteres, com as
palavras a sobreporem-se em quatro ou cinco planos sucessivos. As palavras estão
pré-programadas para aumentarem de dimensão e se deslocarem continuamente no
espaço em direcção ao primeiro plano da imagem até ficarem fora do enquadramento.
A este efeito cinético e cinematográfico, junta-se a possibilidade de o/a leitor/a clicar
numa das palavras, que automaticamente se desloca para a zona central da imagem,
deslocando com ela a restante constelação. Ambos os efeitos (a distribuição radial
tridimensional e a reconfiguração da posição relativa da constelação quando um dos
elementos é trazido para o centro) realizam de forma perceptualmente mais poderosa
um dos efeitos do original: a percepção da coexistência das palavras numa rede de
afinidades fonéticas e lexicais, sinalizada pela sua origem comum. Se na leitura
impressa

os

olhos

se

movem

entre

cada

uma

das

palavras

apagando

momentaneamente as outras, na leitura digital a co-presença da rede de palavras
consteladas mantém-se, mesmo quando o olhar se desloca para a palavra que
funciona temporariamente como foco central de leitura. O movimento do texto activa a
visão periférica e não permite ao olhar isolar a palavra em que por instantes se fixa.
Isto significa que o efeito de desierarquização, que apresentava as palavras como uma
partitura léxico-musical, presente no original, é acentuado nesta animação, em que
cada palavra surge como um elo de uma teia de linguagem sem centro,
simultaneamente descentrada e recentrável. Primeiros e últimos planos podem trocar
de posição num loop sem princípio nem fim.
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6. Coda-ex
Aquilo que as recriações digitais da Po-ex parecem tornar claro é que a libertação do
poema do papel e do livro (caderno, catálogo, etc.), isto é, da codificação bibliográfica,
não serve tanto para revelar as limitações da página impressa como para demonstrar
a espantosa complexidade da sua topologia e dos efeitos semióticos e hermenêuticos
dessa topologia. De tal forma que certas recriações digitais ficam aquém do potencial
de significação contido no texto de papel, contribuindo para desfazer a falsa dicotomia
entre linearidade de um meio e a multilinearidade de outro meio. Enquanto crítica dos
códigos poéticos, o poema experimental procurava justamente conhecer a
materialidade específica da mediação gráfica e da mediação linguística, isto é, dos
meios através dos quais a significação se tornava possível no corpo do poema.
Enquanto tecnologia de escrita e de leitura, os instrumentos electrónicos alargam essa
investigação através da auto-consciência dos efeitos semânticos dos seus modos
particulares de mediação.

Na recriação digital de poemas visuais podemos ver a relação entre uma função de
releitura dos originais, que revela a complexidade do código-fonte gráfico na página, e
uma função de reescrita, que explora o potencial do código-fonte computacional. Se
há propriedades que se podem considerar directamente derivadas do primeiro, outras
constituem operações formais específicas da digitalidade. Na dialéctica daquela
relação fica claro o valor prospectivo do poema experimental como antecipação de
uma nova tecnologia de escrita. Por outras palavras, não é apenas a tecnologia digital
que permite reler os textos experimentais: os textos experimentais ajudam também a
pensar a especificidade da mediação digital na sua intrínseca intermedialidade. A obra
digital «Concretus» (2002), de Tiago Gomez Rodrigues, constitui uma das melhores
demonstrações da digitabilidade do poema concreto, isto é, da relação profunda entre
os códigos computacionais e os códigos da página impressa, que permite reconhecer
na recriação digital uma extensão da máquina da escrita e da imprensa, e da
complexidade do acto de leitura.

A experimentação com os códigos de escrita e de leitura, que caracteriza o poema
experimental dos anos 60, e a experimentação com uma nova tecnologia de escrita e
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de leitura, característica da literatura electrónica dos últimos anos, ocorrem num
contexto de reconceptualização descontrutivista da escrita e da leitura, para a qual
ambas as práticas poéticas contribuem. Mais do que mero repositório, o arquivo digital
PoEx: Poesia Experimental Portuguesa Cadernos e Catálogos deve ser entendido
como parte do processo em curso de investigação das experiências e códigos da
significação. A recriação digital da poética experimental é um contributo assinalável
para esse processo.
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Ciências Humanas e Sociais da Universidade Fernando Pessoa.

1. Introdução
One of the most difficult concepts about literary translation to convey to those who
have never seriously attempted it (…) is that how one says something can be as
important, sometimes more important, than what one says.
Clifford E. Landers

A citação que figura em epígrafe neste artigo serve um duplo propósito. Apesar de não
se referir especificamente à tradução de poesia, a citação (1) resume em poucas
linhas a essência da poesia experimental, ou seja, a importância máxima atribuída ao
‘como dizer’ em detrimento, por vezes, daquilo que é dito; e (2) aponta claramente
aquela que é, talvez, a dificuldade máxima na tradução literária, que consiste na
tentativa da transposição global para uma outra língua do discurso a traduzir, sem se
centrar apenas no conteúdo como único transmissor de significado, ao contrário do
que acontece na maior parte dos outros tipos de tradução. Assim, está estabelecida a
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forma como questão crucial para os dois pólos organizadores do presente artigo: a
poesia concreta e a tradução literária.

1.1. Poesia experimental: estatuto e
questões históricas
A poesia concreta, um fenómeno literário com expressão internacional, caracteriza-se
pelo seu experimentalismo a nível formal, que corresponde a uma vontade de exprimir
de uma nova forma – não só linguística – uma nova realidade histórica e social.

Haroldo de Campos define, de forma muito clara, aquilo que é um poema concreto e
aquilo que o diferencia de um poema dito ‘tradicional’:
O poema concreto (…) é uma realidade em si, não um poema sobre… Como não
está ligado à comunicação de conteúdos e usa a palavra (som, forma visual,
cargas de conteúdo) como material de composição e não como veículo de
interpretações do mundo objectivo, sua estrutura é o verdadeiro conteúdo. (1987:
77, itálicos nossos)

Esta identificação de dois níveis de transmissão de significado – que tradicionalmente
ocupavam níveis hierárquicos diferenciados – concretiza-se, na prática, através de
métodos tão diversos que o seu agrupamento simultâneo sob a designação
abrangente ‘poesia concreta’ se torna difícil de explicar:
(…) Os poemas concretos revelam técnicas e métodos de composição muito
diversos como o ilhamento ou a atomização do material verbal, a justaposição, a
aglutinação, a interpenetração, a redistribuição, o recorte, etc (…) Esta diversidade
de materiais utilizados (sinais de pontuação, letras, sílabas, palavras, traços,
formas, cores…), assim como a variedade de instrumentos utilizados no processo
de elaboração e a multiplicidade de suportes materiais dos poemas, aliadas à
diversidade de técnicas, métodos, concepções e inclusive teorias que enformam
esta prática poética, levam à designação de múltiplos tipos de poemas concretos
como, ‘type poems’, ‘typewriter poems’, ‘kinetic poems’, ‘tape recorder poems’,
‘fonetic poems’, ‘object poems’, ‘semiotic poems’, ‘code poems’, ‘popcrete poems’,
‘poster poems’, ‘permutational poems’, ‘emergent poems’, ‘logograms’, ‘collages’,
‘montages’, etc. (Reis, 1998: 49-50).

Esta diversidade é prova visível da necessidade constante de experimentar, de dizer
diferentemente, de recortar sempre de novas formas toda a matéria constitutiva
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daquilo que queremos exprimir – de tal modo que esse ‘recorte’ acaba por ser, ele
mesmo, a mensagem a transmitir. As palavras despem-se, assim, do seu carácter
utilitário de mero mensageiro de considerações maiores, e passam a ser elas
(decompostas em todas as suas dimensões constitutivas) a razão verdadeira do
poema.

Parafraseando a citação anterior de Haroldo de Campos, o poema ‘é’ e já não se limita
a ‘querer dizer’: as palavras já não se limitam a mediar o processo de significação e
passam a ser significado, através também das suas dimensões visuais e fónicas.
Assiste-se, assim, a uma espectacularização da palavra e dos seus suportes físicos,
normalmente relegados para um segundo plano, numa vontade de mudança que
acaba por definir a essência da própria poesia: ‘[S]em dúvida que a conquista de
outras expressões, em vez de destruir a poesia, é afinal a sua maneira de caminhar no
tempo, e é o seu contínuo e inesgotável poder de metamorfose que lhe confere
valIDADE e presença no mundo. (Aragão, 1979: 36)

A palavra é estabelecida como objecto artístico, ou seja, algo que deve ser fruído, e
não apenas interrogado em busca daquilo que ela pode transmitir. O esvaziamento da
palavra enquanto símbolo é explicado da seguinte forma por António Aragão:
Os símbolos esvaziam-se, tornam-se inoperantes. A primeira fase deste ocamento
dá-se quando o símbolo se transforma em puro sinal ou num private symbolism.
Seja como for, o símbolo está em permanente desgaste. A sua maior ou menor
resistência depende da carga de ambiguidade que armazena. Abandonando a
imediatez semântica ou seja de conteúdo mais ou menos explícito, o símbolo,
dantes exposto onticamente (estética tradicional), reverte-se para o campo dos
sinais (estética actual), explodindo em pleno consumo. (…) Convém notar que
esta fusão gestáltica da evidência dos sinais com a função do objecto e o seu
desenho é necessariamente uma maneira generosa e exposta de linguagem. Sem
dúvida de linguagem polivalente e ambígua, mas linguagem, sem dúvida,
repetimos, que permite ao sinal uma pluralidade de dizeres em face das diversas
circunstâncias, e não se confina a uma única posição rígida e inalterável como até
aqui o símbolo teimosamente exigia e compartimentava. (idem: 53)

Trata-se, efectivamente, de uma poesia que só ‘é’ se for entendida na sua pluralidade,
onde todas as dimensões sejam exploradas simultaneamente, onde os movimentos
das formas de leitura tradicionais deixem de ser unívocos – como tão claramente
expõe Melo e Castro:
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Na Poesia Concreta, o fluxo sonoro é substituído por uma tensão plástica,
espacial, portanto. Por isso um poema concreto não pode ser dito nem ouvido,
mas sim visto e lido simultaneamente, de um tal modo que não se leia só, nem só
se veja. Porque só lido, ele nada nos diz – pois os seus valores imagísticos não
são directamente significativos nem descritivos. Por outro lado, se um poema é
apenas visto, nada propõe, pois as suas formas são simples – até certo ponto
elementares, e não se podem comparar com os valores plásticos, por exemplo, de
um desenho ou de um quadro. É do equilíbrio imagístico-plástico que resulta a
validade ou não validade do poema concreto. (idem: 97)

A questão que se nos coloca neste ponto pode ser formulada do seguinte modo: como
poderemos então traduzir para uma outra língua um discurso que de modo tão
exuberante celebra a palavra, as suas dimensões visuais e fónicas e os seus suportes
físicos como forma de significar, em detrimento de um conteúdo semântico que lhe é
convencionalmente atribuído? Não será este conteúdo semântico precisamente aquilo
que se pretende prioritariamente preservar e transpor ao levar a cabo um processo de
tradução? Para responder a esta questão, torna-se necessária uma breve incursão
nos domínios teóricos da tradução literária e nas dificuldades que lhe são inerentes.

1.2. A tradução literária: breves
considerações teóricas
Qualquer tradutor (seja qual for o seu domínio de especialização) é confrontado por
uma multiplicidade de opções ao realizar a sua tarefa. Um tradutor literário terá de ser
um especialista em tomar decisões a muitos níveis. Estas escolhas e opções
constituem-se como a base de uma interpretação, tão válida em si mesma – à luz das
recentes teorias sobre tradução (cf Venuti 1992; 1995) como a do autor ou a dos
outros leitores:
These attacks have undermined confidence in the author’s interpretation of what s/
he has written in favour of the multiplicity of readings by readers: the kingly or
queenly author has been dethroned and replaced by a fragmented realm of
individual readers (…). The work of literary translators implicitly and sometimes
explicitly challenges the authority of the canon, the nationalism of culture and the
‘death’ of the author. (Bush, 1998: 127)
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Como veremos, o poema que nos propomos traduzir neste artigo simboliza fielmente
esta concepção de tradução literária como um processo de interpretação fragmentado
pelos seus múltiplos leitores, chamando a atenção para o carácter colaborativo que é
exigido ao leitor como co-autor na construção de sentido. Esta reflexão sobre o
estatuto desta poesia parece ser uma metáfora feliz para o processo de tradução que
aqui levamos a cabo, já que acentua explicitamente a participação de quem lê (e,
concomitantemente, de quem traduz) em todo o processo de criação poética. O
poema, tomado em consideração com os seus elementos paratextuais (que
analisaremos posteriormente), institui-se como um metatexto, que reflecte criticamente
sobre o seu próprio estatuto discursivo e que encerra em si questões profundas sobre
aquilo que entendemos como literatura e, consequentemente, de forma implícita,
sobre aquilo que constitui um exercício de tradução literária.

1.2.1. A tradução de poesia
A tradução de poesia corresponde, sem dúvida, a um caso especial dentro do âmbito
da tradução literária, devido às características muito específicas do texto a transpor: a
linguagem poética é, talvez, a que mais se distancia da linguagem quotidiana e que,
assim, obriga a um esforço interpretativo suplementar (Connolly, 1998: 170-171). A
própria possibilidade de tradução de poesia é questionada por vários académicos,
apesar de ter vindo a ser concretizada na sua forma prática e aceite como tal desde
tempos imemoriais:
The view that it is impossible to translate poetry recognizes that it is impossible to
account for all the factors involved and to convey all the features of the original in a
language and form acceptable to the target language culture and tradition.
However, from this sobering acceptance of the difficulty involved and of the
enormity of the task comes a search for strategies whereby as much as possible of
the original poetry may be saved in the translation. (idem: 171)

Para além da questão da dificuldade inerente à descodificação / interpretação do texto
de partida, uma das dificuldades associadas a esta tarefa prende-se com restrições
associadas à forma de apresentação do resultado final: normalmente, quando se
traduz um poema, espera-se que a sua tradução resulte num outro poema que
funcione por direito próprio na língua de chegada, o que obriga a evidentes
constrangimentos formais e que se prendem, principalmente, com questões de
equivalência que se colocam a vários níveis (Lambert, 1998: 132).
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1.2.2. A tradução na poesia concreta:
experiências e ensaios
Os constrangimentos formais exigidos pela tradução de poesia são, evidentemente,
mais severos ainda quando se trata de poesia concreta. Para além da manutenção do
esquema métrico e rimático que seriam exigíveis na tradução de um poema ‘normal’,
neste caso particular temos igualmente de ter em conta os efeitos visuais
deliberadamente plasmados na própria página – que são, talvez, os maiores veículos
transmissores de significado - e sugerir modos de transposição que tentem reproduzilos de forma válida.

1.2.3. Poesia Encontrada, de António Aragão
O nosso objecto de análise, no presente caso, é constituído por um dos poemas de
Poesia Encontrada, da autoria do poeta António Aragão.

No caso dos poemas de Poesia Encontrada, existem duas concretizações de uma
abordagem específica a uma mesma forma de fazer poesia: a montagem de excertos
retirados de jornais. Aragão exemplifica, nos seus dois poemas, duas formas de extrair
leituras inesperadas a partir de pedaços do quotidiano. A articulação entre as parcelas
e a própria orientação da leitura (necessariamente não-linear) exige colaboração por
parte de quem lê. Assim, surge a hipótese de construção de múltiplos outros poemas,
de acordo com as muitas possibilidades combinatórias que se vão revelando
progressivamente e de acordo, igualmente, com o estado de espírito do leitor.

Nas palavras do autor, ‘embora se possa encontrar poesia seja onde for, esta que
agora mostramos (…) foi encontrada desprevenidamente no que lemos todos os dias’
(Aragão, 1964: 37). Esta poesia reflecte o carácter diário e transitório das vivências
quotidianas, onde o aspecto acidental é deliberadamente acentuado, marcando assim
a imprevisibilidade das combinações semânticas e até visuais – como se de um jornal
real se tratasse e, tal como nele, sugerisse leituras várias, reinventadas pela
imaginação e capricho individuais. Trata-se de uma estratégia de desafio à capacidade
de auto-reflexão do leitor relativamente a um processo do quotidiano, incitando a uma
re-leitura dos actos ‘normais’, vendo neles possibilidades insuspeitadas de criação
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(também) poética. Como Aragão afirma, ‘é uma poesia que, tirada do dia a dia de
todos os dias, achega-se ao viver ajustado do tempo e das suas modificações
acidentais, descobre-se no imprevisto dos olhos e reinventa-se no sítio exacto da
imaginação’ (idem).

Também Adam Saroyan, adoptando a perspectiva de McLuhan, que nos diz que o
meio é a mensagem (1968: 57-58) afirma que a nova poesia é mais para ser vista:
‘..new poetry isn’t going to be poetry for reading. It’s going to be for looking at.’ É este
processo que se traduz numa nova forma de olhar que tentamos descrever nas
sugestões de leitura abaixo descritas.

1.2.3.1. Leitura linear ou sequencial?
Tal como na leitura de um jornal, também neste poema nos deparamos com percursos
de leitura plurais – o que nos obriga também a opções decisivas logo no início do
processo de tradução. Temos, por um lado, a possibilidade de uma abordagem linear,
que consistiria numa leitura ‘corrida’ de todos os conteúdos, sem fazer apelo a uma
subjectividade que nos conduzisse a uma selecção de preferências temáticas. Este
processo de linearidade não corresponde, naturalmente, ao processo normal, onde os
critérios de preferência pessoal marcam, habitualmente, o ritmo e a progressão da(s)
leitura(s). Por outro lado, há a possibilidade de isolar palavras ou pequenos núcleos de
significado, seleccionados de forma (mais ou menos) aleatória, numa leitura orientada
pelas imposições das normas sintácticas da língua. Uma outra forma de leitura
possível relegaria para um segundo plano as regras da sintaxe e seria regulada pelos
diferentes tamanhos e tipos de letra que se encontram no poema. O próprio autor
sugere, a título de exemplo, um percurso de leitura deste texto, salvaguardando a
possibilidade – e a desejabilidade – de muitos outros, que poderão variar quase até ao
infinito conforme se forem alterando os sentidos e as combinatórias de cada leitura
individual.
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1.2.3.2. O processo de tradução
O pressuposto orientador do nosso trabalho fundamenta-se no facto de, não sendo
possível realizar uma leitura ‘a direito’ desta poesia, também a sua tradução não
corresponderá a um processo simples e linear, onde frase se sucede a frase,
compondo um todo coeso. Assim, numa primeira etapa, foi necessário proceder a uma
leitura individual, que aqui é apresentada como uma proposta, que não exclui a
possibilidade de outras leituras / traduções. Esta nossa leitura corresponde a uma
tentativa de fixação do texto, sem a qual não nos seria possível abordar o processo de
tradução (pelo menos na forma mais convencional de pensar poesia!)

1.2.3.3. Uma primeira leitura
Como vimos, os poemas concretos têm um forte impacto visual – que se assemelha
por vezes à força visual característica dos outdoors publicitários que povoam a nossa
vida urbana e que contêm em si exortações a algum tipo de acção, concentradas na
força de palavras-chave cuidadosamente escolhidas. Segundo Max Bense, ‘concrete
texts are often closely related to poster texts, due to their reliance upon typography and
visual effects (…) The central sign, often a word, takes on polemical or proclaiming
function.’ (1968: 73).

Neste caso, a mancha gráfica do poema assemelha-se, como já vimos, a um
‘concentrado’ de recortes de jornais, onde notícias várias, com os seus diferentes tipos
de letras, surgem amalgamadas, aparentemente de acordo com uma qualquer fantasia
individual. Esta intervenção da subjectividade, de quem procedeu à aglutinação, tornase óbvia e evidente em cortes, acrescentos e comentários que se assemelham a
apontamentos ou correcções a lápis sobre o texto impresso, assumindo assim a forma
de uma revisão tipográfica. Esta intervenção, por vezes, implica alterações de sentido
profundas em relação ao texto original. Isto acontece através da mutilação de palavras
(‘descrêem’ / ‘crêem’; ‘insensíveis’ / ‘sensíveis’), resultando no significado oposto.
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No caso de outras ocorrências do lápis do revisor, há lugar a uma intervenção de cariz
mais provocatório, onde novos e inesperados vocábulos são criados, a partir dos já
existentes. É o caso de ‘obrigado’ / ‘gado’; ‘aromas’ (?) / ‘armas’, ‘criação’ / ‘criadação’;
‘importante’ / ‘instante’. Em algumas situações, o revisor arroga-se o papel de co-autor,
de forma explícita, acrescentando ele próprio a palavra que a sua leitura individual lhe
sugere. Está neste caso o ‘se ama’, acrescentado de forma a surgir no fim, no início ou
no meio de frases já existentes e com múltiplos sentidos de leitura, potenciados por
este acréscimo, que enriquece os sentidos suscitados pela leitura. Uma outra situação
surge com o acrescento de mais um elo na cadeia sintagmática, na frase ‘na forma e
cor e nácar e fogo’, onde a intervenção é levada a cabo, também a nível fónico, devido
à repetição do elemento ‘e’.

Neste momento, colocam-se questões práticas ao tradutor, especialmente a nível da
representação gráfica do material traduzido – à semelhança do que acontece ao
próprio artista criador, o que podemos encontrar nas palavras de Mary Ellen Solt
(1968, p. 61):
But no matter how enthusiastic the poet may allow himself to become about the
potential for positive influence in the world of the new visual poem, when he gets
down to practicalities, he is confronted with certain problem inherent in his
materials. If he is going to find poetry in the visual dimensions of words, he must
learn to handle them typographically. (Solt, M. E. (ed) 1968, Concrete Poetry: A
World View, Bloomington, London: Indiana University Press, p. 61)

Num texto complexo e com múltiplos sentidos de leitura como é este, o ponto crucial é
saber por onde iniciar a tradução: o que deverá ser traduzido em primeiro lugar?
Vários critérios seriam possíveis para apoiar uma qualquer decisão neste sentido. A
nossa abordagem decidiu respeitar o processo de leitura de jornais quotidiano, que
nos parece estar subjacente ao próprio processo de criação do poema. Num jornal, o
que condiciona, numa primeira fase, a nossa leitura e selecção é a existência de
títulos em caixa alta, que nos chamam a atenção, orientam e condicionam o próprio
processo de leitura. Assim, a nossa abordagem à tradução centrar-se-á, num primeiro
momento, na transposição linguística dos grandes caracteres que se destacam no
corpo do poema, à semelhança de parangonas em páginas de jornal.
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Nesta primeira etapa, foi já necessário proceder a várias intervenções sobre o texto de
partida, de forma a respeitar os sentidos de leitura já aí presentes. Assim, tentámos
respeitar a disposição gráfica original, intervindo a nível gramatical sobre a forma
verbal de ‘reveal’. O acrescento do ‘s’ opcional permite a tripla leitura: ‘Love reveals all
things’ ou ‘Love reveals / is revealed (in) all things’, mas também ‘All things reveal / are
revealed (in) love.’ A sintaxe truncada é deliberada e intencional e permite ao leitor
suprir as preposições em falta, criando assim novos sentidos.

1.2.3.4. As fases posteriores da tradução
A nossa decisão inicial de leitura parece corresponder à decisão subjacente ao poema
proposto pelo autor, onde a proto-frase em caixa alta funciona como refrão ou leitmotiv que pontua ritmicamente todos os nódulos de significação discursivos. Assim,
pareceu-nos essencial tornar esta frase especialmente polivalente - tal como foi
demonstrado no ponto anterior – de forma a que se pudesse adequar aos vários
conteúdos desenvolvidos no poema.

Nas fases seguintes da tradução, propomo-nos seguir o percurso de leitura apontado
pelo autor, pois neste são já tidas em conta as intervenções do ‘lápis azul’ da voz
narrativa sobre o texto composto por recortes do real e que o adaptam às
necessidades do poema. Estas correcções manuscritas constituem uma explicitação a
nível visual de todo um processo de composição – mas também de tradução (que
envolve experimentação, rasura, correcção), que se encontra subjacente a qualquer
produto final, aparentemente definitivo e perfeito. Ao adoptar a leitura do autor como
texto de partida da nossa tradução, aceitamos, assim, esta demonstração das fases
processuais tornadas visíveis no resultado final.

Tentamos, igualmente, respeitar a mancha gráfica do poema, já que ela claramente
acentua diferentes nexos de significação, especialmente quando procede ao ilhamento
de determinadas palavras e expressões.

A tradução da proposta de leitura do autor colocou diversas questões prévias e que
condicionaram todo o processo subsequente. A primeira questão prendeu-se com a
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atribuição (necessariamente provisória) de sentido a cada uma das estrofes do poema
que, por sua vez, estavam já condicionadas pelo material encontrado no jornal. De
acordo com a nossa leitura, o poema constitui-se como um acumular de exemplos do
quotidiano, num desfiar de breves alusões a situações de todos nós conhecidas (os
transportes diários, o preparar de refeições, os discursos inflamados dos políticos, o
desdém e a descrença de quem já muito viu, os patrões e as suas medidas laborais, a
realidade mediada pela televisão), e que ilustram as vivências diárias – e em todas
elas o amor é revelado, e nelas se revela o amor, como repetidamente nos diz o
refrão.

Depois de estabelecida esta leitura, foi necessário intervir de forma visível em alguns
momentos, principalmente a dois níveis: (1) sintáctico, especialmente a nível do refrão,
onde nos pareceu adequada a permutação dos elementos constitutivos da frase de
modo a reforçar o ritmo ternário do poema e (2) lexical e semântico, já que algumas
palavras tiveram de ser acrescentadas de forma a, por vezes, retirar ambiguidades
excessivas; ou para encontrar expressões que funcionassem de forma equivalente em
português e inglês.

Apesar destas intervenções, optámos, sempre que possível, por manter uma grande
proximidade relativamente ao texto original, de forma a não tornar a nossa mediação
excessivamente visível e a deixar em aberto as possibilidades de leitura quase
ilimitadas previstas pelo próprio texto.

1.3. Outras reinvenções, rescritas e
adaptações de Poesia Encontrada e
conclusões
Em jeito de conclusão sobre esta experiência de tradução, pareceu-nos igualmente
pertinente fazer referência neste artigo a outros trabalhos sobre este poema levados a
cabo pelo CETIC, na medida em que envolvem também dimensões de tradução
(entendida num sentido mais lato), mas que acabam por ser complementares do
exercício que levamos a cabo neste artigo. Neste trabalho (disponível em http://po-
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ex.net, ‘Versões’), a estrutura formal do poema é reproduzida, mas o seu texto é
constantemente actualizado com recurso a material proveniente de vários jornais
online (nacionais e internacionais), originando assim vários poemas em constante
alteração e que reflectem a contemporaneidade dos conteúdos mediáticos.

Há, evidentemente, algumas diferenças conceptuais entre os dois tipos de exercício.
Em primeiro lugar, o trabalho a que se refere o presente artigo tem como objecto uma
tradução clássica ou interlinguística, onde se procura chegar a um efeito de
equivalência entre dois sistemas linguísticos diferentes (neste caso, o português e o
inglês), ambos plasmados nos suportes tradicionais do texto escrito. O trabalho com
os jornais online desenvolvido pelo CETIC poderá ser entendido como uma forma
complexa de tradução intersemiótica, onde texto apenas escrito é transposto para
texto/imagem, com um efeito de mutação constante e acelerada que lhe é permitido
pelo suporte informático onde é disponibilizado.

Por outro lado, o nosso trabalho de tradução dependeu de uma premissa-base, que é
essencial à tradução literária: a necessidade de fixação de um texto de partida, ou
seja, de delimitação de um corpus consensualmente definido como literário, sobre o
qual pudéssemos trabalhar linguisticamente para encontrar um texto de estatuto
equivalente na língua de chegada. O trabalho informático sobre este mesmo poema
por parte do CETIC baseou-se no carácter aleatório das combinatórias possíveis que
está na base da própria génese do poema, tal como enunciado pelo seu autor, assim
como na constante actualização dos conteúdos com recursos a acontecimentos do
imediato – uma actualização constante, delirante mesmo, na vertigem do seu
imediatismo mediático. O poema torna-se assim vivo e presente, sempre actual mas já
ultrapassado no momento em que a leitura se concretiza, simultaneamente presente e
passado, ‘today’s news’ e ‘old news’. Este exercício celebra a pluralidade e as
possibilidades múltiplas de leitura, enquanto o nosso exercício celebra a fixação de um
desses momentos, tão belo e tão válido como qualquer um dos outros que nele se
possam discernir. Ou seja, através destas duas formas, as funções últimas do poema
– fixação de um momento de leitura mas também abertura quase infinita do leque de
leituras possíveis - são concretizadas, oferecendo uma nova vida a um poema que nos
fala sobre a sua própria criação, expondo à observação de quem lê uma inusitada
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coexistência do lado do avesso com o lado do direito nesta complexa tessitura textual.
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Neobarroco,
Releitura
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Artigo escrito no âmbito do projecto CD-ROM da PO.EX (financiado pela FCT
através do POCI2010).

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 helénica. Entre estas 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
da informoesfera complexa em que nos encontramos.

Longe e perdidos são os tempos (século XIX), em que a história “explicava” tudo com
o seu paradigma diacrónico, e o modelo científico era o das ciências naturais, em que
a sabedoria era monocórdica. Mas um paradigma sincrónico e polifónico, de origem
comunicacional e linguística, instalou-se rapidamente no mundo desde o início da
segunda metade do século XX. E se os futuristas propunham a velocidade como a
nova deusa dos tempos modernos, as vanguardas dos anos 50/60 do século XX
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falavam já, não em ‘velocidade’, mas em ‘aceleração’ para caracterizar a passagem ao
novo paradigma linguístico, informacional e probabilístico. Leia-se o que eu próprio
escrevi em 1965 no livro A PROPOSIÇÃO 2.O1 – POESIA EXPERIMENTAL. pags.
74/75:

Quando digo que se aproxima a exaustão de uma determinada maneira de o homem
se exprimir, não faço mais do que registar um facto sobejamente comprovado em todo
o mundo e que provem directamente da já referida aceleração constante do processo
tecnológico-económico que vivemos.

Mais tarde, alguns sinais sintomáticos estudaram essas transformações, entre os
quais a publicação em 1979, de LA CONDITION POSMODERNE, de Jean-François
Lyotard que inicia assim o seu livro:
A nossa hipótese de trabalho é que o saber muda de estatuto ao mesmo tempo
que as sociedades entram na idade dita pós-industrial e as culturas na idade dita
pós-moderna. Essa passagem começou cerca do fim dos anos 50, que marca o
fim da reconstrução da Europa

e prossegue:
Em vez de traçar um quadro que seria incompleto, partiremos de uma
característica que determina imediatamente o nosso objecto: O saber científico
que é uma espécie de discurso. Ora podemos dizer que desde há quarenta anos
as ciências e as técnicas ditas de ponta se apoiam sempre na linguagem: a
fonologia e as teorias linguísticas, os problemas de comunicação e a cibernética,
as álgebras modernas e a informática, os computadores e as suas linguagens, os
problemas de tradução das línguas e a pesquisa das compatibilidades entre
linguagens-máquina, a construção das memórias e os bancos de dados, o
aperfeiçoamento de terminais ‘inteligentes’ e a paradoxologia. Eis alguns
testemunhos evidentes, e a lista não é exaustiva. A incidência destas
transformações tecnológicas sobre o saber parece certamente ser considerável,
principalmente nas suas duas principais funções: a pesquisa e a transmissão de
conhecimentos. Para a primeira um exemplo acessível é a genética que deve o
seu paradigma teórico à cibernética. Para a segunda, sabemos como a
normalização, a miniaturização e a comercialização dos aparelhos já modificaram
a aquisição, a classificação, a disponibilidade e a exploração dos conhecimentos.
É razoável pensar que a multiplicação das máquinas informacionais afecta e
afectará a circulação dos conhecimentos, tanto quanto o fez o desenvolvimento da
circulação dos homens (transportes), dos sons e das imagens (media).

Como se nota, a ideia de pós-moderno resulta de observações sociológicas que
Lyotard realizou durante o estudo das sociedades jovens canadianas e norteamericanas a partir dos anos 50, principalmente sobre o impacte das novas

vol. 2 pág. 74

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Sincronicidade, Neobarroco, Releitura {E. M. de Melo e Castro}

tecnologias nascentes. Mas o conceito rapidamente se expandiu e espalhou,
estendendo-se a todos os ramos do saber e às artes, muitas vezes aplicado
simplistamente, apenas como uma sucessão cronológica do Modernismo; ou como
uma suposta suspensão da diacronia histórica (Francis Fukuyama e o fim da História),
ou como fuga ao funcionalismo da Bauhaus, ou como libertação da teorização estética
do Modernismo nas artes; ou como desilusão perante o aparente fracasso do projecto
utópico do Iluminismo quanto ao progresso científico como promotor da felicidade dos
homens.

O próprio Lyotard em 1982 vem denunciar esses ‘abusos’ da utilização do conceito de
pós-moderno que propusera:
mas então o que é o pós-moderno? Que lugar ocupa ou não ocupa no trabalho
vertiginoso das questões propostas e nas regras da imagem da narrativa? Ele é
indiscutivelmente uma parte do Moderno. Tudo o que foi recebido apenas ontem,
deve ser questionado. Qual é o espaço que Cezanne desafia? O do
Impressionismo. O que é que Picasso e Braque atacam? Cezanne. Quais são os
pressupostos que Duchamp quebra? De que se deve fazer um quadro, seja ele
mesmo cubista. E Burem questiona esse outro pressuposto presente ainda no
trabalho de Duchamp: o lugar da apresentação do trabalho. Com uma espantosa
aceleração as gerações precipitam-se umas após outras. O trabalho só pode ser
moderno se for primeiro pós-moderno. O pós-modernismo assim entendido não é
o fim do modernismo mas sim o seu estado nascente, e esse estado é constante.

Perante a recepção um tanto superficial do conceito de pós-moderno nas artes, na
ciência e na filosofia, Lyotard vem esclarecer-nos dizendo que o prefixo ‘pos’ não
significa ‘depois de’ e mais ainda, que ele não tem uma conotação temporal, mas sim
estática: é um estado constante... e ainda mais, que é um estado constante de um
‘modernismo’ que nasce constantemente!...

A ser assim, estamos perante um nascimento que não conduz a nenhum
desenvolvimento, isto é, que não tem futuro! Daí se postula o fim do ‘princípio da
transformação’, o fim da História, o fim do Homem, o fim da Filosofia... enfim, o fim dos
“grandes discursos” e até das utopias... para tudo ficar reduzido ao ‘ennui’ de que já
falara Baudelaire, e a que antigos, desde o Problema XXX de Aristóteles, até aos
românticos chamaram de melancolia.
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Parece restar apenas uma ideia de pós-moderno a que o próprio Lyotard, noutro texto
chama de ‘etiqueta’. Uma etiqueta que pode ser colada às manifestações culturais à
volta de todo o globo terrestre. E uma ideia de crítica sem teoria em que palavras
como niilista, subjectivo, amoral, fragmentário, derrotista e outras semelhantes
aprecem como familiares. Os trabalhos dos artistas pós-modernos, em princípio não
são governados por princípios pré-estabelecidos e não podem ser julgados por
categorias exteriores às obras. É assim o fim também da ideia de crítica!

Mas uma outra argumentação é ainda possível: quem estipulou as sequências
temporais para o modernismo, isto é, os chamados ‘ismos’, foi o próprio modernismo,
concebendo essa diacronia como dialogante e comportando as rupturas de
vanguarda. Portanto se vamos considerar o pós-modernismo como uma ruptura,
estamos ainda dentro do moderno, do qual não poderemos sair por esta porta. É o nos
diz o teórico italiano Mario Perniola, no livro Emigmas, o momento egípcio na
sociedade e na arte: “Mas que época antecedeu a nossa? A resposta já recorrente é
esta: nós vivemos a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Pareceria
assente que uma filosofia do presente fosse uma filosofia da pós-modernidade:
todavia, considerar o moderno como símbolo do passado e o pós-moderno como
sinónimo do presente não significará uma permanência no interior da oposição entre
antigo e moderno que caracteriza a Modernidade? A passagem do moderno para o
pós-moderno não é pensável como o advento de uma época absolutamente nova, pois
a oposição em relação ao antigo foi precisamente o que caracterizou a Modernidade. A
situação pós-moderna poderia ser considerada como um ingresso numa época nova
apenas na medida em que a mudança se manifestasse como uma transição, um
trânsito. Encontramo-nos, assim, face a um emigma: a nova época diferencia-se
essencialmente da Modernidade apenas na medida em que não opera nenhuma
ruptura radical em relação a esta.”

É o que se observa nas vários posições artísticas e/ou culturais ditas pós-modernas
surgidos nos últimos 20 anos, tais como ‘Neo-expressionismo’, ‘antiestetas’,
‘simulacro’, ‘crítica dos objectos do quotidiano’, ‘hiperrealismo’, ‘ feminismo
posmederno’, ‘multiculturalismo’, minimalismo, mas também ‘bodyart’, ‘landart’ e
‘tecnoarte’...
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Mas ainda uma outra hipótese é proposta pelo filósofo francês Bruno Latour num
pequeno livro sintomaticamente intitulado “Jamais fomos modernos”, 1991, em que o
autor propõe a seguinte tese: os projectos e anseios do Iluminismo quanto a uma
sociedade moderna esclarecida, justa e feliz, foram traídos pelas sucessivas
revoluções políticas e industriais, pelo que o homem moderno nunca existiu, porque
nós não o soubemos realizar. Então, como poderá existir um homem pós-moderno?
questionamos nós!

O que seremos então, no início deste século XXI?

É na tentativa de resposta a esta questão que a hipótese do Neobarroco ou
Hiperbarroco, já por mim proposta (em vários textos) desde os anos 60 e 70 do século
passado, e também por Omar Calabrese em A Idade Neobarroca, 1987, encontra as
suas razões. Neobarroco, que eu voltei a propor e a desenvolver no ensaio As Fontes,
as Nuvens e o Caos, de 1991, em que, ao modo de Wolfflin, criei pares de oposições
semiológicas e polémicas, tais como:

sincronia e simultaneidade opostas a diacronia e sucessão linear

flutuação epistemológica oposta a saber autotélico e estático

fascínio e sedução opostos a controlo repressivo e autoritário

invenção e construção opostas a mimese realista

aos quais se deve juntar agora:

tecnopeia oposta a design funcional

Assim se constitui um paradigma contemporâneo para este início do século XXI,
sintetizado em cinco pares antitéticos e cuja aplicação conceptual é muito mais clara e
produtiva, que qualquer teorização pós-moderna.
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É que a TECNOPEIA é um novo termo proposto pela então aluna Teresa Labarrère, no
Curso de Pós-graduação sobre “Poesia e Tecnologia” que ministrei na PUCSP, em
1997. À semelhança dos termos propostos por Ezra Pound, Melopeia, Logopeia e
Fanopeia, para caracterizar respectivamente a projecção no cérebro da audição, do
conhecimento e da visão, o novo conceito de TECNOPEIA envolve a projecção no
cérebro, numa percepção específica, de tudo o que é produzido ou envolve a
utilização de meios tecnológicos contemporâneos, nomeadamente os informáticos.

Tal terminologia foi imediatamente por nós adoptada, pela sua elegância e rigorosa
conceituação, para caracterizar todas as obras de arte produzidas no computador ou
em processos analógicos ou digitais, estendendo-se hoje à Internet e a todas as seus
conteúdos e possibilidades quer comunicativas quer inventivas.

Assim, a tecnopeia refere-se ás 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, e
em conceitos onde o 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 que está muito patente nas invenções
artísticas geradas pelos instrumentos e processos tecnlógicos. A tecnopeia constitui-se
portanto de conceitos redefinidos de transformação, sobreposição, anamorfose,
sincronicidade, pluralidade temporal, polivalência colorística, ambiguidade conceptual,
animação objectual, hipertextualidade, interactividade, constituindo uma gramática da
releitura tecnológica, assim como todos os outros processos de invenção e tratamento
de imagens, quer textuais, quer abstractas, geométricas ou figurativas. De facto estes
quatro tipos de imagens são agora irrelevantes e desajustados, pois todas as imagens
virtuais são constituídas por pixels, unidades visuais definidas e comandados por um
código digital. É da utilização desse código digital, através dos programas instalados
no computador, que todas as imagens são originadas ou tratadas e a tecnopeia se
manifesta, pois essas imagens são caracteristicamente a marca da na nossa
percepção e da sua origem tecnológica, pois de outro modo não poderiam ser
produzidas. Podemos então falar de uma “poética do pixel”, tal como o fiz no prefácio
do meu livro de infopoemas ALGORRITMOS publicado em São Paulo, pela Musa
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Editora, em 1998.

Mas creio que será preciso estabelecer algumas ideias quanto ao conceito de
releitura. Já, desde há vários anos e em diferentes circunstâncias, venho dizendo e
escrevendo: estamos num tempo de releitura. A voga, que já não é recente, do
chamado romance histórico, parece ser disso uma evidência. Mas também a literatura
chamada “light”, penso não ser outra coisa senão a releitura já sabida desde o século
XIX, de muitos folhetins e pseudo romances de costumes. Neste caso a palavra
releitura, quase só quer dizer repetição do já escrito, lido e portanto, já sabido.

Mas o prefixo RE não é assim tão simples, já que, num contexto mais elaborado, ele
recobre uma complexidade que muitas vezes nos pode escapar, na simplicidade das
suas duas letras: R e E. Assim, constatamos que o seu significado pode variar
consoante o significado do verbo ou do substantivo a que se antepõe. É que recobrir
ou reabrir não é simplesmente cobrir e abrir uma segunda vez, o mesmo se passando
com rever e reler. Embora se mantenha uma conotação de repetição, não se trata
simplesmente da duplicação de uma acção anteriormente executada, já que rever
pode conter a conotação de emendar e reler comporta certamente uma possível outra
ou nova interpretação.

Há assim um jogo de conotações sobrepostas e contaminantes, até contraditórias, no
uso do prefixo RE. É que reler não pode ser apenas ler outra vez, pela natureza aberta
e polissémica

do acto de

leitura,

que inevitavelmente

convoca diferentes

entendimentos, abrindo ou fechando perspectivas semânticas e hermenêuticas. É que
ler é um acto híbrido, entre a razão e o sentimento, pelo qual a releitura hoje de um
texto lido ontem pode significar a chegada a uma diferente interpretação ou ter
características até de uma descoberta ou de uma invenção.

Muita da melhor metapoesia e metaficção que se praticou no último quartel do século
XX tem a marca dessa releitura inventiva.

Reler é portanto um acto polissémico, repito, que pode muito contraditoriamente ser
interpretado, conforme os olhos que relêem e o contexto em que o fazem.
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Harold Bloom, que é de certeza um dos mais altos expoentes da teoria e da crítica
literária nos Estados Unidos, tornou-se famoso principalmente pelo seu ensaio “A
angústia da influência, uma teoria da poesia” de 1973, logo traduzido para português
em Portugal e no Brasil. Trata-se precisamente do estudo das várias formas de
releitura como fundamento principal da criatividade poética contemporânea e como
caracterização das relações entre os textos dos chamados “Mestres” e dos chamados
“discípulos!”, os poetas da actualidade, mas talvez até de todos os tempos, na
sociedade ocidental, em que o mestre (raro) é o “inventor” de formas novas e o
discípulo é o “diluidor” dessas formas, segundo os conceitos bastante redutores, mas
eficazes, de Ezra Pound. É que diluição é também forma de releitura das obras dos
mestres.

A mitologia do início, que tanto fascinou a cultura germânica do século XIX, incluindo
Marx, contaminava, ainda na segunda metade do século XX, tanto as releituras
marxistas, como as teorias do já citado Harold Bloom, ou do francês Jacques Derrida,
embora de um modo diferente, mas a mitologia do fim vinha já a caminho…

Em Um mapa da desleitura Bloom adverte logo na introdução:
A influência, como a concebo, significa que não existem textos, apenas relações
entre os textos. Estas relações dependem de um acto crítico, uma desleitura ou
uma desapropriação, que um poema exerce sobre o outro (…). A relação de
influência governa a leitura assim como governa a escrita, e a leitura, portanto, é
uma “desescrita” assim como a escrita é uma desleitura. Com o prolongamento da
história literária, toda poesia se torna necessariamente crítica em verso, bem como
toda crítica se torna poesia em prosa.

Mas Harold Bloom continua:
O leitor forte, cujas leituras terão importância não só para ele como também para
outros, partilha assim dos dilemas do revisionista, que deseja encontrar sua
própria relação original com a verdade, seja em textos ou na realidade (que, de
qualquer forma, ele trata como textos), mas que também deseja abrir os textos
recebidos aos sofrimentos dele próprio, ou ao que chama de sofrimentos da
história.

Assim a noção de releitura se estende também à vida e à história… Mas
O que é revisionismo? Como a origem da palavra indica, é um redireccionamento ou
uma segunda visão, que leva a uma re-estimativa ou uma reavaliação. Podemos
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arriscar a fórmula: o revisionista se esforça por ver outra vez, de modo a estimar e
avaliar diferentemente (…). Nos termos dialécticos que empregarei para interpretar
poemas (…) rever é uma limitação, reestimar é uma substituição e redirecionar é uma
representação.

Um processo paralelo, mas profundamente diferente, é o que encontramos em Derrida
e na sua “desconstrução” como contribuição pós-estruturalista para a leitura e
interpretação de um texto.

George Steiner, entretanto observa, em Paixão Intacta: “O pós-estruturalista, o
descontrucionista, recorda-nos (com razão) que substancialmente não há diferença
entre texto original e comentário, entre o poema e a sua explicação ou crítica. Todas
as propostas e enunciações, sejam elas primárias, secundárias ou terciárias … fazem
parte de uma intertextualidade circundante.”

No entanto, Derrida nunca chegou a dar uma definição ou metodologia
desconstrucionista, precisamente porque se não trata de mais um método analógico e
redutor, mas sim de uma releitura sincrónica, circundante e amplificante …
fundamentada em autores como Marx, Husserl, mas também Nietzsche, Heidegger,
Bataille …e muitos outros filósofos, indo até aos pré-socráticos.

Derrida situa a questão desde o início:
Toda a história do conceito de estrutura … deve ser pensada como uma série de
substituições de um centro por um outro centro, como numa cadeia de
determinações de centro. Sucessivamente e de uma forma regulada, o centro
recebe diferentes formas e nomes. A história da metafísica, como a história do
Ocidente é a história dessas metáforas ou metonímias. A sua matriz determina o
SER e a presença … designados como essência, existência, substância, sujeito,
transcendência, consciência, deus, homem e assim por diante…

A desconstrução pode dizer-se ser a tentativa de abertura de um texto, seja ele qual
for, a um conjunto de sentidos e significados ou de referentes filosóficos ou centros,
usando as técnicas de leitura mais ou menos adequadas, mas geralmente procurando
pares de conceitos opostos ou de ambiguidade fluida. As releituras assim efectuadas
tendem também a ser fluidas nos seus significados imprevistos.
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Com Derrida temos primeiramente uma forte ancoragem numa visão histórica da
cultura e da sua variabilidade, muito próxima de um não determinismo, tal como ele
detecta em Marx, no seu livro “Espectros de Marx” de 1993, partindo de uma frase no
Manifesto de 1847 : “um espectro atormenta a Europa, o espectro do comunismo”. Ora
o marxismo, na sua origem, é o contrário de uma verdade estabelecida … mesmo
espectral e o pensamento de Marx é o pensamento que, para perdurar, propõe a
transformação futura das suas própria teses. Leia-se, concebe a sua própria releitura.

Mas se a tese da inevitável queda do capitalismo ocidental ainda não se realizou e
sofreu até desastrosos desvios, a tese da sociedade sem classes, continua no futuro
utópico de um re-messianismo laico que impregna a filosofia marxista desde o
Manifesto. O determinismo histórico só se manifesta com o comunismo, como doutrina
política de um poder instituído. Por isso também, contraditoriamente, a sua
caducidade.

Assim a questão do futuro fica em aberto e aberto a todas as releituras, entre elas a de
que a releitura é, em si própria, um sinal do fim da História como proposto por Hegel e
mal interpretado por Fukaiama, apressadamente, logo após a queda do muro de
Berlim. Quanto a mim, a releitura é muito mais, a manifestação do constante
questionamento do tempo, proposto por Marx, tal como é assinalado por Arnaud Spire,
quando diz que “ o grande mérito do pensamento de Marx foi o de tornar possível a
passagem de uma concepção ‘sedentária’ do pensamento comunista a uma
concepção ‘nómada’”… e por isso transformável e de releitura dialéctica, digo eu.

Mas a ideia de releitura toma um novo alento, no complexo mundo das novas
tecnologias de geração e tratamento quer do texto, quer das imagens visuais que,
abrindo

possibilidades

hipertextualidade,

nos

de

interactividade,

propõem

a

anamorfose

possibilidade

de

e

sobretudo

reescritas

de

sucessivas,

recombinatórias e estocásticas, executadas através de geradores algorítmicos,
requerendo infinitas releituras infinitas. A estas novas releituras chamaremos de
releituras tecnológicas.
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Projecto para a releitura de textos da
poesia experimental portuguesa e os
novos gêneros tecnológicos
Neste projecto, já em execução avançada, os principais textos e poemas publicados
nas revistas de poesia experimental portuguesa dos anos 60, são trabalhados através
de princípios tais como recriações, transposições e transformações, possibilitados
pelos meios tecnológicos, hardware e software adequados, constituindo assim novas
releituras inventivas que de outro modo não seriam possíveis de realizar, desvendando
significados sub-textuais, realizando tensões energéticas só potencialmente contidas
nos textos originais e revelando inesperadas situações hermenêuticas.

Trabalhos inventivos deste tipo evidenciam uma profunda transformação e mesmo a
inovação que a tecnopeia proporciona, tornando necessária uma nova conceituação e
nomenclatura dos tipos de obras de arte produzidas pelo uso dos meios tecnológicos.
Mas eles só ganham novos sentidos numa perspectiva Neobarroca de releitura
sincrónica. É assim que o ciberespaço com suas conexões em rede origina a
potenciação nas redes rizomáticas, isto é, descentradas e praticamente infinitas, onde
todas as releituras já realizadas e a realizar se podem desenvolver e re-significar.

Nos casos tratados no projecto CETIC, estamos face ao que se pode chamar de
releitura tecnológica, que baseando-se e exibindo as características heurísticas e
hermenêuticas de todas as releituras, nos revela uma outra noção de estética que
pouco ou nada tem a ver com a estética aristotélica, mesmo Kantiana ou Hegeliana:
‘da verdade, do belo e do bem’. Mas tem a ver, isso sim, com a invenção e produção
de algo que não está na Natureza, mas só o Homem pode inventar e produzir. O
homem agora potenciado com as suas invenções cibernéticas e produções
tecnológicas, para o bem ou para o mal, mas a caminho de uma finalidade, que
embora

imprecisa,

passa

por

uma

complexificação

e

uma

já

inevitável

desmaterialização, ou seja, de uma importância cada vez maior da realidade virtual e
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da hipersensibilização e leveza dos sentidos e dos sentimentos, mas também do
potencial de inteligência e da racionalização da vida, como acreditava o semiótico e
pragmático Charles Sanders Peirce, já no final do século XIX e início do século XX.

Diz Sara F. Barrena, no artigo “ La creatividad en Charles S. Peirce (Revista
Anthrtopos, nº 212, Barcelona, 2006):
A estética, pelo seu lado, é para Peirce o fundamento das outras duas ciências
(Lógica e Ética) pois assinala precisamente qual é o fim último, o summum bonum,
aquilo que é admirável por si mesmo, sem nenhuma razão ulterior para deseja-lo e
que deve presidir à nossa vida em todos os âmbitos (CP 5.36, 1903). Esse fim não
é outro senão o crescimento do que Peirce designava por ‘razoabilidade’ e
constitui o fim para o qual céus e terras foram criadas. (CP 2.122, c. 1902). A
estética assinala que se deve encarnar essa razoabilidade através das acções e
dos sentimentos, quer dizer, torná-los razoáveis. Peirce entende por ‘razão’ algo
que de algum modo nunca está completo, que vai evoluindo e que nós podemos
fazer crescer.
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Mídia Digital:
Aproximações e diferenças entre
traduções criativas de poemas de
Augusto de Campos e E. M. Melo e
Castro
{Audrei de Carvalho}
Artigo revisto a convite do projecto CD-ROM da PO.EX (financiado pela FCT
através do POCI2010), publicado inicialmente como parte de dissertação de
Mestrado da PUC-São Paulo, Brasil.

Introdução
O presente artigo procura mostrar a importância da tradução de textos criativos e seus
processos tradutórios através da análise dos poemas eis os amantes e edifício, de
Augusto de Campos e E. M. de Melo e Castro, respectivamente; e, também, da
análise de duas traduções desses textos para mídia digital.

Passado o Movimento da Poesia Concreta Brasileiro, o poeta e tradutor Augusto de
Campos volta-se para a elaboração de poemas com o uso da dos recursos
tecnológicos de cada época. Desde 1950, a poesia de Augusto de Campos sinaliza
para as tecnologias eletrônico-digitais de hoje. A começar pelo texto de abertura da
série poetamenos, no qual o poeta proclama: “mas luminosos, ou filmletras, quem os
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tivera!”

Assim como o poeta brasileiro, E. M. de Melo e Castro travou, em toda a sua trajetória,
um diálogo com a tecnologia através do uso do computador, do vídeo entre outros, na
criação de seus trabalhos artísticos. Para Melo e Castro a poesia concreta brasileira e
a poesia experimental portuguesa têm raízes diferentes:

Embora no final dos anos 50 o contacto com os poetas do grupo Noigandres de São
Paulo fosse decisivo, cedo me apercebi de que havia razões diferentes, de carácter
histórico, entre a Poesia Concreta do Brasil e a Poesia Experimental portuguesa.
Portugal, estando na Península Ibérica e pertencendo à cultura mediterrâneo-atlântica,
é um dos lugares de nascença da cultura barroca. Assim a poesia barroca, embora
esquecida durante duzentos anos, pertence às nossas raízes mais profundas. Foi, por
isso, necessário redescobrir criticamente a poesia do Barroco português para se
chegar à conclusão de que o experimental e o visual portugueses dos anos 60 têm as
suas raízes muito mais no Barroco, – recebendo assim um influxo subliminar
ideogramático de origem egípsia e mediterrânica medieval –, do que nas teorias de
Fenollosa e Ezra Pound sobre o ideograma chinês, como é o caso do Concretismo
brasileiro. [...] Considero assim, a Poesia Concreta Internacional muito mais como uma
plataforma de partida para novas invenções poéticas do que um ponto de chegada
histórico a um limite intransponível. (Castro, 2005. p.116)

Apesar disso, fica claro a afinidade entre os dois poetas ao concordarem com a
importância das novas tecnologias na criação de seus poemas. De acordo com Melo e
Castro:
... as novas tecnologias e as suas capacidades não devem ser tomadas apenas
como novos meios para realizar, de uma maneira diferente, velhas experiências e
descobertas. Elas abrem, sim, novas possibilidades e perspectivas para o trabalho
inventivo do poeta, na descoberta de novas poéticas do verbal e não-verbal, ao
encontro das aberturas perceptivas do contemporâneo e das suas vertiginosas
problemáticas vivenciais. (Castro, 2005, p.117)

A forma aqui encontrada para estabelecer uma ponte entre os poemas “concretos”
desses dois autores e aqueles produzidos já em/para mídia digital é a tradução crítica
e criativa dos mesmos para esse novo suporte.
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Podemos afirmar que existem procedimentos análogos entre a poesia práticada na
década 50 e 60, do século passado, e os poemas feitos com o auxílio do computador.
Dentre esses procedimentos, destacam-se: 1) a distribuição não linear dos signos na
página; 2) a utilização de diferentes tipos gráficos; 3) a sintaxe desmembrada; 4) a
exploração das formas geométricas; 5) as estruturas anagramáticas; 6) a incorporação
de elementos pictóricos; 7) a participação do leitor (exemplo: Caixa Preta, de Augusto
de Campos, e Objecta, de Melo e Castro); 8) uso da cor; e 9) incorporação de
processos aleatórios, entre outros.

Iniciaremos com a análise de dois momentos tradutórios: eis os amantes, de Augusto
de Campos, de 1953, e, Edifício, de Melo e Castro, de 1962. O primeiro traduzido por
mim no ano passado para mídia digital. Essa tradução criativa faz parte da dissertação
de mestrado Poesia Concreta e Mídia Digital: o caso Augusto de Campos, defendida
em setembro de 2007, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A segunda
tradução pertence ao poeta e teórico Rui Torres, que tem contribuído bastante nos
estudos sobre a Ciberliteratura, no resgate da poesia experimental portuguesa, entre
outros projetos.

Eis os Amantes de Augusto de
Campos
O poema eis os amantes faz parte da série de poemas intitulada poetamenos,
inicialmente publicada em 1953.

Toda a série é estruturada na relação entre as cores primárias e as cores secundárias.
Augusto de Campos buscou no estudo sobre cores feito pelos pintores concretos e por
Piet Mondrian (Boogie-Woogie) a base para suas criações. Outro conceito importante
para o poeta é a Klangfabernmelodie, um tipo de notação musical elaborado por Anton
Webern em que as cores servem para identificar os diferentes timbres dos
instrumentos musicais. Esse conceito tem papel fundamental para a realização do
projeto verbivocovisual, tão caro aos poetas concretos.
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Ao longo dos seis poemas nos deparamos com um tema comum: a ausência da
amada, a distância física e todas as sensações oriundas dessa separação. O próprio
nome poetamenos já lança ao leitor os indícios dessa incompletude. Esse sentimento
apresenta-se nos poemas pelo uso da cor. Entre as cores primárias (cores puras) e as
secundárias (formadas a partir de duas cores primárias) constatam-se as relações de
ausência, contraste e complementariedade.

O poema é formado por duas cores: o azul e o laranja (cor complementar). Essas
cores representam no poema a figura do poeta e da amada. Eis os amantes possui
eixo de força central, todo poema está alinhado a partir do centro da página. O tema é
o mesmo de The Extasy, de John Donne (1572-1631): a dialética se expressa nas
palavras que se fundem ou se separam. Percebemos isso no fragmento da tradução
que Augusto de Campos fez do poema:
Mas que assim como as almas são misturas
Ignoradas, o amor reamalgama
A misturada alma de quem ama,
Compondo duas numa e uma em duas. (1986, p.47)

A palavra é o corpo do outro, “cimaeu baixela” e o poema encena, espacial e
cromaticamente, a fusão dos amantes. O poema é estruturado através do método de
criação de “palavras-valises”, encontrado nos textos de James Joyce. Esse
procedimento, aliado à utilização das cores complementares, dá a sensação de fusão
entre as palavras, assemelhando-se ao ato sexual entre os amantes, como o próprio
nome do poema já diz. Esta fusão entre opostos também é verificada na oralização do
poema feita por Augusto de Campos e Lygia Azeredo, em 1953, presente no CD do
católogo da exposição Arte Concreta Paulista, de 2002. Na gravação, o poeta recita as
partes do poema grafadas em laranja, enquanto Lygia as grafadas em azul. Ao juntar a
versão oral com a versão impressa do poema, forma-se uma trama verbivocovisual
inseparável.

A proposta tradutória, elaborada a partir do poema eis os amantes, traz os mesmos
elementos do texto de partida e acrescenta o movimento e o som. Aqui temos uma
animação em que os elementos gráficos do poema seguem o movimento feito pelo
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leitor através do mouse. Para tal, foi utilizado a programação em ActionScript para
criar o efeito do texto seguir o mouse e da simulação de gravidade no texto.

Ao leitor, é dado o poder de interferir nesse movimento, porém não é permitido separar
seus elementos. Soma-se a esse procedimento a criação de “células sonoras” que
estão espalhadas pela tela e só são ouvidas quando o mouse passa sobre esses
espaços.

Com os procedimentos empregados na tradução pretende-se criar a sensação de
fusão das cores azul e laranja percebidas no texto de partida.

Edifício de E. M. de Melo e Castro
O poema visual Edifício faz parte da série Ideogramas, de 1962, em que Melo e Castro
mais aproxima seu trabalho da Poesia Concreta Internacional.

O poema é formado apenas de duas palavras: cimento e ferro. Tais palavras
representam os elementos mais utilizados na construção civil. O uso dessas palavras
no poema se dá de várias maneiras: no sentido correto, de trás para frente (efeito de
espelhamento), com a repetição da letra f e o, e, com espaçamentos entre as letras
diferentes. Além disso, constatamos a existência de dois eixos, um horizontal e outro
vertical, que se cruzam em vários pontos formando uma estrutura que assemelha-se
com o esqueleto de um edifício.

A versão hipermídia do poema Edifício, feita por Rui Torres, recebeu o nome de
Monumento e foi criada a partir do código ActionScript de Jared Tarbel, designer e
programador.

Nessa tradução criativa houve a preocupação em transformar a rigidez do texto de
partida em uma leitura mais fluída, através do movimento e da interação do leitor com
o uso do mouse. Aqui, o movimento das palavras ferro e cimento é regido pela posição
do cursor, quando ele está posicionado no centro da tela o movimento é lento e, se
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posicionado nas extremidades a velocidade das palavras aumenta.

Podemos afirmar que a utilização do movimento, a simulação de profundidade e
gravidade, através do código ActionScript, dão ao poema traduzido características
opostas ao texto de partida. No lugar do duro, reto e estático temos um poema que
flutua na tela, que aparenta leveza. Ao invés de seqüência fixa de palavras temos aqui
a aleatoriedade das palavras ferro e cimento, tais procedimentos promovem uma nova
leitura do poema de Melo e Castro.

Após as análises apresentadas das recriações de poemas concretos/visuais iremos, a
seguir, refletir sobre as teorias da tradução de textos criativos.

Tradução intersemiótica, recriação ou
transcriação
O estudo da tradução de textos criativos entre diferentes mídias foi abordado por
teóricos como: Roman Jakobson, Walter Benjamin, Julio Plaza e Haroldo de Campos.
Porém, ainda pairam incertezas quanto ao limite entre tradução e criação de um novo
texto.

Para o poeta, tradutor e crítico, Haroldo de Campos, “a tradução de poesia é um
problema teórico-prático ou uma práxis teórica: só fazendo é que você pode meditar
sobre o fazer. É um fazer reflexivo no qual a teoria e a práxis se alimentam
mutuamente.” (2001. p.36)

Nas próximas páginas, trataremos das teorias que acompanham a tradução
intersemiótica. O primeiro teórico a utilizar essa terminologia foi Roman Jakobson. Em
Aspectos Lingüísticos da Tradução, publicado inicialmente em 1959, Jakobson nos
leva a pensar a tradução como um fato semiótico. Ele divide a tradução em três tipos:
intralingual, interlingual e inter-semiótica. Segundo Jakobson:

vol. 2 pág. 90

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Poesia Concreta e Mídia Digital (...) {Audrei de Carvalho}

Distinguimos três maneiras de interpretar um signo verbal: ele pode ser traduzido em
outros signos da mesma língua, em outra língua, ou em outro sistema de símbolos
não-verbais. Essas três espécies de tradução devem ser diferentemente classificadas:
1) A tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na interpretação
dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua.
2) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na interpretação
dos signos verbais por meio de alguma outra língua.
3) A tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação dos
signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais. (2005, pp.64-65)

Elegemos a perspectiva de Haroldo de Campos, “a tradução como uma forma
privilegiada de leitura da tradição” (apud OLIVEIRA, 2003, p.94), como aquela que
soube sintetizar, criticamente, o conceito de tradução elaborado por pensadores como
Benjamin, Pound e Jakobson.

Como já mencionamos, existem vários autores que abordam a tradução. Esses
teóricos, principalmente Haroldo de Campos, tiveram como base, em maior ou menor
grau, A Tarefa do Tradutor, de Walter Benjamin.

Para Benjamin, é no original que encontramos a chave para a tradução bem-sucedida.
De acordo com o autor: “Translation is a mode. To comprehend it as mode one must
go back to the original, for that contains the law governing the translation: its
translatability.” (1981, p.70)

Benjamin também afirma que a tradução é “a transposição de uma língua para a outra
por meio de um continuum de transformações. São espaços contínuos de
transformação, e não regiões abstratas de igualdade e de similaridade que a tradução
atravessa.” (apud LAGES, 2002, p.202)

A afirmação acima é semelhante ao pensamento de Lotman encontrado em Sobre
algumas dificuldades de princípio na descrição estrutural de um texto, no qual toma
emprestado de Tinianov as seguintes palavras:
A unidade da obra não é uma totalidade simétrica fechada, mas um todo dinâmico
que se desenvolve; entre seus elementos não existe nenhum signo estético de
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igualdade ou de adição, mas há sempre um signo dinâmico de correlação e
integração. A forma da obra literária deve ser compreendida como dinâmica. (apud
LOTMAN, 1979, p.131)

A partir de Lotman, Haroldo de Campos conclui que ao traduzimos um texto, estamos
traduzindo também toda a série cultural. Segundo ele: “Tradução como transcriação e
transculturação, já que não só o texto, mas a série cultural (o “extra-texto” de Lotman)
se transtextualizam no imbricar-se subitâneo de tempos e espaços literários diversos.”
(CAMPOS, H. 1976, p.10)

Com efeito, a constatação de que “em poesia, as equações verbais são elevadas à
categoria de princípio construtivo do texto”(p.72), leva Jakobson a concluir que a
poesia é intraduzível. De acordo com o teórico:
a poesia, por definição, é intraduzível. Só é possível a transposição criativa:
transposição intralingual - de uma forma poética a outra -, transposição interlingual
ou, finalmente, transposição inter-semiótica - de um sistema de signos para outro,
por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. (2005,
p.72)

Podemos considerar como falha a tentativa de tradução da poesia, pois dela
pressupõe a multiplicidade de sentidos, da mesma forma que a obra aberta encontrase em constante transformação.

Da mesma forma, ao afirmar que tradução é forma, Benjamin termina por aceitar a
impossibilidade de tradução.

Uma tradução já não é mais o texto original, passado, e não chega ainda a ser um
novo texto, completamente autônomo, pois ainda se vincula, de alguma forma, ao
texto a partir do qual foi criada. Como o tempo, uma tradução é caracterizada por uma
certa instabilidade, uma vez que se define como mediadora, não apenas entre duas
culturas espacialmente distantes, mas também entre dois momentos históricos
diversos. A tradução ocupa um espaço de passagem, no qual não se fixam momentos
cristalizados, identidades absolutas, mas se aponta continuamente para a condição
diferencial que a constitui. Simultaneamente excessivo e carente, poderoso e
impotente, sempre o mesmo texto e sempre um outro, o texto de uma tradução ao
mesmo tempo destrói aquilo que o define como original - sua língua - e o faz reviver
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por intermédio de uma outra língua, estranha, estrangeira. (apud LAGES, 2002, p.215)

Essa impossibilidade produz a necessidade de uma tradução que seja paralela ao
texto de partida. Para Haroldo de Campos: “A tradução é também uma persona
através da qual fala a tradição. Neste sentido, como a paródia, ela é também um
'canto paralelo', um diálogo não apenas com a voz do original, mas com outras vozes
textuais.” (2005, p.191)

No texto Da Tradução como criação crítica, encontramos em Haroldo de Campos a
preocupação com o conceito de recriação. De acordo com ele:
tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma,
porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais recriável,
mais sedutor enquanto possibilidade aberta à recriação. Numa tradução dessa
natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja,
sua fisicalidade, sua materialidade mesma. [...] O significado, o parâmetro
semântico será apenas e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa
recriadora. Está-se, pois no avesso da chamada tradução literal. (2004, p.35)

Haroldo de Campos não só acredita na tradução como recriação do texto como
também que os textos difíceis detêm as melhores possibilidades para a tradução
criativa. De acordo com ele:
... quanto mais difícil ou mais elaborado o texto poético, mais se acentuaria aquele
traço principal da impossibilidade da tradução. No caso da recriação, dar-se-ia
exatamente o contrário: 'quanto mais inçado de dificuldades esse texto, mais
recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação.' [...] Eu não
conhecia àquela altura, o lema de Lezama Lima: 'Sólo lo difícil es estimulante',
mas ele corresponderia ponto por ponto à minha concepção do traduzir como recriação. (1987, p.60)

Augusto de Campos fala, em seu último livro de traduções Poesia da recusa, sobre o
significado da tradução e a importância dos textos por ele traduzidos:
... meu lema é oferecer ao público somente aqueles poemas que efetivamente
continuem poemas depois de traduzidos. Daí a necessidade de captar, além da
sua forma, a sua 'alma', o que traz para o tradutor o problema de identificar-se
com o texto e abdicar de uma programação inteiramente premeditada. [...] Tratase, pois, de uma intervenção seletiva, inevitavelmente idiossincrática, dentro dos
parâmetros conceituais propostos. (2006, p.17)

A seleção dos textos a serem traduzidos é fundamental. Essa preocupação com a
escolha ocorre porque esses textos modificam os textos futuros, assim como os
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últimos modificam os textos do passado. Borges afirma que:
A verdade é que cada escritor cria os seus precursores. A sua obra modifica a
nossa concepção do passado como há de modificar a do futuro [...] Pode-se dizer
que uma nova obra decisiva ou um novo movimento artístico propõem um novo
modelo estrutural, à cuja luz todo o passado subitamente se reorganiza e ganha
uma coerência diversa. (apud CAMPOS, H. 1976, p.21)

Nesse sentido, é interessante mencionar a importância do suporte, principalmente, a
mídia digital para a tradução. Para Julio Plaza (2001, p.115), “toda 'nova tecnologia' é,
inicialmente, tradutora e inclusiva das linguagens anteriores”. Segundo ele: “A
transposição de um signo estético num meio determinado para um outro meio
tecnológico deve obedecer os recursos normativos (signos de lei) do novo suporte,
seus sistemas de notação. [...] Assim, todo suporte declara e impõe suas leis que
conformam a mensagem.” (p.109)

Para finalizar, resta esclarecer que, a “tarefa do tradutor” é transpor o texto traduzido
para um novo contexto histórico e lingüístico, ou seja, reescrever o texto em outra
mídia, para num novo público com percepções diferentes daqueles que receberam o
texto de partida como criação. Ao mesmo tempo, o tradutor deve lidar com a
pluralidade de sentidos que o texto de partida carrega, não somente as internas, mas
também aquelas do ambiente em que foi criado. Para nós, as recriações de textos
criativos proporcionam uma experiência múltipla de leitura desses textos, pois, através
da recriação, é possível sobrepor várias versões de um mesmo texto.

Conclusão
Ao optar por um trabalho teórico e também prático, procuramos apontar a importância
dos textos que trazem dentro de si elementos que possibilitam sua recriação em
outras mídias, diferentes daquelas em que foram criados.

Tanto Augusto de Campos como Melo e Castro são poetas que souberam lidar com as
tecnologias de cada época. Além disso, utilizam o computador para a criação de novos
projetos e a recriação de antigos.
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Ao praticarmos o exercício da tradução de textos criativos percebemos que estamos
diante não de uma tradução, propriamente dita, mas de um novo texto criativo que tem
como base um outro texto criativo. O texto de chegada, ou seja, o resultado da
tradução intersemiótica, deve tentar seguir as escolhas feitas pelo autor do texto de
partida. Porém, essas escolhas muitas vezes são orientadas por outros suportes.

Assim como a recriação é apenas uma possibilidade, pois pressume escolhas por
parte do tradutor, esse trabalho não encerra as discussões sobre a tradução criativa,
qualquer que seja o suporte midiático.

Finalmente, aproprio-me do pensamento de Augusto de Campos para justificar a
necessidade de pesquisar sobre a tradução de textos criativos: “O antigo que foi novo
é tão novo como o mais novo novo”. (1988, p.8)
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Cibertexto
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Artigo escrito no âmbito do projecto CD-ROM da PO.EX (financiado pela FCT
através do POCI2010), publicado na Revista Cibertextualidades.

Todo o universo deve ser considerado como um sistema quântico com estados
visíveis-reais e invisíveis-virtuais.
Lothar Schäfer

A teoria quântica, originariamente concebida como teoria física para ser aplicada à
estrutura íntima da matéria e às propriedades paradoxais das micropartículas
(electrões, protões, átomos, moléculas), encerra pressupostos filosóficos que abrem
uma nova maneira de pensar a realidade. Sabemos o risco que comporta a
extrapolação, tantas vezes fantasiosa, desta teoria para outros níveis de organização
do real. No entanto, Lothar Schäfer (químico quântico) é peremptório em afirmar que
não é só no campo da microfísica que tais propriedades se manifestam: “As moléculas
são a base da vida e as moléculas são sistemas quânticos. Todas as coisas, pequenas
ou grandes, existem em estados quânticos.”[1] E o matemático Roger Penrose
corrobora: “A mecânica quântica está omnipresente mesmo na vida quotidiana, e
encontra-se no cerne de muitas áreas de alta tecnologia, incluindo os computadores
electrónicos.”[2]
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Longe a pretensão de invadir um domínio que não é o da nossa competência – são os
pressupostos epistemológicos desta teoria que aqui nos importam, não a sua
operacionalidade científica. Por isso não levaremos a nossa ousadia muito para além
do direito de citar, propondo uma homologia entre o modelo quântico e a teoria do
texto, homologia cuja aplicabilidade ao texto gerado por computador se nos afigura
particularmente rica de potencialidades.

As textualidades inauguradas com o advento da informática, caso do texto virtual, do
texto automático, do texto generativo ou do hipertexto, requerem uma correspondente
forma outra de encarar o texto e a construção do sentido.[3]

Ora os pressupostos basilares do pensamento quântico revelam-se expressivamente
operatórios para esta nova teorização do texto.

De entre eles, realcemos os seguintes:

1. A introdução da noção de informação na própria estrutura da matéria e na dinâmica
da natureza (para além das duas noções clássicas de matéria e energia);

2. A valorização da aleatoriedade na interacção das partículas elementares, encarada
também esta como uma propriedade íntima do mundo natural – daí que a
imprevisibilidade dos seus efeitos leve à noção de conhecimento como ordem
probabilística;

3. A superação do princípio lógico da identidade ou da não-contradição, o qual parece
abrir-se a uma nova convergência da coincidência dos opostos (caso da dualidade
unitária das partículas quânticas, metaforizada no famoso exemplo do gato de
Schrödinger[4]);

4. A reanimação dos velhos conceitos de virtualidade e de actualidade;

5. A importância atribuída ao observador na manifestação das propriedades físicas da
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matéria - entenda-se, da realidade.

Estes pressupostos são já suficientes para abrirem cortinas na abordagem do real,
tanto quanto na conceituação do “texto”: matéria organizada de sinais que
armazenam, transportam e trocam informação.

1. Teoria quântica e literatura
quântica: pontos de partida
A ordem visível do universo é a expressão fenotípica de uma ordem mais
profunda: a da realidade quântica.
Lothar Schäfer

Do ponto de vista da leitura, poder-se-ia designar aqui por “texto quântico” aquele
texto múltiplo que, quando encarado do ponto de vista do autor (ou seja, do ponto de
vista da sua construção), nos surge como “texto generativo” ou “texto virtual”.[5] Com
efeito, as propriedades de sentido resultantes do texto automático aleatório, até pelo
seu carácter potencial, aproximam-se muito das propriedades que os físicos atribuem
aos objectos quânticos. Por exemplo: um texto múltiplo, na sua manifestação concreta,
pode ser de certo modo uma coisa e várias outras ao mesmo tempo, assim desafiando
a paz do princípio da identidade; ele é regido pela indeterminação na multiplicidade do
seu ser; e opera uma dialéctica permanente entre a ordem e o acaso, existindo
primeiramente enquanto estrutura num estado de permanente disponibilidade virtual
antes de se manifestar, de modo vário, no plano actual ...

Escreveu Heisenberg, em Physics and Philosophy (1962): “As entidades quânticas
(partículas atómicas) podem existir numa espécie de realidade não conhecida das
coisas vulgares, num limbo entre a ideia de coisa e a coisa real” (LS, p.115). [6]
Descobrimos aqui, na estrutura íntima da matéria, algo que serve também à descrição
das propriedades intrínsecas do “cibertexto”[7]: ou seja, a noção de probabilidade, de
campo de possíveis textuais, o estado de virtualidade entre o ser e o não-ser, a
relação entre a ordem e o caos.
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Afirma Lothar Schäfer, em In search of Divine Reality (1997):
Existe uma noção geral de que, uma vez que as transições para novos estados
(mutações) são aleatórias, a ordem e a complexidade que evoluem no processo
devem ser as criações do acaso. Mas uma não decorre da outra. Enquanto os
saltos de um estado quântico para outro são regulados pelo acaso, a ordem dos
estados sobre os quais o salto recai não é. (LS, p.116).

Não realçamos aqui esta aproximação de um modo fortuito. Na verdade, só
pretendemos chamar a atenção para esta similaridade no intuito de dar uma
consistência metafísica à produção textual aleatória e maquínica (a exemplo da
gerada pela maioria dos geradores automáticos, como é o caso do “Sintext” [8]), e assim
afastar as acusações levianas de que costuma ser alvo ao apelidarem-na de mero
formalismo literário ou simples jogo de palavras sorteadas, num contexto estritamente
positivista. Se uma lotaria intervém dentro de um texto potencial, isso despoja-o a
priori de sentido? O mesmo jogo do acaso não intervém na ordem mais íntima da
natureza? Ao nível atómico, ao nível biológico, ao nível histórico, ao nível social? Será
preciso lembrar aqui a ideia dos jogos de linguagem subjacente à filosofia de
Wittgenstein?

O que visamos com esta designação metafórica (sublinhe-se metafórica) aplicada à
tipologia do texto, é realçar a transposição que se faz desde a ordem mais profunda da
organização do real para a ordem textual. Pensamos assim atribuir uma consistência
ontológica à tipologia do texto generativo e ao acaso na arte em geral, sendo isso
mesmo o que na noção de “texto cibernético” subliminarmente já propúnhamos desde
1977.[9]

Com efeito, o que é que o texto cibernético propunha? Basicamente, uma estrutura (a
“ordem” introduzida no programa) e uma base lexical ou reportório de palavras
seleccionadas aleatoriamente. Nesta tensão variável entre a ordem e o acaso
poderiam ser transpostas, para o plano literário, as palavras do químico Schäfer a
respeito dos nucleótidos na célula vital:

Neste modelo considera-se que os [nucleótidos] formam uma hipersuperfície de
energia potencial multidimensional com muitos estados estáveis – um real e outros
virtuais – e uma mutação que é a transição, envolvendo séries complicadas de saltos
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quânticos, de um estado real do ADN para um estado virtual com uma diferente
distribuição nuclear.

“Em princípio – conclui ele – todo o universo deve ser considerado um sistema
quântico com estados visíveis reais e estados invisíveis virtuais” (LS, p.117).

Assim poderíamos nós também descrever os processos textuais, usando as mesmas
palavras que são por ele aplicadas à explicação quântica das mutações biológicas:
“Seguindo a perspectiva darwinista ortodoxa, as mutações não são desprovidas de
causa (são causadas por agentes mutagénicos) mas são aleatórias, na medida em
que

não

são

dirigidas

em

nenhum

sentido,

como

por

exemplo,

visando

melhoramentos” (LS, p.117). Em suma: “A ordem visível do universo é a expressão
fenotípica de uma ordem mais profunda: a da realidade quântica” (LS, p.118). E
acrescenta: “Na perspectiva quântica, os genes [leia-se aqui: as estruturas textuais]
são veículos ou estações de retransmissão por meio das quais as mensagens de uma
ordem subjacente são reveladas” (LS, p. 119). E uma extrapolação idêntica poderia
então fazer-se, por analogia, do plano biológico para o plano textual.

“A complexidade que evolui não deriva do caos nem do nada, mas da efectivação da
ordem virtual que existia muito tempo antes de ser efectivada” – são palavras de
Schäfer (LS, p.119). Aqui se encaixaria uma resposta que, tantas vezes, nos ficou por
dar quando interpelados sobre o constructo textual dos geradores automáticos: jogo
verbal?

formalismo

literário?

neo-barroco?

neo-surrealismo

maquínico?

neo-

dadaísmo? montagem neo-modernista? experimentalismo oco?

Nada disso. A nosso ver há neste jogo verbal uma consistência ontológica de natureza
mais profunda.

Diz Lothar Schäfer: “Nos fenómenos quânticos, descobrimos que a realidade é
diferente do que pensávamos que era.” Na verdade, existe algum motivo para
acreditarmos que os objectos sejam de alguma forma semelhantes aos fotões que
ressaltam deles?
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A ordem visível e a permanência são baseadas no caos e em entidades transitórias.
Os princípios mentais – relações numéricas, formas matemáticas, princípios de
simetria – são os fundamentos da ordem do universo, cujas propriedades de aparência
mental são também estabelecidas pelo facto de que alterações na informação podem
agir, sem qualquer intervenção física directa, como agentes causais em alterações
observáveis nos estados quânticos. A substância do mundo – escreveu Eddington – é
substância mental. E em cada molécula do nosso corpo estamos sintonizados com a
substância do universo! (cf. LS, p.152)

Este espanto do físico quântico face ao comportamento íntimo da matéria, onde o
princípio da indeterminação impera, é exactamente o mesmo que experimentamos
face ao texto cibernético aleatório quando, na sua indeterminação, o vemos
misteriosamente produzir sentidos literariamente inesperados – e quantas vezes
superando a própria capacidade imaginante do seu autor-programador. É esta a razão
pela qual propomos designar este tipo de produção textual, no seu conjunto e
diversidade, como “texto quântico”.

Exemplo de poema quântico (fragmento 1) sobre léxico herbertiano
Ofereço-te um soneto.
Ah, um rosto
é o que eu procuro
nas esquinas tenebrosas.
Olha: eu queria saber em que corpo se morre, para ter uma infância
e com ela
atravessar linhas leves e ardentes e crimes
sem a
poeira a tremer, e o teu Rosto
se voltar lentamente cheio
de febre para
uma Lua
despida
à janela.
Não faças com que esse silêncio te procure.
Leva braços
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como se fossem harpas no teu nome:
os quadris
arqueados ao poder de vírgulas
selvagens.
Porque há maneiras outras de os amantes viajarem:
Respira sobre folhas
largadas no ar
pelos teus dedos...
Oh,
Quem se alimenta de voz, quem
Se despe entre mãos desencostadas, pergunto,
Quem ama até perder o coração?

Por analogia com a Teoria Quântica, também textos como este gerados no Sintext
podem, no plano do sentido, ser e não ser simultaneamente, isto é, assumir sentidos
opostos

e

contraditórios,

dependendo

isso

da

atitude

interpretativa

do

leitor/observador. É o que veremos de seguida.

2. Definição e pressupostos
Agir em resposta a alterações de informação prerrogativa de uma mente. Desta
forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades
de apar ncia mental e um princípio não-material e não-energético – a informação –
como agente eficaz. As ondas qu nticas manifestam um comportamento de
aparência mental.
Lothar Schäfer

Designaríamos então por “literatura quântica” (numa acepção extensa) todo o tipo de
textos programados em computador segundo estruturas generativas dinâmicas,
automáticas, variacionais, reticulares ou interactivas, onde a multiplicidade dos
sentidos e a indeterminação das formas os aproxima das propriedades dos objectos
quânticos. Em sentido mais restrito, contudo, faremos incidir o termo no texto
generativo automático, por ser aquele em que a virtualidade e a indeterminação
aleatória leva mais longe a dissolução do conceito linear e estático do texto tradicional.

A física quântica fala de um sistema suspenso numa sobreposição de estados
contraditórios e o mesmo se pode dizer da sobreposição de sentidos (ou estados de
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leitura) de um texto automático variacional. Mais: quando (no plano da natureza) o
estado material de uma partícula é originado pelo acto de observação que a faz
emergir de um estado ondulatório virtual, o mesmo se poderá dizer de um “texto
cibernético” que, no seu estado de disponibilidade estrutural, só é actualizado pela
geração computacional e pela interpretação (observação) que se lhe segue, aí
assumindo um entre “n” estados reais possíveis tendencialmente infinitos.

A designação de “literatura quântica” posiciona-se assim do lado da leitura, enquanto
as correspondentes designações de “literatura generativa”, “texto variacional”,
“literatura algorítmica”, “texto automático” ou “texto virtual” se posicionam do lado da
escrita e têm como ponto de partida a sua génese ou a sua estrutura. No domínio das
“novas textualidades” parece-nos realmente ser o texto automático (aleatório ou
combinatório) aquele que mais problemas levanta na conceituação do constructo
literário e da sua recepção. Mas mesmo no caso do “hipertexto” (que pode nada conter
de randomizado nas suas ligações em rede) a indeterminação intrínseca do acto de
leitura (considerando aqui a leitura como equivalente ao acto de “observação” da
partícula física na esfera da natureza) legitima uma aproximação, quanto mais não
seja analógica, entre estas novas textualidades e a teoria quântica.

A este propósito lembra Vicente Gosciola em Roteiro para as Novas Mídias[10]:
O modelo proposto pela teoria quântica define o sistema atómico onde os elétrons
se compõem, decompõem e recompõem em ondas de probabilidade e se
comunicam instantaneamente, estejam distantes ou não. É um modelo muito
oportuno para fazer uma analogia com o modelo de uma estrutura hipermediática,
onde as ligações entre os conteúdos se fazem perceptíveis ou não para o usuário,
onde os links podem unir instantaneamente os conteúdos, distantes ou não, como
os elétrons. (ob. cit., p.204)

Com efeito, a ligação instantânea (ou quase) entre os conteúdos de comunicação feita
pela hiperligação faz evocar a “comunicação” a distância experimentalmente verificada
em laboratório entre as partículas quânticas. É este salto de linguagem que leva a
narratividade digital para um ambiente interactivo não-linear e que, de certo modo, o
faz mergulhar num “caldo indeterminista” (o.c., p.204). Não é mais possível prever as
ocorrências de leitura entre o utilizador e a obra – tal como não é possível, de acordo
com o princípio de incerteza de Heisenberg, prever o comportamento exacto de uma
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partícula atómica no acto de observação. O roteiro de um hipertexto pode estimar que
o leitor possa aperceber-se da presença de um link por um momento e num outro
momento não, assim como o electrão para o modelo quântico. No modelo que trabalha
com probabilidades da física quântica, o link pode estar para o conteúdo – lembra
Gosciola – assim como o electrão pode estar para o núcleo do átomo.

É o elétron quem faz a ligação entre os átomos. A teoria quântica pode calcular o
comportamento dos elétrons, mas não pode precisá-lo. Assim como o roteirista da
hipermídia só pode estabelecer sem precisão as trilhas definidas pelo uso da obra. O
roteirista de hipermídia sabe que a estrutura narrativa de sua obra necessita de um
certo número de links para oferecer tal interatividade ao usuário, mas não pode definir
com precisão as trilhas que o usuário irá tomar. Aliás, mesmo considerando os limites
de espaço físico para os dados em disco ou a propriedade de finitude da narrativa
tradicional, quanto mais diferentes possibilidades de links entre os conteúdos forem
oferecidos, maior será a eficiência comunicacional da hipermídia. (ob. cit., p. 205)

Tal como na teoria quântica, há aqui uma clara transição entre o estado virtual múltiplo
oferecido pela estrutura do hipertexto e a sua passagem a um dado estado actual de
sentido mediante o acto de leitura (algo muito idêntico à passagem de uma partícula
quântica desde um estado ondulatório virtual até um estado corpuscular actual
operado pelo acto da sua observação). É nessa passagem de um estado virtual ao
estado actual que se insinua a incerteza e a indeterminação.

Em hipertexto – lembra também George Landow em Hypertext 2.0: The Convergence
of Contemporary Critical Theory and Technology – o autor deve operar com
probabilidades para saber qual a trajectória percorrida pelo usuário. E é essa
indeterminação, decidida durante os “saltos” da leitura de um hipertexto ou durante as
“escolhas” aleatórias de um gerador automático, que nos leva a imaginar um modelo
quântico para a comunicação literária em ambiente hipermediático.

A não-localidade dos fenómenos quânticos definem um ambiente físico também ele
comparável à estrutura reticular, descentrada e rizomática, do hipertexto e da
hipermédia: aliás, esse espaço textual, sem centro e sem periferia, é o universo
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próprio de qualquer estrutura digital em rede.

Mais curiosa ainda é a similaridade entre a não-localidade dos fenómenos quânticos –
ou o “emaranhamento quântico” de que fala Penrose a propósito das partículas
elementares – e as relações não-locais estabelecidas entre as palavras na estrutura
de um texto para produzirem sentido, mesmo quando se encontram a grande distância
nesse texto. Realmente, a conjunção das propriedades das palavras ao nível do que
designamos como significados, interagem entre si a distância, no plano semântico,
como verdadeiros fenómenos não-locais de efeito globalizante nessa complexa rede
ou urdidura que é o sentido global resultante de um texto. Poderíamos então falar de
um “emaranhamento semântico” (fenómeno global e não-local) transitando agora para
o plano semiótico.

De facto, a interferência dos sentidos entre as palavras num qualquer texto funciona
de modo tão análogo com o das partículas a distância, que o poderíamos descrever
como se se tratasse da mesma propriedade de não-localidade verificável agora num
sistema textual. Quando o texto nos propõe algo como “Quem se despe entre mãos
desencostadas,

pergunto”,

ou

“Quem

se

despe

entre

linhas

encostadas,

perguntamos”, ou “Quem se despe entre paisagens inclinadas...”, ou “Quem se despe
entre paredes apertadas...”, etc., é como se houvesse uma atracção semântica entre
essas palavras entre si, e com todo o texto, para se conjugarem num sentido. É como
se as palavras se pusessem em sintonia entre si – digamos, com o mesmo spin – para
produzirem sentido independentemente da distância a que se encontrem no texto
(desde que essa distância seja memorizável pelo leitor, quer dizer, desde que seja
observável). As palavras, embora separadas na superfície material do texto, entram
em comunicação umas com as outras no plano do sentido – tal como os objectos
quânticos, que apesar de separados, se mantêm estranhamente em comunicação
entre si, no tal “emaramanhamento quântico” de que fala Penrose.

Ora, no plano semiótico, como é que um sentido se edifica na nossa consciência? O
sentido é uma resultante, na nossa mente, desse entrecuzamento global de
significados na tessitura de um texto constituído por sinais materiais... Parece, pois,
que estamos dentro de um mesmo paradigma de compreensão: o qual por isso
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mesmo (e não só por analogia) dá conta de uma similaridade de fenómenos entre
níveis tão diferentes da realidade, seja ele o matérico, seja ele o cultural.

Daí que faça todo o sentido, para nós, a afirmação de Lothar Schäfer quando fala,
paradoxalmente, em fenómenos de aparência mental no comportamento das ondas
quânticas:

Agir em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta
forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de
aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação – como
agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência
mental. (LS, p. 75)

É pois o texto aleatório gerado automaticamente por computador aquele que, a nosso
ver, maximiza esta aproximação com o universo quântico. Permitimo-nos fazer aqui
referências recorrentes ao sintetizador “Sintext” (© P. Barbosa & A. Cavalheiro), não
tanto por nele termos investido em termos de concepção e autoria - e ainda menos
porque o queiramos erigir em paradigma - mas por ser nele que temos trabalhado
criativamente daí decorrendo, com conhecimento de causa, aquisições empíricas para
os problemas em discussão... A literatura “sintextizada” é sujeita a mutações aleatórias
dentro de uma ordem estabelecida no programa, assim obedecendo claramente à
dialéctica: ordem vs caos. Relembre-se que é do mesmo modo que Schäfer aborda as
mutações genéticas na ordem biológica: as mutações não são desprovidas de causa
(são causadas por agentes mutagénicos) mas são aleatórias, na medida em que não
são dirigidas em nenhum sentido.

A noção de “texto virtual” nascida com a utilização do Sintext assenta no seguinte: os
textos são concebidos primeiro em estado potencial (é o que chamámos de textomatriz) e só depois são vertidos, mediante um procedimento combinatório ou aleatório,
num campo variacional infinito – só nesse campo variacional os textos passam a
existir realmente como textos materiais em estado legível. O curioso é que esta ideia
de texto muito se aproxima da perspectiva que a teoria quântica tem sobre as coisas.
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Diz Schäfer:
As entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não conhecida
das coisas vulgares, “entre a ideia de uma coisa e a coisa real”, escreveu
Heisenberg.” E a ideia de um “acaso ordenado”, ou seja, de uma estrutura virtual
que é inseminada por um léxico aleatório para produzir textos concretos, mobiliza
uma dialéctica entre ordem e desordem que muito se equivale à que assim é
descrita numa perspectiva quântica.

Existe uma noção geral de que, uma vez que as transições para novos estados
(mutações) são aleatórias, a ordem e a complexidade que evoluem no processo
devem ser as criações do acaso. Mas uma não decorre da outra. Enquanto os saltos
de um estado quântico para outro são regulados por pelo acaso, a ordem dos estados
sobre os quais o salto recai não é. “O acaso cego pode dar origem a qualquer coisa” –
escreveu Monod em Acaso e Necessidade – mesmo à visão.

Deve então o texto cibernético ser considerado um puro jogo ou um formalismo
literário, como querem os seus detractores? Quanto a nós não, pois a utilização do
acaso na criação textual não é uma simples lotaria verbal e muito menos a simulação
anedótica do macaco dactilógrafo. Antes de mais nada porque se trata de um acaso
ordenado, hierarquizado segundo a própria estrutura da linguagem. Mas sobretudo
porque parece aqui respeitar-se um pacto com a ordem natural do mundo – algo como
uma densidade metafísica que só a prática continuada nos vai revelando como uma
evidência.

Trata-se da transposição, para o plano da linguagem, da relação dialéctica entre o
CAOS e a ORDEM – génese hipotética da criação natural espelhada na criação
artística. A relação de equilíbrio entre a ordem e o acaso no texto, entre a
complexidade e caos, é a mesma ordem dialéctica que funda a natureza e a vida. No
fundo, a velha regra válida para toda a inovação em arte: a tradição e a inovação, a
regra e a mudança, a ordem e a desordem.
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3. Texto intersubjectivo e texto
cibernético
Enquanto os saltos de um estado quântico para outro são regulados pelo acaso, a
ordem dos estados sobre os quais o salto recai não é.
Lothar Schäfer

Num contexto cultural ainda fabuloso como é o da Amazónia, e neste aspecto
diametralmente oposto ao contexto científico da civilização tecnológica europeia, foi
onde melhor nos apercebemos da matriz universal do nonsense surrealizante que,
longe de ser um movimento literário de apenas duas décadas arregimentado em
meados do século XX europeu, antes parece ser uma pulsão criativa universal e
transcultural existente em qualquer latitude e emergente em todas as épocas – uma
fonte criativa que privilegia as forças inconscientes do irracional, inseminando com
elas a aparente coerência iluminista da tradição estabelecida.

Essa revelação surgiu-nos durante uma conferência sobre Ciberliteratura, muito
participada aliás, no Instituto de Artes do Pará, no Brasil, onde um professor alemão
de teoria literária nos interpelou deste modo: “Como fazer a crítica de um texto
automático: com outros ou com os mesmos conceitos que são aplicados a um texto
puramente humano?” Quando o nosso colega falava em texto “puramente humano”
(porque o texto maquínico também é humano, quanto mais não seja porque utiliza a
linguagem humana) essa questão alertou-nos para a necessidade de distinguir entre
texto cibernético e texto inter-subjectivo. Realmente os equívocos gerados a este
respeito pareciam assentar em grande parte nessa indistinção. Como os distinguir?

À falta de melhor, respondi então que se a crítica é desmontagem, “desconstrução” do
objecto artístico construído, (sendo a criação e a leitura duas actividades simétricas e
complementares), então há que conhecer as regras, os pressupostos e os paradigmas
criativos do constructo cibernético para o analisar criticamente... Mas nesse constructo
a relação autor-texto-leitor é alterada pela interposição de um maquinismo semiótico (o
computador): e há que dissociar dois tipos de textualidade no mundo contemporâneo –
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o texto relacional e o texto generativo.

Texto intersubjectivo e texto cibernético revelam-se assim dois modelos diferentes de
texto que cumprem funções semióticas distintas. Um tem por objectivo colocar em
contacto dois sujeitos humanos concretos.

O outro tem por objectivo desenvolver através da máquina um algoritmo textual
literário até ao esgotamento das suas capacidades de sentido num campo de
possíveis tendencialmente infinito.

O primeiro tem por função colocar em contacto dois sujeitos num contexto referencial
concreto; o segundo visa gerar sentidos novos a partir de uma estrutura dinâmica
funcionando como fonte de informação. Se analisarmos o “texto cibernético” à luz do
modelo e funções do “texto intersubjectivo” (que é o que utilizamos na vida empírica
corrente) a ciberliteratura (que é criação semiótica) é rejeitada; caso contrário ela será
aceite pacificamente pelos paradigmas literários dominantes, pois não existe qualquer
incompatibilidade entre ela e a natureza do texto social convencional. Cumprem
funções distintas e até, de certo modo, complementares.

Embora desenvolvendo algoritmos verbais desde sempre existentes (com picos
históricos como o da época barroca ou o do experimentalismo novecentista), é
evidente que o texto cibernético só ganhou relevância quantitativa e qualitativa com o
surgimento do computador utilizado como máquina semiótica capaz de potenciar
algoritmos literários no domínio da complexidade.

Está claro que se dois sujeitos quiserem marcar entre si um encontro para tomarem
um café juntos (mensagem tipicamente referencial, com tempo e lugar definidos) não
faz sentido que utilizem um “texto motorizado” para gerar multiplicidades de sentidos:
o desencontro seria inevitável. Porque no texto informativo a referência pré-existe ao
acto comunicacional.
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O texto cibernético opera na esfera do sentido literário e não na esfera da ordem
prática. Ele é um modelo de texto com uma dinâmica interna, auto-organizado, um
“texto algorítmico” que só cumpre a sua função no contexto da criatividade – liberto de
uma referencialidade concreta pré-existente, mas instaurador de referencialidades
imaginárias através dos sentidos latentes que faz germinar. Outra não é a função
estética da linguagem quando usada para criar universos fictivos (seja na vertente
lírica seja na vertente narrativa).

Se no texto relacional ou informativo a referencialidade pré-existe ao texto criado, no
texto fictivo a referencialidade emerge a posteriori ao texto gerado: e é nesta segunda
acepção que o texto cibernético terá de ser enquadrado.

É óbvio que entre um e outro destes modelos textuais há toda uma paleta de nuances
literárias, paleta que vai do realismo ao fantástico, com especial relevo para a
liberdade associativa surrealizante (contudo, no cibertexto não se trata já de uma
ordem associativa radicada em nexos psíquicos e rotinas mentais, como no
automatismo surrealista, mas antes de uma ordem associativa de tipo lógicomatemática, tendo como suporte uma concepção de linguagem como sendo a
combinatória infinita de um conjunto restrito de sinais segundo certas regras). E o que
é a linguagem senão esse imenso jogo combinatório borgeano de sinais, assente
numa vintena de letras, onde tanto já foi dito e outro tanto está ainda por dizer?

4. A questão da informação e do
sentido
Os sistemas quânticos podem reagir ao fluxo de informação, como se aquilo que o
observador pensa acerca deles pudesse afectá-los.
Lothar Schäfer

De acordo com Lothar Schäfer as partículas elementares possuem propriedades de
tipo mental, ou seja, elas alteram o seu comportamento não apenas através do
fornecimento de energia física mas também, aparentemente, através da informação:
“Os sistemas quânticos podem reagir ao fluxo de informação”
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observador pensa acerca deles pudesse afectá-los” (ob. cit., p.25). Nesta perspectiva,
natureza e cultura (matéria e texto) parecem aproximar-se de forma surpreendente:
pois ambos envolvem o conceito de “informação”.

Ainda recentemente foi realizada na Áustria uma experiência bem sucedida de
“teletransporte” entre duas partículas quânticas, separadas pelo Danúbio, na qual dois
átomos entraram em sintonia e ficaram no mesmo estado quântico sem qualquer
contacto físico nem transferência de energia. (vide “QuantumTeleportation across the
Danube”: Nature: 430, 849, 19 August 2004)

Os objectos vulgares não são afectados por aquilo que se conhece deles, mas por
aquilo que se faz a eles; é necessária uma intrusão física para alterar as suas
propriedades macroscópicas. Para os sistemas quânticos, todavia, a situação é
diferente. Segundo Schäfer, os sistemas quânticos podem reagir de uma forma
observável a alterações de informação, mesmo quando essa informação é obtida sem
intrusão física. Podemos admitir que esta afirmação seja polémica no domínio
científico. Mas não deparamos aqui, para todos os efeitos, com algo de similar ao que
se passa no domínio da cultura, onde os eventos se processam com base na troca de
informação? Este químico vai ainda mais longe e declara explicitamente:

Agir em resposta a alterações de informação é prerrogativa de uma mente. Desta
forma, nos fundamentos da realidade, descobrimos entidades com propriedades de
aparência mental e um princípio não-material e não-energético – a informação – como
agente eficaz. As ondas quânticas manifestam um comportamento de aparência
mental. (LS, p. 75)

Ou seja, como escreve Wheeler, a “informação reside no âmago da física da mesma
forma que reside no âmago do computador; a informação pode não ser apenas o que
aprendemos acerca do mundo – pode ser o que faz o mundo” (apud LS, p.25).
Estranhamente, nas mãos de físicos quânticos como Eddington, Schäfer ou Dirac, as
suas experiências laboratoriais proporcionam-lhes a sensação de que “a substância do
mundo é substância mental”. Diríamos agora nós, inspirados mais pela cibernética e
pela inteligência artificial: não é apenas o universo psíquico que lida com a informação;
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a informação, tal como a energia e a matéria, é um dos constituintes básicos da
natureza.

Também já Henri Prat introduziu a “informação” no domínio da biologia

[12]

. A sua

fórmula para definir o ser vivo incorpora a noção de informação encerrada na estrutura
que dá forma ao organismo e lhe é transmitida pelo código genético.

O ser biológico é definido nas quatro dimensões ou parâmetros do “hiperespaço”,
como Prat lhe chamou: l3 representa o volume espacial, tn o tempo (evolutivo, cíclico,
etc.) da sua vida, em a energia definida einsteineanamente em função da sua massa
m, e is a informação encerrada na estrutura (“s”, de “structure”) do seu organismo. Ou
seja, essa estrutura organizativa, aquilo que é transmitido de geração em geração
pelos genes contidos nos cromossomas, é algo que está para além da massa e da
energia do organismo biológico, é “informação” que se perde com a desintegração da
morte, mas é transmitida geneticamente às gerações posteriores – tal como, no
domínio da cultura, a “informação” passa não só de indivíduo para indivíduo mas
também para as gerações vindouras através da herança cultural armazenada nos
livros e no saber codificado.

Temos assim a “informação” presente em todos os grandes níveis de organização do
mundo natural: o da matéria inorgânica, o biológico, o mental e o cultural. Ou seja, a
informação atravessa todos os estádios de complexificação da Matéria (o inorgânico, a
biosfera e a noosfera) – MATÉRIA, VIDA, ESPÍRITO.

Ora isto adquire uma relevância fundamental para a teoria do texto, onde matéria,
energia e informação se podem fazer corresponder, com grande aproximação, aos três
vértices do triângulo semiótico: significante, significado e sentido. [13]

Por esta via, a teoria quântica, ao penetrar no funcionamento íntimo da matéria,
desliza inevitavelmente para a metafísica. Lothar Schäfer In search of divine reality:
A mensagem da física contemporânea é que, nas suas fronteiras, a realidade
observável não se desvanece no nada, e sim na metafísica. […] No fundamento
da realidade física, a natureza das coisas materiais revela-se como não-material.
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Os componentes elementares das coisas reais formam uma espécie de realidade
que é diferente das coisas que produzem. Descobrem-se entidades com
propriedades de aparência mental. (LS, p.29)

Ora isto mesmo é, no nosso modo de ver, o mistério primordial que impregna a
semiose de um texto! As palavras de Schäfer serviriam também para descrever o
funcionamento do texto quando, ao penetrar na matéria dos seus significantes, se
descobre a substância não-material do sentido... E o sentido resulta de uma operação
mental cognitiva, em que a consciência do significado está envolvida, mas sempre
emergindo do estrato codificado dos significantes.

Uma calculadora, por exemplo, trabalha com significantes aritméticos (meros bits -> 12
: 3 = 4); sobre eles gera significados através de um algoritmo algébrico (algoritmo da
divisão, por exemplo) o qual conduz a um resultado (o número 4); mas o sentido desse
valor e da operação efectuada nasce no entendimento que a nossa consciência tem
de toda essa operação maquínica. É aqui que, quanto a nós, se tem equivocado o
falso debate em torno da chamada “Inteligência Artificial”. Pois é nisto que a
calculadora se distingue do utilizador humano. Dir-se-á que o aluno da instrução
primária, que memoriza a tabuada e aprende a fornecer de cor determinados
resultados sem os entender, procede exactamente como uma calculadora de bolso: é
exacto. Por isso mesmo dizemos que ele realiza essas operações “mecanicamente”,
sem lhes apreender o sentido – ele trabalha apenas ao nível do significado. E quantas
vezes só muito mais tarde, na idade adulta, ele acaba por “entender” verdadeiramente
aquilo que dantes fazia de cor por medo das palmatoadas? Dizemos então que,
finalmente, ele compreendeu a matemática. Por outras palavras: ele ascendeu do
plano sígnico ao plano semântico. Isso apenas sucede quando a nossa consciência
interioriza aquilo que a nossa mente aprendeu a fazer de um modo automático – ou
seja, quando atingimos aquilo que os linguistas e os semiólogos chamam de “sentido”,
o qual transcende o conhecimento sócio-cultural do significado (aquilo que os
dicionários registam e explicitam) [14].

Não há dúvida de que a vulgar calculadora (que já ninguém põe em causa), recebe à
entrada uma determinada informação (input: 12 e 3) para fornecer à saída uma
informação nova (output: 4) – tudo aí se passa, contudo, apenas ao nível do par
indissociável significante/significado. É essa a razão pela qual, a nosso ver, é
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destituído de sentido dissertar sobre a “inteligência” das máquinas ou do alcance
futuro da “inteligência artificial” (essa perigosa metáfora). Não é por uma calculadora
de bolso não ser “inteligente” (no sentido psíquico da palavra) que ela deixa de poder
produzir informação nova à saída. Informação que se torna ainda mais sensível se o
utilizador não souber, por exemplo, calcular percentagens e recorrer para isso ao
algoritmo incorporado na máquina. O mesmo faz o matemático ou o astrónomo
quando lida com cálculos complexos que ultrapassam a capacidade de realização da
mente humana.

E é também aqui que se operacionaliza o texto automático, tal como toda a
Cibernética e a Inteligência Artificial: trabalhando com sinais materiais (significantes) e
manipulando significados segundo algoritmos linguísticos ou literários, geram-se
sentidos novos à custa precisamente desses procedimentos algorítmicos, os quais são
apreendidos pelo ser humano, enquanto leitor, na sua fase terminal – e aí ascendem
ao plano semântico na sua consciência.

Se não nos repugna utilizarmos uma calculadora electrónica no domínio da
matemática, porque nos há-de repugnar o uso do computador para manipular
automaticamente algoritmos literários produtores de sentido? Apesar de os seus
constituintes básicos materiais (os significantes) não serem providos de sentido em si
mesmos, nada impede que o sentido surja nos textos que eles compõem. Daí não ser
estranho que uma máquina, manipulando um algoritmo literário alimentado por
significantes, possa, a um nível de organização superior, construir um texto com
sentido totalmente imprevisível. Aqui radica a noção de computador como “máquina
semiótica” e “amplificador de complexidade”. [15]

Exemplo de poema quântico (fragmento 2)
Oh, avança
sobre a chuva
negra - sem memória.
Cospe sílabas como se fossem um Rosto verde
chegado
de uma dança transparente.
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As mãos,
se as abres,
fazem a janela
torta
encostar-se à morte
pelo espaço todo.
- Quem ouvirá
quando eu abrir
a vida ao interior do tempo?
Uma mulher desviada na sua camisa suspira
como um sono louco.
Não te chames mais, espelho comendo ilhas.
Evapora-se a morte, mas não sinto.
Às vezes, sobre um pénis voraz e abrupto, passa
uma canção
lenta que não sabe,
e cuja velocidade
se abaixa e movimenta na obscura
floresta de um vento, mortal.
Não admito palavras sobre
o teu rosto
violado - ele o
diz :
disse.

5. A questão da aleatoriedade: acaso
e necessidade
O acaso cego pode dar origem a qualquer coisa, escreveu Monod, mesmo à visão.
Lothar Schäfer

Paul Valéry já nos advertia: “Duas calamidades ameaçam o mundo: a ordem e a
desordem”. Um universo governado pela lógica, como uma máquina, não teria
novidade; mas um universo regido pelo caos, incapaz de se organizar, seria
igualmente impróprio para a criação.
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Ora o acaso, por definição, é a ausência de causalidade. E Paul Dirac assinala a
natureza aleatória dos saltos quânticos afirmando que, em saltos quânticos nas
partículas, “é feita uma escolha”, podendo-se definir uma “escolha” como “qualquer
fixação de algo que é deixado livre pelas leis da natureza”.

Esta é a admirável abertura trazida à teoria do texto (e a toda a semiose) pela
concepção da realidade na perspectiva quântica. O universo, ao deixar de ser
concebido como um mecanismo de relojoaria (caso do mecanicismo clássico), abre-se
à aceitação do imprevisto – tal como o texto cibernético se abre à renovação
imprevisível do sentido, numa perspectiva semiótica.

É em função desta analogia que aqui designamos como “texto quântico” (agora em
sentido restrito) o texto aleatório gerado por sintetizadores computacionais
automáticos (générateurs ou generators).

[16]

Mas há outros aspectos que reforçam a

similaridade entre a teoria quântica e esta prática textual onde a aleatoriedade labora
dentro de um quadro determinista definido pelo algoritmo, efectuando o cruzamento
entre a ordem e a desordem num “acaso ordenado”. Neste jogo dialéctico entre o
acaso e a necessidade, encaixa o conceito de “organização”, tal como foi proposto por
Edgar Morin. A organização no mundo nasce de uma espécie de síntese dialéctica
entre esses dois pares de opostos, a ordem e o caos (a tese e a antítese). Recorde-se
o que Edgar Morin afirma numa entrevista concedida a Guitta Pessis-Pasternak (“Do
Caos à Inteligência Artificial”)

[17]

: “Toda a teoria da organização já é uma teoria da

autonomia, pois a organização assegura ao sistema uma relativa autonomia em
relação aos factores deterministas e aleatórios do exterior.” Transpondo então esta
ideia para o plano textual, poderíamos conceber o “texto” como uma estrutura
organizada resultante de um equilíbrio entre esses dois factores: a ordem e o acaso, a
redundância e a inovação.

A laboração de um acaso organizador na ordem textual é por vezes tão surpreendente
que, na prática do texto automático, somos com frequência atirados para direcções
imprevistas do sentido como se uma ordem linguística laborasse no interior do
algoritmo independentemente de nós, seus autores. O nosso espanto parece idêntico
ao dos físicos quânticos diante do comportamento da matéria. O que está em causa é
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o mesmo princípio ordenador do mundo – a ordem e o caos, a tese e a antítese, o
positivo e o negativo – de cuja interacção resulta a organização e a dinâmica da
natureza em todos os seus níveis.

Esta abertura do mundo quântico serve-nos assim de fundamento “ontológico” para o
texto maquínico de produção aleatória – e ao invés de vermos nele um formalismo
literário (como pretendem os seus detractores) antes o encaramos como um encontro,
na estrutura íntima do texto, com as propriedades intrínsecas da matéria. Ou seja,
uma paradoxal sintonia com o funcionamento profundo do mundo natural.

Isto faz desta designação “texto quântico” algo mais que uma simples aproximação
metafórica.

Leia-se mais este fragmento de um texto gerado no Sintext, a partir do léxico de
“Cinco canções lacunares”, de Herberto Helder:

Exemplo de poema quântico (Fragmento 3)
Ele viu
erguendo-se sobre o
labirinto da Cidade
ele viu o Rosto:
o nome a respirar dentro dele
em sua escala de notas
nocturnamente claras.
Não faças com que esse pénis te procure.
Respira sobre mãos
que escaldam:
se as abres
com teus dedos,
a tua primavera suspira
como um vício
louco.
Oh, não te sentes atrás
de um motor parado.

vol. 2 pág. 118

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Aspectos quânticos do Cibertexto {Pedro Barbosa}

Pela mulher secreta dos caminhos iguais achada - a fantasia esquece.
Quando?
Entre as rimas e o Rosto.
Quando o poeta aperta o suor, e derrapa
na confusão do amor
ao encontro do seu nada, na única direcção da sua própria
chuva.

Merece atenção aqui a ideia de um “acaso organizador”, proposta por Henri Atlan
(biólogo) para dar conta de fenómenos ordenados a partir de turbulências ou
flutuações caóticas (biologia, meteorologia, economia, etc.). Este princípio estabelece
um diálogo entre ordem/desordem/organização, que é exactamente o que acontece na
elaboração computacional de um texto como o acima transcrito: digamos que
produzido a partir de turbulências e flutuações caóticas no plano semiótico.

Estamos perante a reabilitação do acaso no pensamento científico e artístico
contemporâneo? Sem dúvida: o que conduz à ideia de um determinismo probabilístico.
O “caso organizador” insere-se assim na zona de intersecção entre um dogmatismo do
acaso e um dogmatismo do determinismo. Há pois que conceber o universo através
de uma relação complexa entre ordem, desordem e organização.

Com efeito – corrobora Egar Morin – a ordem e a desordem, isoladas, são duas
calamidades. Um universo que fosse apenas ordem seria um universo onde não
haveria nada de novo, nem criação. Já um universo que fosse apenas desordem não
chegaria a constituir uma organização, e seria inapto para o desenvolvimento e a
inovação. É por isso que precisamos de conceber o universo a partir daquilo que
denominei o “tetragrama: ordem/desordem/interacções/organização. Este tetragrama
não fornece a “chave” do Universo, mas permite compreender o seu jogo. Ele revela a
sua complexidade. O objectivo do conhecimento não é descobrir o segredo do mundo,
mas dialogar com o mistério do mundo. (Apud Guitta Pessis-Pasternak, o.c., p.87)

Falamos portanto aqui de um acaso essencial ou ontológico, inerente à organização
íntima da natureza, e não de um mero acaso epistemológico emergente da nossa
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ignorância, da nossa insuficiência cognitiva, nem tampouco de um acaso puramente
formal, matemático ou lúdico.

Se a natureza se organiza sobre o acaso e a necessidade, a causalidade e o livrearbítrio, também a arte se dinamiza sobre tradição e inovação, ordem e liberdade,
regras e acaso. A legibilidade do cibertexto está pois no delicado equilíbrio entre a
ordem e a desordem, as regras e a liberdade, a redundância e a inovação.

Excerto de poema quântico (fragmento 4)
Ela viu
uma planura de mel
fervente, a rede dolorosa de um pénis
que se ilumina.
Uma ressaca incandescente na parte
mais forte da voz
aterradora da canção
suspirante
do teu desassossego alto.
- Não.
Oh, não leves os planos,
solta um cabelo docemente animal
entrega a
rapariga que és ao teu suor maternal.
Porque tem o sangue
tanta água oblíqua?
O nome:
Quando se toca,
ao fundo: esquece. Há quem fique num amor
para assistir ao ar.

O mais perturbante, quando se lida com o acaso na linguagem segundo a lei dos
grandes números, é observar como do caos dos significados tratados pela máquina
parece emergir uma ordem no plano do sentido. Algo de semelhante ao caos
organizador de Atlan e Prigogine? Provavelmente. É como se o acaso na linguagem
desse também sentido aos textos emergentes da desordem e abrisse ao leitor portas
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inéditas de compreensão do real...

Do nosso ponto de vista, há uma tal homologia que liga esta textualidade à ordem
profunda do universo!

Usando o computador como um “telescópio de complexidade”, o acaso não labora no
interior da linguagem como um puro exercício formal, mas antes parece ter (digamos
assim) uma consistência metafísica, pois o cibertexto transpõe para o plano da
linguagem a mesma ordem de relações dialécticas que parecem sustentar o mundo
natural na sua dinâmica ontológica: o perpétuo equilíbrio entre a ordem e o caos, a
inovação e a redundância, o acaso e o determinismo (e isso a todos os níveis: tanto a
nível cosmogónico, como atómico, biológico, biográfico, histórico ou cultural). No
“Sintext”, por exemplo, o algoritmo que está na sua base parece ser homólogo dessa
ordem profunda do universo, a do acaso gerador de ordem. Aqui, porém, no plano do
sentido e mobilizando uma concepção de linguagem como combinatória infinita de
sinais: respeitando os dois eixos básicos em que se articula a linguagem (o
paradigmático e o sintagmático), fizemos o acaso laborar no eixo vertical do
paradigma e a ordem fixar-se no eixo horizontal do sintagma.

Evoque-se então esta breve série de aforismos, gerados automaticamente, entre os
milhares ou milhões de outros possíveis dentro do mesmo campo textual:

Aforismos automáticos (selecção)
* O caminho que vai para o universo passa pelo longe.
* Acaso Deus é noite em presença do nada ?
* Cala , saberás viver .
* Quando a negação nos deixa é porque a ciência não está longe.
* Acaso Deus é tudo em presença do Homem?
* Aprende, saberás ensinar.
* A ignorância é a continuação do silêncio por outros meios.
* Um tempo para a angústia, um tempo para o prazer, um tempo para o exílio.
* Cala , saberás mandar.
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* Acaso o universo é tudo na ausência do infinito?
* Quando a luz nos abandona é porque o infinito não está longe.
* A subtileza do perguntar está na profundidade do saber.
* O caminho que nos leva ao tudo passa pelo nada.
* Quem faz perguntas cansadas, recebe respostas de joelhos.
* Aprende, saberás perguntar.
* Morre, saberás responder.
* Grande é a sapiência do mestre que ensina o que não se pode aprender.
* A profundidade do saber está na profundidade do perguntar.
* Grande é o saber do mestre que aprende o que não se pode aprender.
* Acaso o universo é luz em presença da noite?
* Acaso o infinito é água na ausência da voz?
* Acaso o homem é música na ausência do ritmo?
* O prazer deve tornar-se infinito tanto quanto a matéria se tornará odor.
* Quando a negação nos deixa é porque a ciência não está longe.
* Mais vale o universo sem a matéria do que a razão sem o esquecimento.
* Douto é o mestre que ensina pelo prazer de interrogar.
* Passado sem ciência não é senão esquecimento sem memória.
* Acaso o branco é noite na ausência do dia?
* O caminho que nos leva ao fim passa pelo poema30
* Não há beleza no futuro mas sim no esquecimento.
* Acaso o vento é música em presença da voz?
* Grande é a sapiência do mestre que aprende o que não se pode ensinar.
* Mais fácil é superar o obstáculo do que a sua negação.
•

Não há mistério fora do tempo, onde o tempo não existe.

Diríamos portanto, e a concluir, que as palavras no plano semiótico parecem
manifestar propriedades idênticas às das partículas no universo quântico. O que há de
comum entre elas? Talvez o facto de ambas assentarem os seus fundamentos no
acaso ordenado e se organizarem em padrões ou flutuações caóticas segundo um
comportamento aleatório não completamente determinado…

vol. 2 pág. 122

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Aspectos quânticos do Cibertexto {Pedro Barbosa}

6. Transgressão do princípio da
identidade?
Podemos apagar as luzes, pois está a ficar demasiado escuro!
Lothar Schäfer

A dualidade onda/partícula é uma característica das entidades físicas elementares
(fotões, electrões, protões, ou átomos e moléculas): ora evoluem como ondas quando
não observadas, ora como partículas quando são observadas. Daí Lothar Schäfer
afirmar que a realidade é criada pela observação, que a base do mundo material é
não-material e que os constituintes das coisas reais não são reais da mesma forma
que as coisas que constroem. Mais: que a natureza da realidade é simultaneamente
material e de aparência mental. (LS., p.49).

Ora esta dualidade parece contraditar, de certo modo, o princípio aristotélico da nãocontradição: como se uma coisa pudesse ser, ao mesmo tempo, duas coisas opostas
– ser e não ser ao mesmo tempo! Ou seja, é como se A pudesse ser A e B
simultaneamente. Entre corpúsculo e onda, quando um vem à tona tende a ensombrar
o outro, exibindo uma complementaridade intrínseca, pois há, entre eles, mais do que
conflito e competição, uma dialéctica de adjuntos.

É o aspecto contra-intuitivo da teoria quântica, nos seus resultados experimentais,
aquilo que a torna fascinante como modo de pensar (se assim se pode dizer), pois é
também esse mesmo aspecto contra-intuitivo que na ciberliteratura (em particular no
texto aleatório automático) nos manifesta resultados textuais contraditórios e tantas
vezes perturbadores, mas nem por isso não significativos...

O curioso é que esta lógica “não-aristotélica”, constatada no comportamento da
matéria, tem afinidades com o modo em que se articula o texto poético, para não dizer
todo o pensamento mítico-simbólico. No terreno artístico, como em todo o pensamento
metafórico, o princípio da identidade ou do terceiro excluído cede lugar a uma espécie
de princípio cumulativo chamado já “princípio do terceiro incluído”.
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mas pode ser também B, ou C, ou D… Como sintetizou Jean Chevalier, na sua
introdução ao Dicionário dos Símbolos, o pensamento simbólico, ao invés do
pensamento lógico, procede, “não pela redução do múltiplo ao uno, mas pela explosão
do uno no múltiplo”. No texto variacional esta propriedade manifesta-se de modo
particularmente

evidente.

Leia-se

a

seguinte

série

de

aforismos

gerados

automaticamente:

Série de 33 aforismos gerados automaticamente
* Acaso a luz é luz na ausência da luz?
* Acaso a noite é noite em presença da noite?
* Porventura a luz será luz em presença do fogo?
* Acaso o homem é Deus em presença do fogo?
* Acaso Deus é tudo em presença do nada?
* Porventura Deus será nada na ausência de tudo?
* Acaso Deus é silêncio em presença do mal?
* Acaso a noite é grande em presença de ti?
* Porventura o mal será bem na ausência do mal?
* Acaso o infinito é pequeno em presença do infinito?
* Acaso o grande é grande em presença do grande?
* Porventura Deus será grande em presença do homem?
* Acaso nada é nada em presença do nada?
* Acaso o feio é belo na ausência do belo?
* Porventura a luz será luz na ausência da noite?
* Acaso tudo é arma em presença da arma?
* Acaso o bem é silêncio em presença da arma?
* Porventura a arma será arma na ausência da arma?
* Acaso o vento é grande em presença da noite?
* Acaso tudo é noite na ausência de ti?
* Porventura o silêncio é música em presença do silêncio?
* Acaso nada é mal na ausência do homem?
* Acaso o mal é tudo na ausência do bem?
* Porventura o homem será homem na ausência do homem?
* Acaso o vento é nada na ausência do vento?
* Acaso a noite é silêncio na ausência do fogo?
* Porventura o branco será negro em presença de Deus?
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* Acaso tudo é vento na ausência do homem?
* Acaso a noite é silêncio na ausência de ti?
* Porventura o fogo será fogo em presença do vento?
* Acaso Deus é noite em presença do nada?
* Acaso o nada é nada na ausência de tudo?
* Porventura tudo será tudo em presença de tudo?

O algoritmo gerador destes textos, concebido em linguagem BASIC (1985) a partir de
uma proposta de E. M. de Melo e Castro, funcionava numa base aleatória: assim se
instaurou uma dialéctica entre programação e casualidade, a funcionar no interior de
um modelo textual decalcado sobre estruturas sintácticas de tipo aforístico.
Programando configurações textuais rígidas, nelas se reconhece ao mesmo tempo a
fecundidade

do

acaso

e

da

desordem

abrindo

um

campo

de

possíveis

tendencialmente infinito. O que aqui se torna surpreendente é a flexibilidade
interpretativa dos nossos procedimentos leiturais, que tanto validam A como não-A, ou
B e anti-B. Perguntar-se-á então: como justificar que um procedimento casual se
insinue assim na esfera do pensamento e do racional?

Como compreender, do ponto de vista lógico-semântico, que todas estas realizações
labirínticas se nos tornem igualmente aceitáveis já que negando-se, opondo-se,
contradizendo-se, todas encerram afinal uma “verdade” – uma plausibilidade de
sentido?

Comprovará isto o que há de jogo arbitrário no nosso pensamento ou comprovará
apenas a flexibilidade dos nossos procedimentos interpretativos diante de um texto
dado, forçando-nos a ajustar os mecanismos semânticos diante de A como diante de
anti-A, por forma a torná-los ambos verosímeis? Tratar-se-á aqui de meros fenómenos
de interpretação semântica? Puro resultado de um ajustamento metafórico semelhante
ao dos testes projectivos? Mas se um tal esforço pode ser feito diante do enunciado A
como diante do enunciado não-A, para onde vai a segurança na lógica da linguagem,
bóia que nos salvava de um naufrágio epistemológico na nossa relação com o mundo,
com o real, com a verdade? A construção do sentido que se opera sobre um texto
maquínico torna-se uma aventura permanente e imprevisível, mas a linguagem
fragiliza-se na sua arbitrariedade intrínseca enquanto formadora do real e da mediação
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que estabelece entre nós e o mundo inteligível...

Claro que, como ponto de partida, a multiplicidade de sentidos é uma característica
intrínseca do texto literário. Mas a verdade ou a in-verdade de uma afirmação é o seu
ponto de chegada. E o que se torna perturbante num texto múltiplo variacional é a
sensação de que tanto uma afirmação como a sua contrária resultam simultaneamente
válidas na operação interpretativa. Que A e não-A possam de igual modo constituir
portas de acesso ao real? Se isto não viola o princípio da identidade e da não
contradição, parece questionar algo nas bases da racionalidade.

Ora é neste ponto que, a nosso ver, o texto cibernético se torna comparável (sublinhese “comparável”) ao comportamento das entidades quânticas, as quais agem, ora
como partículas quando observadas, ora como ondas quando não observadas. Ou
seja: de certo modo, elas podem ser e não ser, manifestando-se a nós de dois modos
distintos e exclusivos.

Com efeito, poderíamos afirmar (com os físicos quânticos) que as palavras, quando
não observadas, se manifestam apenas como signos (como entidades matéricas), e
quando observadas se manifestam como ondas de sentido (conteúdo mental). Ou
seja, tanto as palavras quanto as partículas quânticas mudam de estatuto pelo acto da
observação.

A interpretação (ou “observação”, se se quiser, no plano textual) é essa enigmática
operação que anima um texto, materialmente inerte, num texto mentalmente
significante. Algo muito semelhante à estranha afirmação dos físicos quânticos quando
dizem que a natureza da realidade é simultaneamente material e de aparência mental
(partícula e onda).

Detenhamo-nos em mais este fragmento de um cibertexto, onde o jogo das metáforas
parece situar-nos entre o ser e o não-ser, construindo alternativas de sentidos opostos,
contraditórios e infinitamente renováveis:
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Exemplo de poema quântico (fragmento 5)
Ele viu
a fria imagem erguer-se sobre o movimento nocturno
das massas e o remoinho cru do
soneto
desordenado
nos meandros do silêncio enquanto a água iluminava toda a frente
e os incêndios vaginais
da substância ardendo
acima das formas:
o sopro a respirar dentro dele
- o adolescente
e a mulher desviada presa dentro do amor.
- Quem ouvirá em que sinais, esta leveza de outra
música, quando eu abrir o sono33
sobre um nome:
e uma mulher de paraíso cru
vivendo na esquina da sombra sem dar um passo, amando
com seus dedos presos
de loucura
e de segredos.
Não te chames assim.
E ela curva o Rosto
teatral : o vestido de ar ardendo, os pés em movimento no meio
do espaço
e o palco a que se
abraça ao paraíso cru, indecifrável, mudo.

No mundo quântico faz sentido afirmar: “Podemos apagar algumas luzes, pois está a
ficar demasiado escuro!” Quem isto afirma é o químico Lothar Schäfer (ob. cit, p.56). E
aquilo que denominamos de texto quântico funciona exactamente assim... [19]
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Digamos que a física quântica tem da matéria, paradoxalmente, uma concepção
idealista e não uma concepção materialista. Como defendia Berkeley (1685-1763) :
“Esse est percipi”, existir é ser percepcionado. Com o texto cibernético ocorre o
mesmo: ele emerge como texto na medida em que é interpretado (percepcionado).
Que interessa, pois, que ele seja produzido por uma máquina, por um algoritmo
aleatório, ou por um programa informático, desde que produza sentido? E quantas
vezes, esse sentido, surpreendentemente inovador, não supera as expectativas do
próprio autor? [20]

Não se trata aqui apenas da indeterminação semântica do texto literário, da sua
abertura intrínseca a uma pluralidade de sentidos (a discutidíssima plurissignificação).
Na medida em que um “cibertexto” representa apenas uma ocorrência entre uma
infinidade de outras ocorrências possíveis no interior de uma mesma estrutura
potencial (daí chamarmos-lhe “texto virtual” ou “variacional”), estamos face a uma
plena “abertura estrutural”: uma abertura dinâmica que se situa muito para além da
comum abertura interpretativa. [21]

7. A questão da virtualidade
As entidades quânticas podem existir numa espécie de realidade não conhecida
das coisas vulgares, num limbo entre a ideia de coisa e a coisa real.
Heisenberg

Para a teoria quântica o universo passa a estar controlado, em parte, por leis
matemáticas estritamente deterministas e, em parte também, pelo puro acaso
matematicamente definido. (cf. LS, p.68) Ora o cibertexto computorizado funciona
assim também: uma liberdade (um “acaso”) operando no interior de um sistema de
regras (algoritmo).

Mas não será que toda a criatividade artística obedece a este mesmo princípio? O que
é um soneto? Não é uma “liberdade” exercida no interior de um sistema rígido de
regras estróficas?
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Isto leva-nos a uma outra propriedade fundamental do “texto quântico”: a virtualidade.
E esta propriedade tem múltiplas facetas.

Ouçamos primeiro o que afirmou Heisenberg em 1979 a propósito dos eventos
atómicos:
Uma onda de probabilidade significa uma tendência para qualquer coisa. É uma
versão quantitativa do velho conceito de “potentia” na filosofia aristotélica. Introduz
algo que está no meio, entre a ideia de um evento e o evento real, uma estranha
espécie de realidade física exactamente situada no meio entre a possibilidade e a
realidade. (Apud LS, p.70)

Que há de mais próximo ao conceito de “texto virtual”, tal com o descrevíamos em
Teoria do Homem Sentado na sua versão de 1996? Com efeito, o que propúnhamos aí
era uma disquete contendo uma infinidade de textos em estado potencial, mas, a rigor,
nenhum texto concreto em estado actual. A disquete que acompanhava esse livro
electrónico (assim lhe chamámos então à falta de melhor termo) disponibilizava um
programa: um sintetizador de textos

[22]

e um reportório vocabular. Mas esse

sintetizador só produzia textos em estado sígnico se o leitor executasse o algoritmo
num computador. Digamos então que não era fornecido aí nenhum sentido em estado
organizado de palavras, mas um vastíssimo campo de possíveis onde uma infinidade
de textos imprevisíveis apenas seria concretizada no ecrã ou na impressora do
utilizador. Em suma, os textos e os sentidos que esse “livro infinito” iria engendrar
apenas existiam em estado virtual, em estado de “potentia”; e só quando o algoritmo
fosse dinamizado pela máquina começariam a surgir textos legíveis em estado actual.
Por isso falávamos ironicamente em “texto ovo” ou “texto semente” – o ovo é o
pintainho em estado de potência tanto quanto a semente é a árvore em estado virtual.

As estruturas textuais introduzidas no algoritmo do programa tornavam-se uma
espécie de “código genético” dos textos a produzir – daí que nos sentíssemos mais a
efectuar uma espécie de “manipulação genética” do texto do que a produzir textos
acabados na sua forma sígnica legível. Por isso mesmo o sentido resultante dos textos
produzidos no concreto apenas tinha uma ordem probabilística: eles escapavam de
certo modo ao autor, encerravam em si mesmos uma larga margem de
imprevisibilidade, apenas se revelando no momento em que a máquina semiótica (o
computador) os produzisse, e o seu sentido tornava-se sempre diferente e sempre
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renovável em cada execução do programa. Tendencialmente até ao infinito...

Esta noção de textualidade equivale-se à noção de natureza para o físico quântico.
“As partículas elementares não são verdadeiramente reais quando não são
observadas, e portanto a realidade é criada pela observação”

[23]

- afirma Lothar

Schäfer. Também o texto cibernético não é verdadeiramente real enquanto não é
gerado pela máquina para depois poder ser interpretado: ele apenas existe no
programa em estado de latência. Daí o seu carácter virtual ou potencial.

“Potentia” é um conceito da metafísica de Aristóteles que descreve um estado de ser
intermediário entre o “não-ser” e o “ser realmente”. Na perspectiva de Heisenberg, os
electrões e os átomos partilham este aspecto de potentia: quando não são
observados, não existem no sentido vulgar, mas estão suspensos num mundo de
possibilidades. “Para que as formas se tornem realidade – sintetiza Lothar Schäfer – a
matéria tem o significado de possibilidade” (LS, p.70).

O mesmo se dirá do texto cibernético virtual que só se torna real quando a máquina
materializa o seu campo de possibilidades. Por isso mesmo, em Teoria do Homem
Sentado sentimos necessidade de propor a noção de campo textual (campo de
probabilidades) para traduzir os inumeráveis múltiplos da produção variacional assim
infinitizada:

Os padrões que no texto quântico definem as estruturas textuais encontram-se no
algoritmo informático. E algo de muito aproximado parece encontrar-se no modo de a
teoria quântica explicar a ordem da natureza:
A ordem complexa que evolui na biosfera não é proveniente do caos nem do nada,
como proclamam os darwinistas, mas da efectivação dos padrões de estados
quânticos determinados com precisão. Enquanto os saltos de um estado quântico
para outro são regulados pelo acaso, a ordem dos estados sobre os quais o salto
recai não o é. (LS, ob. cit, p.116)

Ora este jogo entre o acaso e as estruturas ordenadas está também na base do
cibertexto. Está no equilíbrio entre o programa e a aleatoriedade: entre as estruturas
virtuais encerradas no algoritmo e a multiplicidade concreta de estados textuais
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variacionais. Em princípio – generaliza Lothar Schäfer – todo o universo “pode e deve
ser considerado como um sistema quântico com estados visíveis-reais e invisíveisvirtuais”. (ob. cit, p.117)

A tese básica de Schäfer é então a seguinte: “A ordem visível do universo é a
expressão fenotípica de uma ordem mais profunda: a da realidade quântica”. Na
perspectiva quântica (contra os darwinistas ortodoxos) “os genes são veículos por
meio dos quais as mensagens de uma ordem subjacente são reveladas”. (LS, p. 118)
Tal é também a dinâmica do texto generativo – um jogo perpétuo entre “constantes” e
“variáveis”.

Uma outra noção de texto?

Sem dúvida. Por exemplo, em Teoria do Homem Sentado, tal como em O Motor
Textual, os textos que o leitor poderia ver desfilar no ecrã não existiam previamente
fixados e portanto não transportavam qualquer sentido a não ser aquele que, uma vez
germinados, viessem efectivamente a desprender. Só então eles poderiam ser fixados
na sua concretude semântica: seja gravados em suporte magnético ou impressos em
papel através de uma impressora. O texto virtual (na acepção que aqui lhe damos) é
pois uma obra computacional em potência que contém o programa genético dos textos
a gerar; por isso os textos concretos apenas existem nele em estado latente, em
estado de semente. E do mesmo modo que a semente não é ainda a planta criada,
também o programa textual não é ainda a(s) obra(s) que o leitor irá fruir. Nesta
perspectiva, o texto virtual é imaterial: o que existe no suporte físico do computador
não é um texto, não tem um sentido, não tem um significado - é apenas o “motor” de
uma pluralidade de realizações textuais ainda por materializar signicamente. Somos
então levados a uma noção de texto não estática, mas dinâmica: a um texto concebido
como “estrutura geradora” de sentidos (texto generativo).

O texto generativo implica a ideia de texto potencial, mas transcende-a. A literatura
potencial, como “obra-a-construir”, já existia desde longa data antes da era do
computador: a atestá-lo ficaram, ainda próximas de nós, as numerosas experiências
do “Ouvroir de Littérature Potentielle”. Mas o computador veio potenciar, actualizar e

vol. 2 pág. 131

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Aspectos quânticos do Cibertexto {Pedro Barbosa}

reconfigurar a ideia de texto potencial. Veio sobretudo infinitizá-la: atirá-la para lá da
nossa capacidade de controlo. Estamos perante uma “abertura estrutural”, que é
imanente a qualquer obra potencial: mas um gerador textual é um programa de
computador que se configura como o “código genético” de uma pluralidade infinita de
textos por nascer. O texto generativo manifesta-se no interior de um campo de
possíveis. “Uma obra que existe em múltiplas formas, sob estados diferentes, uma
obra que está ao mesmo tempo em todo lado e em lado nenhum” (Alain Vuillemin). 37

O CAMPO DE LEITURA substitui aqui a noção de “texto único”: uma estrutura textual
dá lugar a uma infinidade de “múltiplos”, todos diferentes entre si, em lugar das
habituais “cópias” sempre idênticas ao modelo e a elas mesmas. Fica deste modo
aberta a via para uma “arte variacional” tendencialmente infinita. No caso de a
interactividade ser forte, a leitura passiva transforma-se numa actividade participativa
de “escrita-leitura” e o leitor assume então o estatuto de “escrileitor” (wreader,
laucteur).

De instrumento de criação literária, o computador passa a ter também um papel como
instrumento de leitura: a interposição da máquina, como manipulador de sinais e
extensor de complexidade, traduz-se assim necessariamente numa nova atitude do
autor e do leitor face à obra computacional. A função do computador é a de
desenvolver até ao infinito a ideia de um autor e de a apresentar em processo ao leitor
como um “fantasma de eternidade” (J. P. Balpe).

É óbvio que tudo isto implica uma modificação também no conceito de leitura.
Pergunta Philippe Bootz: “Então onde está o texto, quando a sua forma não cessa de
se metamorfosear?”. O texto sintetizado em computador tende sempre a implicar um
corte mais ou menos radical na comunicação inter-subjectiva entre o autor e o
receptor.
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8. A implicação do observador na
génese do texto – o “escrileitor”
Tudo aquilo em que nós toquemos por meio da observação transforma-se em
matéria.
Lothar Schäfer

A concluir, resta colocar em paralelo a interferência do observador sobre o objecto
observado, um dos pressupostos da teoria quântica, com a famosa interactividade do
leitor no hipertexto e demais formas cibertextuais.

A importância atribuída ao observador na manifestação das propriedades físicas da
matéria (entenda-se, da realidade natural) é singularmente análoga ao papel
participativo do leitor nas diferentes modalidades do cibertexto, podendo mesmo
chegar a exigir um termo novo para designar a figura cooperativa do “escrileitor”
(wreader, laucteur). [24]

Quanto em 1996 apelidávamos a Teoria do Homem Sentado

[25]

como um “livro

electrónico” (termo que hoje se tornou perigosamente equívoco após o surgimento dos
e-books), não era por ser difundido em suporte digital, mas por envolver uma outra
noção de texto que não tinha nem podia ter cabimento no suporte fixo do livro em
papel: o “texto virtual” implicava aí uma dinâmica computacional, mas também o
incubamento e a multiplicidade infinita dos textos a gerar pelo programa; os textos não
existiam sequer no suporte magnético enquanto textos, e portanto não detinham um
sentido a priori; os textos apenas existiam no computador em estado potencial, em
estado latente, em estado de projecto, em estado de programa; o texto virtual era aí
uma estrutura literária associada a um motor informático que a punha a funcionar. O
computador intervinha então como um “telescópio de complexidade” (Moles): a leitura
no ecrã desempenhava assim uma função primordial, pois qualquer fixação em papel,
através da impressora, seria sempre uma opção secundária e necessariamente
incompleta por parte do utilizador/leitor.
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Com efeito, qualquer “sintetizador de textos” implica a noção de gerador automático:
um programa criativo que interpõe a máquina na relação tradicional entre o autor e o
leitor.

Contudo, aquilo que do ponto de vista do autor pode surgir como “texto múltiplo”
(Moles), do ponto de vista do leitor pode surgir como “texto de leitura única” (Bootz); e,
no domínio do texto computorizado, pode ser descrito, pela sua dinâmica, como “texto
em processo” (Bootz), “texto performativo” (Balpe) ou “texto ergódico” (Mourão, a partir
de Aarseth).

A introdução da interactividade no momento da recepção do texto ergódico – mesmo
no caso do “hipertexto”, a mais famosa das estruturas digitais nos nossos dias - pode
conduzir a uma interversão simbiótica nas funções tradicionais do autor e do leitor
mediante uma maior ou menor participação deste último no resultado textual final. Rui
Torres,

em

“Digital

Poetry

and

Collaborative

Wreadings

of

Literary Texts”

recontextualiza muito bem a questão nestes termos:
It is actually up to the reader to accept, or not, the scheme provided by the author.
Hypertext and hypermedia do really unlock new possibilities for random access to
information, but the reader can browse and interpret a linear narrative in a nonlinear manner, and a non-linear poem can be read in a linear form. Bearing this in
mind, I prefer to analyse the features of new media that stimulate non-linear
approaches, shattering our preconceived notions of author (through collaboration),
text (through convergence), and reader (through interactivity). […] Like
experimental poetry, digital poetry presents its intransitive symbols through selfreference, and its main features are those of experimental literature: processuality
(incompleteness, open-work); interactivity (wreading, re-writing); hypermediality
(integration, convergence); and networking (interaction, collaboration). [26]

Mas aqui será legítimo estabelecer gradações no conceito, podendo falar-se de uma
interactividade fraca (que começa talvez na simples interpretação) até uma
interactividade forte (que culmina nas práticas mais intrusivas da escrita cooperativa).

O circuito comunicacional da literatura encontra-se em todo o caso alterado, tanto do
lado da criação como do lado da recepção: o acto de leitura, ao tornar-se interactivo,
envolve a participação do leitor na navegação ou mesmo na co-criação do texto final,
mediante um processo simultâneo de escrita-leitura. E a leitura-pela-escrita ou a
escrita-pela-leitura, erige o leitor tradicional em funções de recepção novas,
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requerendo por vezes para ele o papel de um verdadeiro “escrileitor” (ou “espectactor”,
no caso mais recente da hipermédia). [27]

Enfim: escrileitor ou espectactor, estas novas figuras surgidas no cibertexto, do lado da
recepção, tornam funcionalmente relevante o papel do utilizador na exploração do
sentido, alterando o resultado final emergente.

Um paralelismo poderia aqui também ser reclamado para a atitude determinante que o
observador tem na manifestação das propriedades quânticas da matéria, face à
passividade do observador na concepção da física clássica. A dualidade ondapartícula é algo que só no acto de observação se decide, tal como da observação
dependem ainda as propriedades mensuráveis numa dada partícula (localização ou
velocidade, como é já do senso comum). Isto leva Schäfer a afirmar, paradoxalmente,
que a realidade é criada pela observação – assim erigindo também o “observador” em
decisor último das propriedades observáveis na leitura do real. Tal como o sentido, que
só o “escrileitor” decide e constrói no domínio da cibertextualidade.

Nota Final 1
Recorde-se a dualidade das partículas quânticas, e evoque-se aqui sucintamente o
famoso exemplo hipotético do gato de Schrödinger o qual, sendo embora (e apenas)
uma experiência de pensamento, se encontraria num estado virtual de vivo e morto ao
mesmo tempo. Penrose:

O gato pode ser pensado como o resultado final de um registo; passamos do nível
quântico para um mundo de objectos ponderáveis quando encontramos o gato vivo ou
morto. O problema é este: se tomamos o nível quântico como correcto, encontramos o
gato simultaneamente morto e vivo. A ideia consiste em que o fotão se encontra numa
sobreposição de estados num sentido e no outro, o detector numa sobreposição de
estados ligado e desligado e o gato numa sobreposição de estados vivo e morto. (o.c.,
p.81)

Este problema tem sido debatido há muito tempo, sob diferentes pontos de vista. O
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ponto de vista dos “mundos paralelos” é um deles: de acordo com ele o gato estaria de
facto morto e vivo ao mesmo tempo, mas, num certo sentido, os dois gatos viveriam
em universos diferentes. Esta hipótese, porém, conduz a uma concepção da realidade
demasiado complexa. Interroga Penrose:

Como é que do ponto de vista de muitos mundos se trata isto? Alguém chega aqui,
olha para o gato e pergunta: “Porque é que não se observam estas sobreposições de
estados no gato?” Há um estado de um gato vivo, juntamente com uma pessoa que vê
e tem a percepção de um gato vivo, e há outro estado de um gato morto,
acompanhado por uma pessoa que observa o gato morto. (o.c., p. 83)

O cibertexto envolve uma nova relação com as palavras, as quais surgem inseridas,
desde o seu nascimento até à sua morte, num contexto outro de comunicação literária.
O circuito literário tradicional surge aqui alterado nos seus múltiplos componentes: na
relação autor/texto, na relação texto/leitor, na relação autor/leitor, e na própria noção
de Texto. Entramos no domínio do Texto concebido como pura “máquina verbal”: ou do
texto como estrutura geradora de sentidos.

Penrose, convidando a um reexame da questão sob vários pontos de vista, formaliza
do seguinte modo esta situação paradoxal (pois tanto podem colocar-se gatos ou
símbolos dentro dos parênteses rectos da equação de Dirac):

Estas duas alternativas encontram-se sobrepostas em estado potencial, tal como
acontece, ao nível quântico, com o desdobramento de uma partícula em dois estados
alternativos. Considerando uma partícula de spin ½, como por exemplo um electrão,
um protão ou um neutrão, sucede que essas partículas podem ter dois estados de
spin, um com o vector de rotação a apontar para cima e outro com o vector de rotação
a apontar para baixo. A sobreposição dos dois estados é representada simbolicamente
nesta equação (cf. o.c., p. 72):

Em nada são para aqui chamadas questões de formalização matemática, a não ser a
mero título de curiosidade. O que, isso sim, nos interessa são os pressupostos lógicos
paradoxais em que parecem assentar estas experimentações quando aplicadas a
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partículas materiais que nos habituamos a ver como unidades coesas. Contudo, ainda
que paradoxais nos seus efeitos, serão também paradoxais na sua fonte? A dicotomia
potencial vs. actual, já discutida, parece dissolver situações paradoxais como esta. Por
outro lado, a tradição do pensamento dialéctico (oriental e ocidental), coloca-nos num
quadro filosófico supostamente mais receptivo. A nosso ver, o desdobramento de um
fotão em dois estados simultâneos opostos e complementares, lembra-nos de
imediato a tríade dialéctica clássica: uma síntese, como resultado de uma tese e de
uma antítese. E toda a dinâmica do universo, nos seus diferentes níveis, não
obedecerá a este permanente jogo dicotómico entre o positivo e o negativo? O sim e o
não, o + e o –, a noite e o dia, o calor e o frio, o masculino e o feminino, o yin e o yang,
a vida e a morte, o bonito e o feio, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e por aí
adiante? Não será dessa interacção que emerge a própria dinâmica evolutiva do
cosmos? À luz da racionalidade, porém, todos estes pares de antíteses são sempre
unificáveis em sínteses mais amplas correspondentes a entidades ou conceitos com
nomes como “energia”, “temperatura”, “vida”, “sexo”, “justiça”, “beleza”, “verdade”, etc.
E na análise que fazemos, o gato de Schrödinger, tal como as entidades quânticas,
encerra em si mesmo (mas em estado potencial) dois estados dicotómicos disponíveis
ao observador no plano actual – o gato vivo e o gato morto – tal como o conceito de
energia encerra o positivo e o negativo, o conceito de sexo engloba o masculino e o
feminino, ou o de justiça o bem e o mal. Digamos, em termos de senso comum, que o
próprio conceito de ser vivo inclui dois estados complementares – o estar vivo e o
estar morto (a vida implica nascimento e morte).

Prescindindo assim de questões técnicas, o que daqui apenas pretendemos retirar são
as bases de um pensamento científico que surge estranho a uma abordagem unívoca
ou unidimensional da realidade mas que se torna bem mais compreensível a uma
abordagem dialéctica. E para quem lida com o campo textual, familiarizado que está
com a esfera do pensamento simbólico e da cognição artística, tudo parece conjugarse num mesmo paradigma. Por exemplo, quando a luz branca se divide num conjunto
de feixes luminosos coloridos ao atravessar um prisma transparente, e quando esse
arco-íris se recompõe de novo num feixe de luz branca, não vemos aqui algo de muito
diferente dos fenómenos não unitários que se nos deparam na interpretação de um
texto literário quando ele se refracta numa pluralidade de sentidos (segundo o princípio
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da pluri-isotopia), emanando embora de uma unidade estrutural única ao nível do
significado – a sua fonte. Em ambos os casos vemos o uno fragmentar-se no múltiplo
e de novo reduzir-se ao uno. Ou seja, quando uma partícula quântica como a descrita
acima se divide em duas partículas de spin contrário, é como se a lógica que preside à
consideração deste fenómeno deixasse de ser uma lógica da identidade ou da nãocontradição para se tornar numa lógica analógica assente no princípio do “terceiro
incluído” (em que A=A+B+C…). O fenómeno da pluralidade dos sentidos emergentes
do texto literário entra nesta classe de lógicas modais (digamos assim) – em que a
realidade é defrontada de modo pluridimensional, desde o seu nível mais básico até
ao nível mais complexo da sua organização.

Nota Final 2
E voltamos aqui à teoria dos três mundos: MATÉRIA, VIDA, ESPÍRITO (átomos,
células, mente). Ou: mundo inorgânico, biológico e psíquico. Em suma: os três
domínios epistemológicos clássicos: física, biologia e psicologia (matéria, cérebro e
informação).

Mundo 1 (mundo material, constituído por átomos e energia, inserido no espaçotempo) – matéria (física, química, astronomia) e célula (biologia, neurologia, cérebro):
equivalente ao nível do SIGNIFICANTE.

Mundo 2 (mundo mental e cultural) – fenómenos psíquicos e campo da informação,
fenómenos mentais, não espaciais e não materiais: equivalente ao nível do
SIGNIFICADO.

Mundo 3 (nível da consciência e do eu) – espiritualidade, alma, consciência (filosofia,
metafísica): equivalente ao nível do SENTIDO.

Os mundos aqui considerados não equivalem exactamente ao modelo dos três
mundos de Popper: mas correspondem-se com os três vértices do triângulo semiótico
(significante, significado, sentido). Estes três mundos são estanques embora
hierarquicamete interdependentes: o terceiro depende do segundo e o segundo
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assenta sobre o primeiro. Mas são estanques entre si: a vida parece emergir da
própria vida (nunca da matéria se gerou vida em laboratório), só a vida gera vida pela
reprodução; o mundo 2 intercambia informação, é nele que os dicionários codificam os
significados, e é por essa informação que as mentes comunicam e fazem a cultura; o
mundo 3 é estritamente individual, não partilhável, é o foro íntimo do eu e da
consciência (individual/transpessoal).

Ou seja, há 3 níveis estanques mas interdependentes hierarquicamente (mesmo
considerando, por complexificação contínua da matéria, saltos estruturais segundo a
lei da transformação da quantidade em qualidade):

Nível matérico (mecanicismo) significante

Nível vital (vitalismo) significado (os animais reagem, têm dor, pensam, etc.,
manifestam em graus diferentes fenómenos mentais)

Nível mental (animismo) a experiência íntima e não partilhável do “eu” e da
consciência (sentido, semântica)

Notas
Quanto aos níveis da natureza aos quais se aplicará a teoria quântica, Lothar Schäfer
(químico quântico na universidade do Arkansas) esclarece que não é só no campo da
microfísica que tais propriedades se manifestam, contrariamente ao que correntemente se
pensa: “As moléculas são a base da vida e as moléculas são sistemas quânticos [...] Existe
uma visão generalizada de que os efeitos quânticos não são importantes para a biologia, por
exemplo, porque as biomoléculas, à semelhança dos segmentos de ADN com a dimensão de
um gene, são demasiado grandes para serem vistas como estados quânticos. No entanto, tal
não é verdade. Todas as coisas, pequenas ou grandes, existem em estados quânticos. Em
células vivas, a síntese de genes – moléculas de ADN – é um processo quântico. A ruptura e a
produção de laços químicos é sempre um processo quântico: a cada passo, o sistema possui
uma escolha entre uma quantidade de estados e o sistema final de uma molécula específica
que não pode ser previsto com toda a certeza” (ob. cit., p.114)
[1]

[2]
Roger Penrose : O Grande, o Pequeno e a Mente Humana, Lisboa, Gradiva, 2003, p. 65
(tradução portuguesa de: The Large, the Small and the Human Mind, Cambridge University
Press, 1997); cf. em particular o final do capítulo 3, “A física e a mente”.

A este respeito importa lembrar o ensaio: “Un modèle fonctionnel des textes procéduraux” (in
Les Cahiers du CIRCAV, nº 8, 1996), de Philippe Bootz, poeta digital e físico teórico,
[3]
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exactamente inspirado na interferência do observador sobre o objecto observado, um dos
pressupostos da teoria quântica aí aplicado à poesia animada por computador.
[4]

Ver nota final nº 1.

Cf. o que a este respeito escrevemos em “Sintext: un générateur de textes littéraires”,
comunicação apresentada em Paris nas “Journées d’Études Internationales sur Littérature et
Informatique” (Littérature Générée par Ordinateur - LGO), organizadas pelas Universidades de
Jussieu-Paris VII e La Sorbonne, a 20-21-22 de Abril de 1994; e ainda em “L’oeuvre virtuelle: la
génération automatique de textes littéraires”, texto de participação no Congresso, realizado em
Paris, e organizado pelo Laboratório “Paragraphe” (Labart - Laboratoire des Arts), na
Universidade de Paris VIII, sobre o tema: “Hypertextes et Hypermédias: réalisations, outils &
méthodes”, a 25 e 26 de Setembro de 1997.
[5]

Sendo ao longo deste texto citada frequentemente a obra do químico quântico Lothar
Schäfer, In search of divine reality (1997), limitar-nos-emos a indicar a página referente à sua
tradução portuguesa, intitulada: Em busca da realidade divina – a ciência como fonte de
inspiração, edição Esquilo/CTEC, Lisboa, 2003, da seguinte forma abreviada: (LS, p...).
[6]

O radical “CIBER”, aqui por nós usado insistentemente, radica na sua origem etimológica
relacionada com “pilotagem” e “automação”, sentido implicado com o uso do termo tal como foi
cunhado originalmente pela CIBERNÉTICA. Tal não coincide, pois, com o uso hoje corrente (e
a nosso ver etimologicamente abusivo) que é o emprego do mesmo radical na palavra
“CIBERESPAÇO” – onde tudo é “ciber” mas muito pouca coisa realmente automática ou virtual.
HIPERESPAÇO seria, quanto a nós, um termo bem mais apropriado à esfera da Web, pois se
relaciona com o conceito matemático de uma geometria a quatro dimensões. Uma pintura de
Goya, divulgada na Internet, faz dela ciber-arte e porventura do seu autor um “ciber-artista”, só
porque se encontra disponibilizada na Web? Impõe-se este esclarecimento, entre outras
razões, para se compreender o facto de, neste ensaio, termos subvalorizado o hoje tão popular
“HIPERTEXTO” como tipologia inclusa no domínio das “CIBERTEXTUALIDADES”: é que no
hipertexto a “virtualidade” apenas existe ao nível do percurso labiríntico da leitura, ou
eventualmente ao nível da cooperação interactiva do navegador dentro da rede textual, mas
não propriamente ao nível da sua estrutura geradora. Ou seja, a cooperação do leitor situa-se
apenas do lado da recepção e não necessariamente do lado da criação. E o que o leitor aí lê é
apenas aquilo que o autor lá depositou de forma estática. O computador, no hipertexto,
funciona mais como armazenador de informação do que como manipulador algorítmico ou
“máquina semiótica”.
[7]

O Sintext (SiNtetizador de TEXTos) pode ser considerado como um gerador polivalente de
textos literários. (“Sintext” - © P. Barbosa & A. Cavalheiro); Ao conceber-se o Sintext partiu-se
do pressuposto de que qualquer texto - ou estrutura de texto - é o resultado dum projecto
sempre incompleto. Quer dizer que o autor, no seu percurso através do labirinto das infinitas
possibilidades de escolha que se lhe deparam durante o processo criativo, sabe muito bem que
as escolhas feitas não são as únicas nem porventura as melhores: mas se ele trabalha em
simbiose com um computador, a máquina pode ajudá-lo a explorar esse imenso campo de
possibilidades diferentes, nele descobrindo talvez soluções inesperadas, ou deixando-lhe pelo
menos a certeza (sempre relativa, claro) de ter escolhido o melhor caminho no interior desse
mesmo labirinto de articulações e de sentidos. . . Daqui derivam duas possibilidades: ou o autor
decide apresentar a sua própria escolha ao leitor (a sua escolha entre a infinidade de
possibilidades diferentes no interior de uma mesma estrutura textual), ou então o autor decide
apresentar ao leitor uma estrutura de textos em estado potencial remetendo para este a
possibilidade de ele próprio explorar, com a ajuda do computador, os múltiplos efeitos de
sentido actualizáveis. A primeira atitude poderia ser incluída na linha de uma literatura
variacional (o próprio autor é quem propõe à leitura uma multiplicidade de textos, diferentes no
seu sentido, equivalentes na sua estrutura); a segunda atitude poderia ser remetida para a
[8]
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linha de uma literatura potencial, mais ou menos “interactiva”, onde o leitor poderá assumir o
papel de “co-criador” (leitura pela escrita). Em qualquer dos casos o computador funciona, seja
como um “amplificador de complexidade”, seja como um “actualizador das capacidades
textuais”: quer dizer, sempre como uma prótese mental prolongando o autor de uma forma
simbiótica. A única tarefa requerida ao utilizador do programa será a de conceber um modelo
de texto (cujo algoritmo poderá consistir simplesmente num primeiro texto escrito, mas
fragmentado por parênteses rectos, os quais delimitarão os elementos a recombinar) e
eventualmente em alimentar essa estrutura textual com um reportório lexical mais ou menos
extenso: o computador oferecer-se-á então como um instrumento informático direccionado para
a miragem da “perfectibilidade”.
Cf. Pedro Barbosa, A Literatura Cibernética 1: autopoemas gerados por computador (1977) e
A Literatura Cibernética 2: um sintetizador de narrativas (1980).
[9]

[10]

Vicente Gosciola, Roteiro para as Novas Mídias, São Paulo, Senac Eitora, 2003.18

[12]

Henri Prat: biólogo canadiano autor do livro L’Espace Multidimensionnel.

[13]

Ver nota final 2.

O significante é aquilo com que a calculadora trabalha, o significado é aquilo que o aluno
rabisca no quadro sem perceber as contas que faz mas que dão certo – o sentido será o
entendimento disso, o eco que isso faz na nossa consciência (o tal plano semântico). Mesmo
quando a soma está errada – por exemplo, quando escrevemos, para metaforizar o amor, que:
1 + 1 = 1, estamos a jogar com o sentido (um duplo sentido, aliás).
[14]

Cf. Pedro Barbosa, “O Computador como Máquina Semiótica”, in Revista de Comunicação &
Linguagens (O Campo da Semiótica), Universidade Nova de Lisboa, Nº 29, Abril 2001,
pp.303-327. [http://www.pedrobarbosa.net/artgonline.htm]
[15]

Todo o texto da experiência realizada inicialmente em palco teatral com “Alletsator” inseriuse precisamente neste quadro operacional: e se então, à falta de melhor, o apelidámos de
“ópera electrónica”, agora, pelas razões expostas acima, preferiríamos a designação de “ópera
quântica”, que foi a que ficou para a sua recriação em hipermédia a decorrer no Brasil em
parceria com Luís Carlos Petry e Sérgio Bairon (PUC-SP).
[16]

[17]

Cf. Guitta Pessis-Pasternak, Do Caos à Inteligência Artificial, Unesp, SP, 1993, p. 90

Cf. René Alleau, A Ciência dos Símbolos, Lisboa, Edições 70, 1982, p.11; ou ainda o nosso
próprio livro, Metamorfoses do Real: Arte, Imaginário e Conhecimento Estético, Porto, Edições
Afrontamento, 1996, p. 67-73.32

[18]

Aqui seria de referir a lógica dinâmica do contraditório de Lupasco e a sua «tridialéctica»
com base no princípio do terceiro incluído: cf. Basarab Nicolescu, Nós, a Partícula e o
Universo, ed. Ésquilo, Lisboa, 2005; Stéphane Lupasco, O Homem e as suas Três Éticas,
Instituto Piaget, Lisboa, 1994; Stéphane Lupasco, L’énergie et la matière psychique, Editions
Du Rocher, Monaco, 1987.
[19]

Torna-se difícil apresentar as ideias deste trabalho desligadamente da sua experimentação
prática. Elas quase brotam espontaneamente do convívio directo com estas textualidades. A fim
de proporcionar uma aproximação ao texto generativo automático por parte do leitor que
eventualmente a não tenha, permitimo-nos convidá-lo a testar, por si mesmo, estes conceitos
recorrendo à versão de demonstração do Sintext que com esse propósito disponibilizámos na
Internet:
na
nossa
página
pessoal
(http://www.pedrobarbosa.net/SINTEXTpagpessoal/sintext.htm), no domínio do CETIC (http://cetic.ufp.pt/sintext.htm) ou ainda em
[20]
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Electronic Literature Organization Directory (ELO: http://directory.eliterature.org/ ).
Ou, como afirmou José Augusto Mourão em “Surrealismo e tecnossurrealidade: rotas
convergentes?”: “As rotas do Surrealismo e da tecnossurrealidade parecem convergir em
vários pontos. O Surrealismo que rima com recusa global, liberdade, onirismo, alquimia das
palavras, colagem, absurdo, automatismo psíquico, está a informar a literatura contemporânea,
da ficção científica, à narrativa digital. Por seu turno, a tecnossurrealidade está a mergulhar-nos
na “alucinação consensual”, na identidade “cyborg”, na comunicação ubíqua que o ciberespaço
propicia. Esta convergência é da ordem da alucinação ou da realidade?” [ http://www.triplov.org/
cictsul/jose_augusto.html ]
[21]

[22]

“Sintext” (© P. Barbosa & A. Cavalheiro).

“Tudo aquilo em que nós toquemos por meio da observação transforma-se em matéria”
(L.S., p.75) Afirmação transponível para o domínio do texto, trocando apenas observação por
interpretação e matéria por texto. Estamos no domínio da “informação” e não da energia: tanto
no campo literário quanto no campo quântico. Para a teoria quântica as entidades elementares
da matéria manifestam um comportamento de aparência mental. Por isso os físicos quânticos
(em oposição a Einstein) admitem que existam na matéria influências mais-rápidas-que-a-luz,
que não são atenuadas pela distância! Precisamente porque são motivadas por trocas de
informação e não de energia física... Como no mundo mental e na telepatia: as recentes
experiências de teletransporte entre propriedades de partículas a distância parece confirmar
plenamente esta previsão.
[23]

Rui Torres explicita bem a necessidade destes termos, razão pela qual eles quase surgiram
em simultâneo em diversas línguas: “The word wreading is the result of the fusion of two
different words: writing and reading, and it represents a response to the increasingly active role
of the reader in modern literature. Interestingly, it appeared in different languages at around the
same time. According to Arnaud Gillot, in La notion d’”Ecrilecture” à travers les revues de
poésie électronique alire et KAOS (Artois: Hestia/Certel, 2000), Pedro Barbosa was the first to
use the Portuguese word escrileitura (escrita and leitura), in his PhD Thesis in 1991, published
in A Ciberliteratura: Criação Literária e Computador (Lisboa: Cosmos, 1996). However, at the
same time, Joe Amato, in a review of J. David Bolter’s Writing Space: The Computer, Hypertext,
and the History of Writing (Hillsdale: L. Erlbaum Associates, 1991), suggested the English word
wreader to describe the “reader-cum-writer” concept introduced by Bolter in the book. The term
was later used in the context of hypertext theory and digital literature by George P. Landow, Jim
Rosenberg, Michael Allen, and Roberto Simanowski, as well as by poets Heiko Idensen, Jim
Andrews and Mark Amerika referring to their own work. A project of collaborative writing on the
Internet created by Johannes Auer has the suggestive name of “The Famous Sound of Absolute
Wreaders.” [“Digital Poetry and Collaborative Wreadings of Literary Texts”, in: New Media and
Technological Cultures, Inter-disciplinary Press, 2005.
[24]

Teoria do Homem Sentado de 1996 e O Motor Textual de 2000, foram desenvolvidos com a
colaboração, respectivamente, de Abílio Cavalheiro e José Manuel Torres na programação em
C++ e em JAVA/HTML.

[25]

[26]

Ob. cit., disponível em: http://www.ufp.pt/~rtorres/files/dpoetry.pdf.

O termo espectactor, no caso da hipermédia, adaptaria ao português o eufónico termo
spectacteur (Jean-Louis Weissberg) usado em França por Pierre Barboza.
[http://hypermedia.univparis8.fr/seminaires/semaction/seminaires/txt01-02/journees0602/pierre.htm]
[27]

Cf. Stéphane Lupasco, O Homem e as suas Três Éticas, Instituto Piaget, Lisboa, 1994;
Stéphane Lupasco, L’énergie et la matière psychique, Editions Du Rocher, Monaco, 1987.

[28]
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A intersecção da literatura com a informática, com especial incidência na poesia
animada em computador, que será o objecto em análise neste breve ensaio, acentua a
tendência do texto para transpor os limites convencionais, ao intensificar as propostas
de interpenetração do verbal com o sonoro e o visual, já presentes em manifestações
anteriores, por exemplo, no âmbito da poesia experimental
lembra José Augusto Mourão (p. 409 e ss),

[2]

[1]

, mas também como

ao entrar efectivamente em movimento e

ao prestar-se a modificações, o que implica que as transformações de maior alcance
produzidas pela literatura digital no conceito de texto são provocadas pelos textos
mais interactivos.

A intrusão da informática no domínio da literatura pressupõe, desde logo, atender às
implicações complexas entre máquina (hardware), programa (software) e texto, cuja
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consequência, segundo Ambroise Barras (p. 75),

[3]

é que já não será possível falar de

texto de forma autónoma, mas sim, em contrapartida, de um sistema ou de uma
configuração mais complexa “máquina-programa-texto”.

O uso do computador implica estratégias que se afastam do processo de leitura a que
o livro impresso nos habituou: a página luminosa exposta no ecrã apela mais a ver, a
percorrer com o olhar, do que a ler em sequência. Esta mutação na inscrição tem
implicações profundas, já que a página de papel (ou outro suporte material tradicional)
transporta consigo o registo fixo, a marca inalterável de um signo, ao passo que o ecrã
apresenta uma superfície lisa e luminosa oferecida à percepção visual. Da inscrição
impressa que predominantemente guia o olhar linha após linha, passa-se então para o
ecrã no qual o olhar tem tendência a dispersar-se, observando toda a superfície em
simultâneo, com o leitor a transformar-se num espectador de um texto iluminado por
dentro, que parece flutuar numa certa irrealidade. Pode, por isso, afirmar-se que neste
suporte, o texto espectaculariza-se e demarca-se da inscrição rígida e fixa [4].

Assim, este novo espaço electro-estético parece constituir um incentivo para renovar a
interpenetração de códigos de representação, o legível, o visível e o audível.
Sujeitando a elaboração do texto a uma série de operações algorítmicas,
transformações cromáticas ou deformações que podem quebrá-lo, fragmentá-lo,
metamorfoseá-lo, no texto electrónico palavra, imagem e som caminham pari passu no
sentido de uma integração sintética. O texto assim elaborado é dotado tanto de
verbalidade quanto de plasticidade e sonoridade.

Uma outra questão se impõe: onde está o texto informático? Num certo sentido
podemos afirmar que não está em lugar nenhum, ou, mais precisamente, não se
encontra num lugar determinado. Num primeiro momento, é codificado sob forma de
polarizações eléctricas que o texto se encontra nos circuitos integrados do
computador. Por isso, é necessário todo um tratamento maquínico prévio à decifração
que, num segundo momento, vem conformá-lo no ecrã, o que nos permite afirmar que
na noção de forma parecem incorporar-se agora na configuração complexa que
formam “máquina, programa e texto” já não há texto no sentido concerto modo
imaterializado pela máquina e é tornado acessível, em conformidade com os signos da
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escrita e com outros que o componham, pelo processo de transformação do seu
próprio código que o constitui virtualmente. Deste modo, imaterial, o texto no
computador equivale ao programa da sua própria transtambém as de tratamento e
transformação. Portanto, o ambiente electrónico não é suporte de uma inscrição
textual, mas de um código que a desintegra em unidades binárias não significantes de
informação textual. Esse suporte transforma o substrato conceptual do texto em
estados electromagnéticos e a consequência desta electronização do texto na
memória do computador é a sua desintegração num código linguisticamente nãosignificante, já que os materiais, quer sejam potencialmente linguísticos, visuais ou
sonoros existem no computador num estado que confunde as modalidades de
linguagem. Logo, vencional do termo, atendendo a que este foi de formação,
revelando que uma criação em literatura digital é necessariamente conforme às
características do equipamento tecnológico em que se inscreve [5].

Posto isto, facilmente se compreende que as potencialidades deste ambiente, quando
exploradas para fins literários, conferem à literatura digital características muito
próprias o que tem levado muitos autores a sublinhar a dimensão inovadora desta
tendência, como Pascal Grevet: [6]
[L]’invention a changé de terrain, il ne s’agit surtout pas de faire avec des
ordinateurs, ou d’autres machines à venir, une littérature identique à celle adapté
au livre, mais d’inventer une littérature qui sache tirer pleinement parti de toutes les
richesses de l’immatérialisation.

No domínio, por exemplo, dos poemas dinâmicos mas sem intervenção do leitor, pelo
que poderíamos designar como cinemáticos, textos animados apresentam um
movimento visível elaborado através de procedimentos tais como apagamentos ou
substituições de elementos textuais, transposições gráficas, letras em mutação, entre
outros. Nestes casos, o leitor contempla o poema, vê o texto “ganhar vida” diante dos
seus olhos durante um determinado período de tempo, não interfere na estrutura
textual, e a sua leitura/interpretação vai sendo feita durante e após o visionamento do
poema. Atendendo à presença de elementos estruturantes como a animação, e
consequentemente uma determinada velocidade de apresentação e a irrupção da
temporalidade, apreensões iniciais podem ser insatisfatórias ou insuficientes e, por
conseguinte, obrigar a fazer releituras.
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Neste quadro, podemos referir o poema animado do argentino Ladislao Pablo Györi
publicado em alire 10, “vp14”

[7]

, no qual a abertura de significância se realiza por

decomposição silábica dos vocábulos que surgem inicialmente e pela reubicação dos
mesmos para formar significados novos, assim como pela ressemantização das
unidades linguísticas através de trocas de idiomas e da introdução de conceitos
derivados de diferentes ramos da ciência.

Num dado momento do poema, a palavra “order” transforma-se em “ordinal” e esta em
“ordonnance” que dá lugar a “ordnance” que por sua vez origina “ordinance” e a
concluir esta sequência “ordinances”. Esta passagem ilustra como uma estrutura inicial
vai-se desmantelando, produzindo um corpo complexo de significações não-lineares,
com a geração sucessiva de novos vocábulos mercê das possibilidades de movimento
e conexão através do espaço virtual. A todo o momento, mantém-se o conceito
tradicional de “palavra” como gerador de significados, embora em associação com
outros signos característicos de outras formas de linguagem (setas, pontos, cores,
sinais matemáticos, entre outros). A “viagem” termina quando o conjunto de signos
desaparece no abismo do espaço virtual.

Não obstante a inclusão de signos não-verbais e uma certa atomização do material
verbal, num jogo de desestruturação-restruturação da linguagem realizado por Györi, é
ainda possível identificar estruturas sintácticas como expressões ou mesmo frases.

Além disso, considerar todas as características deste poema como inovadoras seria
negligenciar a longa tradição do experimentalismo literário que também cultivava, por
exemplo, um texto intersemiótico e explorava princípios estéticos como a
simultaneidade, a impessoalidade e a não-linearidade.

Podemos, porém, considerar paralelamente que a literatura digital constitui um novo
terreno para a inovação, por exemplo, no facto de as questões estéticas se colocarem
não só ao nível do produto mas também ao nível da produção: ao implicar
programação, a literatura digital torna-se imaterial, dinâmica, múltipla. De facto, muitas
obras literárias criadas em ambiente electrónico já não têm uma actualização única, o
que provoca perplexidade num imaginário habituado a considerar o texto como uma
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manifestação singular.

As potencialidades dos media digitais aplicadas à criação literária levam-nos, pois, a
identificar condições inéditas de produção que transformam e transtornam desde logo
a noção de texto da literatura dominante enquanto realização verbal impressa, logo
fixa e inalterável, assim como conferem renovadas possibilidades a características já
conceptualizadas em tendências experimentais anteriores ao mesmo tempo que
permitem a criação de novas características textuais.

Como refere Tibor Papp (p. 59 e ss),

[9]

com a utilização dos computadores, uma das

transformações profundas em relação ao papel reside no cinetismo da inscrição. O “já
e sempre lá” do estereótipo da obra impressa cede lugar a uma superfície na qual o
texto está em gestação. Em vez de estar presente, o texto surge, sendo que o seu
aparecimento pode ser global e instantâneo ou, então, pode apresentar-se sob forma
de um encadeamento de chegadas controladas dos seus elementos, havendo a
considerar diversos factores como os intervalos de tempo entre a chegada desses
elementos, a colocação da inscrição ou ainda as direcções do deslocamento. Nesta
perspectiva, uma obra “verbivocovisual” feita em computador contempla ainda mais
constituintes exteriores à língua, tais como o tempo, a topologia e o movimento.

Contrariamente ao que se passa com suportes mais convencionais, o texto e o
grafismo informáticos podem não ser fixos. O leitor pode encontrar-se confrontado
com textos em perpétua transformação, para os quais qualquer tipo de fixação, ao
serem impressos, representa serem truncados, no fundo adulterados. Esta
particularidade é especialmente notória nos hipertextos e outras modalidades
discursivas que constituem sistemas informatizados de gestão de conjuntos de
fragmentos díspares e dispersos e proporcionam um tratamento tipográfico dinâmico
da informação em função dos percursos de leitura do utilizador [10].

A informática introduz assim a temporalidade como elemento constitutivo dos textos,
tanto no modo de produção como no da leitura. Através de procedimentos
informáticos, o autor pode criar uma estrutura evolutiva, em movimento permanente.
Esta característica tem como efeito introduzir algo da ordem da teatralização num
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texto que se torna espectáculo de um texto em vias de se realizar. Se o estereótipo do
texto impresso é imutável no papel, no ecrã, pelo contrário, o texto tem uma duração e
diversas fases temporais. O leitor é tão espectador do texto a fabricar-se como do
texto realizado, já que esta “mise en espace” dos elementos textuais e os processos
de realização do texto são susceptíveis de despertar a atenção do leitor tanto quanto
os próprios elementos verbais e não-verbais. A leitura de um texto encontra-se assim
profundamente alterada, com o leitor a ter a sua atenção dispersa pelos diversos
elementos textuais e não textuais (letras, sílabas, palavras, formas, cores, volumes,
linhas, sons) e pelos processos de encenação desses mesmos elementos. Neste
contexto, poderá mesmo acontecer que o leitor preste mais atenção aos processos de
realização do texto do que ao texto em si, dado que o texto informatizado, graças à
temporalidade e à dinâmica, é, em certo sentido, da ordem da performance.

Os poemas animados em computador apresentam uma grande variedade de
elementos verbais, imagéticos e sonoros que se apagam, se substituem, se
desmultiplicam, deslizam ou se deslocam sob várias formas, interferindo com a
atenção no cruzamento destas exigências – a da significação articulada (verbalidade),
a de sentido plástico (figuralidade) e a de sentido acústico (sonoridade). Neste
contexto, parece inegável que a percepção da poesia se transforma de um modo
radical.

Obviamente, a questão do tempo e do ritmo não está totalmente ausente na
experiência de ler um livro de poesia impressa, dado que uma certa duração se
encontra inscrita na experiência temporal vivida pelo leitor. Porém, um poema animado
em computador encontra-se sujeito à duração de uma maneira dupla: nele se encontra
a noção temporal também verificável na leitura impressa que corresponde ao tempo
da leitura do poema, variável segundo a vontade do leitor, dado que este pode
interromper a leitura, retomá-la ou renunciar de forma definitiva, mas a esta
acrescenta-se uma segunda noção temporal tributária da duração da animação que é
determinada quer pelo funcionamento material do computador, nomeadamente a sua
velocidade de processamento, quer pela vontade do autor. Neste sentido, verifica-se
uma expansão da noção de tempo, que na literatura impressa se encontra
exclusivamente no domínio da actividade leitoral, enquanto que na literatura digital ela
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invade também o domínio do próprio texto. Esta instauração do movimento e
consequentemente da temporalidade como elemento estrutural do poema constitui,
pois, uma inovação introduzida por esta corrente poética.

Com esta literatura, dada a desmaterialização aparente do texto, que também é móvel
e instantâneo na temporalidade que o gera, consuma-se a passagem dos poemas da
fixidez do suporte impresso, ou outras formas rígidas, para a evanescência do ecrã de
computador. Dadas estas características, os poemas animados em computador
incluem modalidades de percepção que os fazem oscilar entre a aparição fugidia,
característica da oralidade, apontando para algo de efémero e evanescente, e a
permanência fixa da escrita.

Com efeito, se é certo que a espacialização dinâmica recusa a imobilização, a fixidez
da escrita, contribuindo para que um poema animado, sendo móvel, seja mais instável
do que um texto impresso, também é verdade que, por outro lado, dadas as
facilidades de registo e reactivação, não será tão efémero quanto um texto oral ou
uma performance. O poema animado parece situar-se, assim, num espaço de fronteira
entre a fixidez rígida do impresso e a volatilidade do oral ou da performance.

Além disso, o facto de certos textos serem idealizados como textos-matrizes que
podem dar origem a diferentes manifestações textuais (como é o caso do Sintext

[11]

)

provoca naturalmente a multiplicidade, que nos suscita interrogações como: qual será
o estatuto de uma obra cujas manifestações textuais são incessantemente mutáveis?
O que lê o leitor quando lê um percurso entre uma infinidade de percursos possíveis?
Qual é a posição do autor face a todas estas manifestações múltiplas que ele já não
pode de certo modo dominar [12]?

A mobilidade, a temporalidade, a topologia e a multiplicidade estão naturalmente
ligadas à interactividade, isto é, à possibilidade de um texto ser sensível às eventuais
acções de um ou vários leitores, o que constitui, a meu ver, uma das implicações mais
determinantes, para a reconsideração do texto, já que interfere com uma tradição
milenar que predispunha o leitor a fruir de uma obra sem intervir na sua materialidade.
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Verifica-se interactividade quando um leitor age sobre os percursos de leitura, quer
sejam ou não totalmente predeterminados pelos conceptores, visto que no decorrer
desses percursos, pelas suas respostas às propostas do computador, o leitor pode
operar variações textuais, alterar o desenrolar do texto que está a ler e, por vezes,
mesmo o seu conteúdo [13]. Assim sendo, o texto não fica definitivamente materializado
nos suportes de registo; ele permanece aberto a transformações, tornando-se o
produto dos comportamentos activos dos leitores.

De facto, um texto interactivo só adquire verdadeiramente sentido através da leitura
participativa, na qual a significação passa pelo estabelecimento de conexões não
previamente determinadas, já que o texto está necessariamente “por fazer”, portador
apenas de potencialidades latentes que o leitor aceita revelar.

A animação interactiva “Entropophagy” (alire 11), de André Vallias é um exemplo
impressivo de interactividade não documentada mas ao mesmo tempo um daqueles
casos em que fica claramente demonstrada a necessidade de intervenção efectiva do
leitor para que o texto se revele. Num primeiro contacto, o leitor pode ficar perplexo ao
deparar com um quadro vazio de cor verde e um outro avermelhado mais pequeno no
canto inferior direito do ecrã.

Um único indício de interactividade, presente em todo campo verde, é o cursor sob
forma de mão direita com o indicador esticado, convenção informática que assinala um
campo activo. Clicando à sua vontade, o leitor vai revelando segmentos e assistindo à
composição de um mosaico gráfico. Ao mesmo tempo, vão surgindo elementos
verbais no quadro avermelhado que progressivamente vão sugerindo diversas
palavras enquanto uma música e efeitos sonoros monótonos e inquietantes
acompanham esta deambulação. Por fim, todo o puzzle fica completo, assim como o
quadro de palavras com a inscrição: “a violent order is disorder a great disorder is an
order”.

Percebe-se então que a composição gráfica é atravessada por uma diagonal que
parece dividir claramente dois ambientes: o da parte superior direita, em tons de
vermelho e verde incluindo em fundo o que parecem ser prédios altos, urbanizações
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modernas de uma grande cidade; na parte inferior esquerda, em tons de azul e rosa, a
sugestão de uma paisagem mais desorganizada com uma fotografia de habitações
precárias. A conferir um padrão uno à composição, linhas horizontais e verticais, a
lembrar a planta de uma cidade, unem os dois ambientes contrastantes, como que a
sugerir que os dois, embora muito distintos, fazem parte de uma mesma cidade. Aliás,
as primeiras letras reveladas são R, I e O, por esta ordem, compondo a palavra “Rio”.
Por outro lado, estas linhas podem sugerir igualmente gradeamentos (em volta de
prédios, casas ou mesmo os de uma prisão) em íntima ligação com a sugestão de
violência e desordem da componente verbal.

À medida que vai desvelando este mosaico, o leitor vai reunindo signos de diversa
natureza (gráficos, sonoros, verbais) apontando para uma realidade reconhecida.
Neste sentido, as silhuetas de prédios altos poderão retratar os bairros favorecidos da
cidade do Rio de Janeiro (Copacabana, Leblon...) em contraste com a favela revelada
pela fotografia. Este contexto vai-se tornando cada vez mais explícito, a culminar com
a componente sonora a que o leitor acede após a composição de todo o mosaico, ao
passar com o cursor sobre as letras R, I e O, então campos activos que nos permitem
ouvir, numa voz reverberante e com efeito de eco “Rio de Janeiro” e “o Rio”.

Com isto, toda a construção sígnica diversificada (formas, cores, silhuetas, imagens
fotográficas, música, efeitos sonoros, componente verbal, escrita e oral) concorre para
o retrato (e denúncia, a julgar pelo título) do Rio de Janeiro como cidade contrastante
e violenta, lugar de grande exuberância mas também de profundas desigualdades.

Quando é facultada ao leitor a possibilidade de, em certo sentido, participar no
processo criativo praticando a leitura pela escrita e a escrita pela leitura numa nova
simbiose interactiva (daqui nascerá o “escrileitor”, segundo Pedro Barbosa14), não
poderá deixar de notar-se que a interacção altera ainda mais decisivamente a relação
do leitor com o texto.

Neste quadro, surge uma inevitável modificação no conceito de texto, que deverá ser
encarado como uma estrutura em processo e ampliada na sua capacidade geradora
de sentidos e não apenas como um meio estabilizado do ponto de vista material de
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comunicação intersubjectiva entre autor e fruidor.

Estes produtos podem ainda explorar outra das particularidades do texto informático: a
sua deslocação. Como qualquer sinal electrónico, o texto pode ser criado num lugar e
lido ao mesmo tempo, ou pouco depois, noutro. Pode igualmente ser transformado à
distância, sendo a colocação em rede a consequência lógica da desmaterialização dos
textos informáticos. Qualquer texto informatizado é transportável, imediatamente
legível, em qualquer lugar e é, além disso, modificável. É o que se verifica com
diversos poemas animados em computador que se encontram na internet.

Do meu ponto de vista, esta literatura digital não conduz a uma substituição da
literatura dominante, antes se lhe acrescenta, contribuindo para uma ampliação da
própria noção de literatura. Do mesmo modo, os textos resultantes não conduzem a
uma substituição dos textos impressos, antes se lhes acrescentam, contribuindo
igualmente para uma ampliação da própria noção de texto.

O mesmo se poderá dizer do autor e do leitor implicados na literatura digital que são
diferentes, no seu estatuto e papel, dos da literatura impressa tradicional. No entanto,
não considero que esta situação represente a dissolução das noções dominantes de
autor e leitor, mas sim uma ampliação das acções desses agentes.

Por tudo isto, urge continuar a repensar o conceito de textualidade por forma a abarcar
as várias escalas de metamorfose, que foram acentuadas pelas possibilidades digitais
dos novos media, susceptíveis de causarem estranheza ao interferirem com a noção
dominante de texto. É indesmentível que o computador constitui um instrumento que
possibilita uma noção ampliada de textualidade, embora me pareça inteiramente
justificável que no âmbito da comunicação no seio das tecnologias digitais, o conceito
de texto sobreviva. Esta realidade está, aliás, expressa no facto de persistirem
expressões como “livro electrónico”, “ficção interactiva” ou “documento virtual”, que
utilizam noções (livro, ficção, documento) derivadas do mundo do impresso. Assim
sendo, o “texto electrónico” é ainda um “texto”. Se aceitarmos isso, o que se torna
então claro é que este novo suporte nos obriga a definir textualidade aduzindo critérios
para além daqueles tradicionalmente utilizados, que são baseados no paradigma da
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impressão que deverá agora articular-se com outro, o da cultura do virtual, em face
das possibilidades introduzidas pelas novas tecnologias.

De facto, se os textos são produtos que resultam do cruzamento de um conjunto de
matrizes: semiótica (o escrito), histórica (o contexto sócio-político-cultural) mas
também tecnológica (as condições de produção), parece-me que não há nenhuma
razão para que subestimemos esta última na definição do que é texto.

Além disso, devido à instabilidade temporal de todas estas variáveis, a textualidade
deve ser encarada como um processo impossível de fixar ou petrificar. Se os meios
tecnológicos presentemente utilizados permitem a activação de estratégias discursivas
com as quais se engendram textos móveis, dinâmicos, interactivos, parece-me que
não há nenhuma razão para que tais princípios não venham a ser abarcados no
conceito de textualidade.

Pelo contrário, o que me parece importante é verificar que as condições tecnológicas
da produção textual na actualidade possibilitam a criação de novas manifestações
textuais que contribuem para uma ampliação do conceito de textualidade, o que
permite afirmar que com a introdução, por exemplo, do movimento como componente
estrutural do texto é a própria noção de texto que se movimenta.

Notas
[1]
Ver, por exemplo, Campos, Augusto de, Décio Pignatari e Haroldo de Campos, 1987, Teoria
da Poesia Concreta: Textos Críticos e Manifestos 1950-1960. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense
[1965]; Garnier, Pierre, 1968, Spatialisme et poésie concrète. Paris: Gallimard; Reis, Pedro,
1998, Poesia Concreta: Uma Prática Intersemiótica. Porto: Edições Universidade Fernando
Pessoa.
[2]

Mourão, José Augusto, 1999, “Tecnologia e literatura: as máquinas textuais – de F. Laruelle a
Landow”, in Comunicação e Linguagens, 25/26: 403-14.
[3]

Barras, Ambroise, 1995, “Prolégomènes à toute littérature informatique”, in Littérature, 98,
(Maio): 74-83.

[4]

É neste contexto que Jay David Bolter identifica a época actual como “the late age of print”.
Ver Bolter, Jay David, 1991, Writing Space: The Computer, Hypertext and the History of Writing.
Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates e Bolter, Jay David e Richard Grusin, 2000,
Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press.44
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Ver Bootz, Philippe, 1994 (ed.) A: \ LITTÉRATURE. Lille e Villeneuve d’Ascq: Le GericoCircav e Mots-voir ; Vuillemin, Alain e Michel Lenoble, 1995(eds.), Littérature et Informatique –
La Littérature Générée par Ordinateur. Arras: Artois Presses Université ; Vuillemin, Alain e
Michel Lenoble, 1999(eds.), Littérature, Informatique, Lecture – De la lecture assistée par
ordinateur à la lecture interactive. Limoges: Presses Universitaires de Limoges (PULIM) e
Glazier, Loss Pequeño, 2002, Digital Poetics: The Making of E-Poetries. Tuscaloosa e Londres:
The U of Alabama P.
[5]

Grevet, 1992 (cit. in Barras, 1995: 81), “Pour une littérature immatérielle”, in Action Poétique
129/130 – KAOS 3: 11,2.

[6]

O título do poema deriva do facto de o autor classificar o seu trabalho como “poesia virtual”
(“virtual poetry”), designação que considerou a mais adequada para uma prática poética em
que os processos criativos evoluem no espaço virtual proporcionado pela máquina.
[7]

Para mais informações sobre o projecto da revista alire, ver também Laire (org.), 1989-2000,
alire – revue animée d’écrits de source électronique, 1 (Janeiro 1989), 2 (Dezembro 1989), 3
(Junho 1990), 4 (Fevereiro 1991), 5 (Dezembro 1991), 6 (Dezembro 1992), 7 (Abril 1994), 8
(Novembro 1994), 9 (Junho 1995), 10 (Outubro 1997), 11 (Junho 2000).Villeneuve d’Ascq:
Mots-voir; Laire (org.), 1995, Le Salon de Lecture Électronique (alire 1 a 9 em CD-ROM).
Villeneuve d’Ascq: Mots-voir e Reis, Pedro, 1999, “alire 10 – um testemunho de 10 anos de
simbiose entre literatura e informática”, in Revista da UFP, 4 (Dezembro): 57-69.
[8]

Papp, Tibor, 1995, “Formes poétiques visuelles et ordinateur”, in Alain Vuillemin e Michel
Lenoble (eds.), Littérature et Informatique – La Littérature Générée par Ordinateur. Arras: Artois
Presses Université. pp. 57-61.
[9]

Ver, por exemplo, “Hymne à la femme et au hasard“, de Philippe Bootz (alire 7, Abril 1994),
“Joinville le pont – La Pointe de l’île Fanac”, de Cédric Doutriaux (alire 10, Outubro 1997),
“Rupture“ ou “Orion“, de Tibor Papp e Claude Maillard ou “Le point de suspension“, de Patrick
Henri Burgaud (alire 11, Janeiro 2000).48
[10]

Em “Sintext” Pedro Barbosa com Abílio Cavalheiro (alire 8, Novembro 1994; 1996) e
posteriormente com José Manuel Torres (2000) apresentam ao leitor uma estrutura textual em
estado potencial, deixando-lhe a liberdade de explorar efeitos semânticos a dois níveis. Num
primeiro nível, o “Sintext” (sintetizador de textos) é um gerador automático que relaciona o texto
virtual, enquanto estrutura literária, com um motor informático que o põe a funcionar. Deste
modo, os textos existem no computador em estado potencial, sem um sentido predefinido,
sendo o programa a entidade geradora de textos numa multiplicidade infinita, o que implica dois
estádios textuais, que Pedro Barbosa (1996: 22) designa como “texto-matriz” e “múltiplos
variacionais”. Num segundo nível, o programa apresenta uma componente interactiva,
pressupondo a participação do leitor na co-criação de cada texto final, mediante um processo
simultâneo de escrita e leitura – a “escrileitura”.
[11]

Ver Barbosa, Pedro, 1996, A Ciberliteratura – Criação Literária e Computador. Lisboa:
Edições Cosmos; Barbosa, Pedro e Abílio Cavalheiro, 1996, Teoria do Homem Sentado. Porto:
Afrontamento e Barbosa, Pedro e José Manuel Torres, 2000, Motor textual – livro infinito. Porto:
Edições Universidade Fernando Pessoa. Considerando em particular o texto característico da
literatura generativa, que designa como texto “virtual”, Pedro Barbosa (1996: 12-5) sintetiza
deste modo as características fundamentais deste tipo específico de texto: (1) consiste numa
estrutura ou modelo que se actualiza em textos variacionais concretos, visto que a arte
variacional consiste na realização de variações em torno de uma ideia-motriz, pelo que o texto
variacional é múltiplo, multiforme e multi-significativo; (2) desenvolve-se no tempo, realiza-se
mediante o fluir contínuo de novas configurações ou estados parciais sucessivos a exibir, de
forma volátil, no ecrã de um computador; (3) o suporte papel não é adequado ao texto virtual,

[12]
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por ser um suporte fixo, estável, consolidado, por isso contrário à natureza fluída, móvel,
instável e de contornos indefinidos assumida pelo texto virtual; (4) apela a uma leitura múltipla,
variacional, repetitiva, mas semanticamente sempre renovada; (5) revela uma natureza
potencial, dado que só pode ser verdadeiramente desenvolvido na sua tendencial infinitude por
um algoritmo ou programa gerador que o actualize na sua contínua espiral de formas novas; (6)
é um “texto-ovo” ou “texto semente”, isto é, tal como o ovo não é ainda o animal que dele irá
nascer, nem a semente é a árvore gerada, também o texto virtual não deve ser confundido com
a obra que o leitor irá fruir. O texto virtual é apenas o motor de uma pluralidade de realizações
textuais por materializar signicamente. Um texto electrónico, de pleno direito, não se
caracteriza meramente por ser difundido em suporte electrónico (disquete, CD-ROM ou via
internet), mas envolve uma outra noção de texto que não tem, nem pode ter, cabimento no livro
impresso tradicional: o texto virtual implica inacabamento e multiplicidade. Os textos não
existem no suporte magnético enquanto textos; apenas existem no computador em estado
potencial, em estado latente, em estado de projecto, em estado de programa. Barbosa aponta
estas características como sendo específicas dos textos resultantes da literatura generativa,
mas elas podem ser partilhadas também por textos resultantes das outras tendências da
literatura digital, nomeadamente a poesia animada em computador, cujos textos são igualmente
fluídos, móveis, dotados de temporalidade e podem inclusive ser múltiplos, multiformes e
multisignificativos também se lhes aplicando, portanto, a metáfora do “texto-ovo” ou “textosemente”.
Esta última situação é possibilitada, por exemplo, por “Sintext” (alire 8, Novembro 1994;
1996; 2000), quando, apesar de se enquadrar numa estrutura-base fornecida pelo autor, o leitor
é convidado a introduzir o seu próprio léxico.50
[13]

A “escrileitura”, segundo Barbosa (1996: 10), processo simultâneo de escrita e leitura,
permite-nos compreender melhor como, com este tipo de literatura, se encontra alterada a
relação tradicional entre autor e leitor. O leitor, transformado verdadeiramente em “escrileitor”
pode, inclusive, introduzir o seu próprio léxico na estrutura textual disponibilizada pelos autores
e, em certo sentido, escrever os seus próprios poemas, de tal modo que poderá dizer-se que
nestes casos, o autor propõe e o leitor dispõe, efectivamente. Ver também Gillot, 2000, La
notion d’«écrilecture» à travers les revues de poésie électronique alire et KAOS. Oradea e
Artois: Hestia/CERTEL.
[14]
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Artigo gentilamente cedido pelo autor para publicação no âmbito do projecto
CD-ROM da PO.EX (financiado pela FCT através do POCI2010), publicado
inicialmente na Revista Artéria8.

Introdução
Desde 1975, a revista Artéria reúne autores de poéticas da visualidade (designers,
artistas plásticos, poetas visuais entre outros) em torno de uma proposta: ser sempre
mutável. A cada novo número, a revista se propõe a assumir novos suportes ou
formatos. Os poetas Omar Khouri e Paulo Miranda, sob o selo independente Nomuque
Edições, já publicaram a revista sob a forma de um caderno, uma sacola, caixa de
fósforos, fita cassette, caixa-de-poemas-exposição-portátil e album-mostruário”2
apresentando-se no presente momento, sob a forma de um site da rede Internet,
disponível através do endereço http://www.arteria8.net, o qual vamos abordar mais
profundamente no decorrer deste texto.

A proposta mutante de meios e linguagens evidencia acima dos suportes, a
mensagem/significado como propriedade intersemiótica. KHOURI (1997:01), num
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breve texto chamado “De olho na poesia”, apresenta a poesia como arte intersemiótica
justamente pelo seu envolvimento – explícito ou não – com outras linguagens. É
interessante citar, neste ponto, que a revista Artéria, tida como “revista de poesia”,
traz, em vários números, faturas artísticas sem a presença da palavra como elemento
estrutural e/ou sem qualquer texto. KHOURI (1997:01) acredita que a poesia é uma
“organização sígnica com certo grau de complexidade que, visando a um fim estético,
traz consigo uma carga conceitual, própria do mundo das palavras”. E ao se
apresentar conceitualmente, abre-se para a sua veiculação em qualquer suporte,
incluindo, evidentemente, o meio digital/telemático.

A revista Artéria 8, inserida na rede mundial de computadores – a Internet – através de
um site da web, está disponível desde dezembro de 2003. A rede é um meio mutante
por excelência: a rede se regenera, multiplica, morre e se transforma a cada instante –
persiste sempre sua expansão contínua e a atualização de seus espaços, bem como,
a constante re-organização de acesso a cada amostragem, nos sites de busca. Outra
propriedade recorrente do ciberespaço é seu caráter incomensurável e sua veiculação
planetária. Dada a abrangência da rede, fica impossível predeterminar a origem dos
acessos e uma publicação on-line pode se dar ao luxo de ter, como pretensão,
visitantes oriundos de qualquer parte.

Para o lançamento da revista foram convidados alguns nomes já presentes em
números anteriores, que se juntaram a outros estreantes, nesta edição. A cada
participante foi proposta a inclusão de um trabalho no site, que evidentemente devia
apropriar/adaptar-se aos recursos do meio a fim de encarar a rede não como
divulgação de um trabalho pré-existente em outro suporte mas encarando a rede
digital como linguagem. Daí, inclusive aqueles trabalhos que já haviam sido publicados
impressos, passam a apresentar distinções em relação a uma simples reprodução do
mesmo. É possível situar os trabalhos presentes em Artéria 8 necessariamente em
duas condições: os trabalhos especialmente pensados para esta edição e os trabalhos
concebidos para outra linguagem e que deverão, agora, ser traduzidos dentro dos
paradigmas deste meio.
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1. Tradução intersemiótica:
metacriação
Do extenso legado de Julio Plaza, entre criações artísticas e reflexões teóricas, a
importância de sua contribuição para a arte e novos meios, mais especificamente, a
arte telemática3, é, sem dúvida inegável. É a partir de sua iniciativa, ao organizar em
1982 o projeto artístico “Arte pelo telefone”, que se lança no então incipiente meio
telemático – através do videotexto4 – trabalhos dos artistas Carmela Gross, Lenora de
Barros, Leon Ferrari, Mario Ramiro, Omar Khouri, Paulo Miranda, Paulo Leminsky,
Régis Bonvicino e Roberto Sandoval. No ano seguinte, Plaza organiza a exposição
“Arte e videotexto” na 17ª Bienal de São Paulo, também lançando mão da telemática.
No plano do domínio das especificidades técnicas – resolução, cores, limites e
possibilidades de apresentação da imagem – grande parte dos trabalhos não
correspondiam ao meio de forma direta e, nestes casos, coube uma tradução do meio
anterior ao novo, ou inserindo os conceitos do próprio Plaza (1987:14), uma tradução
executada como metacriação.

A teoria em torno da tradução de faturas poéticas é inicialmente colocada por Roman
Jakobson como passível de três tipos: a interlingual, a intralingual e a intersemiótica
(ou transmutação). Esta última é concernente à interpretação dos signos verbais por
meio de sistemas de signos não verbais, ou ainda, a intepretação “de um sistema de
signos para outro”. Daí, está colocada a situação a ser esmiuçada por Plaza, que irá
defender que essa tradução intersemiótica pode se configurar como “prática críticocriativa, como metacriação, como ação sobre estruturas e eventos, como um outro nas
diferenças, como síntese e re-escritura da história” (PLAZA, 1987:209). Essa
possibilidade de transposição da mensagem poética para meios inicialmente não
pensados na sua concepção abre espaço para uma segunda criação do agente
tradutor que opera, assim como “para traduzir os poetas, há que se saber mostrar
poeta”, que equaciona os recursos da interface como o domínio do sensível. A
tradução intersemiótica “se resolve na síntese entre o pensar e o fazer, uma vez que
encapsula a atividade crítico-metalinguística no bojo da criação” (PLAZA, 1987:209).
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Dada então, uma fatura poética já existente, caberá ao tradutor construir no novo
meio, suas relações por similaridade, contigüidade ou convenção (PLAZA, 1987:81),
de cores, formas, percursos etc, a fim de manter a conexão sígnica e principalmente,
de significados envolvidos entre o objeto de origem e sua tradução.

Vamos tomar como exemplo o trabalho de Plaza, “TV”5 presente no site Artéria 8,
fatura esta pensada para o meio impresso. O trabalho inicialmente composto da
primeira imagem na qual se lê com clareza a palavra TV, e suas transições até a
palavra TIME – que emerge numa metamorfose de inserção de formas – incita para a
temporalidade, remetendo diretamente ao fechamento do poema. Na versão web,
portanto, o trabalho ganha a dimensão temporal e confere uma outra leitura,
igualmente contemplativa, porém, em maior sintonia com o universo eletrônico a que
diretamente remete o poema.

Um outro exemplo a ser tomado é o trabalho “La vie en...” de Paulo Miranda, que se
apresenta em tela cheia com três listras, uma azul, uma branca e outra inicialmente
vermelha que se altera lentamente para o rosa. Sobre as listras, as palavras “La Vie
en...” (do francês, algo como “A vida em...”) acompanhadas de um trecho, sob a
interpretação do cantor cubano Bola de Nieve, da famosa música francesa “La vie en
Rose”. Este trabalho tem como ponto de partida uma seqüência de duas imagens que
correspondem à condição inicial (vermelho) e a condição final (rosa) da terceira listra.
Algumas vezes, o poeta apresenta o trabalho apenas com a faixa vermelha.
Observamos – novamente – que esta nova versão conferiu em caráter temporal ao
trabalho, o que é frisado pela própria música que, embora não estabeleça qualquer
relação de ritmo, situa temporalmente a atenção do visitante na apreciação dos,
vagarosos, nuances de cor.

Outro trabalho igualmente claro nesta relação de tradução poema Sem título publicado
em “Invenção 5”, de Décio Pignatari. Este poema, bastante conhecido dentro da
produção do autor, foi inicialmente pensado e produzido numa versão impressa que
apresenta uma nota de um dólar americano ampliada onde a efígie central trazia a
imagem de Jesus Cristo e num segundo momento6, os dizeres “Cr$isto é a solução”.
Além dessa interessante convergência de valores, observamos estruturalmente que
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assim como no poema de Miranda, existe uma condição de antes/depois que nos
brinda com o seu fechamento, e inevitavelmente nos conduz a uma brevíssima
narrativa. Ao exercer sua tradução, novamente é possível temporalizar essa narrativa,
e especialmente no caso do poema de Pignatari, inserir elementos sonoros que
sublinhem essa condição metamórfica. Na Artéria 8, o poema inicia-se com a imagem
da cédula a ser clicada, que acionada, inicia a exibição.

A efígie original é lentamente substituída e, ao fim da transição, o texto elucidativo da
mudança.

É certo que, se formos pensar nas especificidades da hipermídia, o estado
contemplativo a que nos remetem essas traduções não alcança as possibilidades mais
intrísecas do meio, mas de qualquer modo, as traduções se desvencilham do puro
caráter referencial, constituindo-se em metacriações, onde o repertório criativo e o
repertório técnico do operador são equacionados.

Mas, pensando ainda nas especificidades do meio – que entre outras propriedades,
presume a existência de um visitante ativo, aberto para a participação – é possível
também observar o trabalho “Cresce” de Arnaldo Antunes, que foi concebido e
executado inicialmente como uma instalação, em 1999, onde as letras eram dispostas
sobre uma parede branca. Na web, o trabalho ganha em possibilidades de interação: o
visitante pode arrastar as letras e construir/desconstruir o poema, e ainda, nessa ação,
aciona “cacos” sonoros associados a cada elemento (letra). O trabalho ganha uma
dimensão lúdica não apenas interpretativa como também factual: o artista certamente
mantém encapsulada a possibilidade apenas contemplativa, a exemplo da instalação,
mas abre, também, ao visitante que se dispõe a estabelecer outras composições no
trabalho. Pensaremos adiante nestas questões de aberturas possíveis à interação.

Portanto, essa metacriação dependerá do operador do meio para se adaptar e inserirse nos paradigmas do novo em prol dos significados de outrora. O repertório criativo
desse operador – que necessariamente não é aquele que produz com o software e
pode ser o próprio artista – antevendo a inserção no meio é o que determina sua interrelação ao contexto digital.
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2. Relações com as especificidades da
hipermídia
Na revista Artéria 8, além dos trabalhos oriundos de outras versões, temos também
aqueles que se apresentam aqui inteiramente inéditos e, dentre estes, aqueles que
buscam estabelecer uma relação mais direta com a hipermídia e o universo
computacional.

Entende-se por hipermídia, a simbiose entre a multimídia e o hipertexto. O primeiro
termo é utilizado por Nicholas NEGROPONTE (1995:23) para determinar a
convergência de diferentes elementos tais como imagem fixa, imagem em movimento,
som e texto num mesmo sistema. O segundo termo foi cunhado por Ted Nelson, em
1965, e determina um documento não-linear, no qual são possíveis inúmeras ligações
(links) e conseqüentes inúmeros caminhos de leitura. Da junção destas características
temos a hipermídia, que se refere diretamente à produção em mídias digitais, mais
especificamente, CD-ROMs, DVD-ROMs e sites de internet.

Em justaposição ao desenvolvimento da hipermídia, temos o universo computacional
que emerge através da popularização das interfaces computacionais. Os sistemas
operacionais de interface gráfica amigável ao usuário, através de janelas, botões,
procedimentos de uso e, ainda, de modo mais recente, a rede Internet, seus
programas de comunicação instantânea, chats e comunidades virtuais, passam a
construir um novo imaginário. Neste mesmo universo do paradigma digital ainda se
problematiza a instauração da simulação – através da realidade virtual – e da
transferência de processos biológicos e cognitivos para as máquinas – as chamadas
vida e inteligência artificial7.
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Figura 3: Instalação “Cresce” de Arnaldo Antunes, no espaço expositivo.

Figura 4: Trabalho “Cresce” presente em Artéria 8.

Figura 5: Detalhe de “Móbile 3” de Silvia Laurentiz.
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Figura 7: “Jogo de amarelinha” de Tiago Lafer.

Figura 8: “Oroboros” de Inês Raphaelian.

Figura 9: Trabalho de Lígia Clark: arte de participação.
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Voltando-se a Artéria 8, podemos, então, verificar trabalhos que se situam dentro do
paradigma digital, ainda que não exerçam em plenitude as propriedades de que o
meio digital dispõe. Dos trabalhos apresentados no site, o trabalho “Móbile 3” de Silvia
Laurentiz é, sem dúvida, aquele que mais dialoga no terreno do paradigma digital.
Trata-se de uma arrojada interface onde o visitante tem um campo de texto à
disposição para a transcrição ou criação de um poema – o visitante é convidado
portanto não à participação apenas, mas, para a efetiva criação. Em seguida, o que foi
escrito pode ser visualizado numa tela, ao lado, sob a forma tridimensional (3D),
proporcionando espacialidade visual ao texto criado. O trabalho intui um sujeito ativo,
um co-autor em um certo nível, que vê sua criação ser “traduzida” do textual ao
domínio tridimensional, uma simulação de móbile que flutua no espaço.

Partindo de outro viés, há o trabalho “Jogo de Amarelinha” do poeta Tiago Lafer, no
qual o visitante se depara com várias janelas similares àquelas do sistema operacional
Microsoft Windows, sendo que a disposição alterna entre janelas vazias e outras com
letras. As letras, que vão aparecendo – e sumindo – ao fechar das janelas, acabam
por estabelecer significado ao fim da última janela. Aqui, explicitam-se inicialmente os
elementos do próprio meio, num plano direto (com uma interessante conexão com a
própria idéia do geometrismo construtivista) em que a atitude de fechar as várias
janelas, até chegar a lugar nenhum explicita ironicamente a “eficiência” a que os
sistemas operacionais – e toda uma tecnocultura – se propõem.

Em proximidade com o trabalho de Lafer, pensando ainda no viés de relação com o
meio, temos “Santos” de Diniz Júnior, que congrega metaforicamente uma memória
labiríntica – relacionando poeticamente com a própria idéia da hipermídia como um
labirinto8. Temos também o trabalho de Inês Raphaelian, “Oroboros” que discute
esteticamente uma “arqueologia digital”, trazendo a idéia do perecimento dessas
novas tecnologias, entre outras questões. Há, ainda, “Edgardigitalbraga” de Sonia
Fontanezi, trabalho completamente avesso às tecnologias dos demais trabalhos –
destoante por esta postura – que discute autenticidade, autoria, reprodutibilidade
através de uma imagem estática assinada pelo poeta Edgard Braga. Imagem esta, a
impressão digital do polegar de Braga, num interessante trocadilho semântico-visual.
Mas de qualquer forma, existe aqui o risco de dissipar o digital apenas como temática,
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como uma vivência por outrem passada. E permanece distante aquilo que muitos –
com exceções – consideram como fundamental para o descolamento da criação
artística nos novos meios em relação à arte mais convencional: a interatividade.

3. Interatividade
MACHADO (1997:144) vem confirmar a idéia já colocada a cerca da interatividade e
sua relação com o paradigma digital. A citação justifica-se em razão de sua certeira
opinião:

Que elementos diferenciais as ferramentas, os processos, os suportes digitais
estariam oferecendo à imaginação criadora, ao espírito investigativo e à indagação
estética que se operam em nosso tempo? As consciências mais bem sintonizadas
com as novidades se apressarão logo a responder: o dado novo é a interatividade,
a possibilidade de responder ao e de dialogar com o sistema de expressão. Mas o
termo interatividade se presta hoje às utilizações mais desencontradas e
estapafúrdias, abrangendo um campo semântico dos mais vastos, que
compreende desde salas de cinema em que as cadeiras se movem até novelas de
televisão em que os espectadores escolhem (por telefone) o final da história. Um
termo tão elástico corre o risco de abarcar tamanha gama de fenômenos a ponto
de não poder exprimir mais coisa alguma.

A idéia mais vaga – e generalizada – de interatividade nasce no conceito de
participação, inserindo aquele sujeito antes contemplativo, numa possibilidade de
atuação, de alteração da situação proposta. O que se bem verificarmos, como o
próprio Machado vai indicar neste mesmo artigo, não é algo que seja intrínseco à
computação gráfica, pensando no legado de Lígia Clark e Hélio Oiticica. Mas é certo
que não podemos encarar esta situação de maneira tão simplista, dado que há graus
e condições em que essas intervenções ocorrem. PLAZA (2003:9) irá problematizar a
interatividade dentro de diferentes aberturas que a criação artística poderá prover.
Numa relação em que sua subseqüente condição automaticamente encapsula a
anterior, o autor propõe:

Abertura de primeiro grau: Em proximidade com a idéia de Obra Aberta de Umberto
Eco9 – obra de arte com uma pluralidade de significados em um só significante – é a
situação convidativa para a interpretação, a intertextualidade ou ainda, dos percursos
possíveis. O autor cita, em outros exemplos, a poesia concreta do grupo Noigrandres

vol. 2 pág. 165

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Artéria 8: metacriação e interatividade {Fábio Oliveira Nunes}

(1953/56) que possuindo vários percursos de leitura, proporcionavam o combinatório e
o permutacional;

Abertura de segundo grau: Proximidade com a chamada arte de participação – o
espectador induzido a manipular e explorar o objeto artístico. Objetiva-se a
participação lúdica e efetiva, a criatividade do espectador e o acaso. Desde os já
citados neoconcretos – Clark e Oiticica – a Op Art e sua descendente, a arte
holográfica;

Abertura de terceiro grau: Esta sim, na concepção do autor, a arte tida como interativa
que prima pelo intercâmbio e pelo compartilhamento viáveis pela telemática, em outras
palavras, a problemática da abertura de terceiro grau se situa na troca viabilizada
pelas novas tecnologias, especialmente entre indivíduos e sistemas inteligentes: “Ao
participacionismo artístico sucedem as artes interativas e a participação pela
interatividade, só que, desta vez, há a inclusão do dado novo: a questão das interfaces
técnicas com a noção de programa”.

Há que se destacar que o autor não coloca as três situações como “categorias” e sim
como problemáticas abertas à discussão – neste texto, o autor lança mão de inúmeros
autores para fomentar esses três níveis distintos de discussão. Além disso, existe a
questão do encapsulamento: onde a abertura de terceiro grau contém problemáticas
de segundo e primeiro graus, assim como , a problemática de primeiro grau
invariavelmente está contida na abertura de segundo grau. Além disso, há a clara
visão de coexistência das três situações num mesmo cenário contemporâneo, ainda
que, a abertura de terceiro grau esteja diretamente ligada com a telemática.

Diante das considerações a respeito da interatividade, voltamos, então aos trabalhos
de Artéria 8. Inicialmente, podemos estabelecer duas primeiras situações: primeiro
podemos afirmar que todos os trabalhos, assim como qualquer trabalho de arte que
inspire distintas leituras, se inserem inicialmente na problemática da abertura de
primeiro grau na proposição de Plaza; ou ainda, como estão disponibilizados através
de

uma

rede

computacional

de

comunicação,

conseqüentemente

estariam

naturalmente na terceira condição. Porém, com o intuito de aprofundar a questão da
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interatividade, seguiremos numa análise mais ampliada.

Praticamente todos os trabalhos de Artéria 8 foram produzidos em softwares de
criação em hipermídia, mais especificamente, Macromedia Flash e Macromedia
Director, e numa denominação técnica podemos intuir a todos como produções em
hipermídia. Porém, há que se observar que grande parte dos trabalhos não lança mão
da potencialidade de percursos do hipertexto e também não estabelecem relações que
estimulem a participação efetiva. Os trabalhos como “TV” de Plaza e Sem título de
Pignatari, como já colocado, são contemplativos e, na aproximação das considerações
sobre interatividade, mantêm somente dentro da problemática apresentada na
abertura de primeiro grau. Ainda que também estejam tecnicamente acessíveis
através da rede telemática – a Internet – não fazem uso colaborativo ou
intercambiável: o trabalho acessado não é modificável por cada visitante, nem cada
indivíduo pode, por exemplo, ter qualquer vestígio de passagem ou inserção de
outrem.

Diferentemente temos o trabalho “Cresce”, de Antunes, que ultrapassa a problemática
da primeira condição, já que sua tradução propõe uma relação lúdica, ingressando,
assim, com louvor, na segunda condição. Sob medida, para esse trabalho, as
afirmações de PLAZA (2003: 14): “A noção de ‘arte de participação’ tem por objetivo
encurtar a distância entre criador e espectador. Na participação ativa o espectador se
vê induzido à manipulação e exploração do objeto artístico ou de seu espaço”. Porém,
ao avançarmos na abertura de terceiro grau, não temos uma relação efetivamente
interativa porque não temos ainda a idéia de programa. Essa idéia de programa vai
além da relação mecânica que é processada no trabalho: o visitante arrasta as letras e
elas, invariavelmente, acionam sons a cada arraste; permanecem estáticas se não
forem acionadas ou onde são deixadas. Existe uma interessante abertura de
participação, mas a práxis do poema se encontra no plano da manipulação e não num
nível mais “interpretativo” da ação do visitante ou semioticamente falando, não realiza
uma semiose10 do fenômeno submetido. Não há uma resultante de uma ação de
programa – elemento este que PLAZA (2003: 20) coloca como um “agente ativo entre
o usuário e a máquina”.

vol. 2 pág. 167

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Artéria 8: metacriação e interatividade {Fábio Oliveira Nunes}

Em proximidade com a abertura de terceiro grau, está o trabalho “Móbile 3”, de
Laurentiz, já citado anteriormente, que flerta com algumas das questões que Plaza
coloca como evidenciais de uma arte interativa. Os scripts do trabalho realizam uma
tradução dos textos nele inseridos: o texto do visitante é traduzido ao universo da
simulação, ganhando uma nova espacialidade. Conforme PLAZA (2003:20):

Uma obra de arte interativa é um espaço latente e suscetível a todos os
prolongamentos sonoros, visuais e textuais. O cenário programado pode se
modificar em tempo real ou em função das respostas dos operadores. A
interatividade não é só uma comodidade técnica e funcional; ela implica física,
psicológica e sensivelmente o espectador em uma prática de transformação.

Ainda que não exista qualquer leitura de significados por parte dos scripts (ou seja,
não realizam semiose), a operação está além da mera manipulação ou participação: o
espectador insere-se como autor em um determinado aspecto e isso é a essência do
trabalho. A co-autoria nos meios telemáticos é uma problemática sempre presente –
onde potencialmente todos são leitores e escritores – e a produção no que é chamado
aqui de arte interativa é inerente a estas questões. Pensando então, na abertura de
terceiro grau, ainda que diretamente não haja uma inserção plena, este é um dos
trabalhos presentes em Artéria 8 dos que mais se aproximam de um ideal de
interatividade.

Conclusão
O caminho da tradução intersemiótica, trilhado brilhantemente por Julio Plaza, acende
as questões em torno das especificidades da hipermídia – conseqüentemente, a
interatividade – e suas relações com a produção a ser migrada. Ao transpor
mensagens para o meio telemático, esses níveis de absorção daquilo que é novo – no
sentido de não fazer parte do objeto a ser traduzido – em detrimento do que é
integrante da poética inicial, faz-se um jogo complexo, onde o caráter referencial
precisa ser distanciado mas, até que se diga o contrário, o link entre as extremidades
não pode ser quebrado.
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As especificidades entram nesse processo de metacriação com uma dúbia função:
aproximam o trabalho do meio mas distanciam, em via de regra, o meio do trabalho –
que,

muitas

vezes,

permanece

como

coadjuvante

de

processos

mais

convencionalmente estabelecidos. A interatividade, aí, persistirá como uma possível
questão a que se pode levar em consideração, também, àquilo que o meio propõe,
ainda que exista a necessidade do estabelecimento de reservas mesmo em relação a
esta verdadeira entidade do ciberespaço. Conforme muito bem transcreve PLAZA
(2003:27), a curiosa afirmação de Arnaldo Jabor: “a interatividade é uma falsificação
da liberdade, já que transgride meu direito de nada querer. Eu não quero nada.”

Como em qualquer meio, há especificidades que podem ser abatidas ou contornadas
e isso por si só corresponde a uma postura interessante, desde que consciente.
Estabelecer-se em viés contrário à via das obviedades é perfeitamente viável: se
digital é constituir-se em ser interativo, que se quebre esse círculo a fim de dar lugar a
experimentações menos compromissadas com paradigmas. Daí, ao se pensar no
meio em Artéria 8, que se pense nos fins: nos trabalhos traduzidos a especificidade é
aquela em função da poética; já aos que foram concebidos sob o paradigma digital,
deve-se o meio apresentar-se como protagonista de uma situação contemporânea que
a hipermídia proporciona.

Ao visitante, apresenta-se uma gama de diferentes poéticas e leituras que enriquecem
o percurso e constroem caminhos heterogêneos: da contemplação do trabalho “Sem
título” de Omar Guedes à interação do trabalho de Laurentiz; do tom lírico e enevoado
do trabalho de Diniz Júnior ao tom incisivo de “Nada x nada” de Thiago R. e Guilherme
Ranoya; da ironia ácida de “Hello” dos Brócolis (Leandro Vieira e Mariana Meloni) à
amabilidade infantil de “Cartoonpoem” de Edgard Braga; só para citar alguns extremos
em questões não abarcadas por este texto. Artéria 8 objetiva ser mutante introduzindo
percursos, com a inclusão de novos artistas, poetas e trabalhos, periodicamente, como
um microcosmo – poético – da diversidade e, principalmente, do caráter intersemiótico
da própria rede.
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Notas
1

Doutor em Artes na Universidade de São Paulo (USP), artista multimídia e webdesigner.

Nas palavras do organizador Omar Khouri, no editoral do oitavo número da revista Artéria,
disponível em http://www.arteria8.net .
2

O termo telemática se refere à justaposição das telecomunicações e a tecnologia informática,
as chamadas redes de computadores.
3

Fazendo uso de um adaptador especial com teclado fornecido pela empresa de telefonia,
através de um aparelho televisor e linha telefônica, o usuário através do sistema Videotexto
(VDT) tinha acesso a informações financeiras, notícias, previsão do tempo, além de outros
serviços como bate-papo (vídeo-papo). Em certa medida, é um precursor da rede Internet,
apesar de sua estrutura mais centralizada. Sobre este sistema, define PLAZA e TAVARES
(1998: 152-153): “O Videotexto é a síntese qualitativa (intermídia) do computador do vídeo
doméstico e do telefone. O Videotexto impõe uma outra sensibilidade, ao mesmo tempo em
que socializa a visualidade ideográfica em contraposição à fotográfica. No silêncio da tela,
imagens e cores fluem com a mais absoluta calma e serenidade, exigindo a concentração do
usuário que dispõe de informação eletrônica”.
4

O trabalho de Plaza presente em Artéria 8 infelizmente não pôde ser submetido à sua
apreciação devido ao seu falecimento em junho de 2003, que antecedeu o lançamento da
revista. Este trabalho foi entregue a Omar Khouri inicialmente para a sua publicação na edição
de Artéria 7, lançada em janeiro de 2005 – um ano depois do oitavo número.
5

No livro de Pignatari, “Poesia Pois é Poesia” de 1977, o poema apresenta-se sob a forma de
um encarte que é desdobrado (com largura aproximada de 40 cm), tendo frontalmente a nota e
no verso, o texto “Cr$isto é a solução”, da mesma forma que em “Invenção 5” de 1967.
6

Considerações elucidativas destas questões estão disponíveis em “Máquinas Semióticas” de
Winfried Nöth (publicado em Galáxia 1 – Revista transdisciplinar de comunicação, semiótica,
cultura, São Paulo, Educ, 2001) e também em “Processos Computacionais Evolutivos na Arte”
de Silvia Laurentiz (publicado em ARS n.2 – Revista do departamento de artes plásticas da
ECA/USP, São Paulo, O Departamento, 2003).
7

MACHADO (1997:149): “A melhor metáfora para a hipermídia é a do labirinto, pois a
hipermídia reproduz com perfeição a estrutura intrincada e descentrada deste último. Na
verdade, a forma labiríntica da hipermídia repete a forma labiríntica do chip, ícone por
excelência da complexidade do nosso tempo”.
8

9

ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1968.

10

“Segundo [Charles Sanders] Pierce, um signo é um fenômeno material ou meramente mental
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que se refere a um fenômeno anterior, o objeto do signo, que resulta num outro signo, o
interpretante, que apresenta uma interpretação do signo primeiro em sua relação como o
objeto. Semiose, nessa perspectiva, é um processo dinâmico no qual o signo, influenciado pelo
seu objeto precedente, desenvolve o efeito do signo num interpretante subseqüente. O signo
não serve apenas como um mero instrumento de pensamento, mas desenvolve sua própria
dinâmica que é, de certo modo, independente da mente de um indíviduo”. (NÖTH, 2001:54)

Índice de imagens
Figura 1 – PLAZA, Julio. TV. 1994/2003. Animação em Macromedia Flash. In: KHOURI, Omar;
NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003. Disponível em
<http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 2 – MIRANDA, Paulo. La vie en. 1977/2003. Animação em Macromedia Flash. In:
KHOURI, Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003.
Disponível em <http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 3 – PIGNATARI, Décio. Sem título. 1967/2003. Animação em Macromedia Flash. In:
KHOURI, Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003.
Disponível em <http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 4 – ANTUNES, Arnaldo. Cresce. 1999. Instalação. In: ARNALDO ANTUNES, site
pessoal. [S.l.:s.n., 200-]. Disponível em <http://www.arnaldoantunes.com.br>. Acessado em 23
de julho de 2004.
Figura 5 – ANTUNES, Arnaldo. Cresce. 2003. Animação em Macromedia Flash. In: KHOURI,
Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003. Disponível em
<http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 6 – LAURENTIZ, Silvia. Móbile 3. 2003. Animação em Macromedia Director. In:
KHOURI, Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003.
Disponível em <http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 7 – LAFER, Tiago. Jogo de Amarelinha. 2003. Animação em Macromedia Flash. In:
KHOURI, Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003.
Disponível em <http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 8 – RAPHAELIAN, Inês. Oroboros. 2003. Animação em Macromedia Flash. In: KHOURI,
Omar; NUNES, Fábio Oliveira. Artéria 8. São Paulo: Nomuque Edições, 2003. Disponível em
<http://www.arteria8.net>. Acessado em 24 de julho de 2004.
Figura 9 – CLARK, Lígia. Bicho. 1960. Alumínio anodizado. In: PERISSINOTTO, Paula. O
cinetismo interativo nas artes plásticas [Dissertação de Mestrado- ECA/USP]. São Paulo: [s.n.],
2000. Disponível em <http://www.satmundi.com/tese>. Acessado em 24 de julho de 2004.

vol. 2 pág. 171

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

Artéria 8: metacriação e interatividade {Fábio Oliveira Nunes}

Bibliografia
KHOURI, Omar. De olho na poesia. São Paulo: [s.n.], 1997.
MACHADO, Arlindo. Hipermídia: O labirinto como metáfora. In: DOMINGUES, Diana. A arte no
século XXI – A humanização das tecnologias. São Paulo: UNESP, 1997. p. 144-154.
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. Tradução: Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das
Letras, 1995.
NÖTH, Winfried. Máquinas semióticas. In: GALÁXIA – Revista transdisciplinar de comunicação,
semiótica, cultura., n°1. São Paulo: Educ, 2001.
PLAZA, Julio. Arte e interatividade: autor-obra-recepção. In: REVISTA ARS, n° 2, ano 1. São
Paulo: Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP, 2003. p. 09-29.
______. Tradução Intersemiótica. São Paulo/Brasília: Perspectiva/CNPQ, 1987.
PLAZA, Julio; TAVARES, Monica. Processos criativos com os meios eletrônicos: poéticas
digitais. São Paulo: Hucitec, 1998.

vol. 2 pág. 172

Projecto CETIC - UFP | FCT - POCI/ELT/57686/2004

