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RESUMO

Este trabalho tem, por objetivo, o estudo da poesia de invenção na literatura
brasileira e portuguesa a partir da segunda metade do século XX. Invenção é
um signo que indica a busca de alternativas criativas para a poesia realizada
pela Poesia Concreta e por outras poéticas experimentais, como as do
Neoconcreto, a do Poema-Processo, a de Praxis, a do grupo em torno da Revista
Tendência, dentre aquelas correntes de maior destaque na proposição de uma
nova poesia brasileira. Por outro lado, o conceito explica também o desejo que
essas poéticas tinham de interferir na realidade social do país e de promoverem
uma melhoria tanto estética quanto social, na medida em que formulavam um
novo modo de pensar os problemas locais. Essa utopia foi manifestada, por
exemplo, pelo programa da Poesia Concreta em sua proposta de, juntamente
com a modernização do país conduzida por J.K, construir um movimento poético
que atuasse tanto nacional quanto internacionalmente. Com isso, o concretismo
demonstra a vontade de superação das condições materiais deficitárias do Brasil,
visando à sua integração num plano universal.
Esse desejo de integração internacional também alimentou a Poesia
Experimental Portuguesa. O contato que os portugueses estabeleceram com as
correntes européias do experimentalismo e com os brasileiros da Poesia Concreta
foi importante para impulsionar o seu próprio movimento em Portugal. Por isso,
a obra de autores como Ana Hatherly, Alberto Pimenta, E. M. de Melo e Castro,
Fernando Aguiar guarda relações de proximidade com a dos brasileiros Haroldo
e Augusto de Campos, Décio Pignatari, Affonso Ávila, Sebastião Nunes, Wlademir
Dias Pino, Joaquim Branco, Arnaldo Antunes, entre outros abordados neste
trabalho.
Finalmente, esse trabalho propõe-se também estudar as contribuições
dessas poéticas para a linguagem criativa, avaliando a permanência de traços
do experimentalismo do período áureo das neovanguardas na obra recente de
alguns desses autores. Com isso, procuramos demostrar que tais elementos
podem ainda configurar uma força inventiva capaz de abrir novos caminhos no
contexto contemporâneo, servindo, além disso, para que os poetas ligados a
esse modalidade poética reflitam sobre sua trajetória criativa.

ABSTRACT

This work aims to study the poetry of invention of the Brazilian and Portuguese
literatures, starting from the second half of the XX century. Invention is a sign that
indicates the search for creative alternatives for the poetry accomplished by the
Concrete Poetry and other experimental poetics, like the Neoconcreto, the PoemaProcesso, the Praxis, the group around the Tendência Magazine, among the
larger prominence trend in the proposition of a new Brazilian poetry. On the other
hand, this concept marks the existent intention of those poetics and the political
commitment of interfering in reality and in the local problems of the country,
besides promoting an improvement both aesthetic and social, when they
formulated a new way of thinking about the local problems. That utopia was
manifested, for instance, in the program of the Concrete Poetry and the desire of,
together with the modernization of the country proposed by J.K, building a poetry
movement nationally and internationally. With that, the concretism demonstrates
the energy to overcome the deficient material conditions in Brazil and aims its
integration in universal plan.
That desire of international integration was what also fed the Portuguese
Experimental Poetry. The contact the Portuguese established with the European
experimental trends of poetry and with the Brazilians of the Concrete Poetry was
important to impel their own movement in Portugal. Therefore, works by authors
such as Ana Hatherly, Alberto Pimenta, E. M. de Melo and Castro, Fernando
Aguiar keeps relationships with the ones by the Brazilians Haroldo and Augusto
of Campos, Décio Pignatari, Affonso Ávila, Sebastião Nunes, Wlademir Dias Pino,
Joaquim Branco, Arnaldo Antunes, among others studied in this work.
Finally, this work intends to study the contributions of those poetics for
creative language, evaluating of the presence of experimental aspects from the
golden age of avant-guardes in the some authors’ recent works. That way, we try
to show that these elements can still configure an inventive force capable to
open new ways in the contemporary context also serving as a way for the poets
linked to that poetic modality can think about their creative path.

INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho é uma investigação a respeito da invenção na
poesia brasileira e portuguesa a partir de meados dos anos 50. A invenção,
signo do novo e da transformação culturmorfológica, conforme expressão de
Haroldo de Campos, representa a busca da atualização cultural e da escrita
literária, nomeadamente a abertura da linguagem para novas realidades. Dela
têm-se ocupado, em grande parte, os movimentos de vanguarda e aquelas
poéticas cuja experimentação constitui elemento central de suas propostas. Assim,
como aconteceu nos modernismos brasileiro e português, a invenção foi a pauta
principal da Poesia Concreta e de outras correntes de experimentalismos poéticos
afins na segunda metade do século XX.
No Brasil, uma consciência crítica de que este é ainda um país periférico
no plano econômico e, culturalmente, dominado por uma síndrome de colonizado,
a questão da modernização e a da invenção sempre tiveram um sentido particular
de busca de independência e de superação do atraso. Provou isso, em 1922, a
Semana da Arte Moderna, que marcou singularmente os 100 anos da
independência política do Brasil com um intenso questionamento do sistema
cultural dominante. Os artistas reafirmavam a necessidade de redescobrirem os
valores nacionais, soterrados pela permanente estrutura agrária e pela importação
acrítica de idéias e de cultura da Europa. O Modernismo brasileiro representou
exatamente, como diria Affonso Ávila, um importante vetor no processo de nossa
reflexão cultural. Um vetor que se encontra na dupla radicação propositiva de
uma liberdade formal e da conscientização diante de nossa realidade.
Nisso consiste a importância de sua retomada ocorrida nas manifestações
das neovanguardas dos anos 50 e 60. Nesta etapa, verificamos que os artistas
mantêm postura similar a dos seus predecessores em Portugal dos anos de 191417 ou no Brasil da década de 1920. Movidos pela euforia de uma era progressista
e de amplo desenvolvimento das condições materiais e técnicas da humanidade,
os poetas não podem, no entanto, deixar de observar o enorme déficit que
marca o processo industrial ainda precário e os graves problemas sociais de sua
época. Paradoxalmente, as décadas de 50 e início dos 60 correspondem a uma
fase de aceleração industrial e de desenvolvimento no Brasil, apresentando uma
crescente mobilização social, dentro de um clima, também mundial, de
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transformações sócio-culturais. Portugal, entretanto, vivia um momento difícil,
pois a guerra colonial se aproximava e a política salazarista continuava a manter
isolado o país. Neste cenário, vivido nos dois lados do Atlântico, cria-se um
contexto propício para a experimentação formal, radicalmente inventiva e crítica
da realidade em que se encontra inserida. Com as poéticas experimentais de
então, a poesia se produz em consonância com um imaginário de valorização
nacional, mas numa perspectiva cosmopolita.
Em Portugal, país europeu e periférico, a questão foi sempre a de buscar
uma arte que o situasse no compasso das demais artes européias. Mesmo
coincidindo com o início da Guerra Colonial e com o momento agudo então vivido
no país, a abertura começa com o aparecimento de Poesia 61, e em seguida
com a publicação dos Cadernos da Poesia Experimental, em 1964. Através dessas
“plaquetes”, a nova geração dá início a um processo de depuração da linguagem,
engastada pela longa permanência do ideal presencista e também pelo
descompromisso dos neo-realistas com a textualidade. Lembrando Jorge
Fernandes da Silveira, diríamos que Poesia 61 e o experimentalismo precisaram
ainda combater a “lógica entre autor e obra” do personalismo de Presença e a
“lógica entre texto e contexto”, proposta pelo Neo-Realismo.
Mas podemos pensar a invenção também como elemento de redescoberta
de linhagens inventivas esquecidas. Este foi um aspecto importante das poéticas
experimentais brasileiras e portuguesa a partir dos anos 60. Em ambos os casos,
percebemos que houve da parte dos poetas um enorme interesse em (re)inventar
suas linhagens, e conseqüentemente puderam solidificar as raízes de suas
propostas. Além de compor um paideuma internacional e transtemporal,
procuravam no solo nacional valores criativos que justificassem sua criação. Era
aquele também um momento de valorização de uma cultura de visualidade, cujo
passado mais recente, nos dois países, era o da arte barroca. No Brasil, os
modernistas deram o primeiro passo, através da caravana paulista em Minas.
Dessa atitude, resultaram os poemas de Oswald de Andrade incluídos em PauBrasil e o interesse de Mário de Andrade e de outros artistas da caravana por
Aleijadinho e por nosso passado colonial.
Ao observarem, ao mesmo tempo, as realidades presente e passada
bem como os processos de transformação da poesia em curso no âmbito
internacional, os poetas concretos e outros poetas brasileiros e portugueses
afinados com o experimentalismo contribuem para uma abertura inédita no campo
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das pesquisas de linguagem criativa. Propõem uma renovação que se faz, ao
mesmo tempo, pelo diálogo sincrônico e diacrônico em torno das poéticas de
invenção. Por um lado, muitos desses poetas se mostram interessados pelos
sucessos da modernização tecnológica, assim como pela abertura aos prismas
de uma geometria não euclideana, conforme os postulados por Einstein na teoria
da relatividade. Percebem que essas transformações da ciência e da técnica
também impulsionam as transformações culturais e sociais, além de dissolverem
a crença em uma história linear e progressista. Por outro lado, uma parcela desses
poetas experimentalistas associa a “evolução” do pensamento e da técnica aos
problemas suscitados pela arte de seu tempo e às questões sócio-históricas que
tangenciam o fazer artístico em suas realidades locais. Com isso, verificamos
ser possível pensarmos a invenção a partir da re-inserção de valores artísticos
esquecidos, ignorados ou desprezados no presente da criação, a exemplo do
que aconteceu na revalorização do Barroco, caracterizado como arte estéril
pela crítica, nos dois lados do atlântico, durante um longo tempo.
A proposta dessas correntes de poesia experimental sofreu, todavia, muitas
pressões e foi recebida com um descrédito ainda persistente nos dias atuais,
apesar de que sua contribuição para a história literária já é, hoje, considerada.
No Brasil, a Poesia Concreta se notabilizou pela densa teoria produzida por
seus autores em artigos sobre as relações da poesia com a comunicação, com a
história e com outras manifestações artísticas, sendo a maioria deles incluída
ou na Teoria da Poesia Concreta ou nos livros de ensaios individuais. Nessa
produção, é preciso destacar a teoria da tradução, desenvolvida especialmente
pelos três companheiros de Noigandres. E por haverem formado, no início, um
grupo mais coeso, os poetas concretos continuam sendo alvos de críticas
verdadeiramente inflamadas, quase sempre respondidas por eles e seus
simpatizantes com igual veemência. Tais reações demonstram que o vezo da
polêmica é ainda dominante entre críticos e poetas, sendo as obras relegadas a
segundo plano. O mesmo se poderá dizer do Experimentalismo português. Embora
não tenham formado um grupo coeso, os poetas portugueses demonstraram,
desde o início, uma afinidade teórica e criativa que os reuniu em torno do que
passou a ser designado como “Poesia Experimental”, nomeação que deriva dos
cadernos editados em 1964 e 1966. Ainda que não tenham produzido um
programa, e cada um dos integrantes do grupo inicial tenha seguido sempre os
seus próprios caminhos, os poetas da Poesia Experimental Portuguesa também
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sofreram críticas violentas, depois transformadas num pesado silêncio. Só
recentemente esse silêncio foi rompido, com a publicação de trabalhos
acadêmicos que começam a discutir seriamente o experimentalismo português e
também as obras dos poetas com ele relacionados. Essa será uma questão
discutida no capítulo II, quando refletiremos sobre o lugar ocupado pelo
experimentalismo na poesia portuguesa, delineando também o diálogo que houve
entre as correntes portuguesa e brasileira.
Feitas essas considerações, ressaltamos que o objetivo maior deste
trabalho é estudar o modo como, a partir da Poesia Concreta, as diversas correntes
do experimentalismo conseguiram transformar a idéia de invenção numa força
ativa de validação literária e de pesquisa de novas linguagens. Dada a amplitude
do problema, isto é, a dificuldade de situar lado a lado a passagem do signo da
invenção desde o modernismo à contemporaneidade nas duas literaturas,
optamos por concentrar a discussão da questão a partir da problematização da
literatura brasileira contemporânea, o que é feito no primeiro capítulo.
Consideramos, portanto, o fato de que a Poesia Concreta brasileira teve papel
importante na deflagração definitiva do experimentalismo português, sendo muito
forte e afinado o diálogo que se trava a partir desse momento com os poetas
brasileiros da Poesia Concreta, de Poema-Processo e com poetas de outras
correntes, como Affonso Ávila, Ubirasçu Carneiro da Cunha, Lázaro Barreto,
Joaquim Branco, entre outros.
Desse modo, no capítulo I, procuramos mostrar que a “poética da invenção”
proposta pelas vanguardas de meados dos anos 50 e 60 consistia numa forma
de reinventar a própria realidade local, combinando igualmente imaginação e
linguagem crítica, numa perspectiva utópica e de experimentação radical através
de novos meios expressivos. Procuramos mostrar, nesse contexto, os embates
entre criação e expressão, na busca de uma poética do fazer, defendida com
vigor principalmente pelo concretismo, sem descartar uma consciência crítica
da realidade. Lendo diversos textos poéticos contemporâneos, verificamos que
ainda permanece essa relação dialética entre a renovação das linguagens de
criação e o compromisso do artista diante de seu tempo. Viva também se manteve
a utopia dessas vanguardas, embora transformada no plano histórico e social,
conforme procuramos mostrar ao discutir a comemoração dos “30 anos da
Semana Nacional de Vanguarda”, realizada em Belo Horizonte no ano de 1993.
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Analisando a conjuntura e os propósitos deste evento, comparando-o ao
contexto daquele que o precedeu em 1963, e também refletindo sobre o diálogo
ocorrido entre os poetas dos vários grupos no início dos anos 60, procuramos
evidenciar nas produções poéticas dos experimentalismos brasileiros a
correspondência entre os planos estético, ideológico e crítico. Dessa maneira,
pudemos estabelecer algumas distinções entre os grupos de vanguarda atuantes
no período. Além disso, o capítulo I nos oferece uma dimensão de como o
movimento modernista de 1922 é lido contemporaneamente, seja pelos poetas
de vanguarda, seja pelos críticos, seja pelos poetas mais novos. Em outras
palavras, procuramos pensar como é que, a partir de 1922, uma idéia de
“renovação” permanente e necessária se colocou no quadro cultural brasileiro.
Ainda que nem sempre marcadas pelo componente de experimentação radical,
que provém do modernismo de 1922, suas releituras indicam não só a validade
das propostas de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira,
entre outros, mas também o fato de que não se esgotaram todas as suas
possibilidades como um movimento inseminador.
No segundo capítulo, procuramos caracterizar o diálogo de um movimento
internacional proposto pelo encontro da Poesia Concreta brasileira com aquela
poesia de concretude que Eugen Gomringer vinha desenvolvendo na Suíça. O
objetivo foi demonstrar que a Poesia Concreta amadureceu no contexto de um
movimento internacional tantas vezes combatido aqui e em Portugal como delírio
e alienação dos autores de vanguarda. Ela abriu, por exemplo, um diálogo com
a poesia portuguesa num plano nunca antes observado, já que os escritores dos
modernismos de ambos os lados do atlântica não souberam construir uma diálogo
que pudesse ter adensado a herança em comum da língua portuguesa.
Ao assim proceder, os poetas concretos brasileiros e os portugueses
com seus Cadernos de Poesia Experimental se beneficiaram de um diálogo
muito mais profícuo com movimentos e experimentalismos poéticos de inúmeros
países da Europa, Estados Unidos e Japão. Em grande parte esse diálogo se
deu através de contatos pessoais, participação e antologias, rendendo-lhes
intensa troca de informações e intercâmbio na esfera intelectual. Ao mesmo
tempo, esses poetas se dedicavam a inseminar a cultura local com uma visão
cosmopolita e uma proposta de superação dos déficits materiais e culturais.
Abriram, com isso, espaço para outros poetas e outras correntes do
experimentalismo se integrarem ao movimento internacional, defendendo também
14

suas posições próprias e participando de antologias em várias partes do mundo.
Tornou-se necessário, portanto, uma leitura comparativa entre poemas e
propostas, através da qual procuramos estabelecer os pontos de contato dos
grupos no plano poético, ressaltando os aspectos que marcaram a sua inserção
em um movimento internacional.
A partir desse projeto de expansão mundial, pudemos encontrar os elos
entre os experimentalismos brasileiros e o português. O objetivo dessa
aproximação foi mostrar como e em que contexto a Poesia Concreta brasileira
entrou em Portugal. Nas mãos dos poetas da Poesia Experimental, a Poesia
Concreta se tornou um instrumento de abertura cultural e política dentro do
contexto fechado do regime de Salazar. Por outro lado, por meio dos portugueses,
o concretismo passou a ser conhecido na Inglaterra, influenciando D. Sylvester
Houéddard, Ian Hamilton Finlay e Edwin Morgan, conforme declarou o próprio
Houéddard em carta a E. M. de Melo e Castro.
O segundo capítulo se encerra com uma discussão sobre a passagem
dos poetas concretos brasileiros por Portugal, as primeiras publicações da Poesia
Concreta, e o significado cultural e político desses empreendimentos. Discutimos,
a partir desses contextos, a recepção da Poesia Concreta e do próprio
experimentalismo português no meio literário, ressaltando o seu papel de abertura
de linguagem.
O terceiro capítulo aborda a problematização da linguagem feita pela
Poesia Concreta, por outras correntes do experimentalismo brasileiro e pela
Poesia Experimental Portuguesa. Partimos do pressuposto de que essas
tendências da poesia de invenção têm como alvo a desestabilização da
representação e do discurso. Procuramos mostrar que as rupturas discursivas
propostas, como a espacialização do verso e a formulação do poema como objeto,
promoveram uma intensa discussão sobre os próprios fundamentos da linguagem.
O domínio de uma concepção estrutural do texto permitiu não só a inserção de
novos materiais, como códigos e linguagens não verbais, mas também um
intercâmbio maior entre as artes, alargando, com isso, as fronteiras da poesia
tradicional. Essas transformações alteraram substancialmente os modos de leitura,
sendo o leitor exigido cada vez mais como participante ativo e cobrado na
reeducação do olhar. Paradoxalmente, ao se deparar com “objetos” que se
apresentam imediatamente ao contato visual, o observador/usuário perceberá
que a tarefa de ler exige-lhe um progressivo esvaziamento de um saber intelectual
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normatizado. O sujeito deve abrir-se para uma experiência que desafia os vários
sentidos da percepção, de modo que a leitura se torna crítica e desautomatizadora.
Essa exigência se deve ao fato de que muitos desses “objetos” constituem, de
partida, um desafio que põe à prova as convenções artísticas tradicionais. São
textos que deixam a cargo do leitor ou espectador a avaliação sobre as suas
qualidades e intenções artísticas. Com isso, convivem, hoje, lado a lado, novas
formas ou objetos de arte com formas tradicionais. Assim, o poema tradicional
em versos e comportadamente adequado ao livro não acabou, mas se vê na
necessidade de familiarizar-se com o poema holográfico ou com o poema visual,
às vezes indiscernível entre a poesia e as artes plásticas, a exemplo do que
ocorre freqüentemente com o leitor de Ana Hatherly, artista que busca situar-se
sempre entre o trabalho da pintura e o exercício da escrita. Além disso, nem
sempre os poemas visuais são legíveis. Isso faz o leitor confrontar a poesia
visual com a poesia escrita, analisando o alcance dos textos híbridos como
problematizadores das linguagens em geral e, em particular, verificar sua
capacidade de questionar a mímesis. Enfim, é importante observar que as
poéticas experimentais em geral introduziram, com os seus variados
procedimentos, a problematização da intenção do texto no próprio gesto
enunciativo. A começar pelos “programas” poéticos, muito mais uma declaração
de princípios em permanente mutação, como foi sempre o caso da Poesia
Concreta, esse problema da intenção se tornou muito mais complexo diante dos
textos realizados conforme os pressupostos das poéticas experimentais. A grande
maioria desses poemas sempre se colocam ao leitor como um problema sobre o
qual deve refletir. Um bom exemplo é o texto visual marcado pela ilegibilidade.
É um tipo de objeto que já se apresenta com uma interrogação sobre seu estatuto
artístico, sem deixar de problematizar também a questão dos gêneros da arte
literária. Esses são os tópicos que norteiam o terceiro capítulo.
O quarto capítulo procura traçar o percurso de uma reflexão sobre a poesia
de invenção, situando os últimos livros dos pioneiros das poéticas experimentais
no Brasil e em Portugal como uma forma de ler a sua própria prática nos últimos
quase 50 anos. Nesse capítulo, buscamos compreender os aspectos da poética
individual dos autores da Poesia Concreta, da Poesia Experimental Portuguesa
e de outras vertentes do experimentalismo. Não foram analisados nem todas as
obras nem todos os poetas, esforço que resultaria num novo trabalho e em
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novas discussões. O objetivo foi resgatar, a partir da produção criativa dos autores,
algumas questões que foram levantadas ao longo dos três capítulos anteriores.
Marcamos essa trilha pela questão do tempo. Não pela concepção de um
tempo linear, mas pela idéia de um tempo curvo, através da qual procuramos resituar o problema da invenção na poesia, refletindo sobre questões cruciais
surgidas de suas produções no auge do experimentalismo internacional dos
anos 60. Nosso objetivo foi evidenciar um trabalho de meditação permanente na
poesia desses autores, ressaltando suas inquietações criativas ao longo de um
período e o aproveitamento dos novos meios oferecidos pelo desenvolvimento
tecnológico contemporâneo. Assim, procuramos trilhar aspectos ligados à
memória, não como um “revival” das experiências passadas. O passado não se
repete, mas pode se inscrever na criação do presente, transformando e
transfigurando antigas experiências. Nisso consiste a grande lição das poéticas
experimentais, que nos ensinaram a ver as ambigüidades do velho e do novo, e
como cada um se inscreve no outro.
Dentre as questões que perpassaram e marcaram as poéticas
experimentais, esta talvez seja a principal delas: inventar implica mais do que a
imaginação e o gosto pela novidade. Implica olhar novo e reelaboração. Se há
um aspecto com que todas as correntes de vanguarda estiveram de acordo, é
esse derivado da poesia de invenção, pois esta significa uma não conformidade
com a realidade. Portanto, nas poéticas de invenção, há sempre um sinal negativo,
através do qual elas constituem um ideal utópico, conforme iremos demonstrar
com os poemas de Não, de Augusto de Campos, com A lógica do erro, de Affonso
Ávila, com Decálogo da Classe Média, de Sebastião Nunes, ou com Tijoleira, de
Alberto Pimenta, entre os demais textos discutidos. Estando em baixa a utopia
das vanguardas, esses livros e esses autores continuam a fomentar um movimento
criativo que segue não em frente, mas em volteios elípticos. Por esse caminho,
seus trabalhos postulam um re-fazer contínuo e crítico, isto é, uma reformulação
que traz sempre o novo. Com isso, suas obras não são iguais nem às suas
próprias produções anteriores e nem a de seus contemporâneos, embora com
eles coincidam numa era pós-utópica. É nesse sentido que o tempo se torna
elíptico, porque nos possibilita discutir questões que parecem, a priori, datadas
ou esquecidas, mas que são, no entanto, atuais.
Essa discussão não poderia acontecer, sem retomar uma questão que
revelou o encanto desses poetas com o futuro: a tecnologia. Com o seu apoio e
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o espírito de um tempo em transformação vertiginosa, eles renovaram a
linguagem, trazendo para o campo literário as novas possibilidades do verso.
No entanto, nem todas as possibilidades previstas no sonho vanguardista
puderam se realizar em virtude das limitações dos meios técnicos. O
desenvolvimento da informática veio então possibilitar a plena realização da
“verbivocovisualidade”, ao criar meios “reais” de intervenção do usuário, leitor
ou espectador diante dos objetos

propostos. No entanto, o apelo à tecnologia

tem inúmeras implicações, desde as econômicas até as éticas, como o custo
que os projetos envolvem ou o custo social da submissão da arte aos interesses
estratégicos de áreas militares ou ainda as implicações ético-biológicas de
experiências desenvolvidas, por exemplo, por Eduardo Kac.
O encantamento com as novas tecnologias e os novos saberes científicos
tem precedentes nas artes das primeiras vanguardas, ou nos modernismos de
Portugal e Brasil das primeiras décadas do século XX. Em função do gosto pela
novidade existente em todas as camadas sociais, às vezes essa aproximação
da arte em relação à tecnologia é mal compreendida, porém o uso dos saberes
de ponta podem ajudá-la a revelar com mais vigor as nossas contradições sociais.
Quando tudo nos parece sem rumo, é o poeta que glosa a realidade e, através
deste ato, abre-nos uma porta para a esperança. Esse é o sentido que procuramos
captar nas realizações recentes do poeta Augusto de Campos no livro Não, no
qual uma opção não nostálgica torna-se capaz de nos oferecer as saídas,
metaforicamente para o texto e para a desilusão. Ao nos oferecer o poema no
livro, o poeta paulista evidencia sua importância e a necessidade de nos
tornarmos leitores cada vez mais hábeis. Ao nos propor o mesmo poema,
realizado por um lado pelos recursos tipográficos disponíveis para o livro, e
depois tratá-lo com novas soluções e surpresas em Cd-rom, o poeta nos alerta
para o fato de que a informática pode ser um modo lúdico de lidar com as novas
modalidades de textos, mas também é um poderoso meio de inovação poética.
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CAPÍTULO I

INVENÇÃO: CONCEITOS E FORMAS NA POESIA BRASILEIRA
“Some may like a soft Brazilian singer/
But I’ve given up all attempts at
perfection.” (Caetano Veloso. O
estrangeiro.)

1.1 - DOS CONCEITOS DE NOVO, MODERNO E INVENÇÃO:

Dentre os conceitos distintivos da modernidade, “invenção” é, talvez, o
que tem maior relevância para conjugar o novo com as práticas experimentais ou
de vanguarda. Além de conotar o novo, “invenção” liga-se aos procedimentos
engenhosos da imaginação e da descoberta, isto é, trata-se de um conceito
significativo, e não apenas de um rótulo para designar como novas determinadas
produções do momento. Este conceito sugere, principalmente, um permanente
processo de atualização dos meios técnicos e de linguagens, comportando
também uma perspectiva de revisão do passado e de superação de limites
impostos pelas condições técnicas e materiais nos países periféricos.
Nas histórias das literaturas brasileira e portuguesa, temos exemplos
significativos desse modo de conceituar “invenção”. Signo de uma linhagem
construtivista, essa palavra explicita também procedimentos valiosos de renovação
e de redescoberta do passado criativo. Foi assim com o modernismo brasileiro e
com o português, em que, de um lado os modernistas de 22 procederam a uma
efetiva atualização estética, técnica e política do Brasil na literatura, e, de outro,
um Fernando Pessoa, figura tutelar, reinventou Camões e a língua portuguesa.
Já, nos anos cinqüenta e sessenta, essa história se renovou com a atuação
dos grupos experimentais do Brasil e de Portugal, por via da Poesia Concreta,
inicialmente, e em seguida por uma série de outros experimentalismos que
dominaram o campo poético. Isso fez com que os poetas se mantivessem
conectados com os acontecimentos do mundo literário para além das fronteiras
nacionais. Nos dois países, através dos trabalhos pioneiros de, principalmente,
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Affonso Ávila, Haroldo de Campos, Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro, o
Barroco significou uma dimensão produtiva da literatura antes relegada: a
propensão para a visualidade. Impactados, ainda, pelas descobertas de Mallarmé,
Rimbaud, Baudelaire, e depois Joyce e Ezra Pound, e realimentados pelos
modernistas brasileiros e portugueses, esses poetas de Brasil e além-mar dos
anos 60 desenvolveram um projeto amplo, cujo veio central foi a idéia de
invenção 1 . Dessa maneira, foram “novos” naqueles anos e suas obras
permanecem como novidade, no sentido de sua atualidade e pertinência crítica e
estética; isto é, são novos por causa da tenacidade com que são capazes de,
outra vez, surpreender.
“Novo” é um conceito corrente ao longo das décadas do séc. XX e do início
do XXI, mas é, ao mesmo tempo, uma palavra que procura traduzir a idéia de um
contínuo processo de renovação e que busca conectar a “nova produção” àquilo
que se pode dizer “contemporâneo”. Por sua vez, “contemporâneo” contempla
aquilo que cabe num período alargado e cuja vigência pode ser medida até mesmo
em alguns decênios. Embora o rigor etimológico nos obrigasse a identificar com
esse conceito as coisas que são coincidentes num mesmo tempo, é possível
verificarmos, em fenômenos como o artístico, uma prolongada sensação de
pertença temporal em torno de produções artísticas ou acontecimentos de um
passado recente. Talvez, em razão mesmo dessa elasticidade que cerca o
contemporâneo, exista uma tendência para expressar o “novo”, com uma certa
ansiedade e com um desejo insaciável de dizer o “agora” da arte. Ela comparece,
por exemplo, nas inúmeras antologias de poesias contemporâneas, no Brasil ou
no exterior, ou nas tentativas de mapeamento feitas por revistas culturais ou de
poesia, como o número 9 de “Rattapallax” – revista norte-americana de poesia
contemporânea. De acordo com seu editorial e em visita a sua página na Internet,
percebemos que cada número procura produzir um certo roteiro da nova poesia
em termos globais. No número 9, dedicado à “nova poesia brasileira e americana”,
os editores dessa revista nova-iorquina assim se expressam sobre poesia
contemporânea, enfatizando a produção brasileira:
(1) Em Literatura portuguesa de invenção, E. M. de Melo e Castro mostra que a “literatura de invenção”
construiu-se em sucessivos lances, partindo de Edgar Allan Poe, com seus ensaios “O princípio poético”
e “Filosofia da composição”, passando por Isidore Ducasse, Flaubert, Maiakovski, Mallarmé, James
Joyce, Ezra Pound e Fernando Pessoa, porque “todos eles estilhaçaram o espelho da mímesis e
inventaram a imagem material e construtiva da literatura de invenção: a escrita” (CASTRO, 1984, p. 13).
Consideramos, entretanto, que esta lista pode ser acrescida de inúmeros outros autores. Os próprios
autores barrocos, antes esquecidos, podem compor esse amplo quadro de uma literatura de invenção.
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Esta edição de Rattapallax é parte de uma antologia intitulada Cities
of Chance, que Flávia Rocha e eu organizamos com poetas que,
acreditamos, desafiam o ordinário, criando uma poesia que encontra
expressão em muitos gêneros e escolas. Esta coleção do
contemporâneo, espera-se, existirá além do momento em que foi
agrupada, do now/agora (...) De forma que aquilo que é now
permanece presente em cada visita – desafiando o agora com
questões apresentadas pela língua ou l=a=n=g=u=a=g=e usada.
Um espelho global de dois países, lado a lado. (...)
Contemporâneo não é, o instante passa now. A cada novo segundo,
um novo now. (TORRES, In: Rattapallax, n. 9, 2003, p. 7 )
A poesia brasileira parece brotar de novo orgânica, verdinha. Mas
nasce em solo tratado por décadas de modernismo e de vanguardas,
mantendo sempre um olho nas referências históricas –
marcadamente, no século 20, em poetas como Carlos Drummond
de Andrade e João Cabral de Melo Neto, entre outros – e o outro
olho, displicentemente, solto no mundo. Esta é a idéia de chance: a
apropriação do que quer que esteja disponível. Se no berço do
modernismo brasileiro os antropofágicos deitavam um apetite voraz
sobre as culturas estrangeiras, tomando-as como ingrediente para
uma refeição de caráter nacional, os poetas de hoje tratam o
estrangeiro como ente menos estranho, de fácil acesso. (ROCHA,
In: Rattapallax, n. 9, 2003, p. 7 )

A cada novo segundo, um novo “now”, escreve Edwin Torres. Essa será,
talvez, a tensão que poetas e críticos procuram insistentemente no que é dito
contemporâneo. É como se tratasse de um processo de renovação que só
aconteceria depois de uma desertificação, conforme enuncia Flávia Rocha: “A
poesia brasileira parece brotar de novo orgânica, verdinha”. Mas há muito mais
do que ansiedade nesses depoimentos.
Em primeiro lugar, fica evidente que, em virtude de uma pulverização de
escolas e gêneros, após uma sucessão de movimentos moderníssimos ou de
vanguarda, tornou-se praticamente impossível um conceito que abordasse a
pluralidade sem que, com isso, não se agregasse, involuntariamente, um valor
negativo à diferença como traço distintivo formal e teórico. Isso é evidente não
só nas declarações de Flávia Rocha, mas no conjunto das produções que circulam
em inúmeras antologias e revistas literárias. A lógica é a mesma, isto é, não é
mais a violência da apropriação antropofágica nem o diálogo tenso com o
estrangeiro. Domina, na maioria das vezes, a idéia de um “fácil acesso” aos
valores das tradições artísticas e o não estranhamento do diálogo intertextual
com as poéticas vigentes em tempos de globalização. Uma tal abertura favorece,
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de alguma forma, um “vale-tudo”, o “tudo serve”, que acaba por pasteurizar a
produção poética contemporânea. Por um lado, essa procura de Rattapallax por
um diálogo “transnacional” ou “transcultural” é fruto de uma abertura promovida
por revistas e antologias diversas que vêm divulgando produções poéticas híbridas
e multilingües desde os anos 60. No entanto, ao invés de um vôo livre e sem
fronteiras, é preciso manter alguma tensão crítica, evitando-se o “impossibilismo”,
conforme a expressão de Regis Bonvicino, que conclama-nos, em Sibila nº 4, a
reagir contra a perversão da complacência e do reducionismo da crítica ou do
mercado. Um caminho possível parece-nos ser este apontado por Jerome
Rothenberg, defensor dos “transnacionalismos”, em oposição à conotação
negativa dos “globalismos”, mas que tem em vista o seu lugar dentro de uma
cultura:
Alguns anos atrás, Donald Allen, que vinha compondo sua antologia
central, The New American Poetry (A Nova Poesia Americana), me
descreveu num contato pessoal como alguém que está aderindo à
idéia de uma “poesia internacional” em contraste, acredito eu, com
o que ele estava fazendo então. Fiquei pouco à vontade com isso
na época, mas, nos anos seguintes, passei a aceitar o que realmente
sou e quero ser. Do meu lugar, venho tentando cruzar fronteiras e
períodos enquanto permaneço firmemente arraigado onde moro e
trabalho. Minha antologia poética mais recente, Poems for the
Milennium (Poemas para o Milênio), é uma celebração desta postura.
(ROTHENBERG, in: Sibila, n.6, 2004, p. 19)
É ainda importante assinalar que, no contexto das transformações políticas
e culturais dos últimos decênios, o traço dominante da poesia tem sido a multireferencialidade, o que implica também uma certa diversidade. Neste contexto, é
difícil indicar o que é o novo na poesia mais recente. Por um lado, percebemos,
nas correntes principais, algum trabalho sobre a linguagem, com um tom “realista”
predominante. Na generalidade dos poemas de novos autores, as tensões formais
migraram para as tensões culturais no plano das etnias, dos gêneros e da
sexualidade, preferencialmente. Isso leva também a uma orientação política da
poesia, como a encabeçada pela Revista Sibila, através de Régis Bonvicino,
uma certa poesia “a®tivista” que implica um projeto de “arte da multidão”. Essa é
a idéia de invenção, ou do novo, pensada por Michael Hardt, que assim a explica,
em entrevista a Regis Bonvicino e a Odile Cisneros:
Com os paradigmas anteriores havia muitas fronteiras, que
determinaram a forma de nosso mundo estético. As fronteiras
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nacionais são uma delas, mas existem várias outras fronteiras – a
fronteira, digamos, do literário em oposição à econômica e à
tecnológica etc. E há uma espécie de desintegração dessas várias
fronteiras. Temos que reconhecer formas de organização estética
que não dependam mais desses mundos demarcados. (HARDT, In:
Sibila n.4, 2003, p. 25)
Consideradas todas essas questões, o uso do conceito de “contemporâneo”
torna-se cada vez mais vazio, pois, além de sugerir algo não situável num espaço
e num tempo mais ou menos preciso, traz em seu bojo uma enorme diversidade
de poéticas. O contemporâneo pode, portanto, evocar poéticas do passado que,
sincronicamente, explicitam procedimentos, formas e temas pertinentes ao
presente criativo. Esse foi um traço forte, no Brasil, da Poesia Concreta e de
outras vanguardas em relação do Barroco histórico, atualizado como um
“neobarroco” atuante no horizonte de nossas expectativas crítico-criativas. No
entanto, se, nos dias atuais, o conceito de vanguarda anda em baixa e se torna
valor uma certa “desprogramação” dos projetos estético-críticos em prol de uma
atuação política e sócio-cultural, a cidade se torna o palco privilegiado para que
se acolha o múltiplo (a multidão?). É no espaço urbano que muitos poetas
procuram delinear as diferenças em tensão e trazer à tona o “novo” – isto é,
aquilo que desafia o ordinário, conforme a expressão de Edwin Torres. Cabe
aqui a questão posta por Wilberth Salgueiro, em que registra a mudança da
utopia do moderno para a indiferença do cenário pós-moderno através de um
poema de Carlito Azevedo:
A uma passante pós-baudelairiana
Sobre esta pele branca
um calígrafo oriental
teria gravado
sua escrita luminosa
- sem esquecer entanto
a boca: um ícone em rubro
tornando mais fogo
o céu de outubro
tornando mais água
a minha sede
sede de dilúvio –
Talvez este poeta afogado
nas ondas de algum danúbio imaginário
dissesse que seus olhos são duas machadinhas de jade
escavando o constelário noturno
(a partir do que comporia
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duzentas odes cromáticas)
mas eu que venero mais que o ouro-verde raríssimo
o marfim em alta-alvura
de teu andar em desmesura sobre
uma passarela de relâmpagos súbitos
sei que tua pele pálida de papel
pede palavras de luz
Algum mozárabe ou andaluz decerto
te dedicaria um concerto
para guitarras mouriscas e
cimitarras suicidas
Mas eu te dedico quando passas
me fazendo fremir
(entre tantos circunstantes, raptores fugidios)
este tiroteio de silêncios
esta salva de arrepios.
A esse poema, Salgueiro acrescenta o seguinte comentário:
. da Paris oitocentista de Baudelaire, em cuja poesia Walter Benjamin
via a “multidão como refúgio do amor que não é tanto um amor à
primeira vista quanto à ultima vista”, até os dias de hoje, a experiência
estética do choque como último fulgor da utopia da cidade moderna
terá definitivamente cedido lugar à experiência estética da
indiferença pós-utópica do habitat pós-moderno? (Grifos originais SALGUEIRO, 2000, p. 14) 2
A referência a Baudelaire no poema de Azevedo não traz aquele amargor
soturno de uma beleza passageira, perdida num relâmpago que caracterizou o
poema do grande lírico moderno. O ambiente urbano da cidade moderna
permanece, mas é incorporada uma utopia desencarnada no poema de Carlito
Azevedo. A bela passante de Baudelaire vinha já vestida de luto; a de Carlito traz
nos olhos duas “machadinhas de jade” capazes de romper o “constelário noturno”.
Nesse sentido, a passante indiferente na passarela da moda é capaz de “fremir”
o coração de seu observador, que apenas pode lançar-lhe “um tiroteio de silêncios/
uma salva de arrepios”. Enquanto há ainda uma eternidade para o poeta
Baudelaire, o eu-poético do poema de Azevedo nada espera – nem amor, nem
solidariedade.

(2) O texto compõe um volume organizado por Célia Pedrosa, originário de um seminário sobre a Poesia
Hoje, realizado em 1999 na UFRJ. Os textos, escritos por poetas e professores de literatura, possibilitam
uma aprofundada compreensão das relações entre modernidade, pós-modernidade, subjetividade lírica,
redefinição do papel da memória e afirmação de identidades de gênero, globalização e regionalização
das práticas discursivas, linguagem literária e formas midiáticas, entre outros.
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Tal como este poema de Carlito Azevedo, que retoma Baudelaire,
poderíamos ver num poema como “Deserto 21”, de Tarso Melo, ao mesmo tempo,
uma retomada da dicção modernista de um Bandeira e uma exposição dos
inúmeros problemas da cidade moderna. Eis o poema:
DESERTO 21
“Falar baixo, pisar leve, ver
A noite dormir em silêncio.
Não há muito que dizer.”
(Vinícius de Moraes)
FALAR BAIXO a língua
dos dias, das horas – tocar
por dentro
outras esferas da engrenagem; partículas, o que chamamos
vida, e sobre a cova
garoa – que importa a paisagem...
... a linha do horizonte –
o estádio em silêncio; o desvio
do trânsito; a contagem das horas
baldias (os urubus adiam
o passeio: hay cadáveres!)
: talvez bala, talvez atropelamento – jornais sobre o sangue
e o céu do sábado
à tarde
imperfeito adere ao asfalto
(MELO, In: Rattapallax, 2003, p.65)
Também neste poema a linguagem é envolvida por uma certa impotência
(“falar baixo”; “o que importa a linha do horizonte?”), embora seja possível que,
através dela, o poema ainda possa servir como um meio de denúncia da impotência
do sujeito em meio à indiferença geral. Tanto o poema de Carlito Azevedo quanto
o de Tarso Melo caracterizam-se pela linguagem descritiva, concisa e carregada
de metáforas e alusões diretas às realidades cruas da grande cidade. Em ambos,
as citações de poetas e tradições líricas se deslocam e derivam livremente como
num delírio, cujo fundo triste é o duro cotidiano. No caso do poema de Tarso
Melo, a pontuação é bastante relevante, impondo suspensão, pausas e rupturas
discursivas que coincidem com o “Não há muito que dizer”, do poema de Vinícius
de Moraes em epígrafe. Na imperfeição de tudo, permite-se a harmonia das coisas
incongruentes: por exemplo, ver a quietude das coisas (o silêncio do estádio, as
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horas baldias, a inércia dos urubus) ao lado da violência (morte no asfalto :
talvez bala, ou atropela-/ mento). Nessa imagem, fixa-se a maior incongruência
lírica: o céu do sábado se adere ao asfalto; ou de outro modo: não há lugar para
contemplações idílicas.
De certa forma, ao lidar com as referências literárias da tradição lírica
ocidental e ao estender o olhar sobre as circunstâncias novas do tempo, instaurase a questão do desafio referido por Edwin Torres. Esta seria aqui uma outra
palavra-chave para o que, desde Rimbaud e Mallarmé, entendemos como critério
de valor para a poesia dita moderna. Um desafio que se dá nos termos da língua,
ou da linguagem (“poesia é risco”, diria Augusto de Campos), mas também um
desafio utópico do sujeito frente à cidade moderna, à multidão e ao acúmulo do
saber tecnológico e dos bens por ele produzidos. Desta forma, instala-se na
literatura brasileira, desde a ação iconoclasta do modernismo de 22, um paradoxo
tipicamente moderno que se faz por meio de uma atualização permanente, através
do contínuo deslocamento de sentidos, rupturas discursivas e também retomadas
de tradições líricas passadas.
Neste sentido, notam-se vias plenamente realizadas na literatura brasileira:
uma primeira, a do desregramento de todos os sentidos, derivada de Rimbaud e
que perpassa todas as investidas do “Samurai malandro” Leminski, por um lado;
por outro, uma segunda, que verá o livro como “expansão total da letra” (Mallarmé),
desenvolvida na poesia visual e no lance de dados do galáctico Haroldo de
Campos. É a lição bem aprendida do modernismo oswaldiano: “a alegria é a
prova dos nove”, a síntese da operação pendular construção/desconstrução
levada a efeito pela Poesia Concreta. Uma terceira perspectiva, agora
predominante, podemos observar nos poemas de Carlito Azevedo e de Tarso
Melo, que seguem as lições modernistas de um Drummond e de um Bandeira.
Esta perspectiva se realiza por meio da reciclagem permanente dos valores da
tradição. Nela perduraria o eco da memória e um olhar distraído sobre os fatos e
acontecimentos cotidianos.
Através dessas complexas inter-relações, é que podemos falar da poesia
brasileira contemporânea, embora não seja a única a viver a implosão das formas
tradicionais e a multi-referencialidade que domina as poéticas de hoje. Mas a
abordagem das práticas experimentalistas na poesia perpassa todas essas
questões, e só na compreensão dessa diversidade podemos perceber a
importância do novo e de poéticas que valorizam sobretudo a invenção.
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Tanto para os poetas novos, quanto para os críticos, pesa a herança da
Poesia Concreta como produção crítica aberta ao novo e reformuladora das
tradições inventivas. Por isso, a simples referência à retomada do modernismo
de 1922, em particular de Oswald de Andrade, gera desconforto e polêmica.
Embora o modernismo tenha sido de fato nossa primeira vanguarda, e as
obras de Mário e Oswald de Andrade sejam para as gerações posteriores uma
natural fonte a alimentar experimentalismos, persiste, na crítica literária brasileira,
a idéia de que os poetas concretos foram responsáveis por uma apreensão
excessivamente formal de Oswald de Andrade – nem tanto da obra de Mário de
Andrade, embora críticos como Affonso Romano de Sant’Anna aproveite todas
as oportunidades para condenar a leitura que Haroldo de Campos teceu sobre
Macunaíma. Assim sendo, os críticos mais descuidados eclipsam o fato de que
a obra dos modernistas brasileiros sempre ultrapassou o arcabouço teórico que,
em princípio, nutriu a renovação programática por eles procedida. Isso é também
claramente observável na obra dos irmãos Campos, de Décio Pignatari, de Affonso
Ávila ou de Ferreira Gullar em relação ao programa da Poesia Concreta. Passada
a fase experimentalista, os modernistas deram curso à sua obra e não descuraram
das questões suscitadas pela realidade nacional. Isso nos mostra que, embora
se acredite no processo de renovação, há uma grande desconfiança em torno
dos processos coletivos, em nome de uma afirmação subjetiva da criação literária.
Age-se como se o fluxo da tradição inventiva, e com ela os projetos coletivos,
sofressem sucessivas interrupções em seu curso. Esse é o espírito da questão
levantada por Silviano Santiago em torno da poesia marginal, para quem os anos
70 faz outra releitura do modernismo. Segundo o crítico, os poetas da poesia
marginal privilegiam o aspecto coloquial e a síntese do verso irônico-antropofágico
de Oswald:
Os jovens leitores de Poesia Pau-Brasil interessam-se mais pelo
discurso crítico em torno da Antropofagia, criado basicamente por
Haroldo de Campos, do que pela leitura e obediência aos princípios
impostos por “planos pilotos”, ou por “instaurações práxis”. Dessa
maneira é que se poderia começar a caracterizar o deslocamento e
a reviravolta geral que se operam na concepção que se tinha do
poema (do discurso, ou do não-discurso poético), cujos frutos estão
sendo publicados agora. (...) O deslocamento e a reviravolta teriam
de ser marcados a partir de algum livro onde se abandona
obviamente o trabalho na e da palavra solta, onde se repudia a
sintaxe não-discursiva, a leitura não-linear, e onde o Autor pouco
se preocupa com a elaborada mise-em-page. Este livro que estamos
procurando seria caracterizado por poemas irônicos, epigramáticos,
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curtos, de fraseado e atitude coloquiais, com frases que se combinam
lembrando as porretadas dos fragmentos oswaldianos. (Cf.
SANTIAGO, 1978, p. 180. Grifos originais).
O livro, afinal “encontrado” por Santiago, é o Preço da passagem (1972),
de Chacal, cuja publicação (formato e produção gráfica) opõe-se radicalmente
àquelas produções refinadas dos poetas de Noigandres e Invenção. De um lado,
um produto mal acabado em folhas soltas, mimeografadas, dentro de um “envelope
amarelo onde se carimbou porcamente o título”; do outro, “produções
tridimensionais e as ‘caixas’ de Augusto de Campos, com os cartazes-desenhoindustrial de Décio, com o papel e mancha gráfica perfeitos de Mário Chamie, ou
ainda, e finalmente, com as execuções em acrílico do Poema-Processo” (Cf.
SANTIAGO, 1978, p. 180).
Silviano Santiago assinala bem o contraponto entre a “estética” marginal
e o traço característico das produções dos irmãos Campos e de Décio Pignatari,
assim como a de poetas como Affonso Ávila, Ferreira Gullar e Mário Chamie,
entre outros companheiros de geração ligados à idéia do poema e do próprio
livro como um trabalho gráfico-imagético refinado. Terá que lembrar, porém, que
o cartaz, as folhas soltas, o catálogo, a arte postal (mail art), entre outras tantas
práticas, foram postos em circulação inicialmente por essas poéticas
aparentemente em baixa nos dias atuais, como a Poesia Concreta e, em particular,
o Poema-Processo, pois foi a necessidade de inventarem novos suportes para o
poema que os levou a isso. Esses objetos poéticos, que proliferaram de meados
dos anos 50 para cá, mostram que o livro é apenas um de outros tantos suportes
em que se pode veicular um poema.
Assim, ao estudarmos a poesia contemporânea, isto é, aquela poesia que
passa a ser produzida a partir das vanguardas de meados de 1950 aos nossos
dias, deparamo-nos com uma riqueza de procedimentos que modificam a nossa
relação com o livro. Os poetas, desde então, introduzem no poema recursos que
despertam nossa atenção para a necessidade de um suporte maleável e dúctil
para as novas experiências de linguagem. É o caso, por exemplo, da utilização
das folhas desdobráveis em produções de Augusto de Campos e Décio Pignatari,
e da ênfase aos recursos tipográficos que, desde o concretismo, modificaram
substancialmente as páginas impressas. Também se pode dizer que se
multiplicaram os paideumas e, com isso, as tradições se pulverizaram, o que
dificulta ao crítico o estabelecimento de “linhagens” seguras, ou melhor, apenas
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nos permite a percepção de traços de uma ou outra tendência poética. Por isso é
muito difícil percebermos, no decurso dos quase cinqüenta anos da Poesia
Concreta e de outras práticas experimentais, um completo “deslocamento” ou
“uma reviravolta geral”, como quer Santiago. No percurso seguido pelos poetas
concretos ou por aqueles de Praxis, Tendência (Affonso Ávila), Poema-Processo,
entre outros, é possível percebermos mudanças de rumo, mas também retomadas
de procedimentos, possibilitando o convívio de concepções poéticas diferentes.
As gerações que se seguiram também abriram novas brechas criativas, em
diálogos com as vanguardas históricas, com as neovanguardas e com as
tradições modernistas locais ou internacionais.
No entanto, é preciso ter cuidado quando se lida com todos esses conceitos,
como “novo”, “vanguarda”, “invenção”, “experimental”, “tradição”, “ruptura” e
mesmo outras categorias com que se tenta abranger determinados tipos de
produção contemporânea, como “moderno”, “pós-moderno”, “poesia visual” ou
“poesia experimental” e mesmo “ poesia concreta”. São conceitos polêmicos e,
em geral, escorregadios, uma vez que nem sempre nos oferecem um objeto bem
delineado.
Assim, por exemplo, “novo” e “experimental” são termos vistos com certa
desconfiança por Adorno, embora ele admita implicitamente que essas categorias
representam dimensões importantes ao trabalho de arte:
Onde nem as formas nem os conteúdos determinam esse ímpeto,
os artistas produtivos são objectivamente compelidos à
experimentação. No entanto, o conceito de experimentação
modificou-se em si, e de maneira exemplar para as categorias do
Moderno. Originalmente, ele significava apenas que a vontade
consciente de si mesma experimentava processos técnicos
desconhecidos ou não sancionados. Tradicionalmente, estava
subjacente a crença de que se tornaria público se os resultados se
impunham ao que já estava estabelecido e se legitimavam. Esta
concepção da experimentação artística tornou-se tão evidente como
problemática na sua confiança na continuidade. O gestus
experimental, termo que designa os procedimentos artísticos para
os quais o Novo é obrigatório, manteve-se, mas hoje designa de
muitos modos, com a passagem do interesse estético da
subjetividade comunicativa para a consonância do objeto, algo de
qualitativamente outro: o facto de que o sujeito artístico pratica
métodos cujos resultados concretos não pode prever. (ADORNO,
1993, p. 36)
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Para Adorno, portanto, a noção de “experimental” aparece como algo
inacabado, incompleto. Por isso, poetas como, por exemplo, o português Alberto
Pimenta costumam rejeitar o termo. Razões diferentes levam o poeta norteamericano Dick Higgins a refletir sobre a falácia do novo (“neoteric fallacy” –
termo que ele aproxima de “esotérico”, mostrando que a conotação “gosto pelo
novo” tem algo do “exótico”, do “obscuro” e do “escondido” expresso no segundo
adjetivo). Embora credite a relação inovação artística/inovação tecnológica como
um atributo da modernidade, ele considera a obsessão pelo novo como sendo
mais apropriada à saciedade jornalística e aos propósitos das seleções para
antologias e mostras do que aos propósitos de uma atitude crítica de fato:
Valor é atribuído, na prática, ao novo nas artes. Um orador disso ou
daquilo, um artista como o inovador ou o nomeador desta-ou-daquela
técnica ou tendência. Achando um modo novo de fazer algo é uma
maneira segura para um artista chamar a atenção. Não importa se
o trabalho é realizado pobremente, se falta imaginação
completamente. (…) Assim até mesmo o artista, o escritor ou o
compositor vem se empurrar para a novidade e a inovação, tentar
estar “fora de” sem se perguntar “fora de para o que?”. A tendência
é identificada, considerada de acordo e padronizada, levando alguns
anos durante os quais sua novidade é vendável.
(HIGGINS, 1978, p. 84)3.
Apesar dessa diluição inevitável, sublinhada ao final desta citação, é preciso
considerar que o “novo” é também uma categoria importante de “moderno”, e
tem como conceito afim o de “vanguarda”, embora essas palavras designem
realidades diferentes, como mostra Eduardo Subirats, situando vanguardas
artísticas e modernidade:
(...) de um lado, determinados movimentos artísticos caracterizados
por uma atitude social beligerante e mesmo agressiva, em todo caso,
de signo crítico; de outro lado, a idéia geral de uma idade histórica
ou a estrutura de uma civilização que identificamos com razão
científica e com tecnologia, ou então, ao mesmo tempo, com objetivos
sociais como a democracia ou o socialismo. Além dessa descrição
superficial, porém ampla como a anterior, o moderno designa um
fato específico e pontual: significa, concretamente, o mais recente,
(3) Tradução livre do inglês. Todas as traduções serão feitas livremente pelo próprio autor, exceto aquelas
indicadas em nota. “Value is attached, in practice, to being new in the arts. One speaker of such-and-such
an artist as the innovator or namer of this-or-that technique or tendency. Finding a new way of doing
something is a sure way for an artist to attract attention. No matter if the work is poorly realized, if it
entirely lacks imagination. (…) Thus even the artist, writer or composer comes to push himself towards
novelty and innovation, to try to be “far out” without asking himself “far out towards what?”. The trend is
identified, agreed upon and standardized, taking a few years during which its newness is salable.”
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o último, o novo. Esta dimensão do moderno como novo não é
sustentada apenas pelo significado etimológico da palavra, mas
também pela consciência da modernidade tal como se desenvolveu
ao longo de seus expoentes filosóficos mais significativos.
(SUBIRATS, 1991, p. 47)
Essa avaliação de Subirats é interessante porque nos ajuda a compreender
dois momentos-chave da literatura, e da própria cultura brasileira; dois tempos
da vanguarda no século XX: a do Modernismo de 22 e a do concretismo, com
suas proposições satélites. Mesmo a definição de Modernismo, normalmente
confundida com Modernidade, ainda que seja uma de suas facetas, guarda no
interior de seu próprio conceito um conjunto de vertentes e etapas que se esgotam
e se deixam retomar, num movimento que se pode identificar como a “expansão
da modernidade”. Embora seja possível verificar o processo de modernização no
Brasil, já em fins do século XIX, com as transformações sociais e políticas do
período, a Semana de Arte Moderna, o incremento da industrialização e a
urbanização crescente que se operou a partir dá década de 1920 demonstram
uma etapa crucial da perspectiva crítica e da apropriação do material disponível
na realidade brasileira, em consonância com o conhecimento técnico e com as
linguagens desenvolvidas noutros centros.
O signo dessa expansão é a mudança pelo viés crítico, na tentativa de
construir uma consciência ao mesmo tempo nacional e em compasso com o mundo
desenvolvido. Essa conquista de uma consciência crítica corresponde, em termos
de imaginário, a uma aproximação entre a modernização estética e a sócio-política,
em que se registra um permanente desajuste entre as condições materiais e os
resquícios de originalidade estética. É nestes termos que a idéia de “invenção”,
no sentido de imaginação e descoberta como motor de um presente auspicioso e
de revisão das tradições criativas, encontra o seu lugar na modernidade literária
brasileira. Sua diretriz deriva, em termos de consciência, do modernismo de 22,
cujo fosso seria a Poesia Concreta, conforme a avaliação de Affonso Ávila. É
desse lugar, simultaneamente um catalisador e um difusor de um pensamento
crítico que queremos pensar a Poesia Concreta e suas proposições satélites
(isto é, outras manifestações de vanguardas que com ela se relacionam). Foram
essas correntes impulsionadoras de uma nova maneira de fazer poesia e, de
certa forma, propositoras de um pensar crítico em relação à linguagem e à
realidade brasileira. Uma tendência ao mesmo tempo aberta à incorporação de
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novos procedimentos técnicos e crítica à asfixia do sujeito por essa mesma
tecnologia.
1.2 - MODERNISMO E POESIA CONCRETA – DÍNAMOS NA REINVENÇÃO DA
REALIDADE E DA LINGUAGEM BRASILEIRAS
Neste ponto, retomamos a epígrafe deste capítulo, frase com que Caetano
Veloso conclui a música “O estrangeiro”: “Alguns podem gostar de um cantor
brasileiro suave/Mas eu desisti de tentar a perfeição”. Ecoa nesta frase uma
oposição, com toque irônico, entre “suave” e “perfeição” como características de
um cantor brasileiro, em que o suave designaria, possivelmente um lirismo
enaltecedor e mais ou menos conformado com a beleza natural e local. Com isso
contrastaria a “perfeição”. Ao confessar sua “desistência”, o eu-poético opta por
trabalhar uma “matéria bruta”, em certa medida apoética, uma beleza áspera,
que se coloca diante de um olhar capaz de surpreender a beleza em todas as
suas dissonâncias. Portanto, a perfeição implica um olhar crítico, ainda que
também apaixonado. Veja-se, por exemplo, que o título da canção, “O Estrangeiro”,
sugere esse olhar de distanciamento que a paisagem local desperta sobre o
sujeito lírico que contempla a baía da Guanabara. Mas a contempla cruzando o
seu olhar com os de outros tantos que se impressionaram com a beleza da Baía,
como os do pintor Gauguin, do compositor Cole Porter, e mesmo com o olhar do
antropólogo Claude Levy-Strauss, que detestou a Baía. Eis a passagem:
O pintor Paul Gauguin amou a luz da Baía de Guanabara
O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela
A Baía de Guanabara
O antropólogo Claude Levy-Strauss detestou a Baía de Guanabara:
Pareceu-lhe uma boca banguela.
E eu, menos a conhecera mais a amara?
Sou cego de tanto vê-la, de tanto tê-la estrela
O que é uma coisa bela?
(...)
Mas era ao mesmo tempo bela e banguela a Guanabara
Em que se passara passa passará o raro pesadelo
Que aqui começa a construir sempre buscando o belo e o Amaro
Eu não sonhei:
A praia de Botafogo era uma esteira rolante de areia
branca e oléo diesel
Sob meus tênis
E o Pão de Açúcar com umas arestas insuspeitadas
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À áspera luz laranja contra a quase não luz quase não púrpura (...)
(VELOSO, 1989)

Nesse ponto, percebe-se que o olhar costumeiro sobre a paisagem local se
revela incapaz de surpreendê-la em toda a sua beleza, em todas as suas
dissonâncias. Tem-se, nesse caso, a relação entre o não enxergar (“sou cego de
tanto vê-la, de tanto tê-la estrela”) e o conceito do belo (“o que é uma coisa
bela?), o que se desdobra em “Ray Charles é cego/ Stevie Wonder é cego/ E o
Albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem”). As dissonâncias são
estabelecidas pelo contraste, como em luz do sol/ luzes da noite, bela/ banguela,
e também em “um velho de cabelo nas narinas/ E uma menina ainda adolescente
e muito linda”. Na seqüência, as características desse par de personagens
permitem a reduplicação da dissonância beleza/banguela, transferindo os atributos
da moça e do velho para a Baía e, dessa maneira, contrastando sonho e realidade.
A luz nos dentes brancos (quase não púrpura) da menina, a luz sobre as ondas
na Baía e aquela que vem das “arestas insuspeitadas” do Pão de Açúcar sugerem
ao eu poético um quadro impressionista de Seurat. Todo esse conjunto faz desse
sujeito um “cego às avessas”, pois o obriga a ver o que não deseja: as marcas de
degeneração da paisagem (manchas de óleo sob os tênis). Essas imagens de
desejo e não desejo, isto é, de revelação e descoberta, aparecem “sampleadas”
nessa passagem final da canção, a partir do que dizem, em uníssono, os dois
personagens:

Como que sampleados num Sinclavier:
“É chegada a hora da reeducação de alguém
Do Pai do Filho do Espírito Santo amém
O certo é louco tomar eletrochoque
O certo é saber que o certo é certo
O macho adulto branco sempre no comando
E o resto ao resto, o sexo é o corte, o sexo
Reconhecer o valor necessário do ato hipócrita
Riscar os índios, nada esperar dos pretos”
E eu, menos estrangeiro no lugar que no momento
Sigo mais sozinho caminhando contra o vento
E entendo o centro do que estão dizendo
Aquela cara e aquela:
É um desmascaro
Singelo grito:
“O rei está nu”.
Mas eu desperto porque tudo cala frente ao fato de que o rei é mais
bonito nu
E eu vou e amo o azul, o púrpura e o amarelo
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E entre o meu ir e o do sol, um aro, um elo.
(‘Some may like a soft Brazilian singer
But I’ve given up all attempts at perfection’).”
Essa passagem apresenta grande complexidade, na medida em que muitos
temas nela se descortinam a partir da questão do estrangeiro. Segundo os
dicionários, estrangeiro é o que não pertence a uma determinada nação, ao que
é de outra parte; portanto, um forasteiro. Nessa canção, o estrangeiro advém
não da noção de pertença a um espaço-lugar, mas do estranhamento do tempomomento. É um instante que deflagra a consciência crítica de que as idéias estão
fora de ordem: “o certo é louco tomar eletrochoque”, “o macho adulto branco
sempre no comando”, “o sexo é o corte”, “Riscar os índios”, etc. Todas essas
questões que vieram à tona com o desenvolvimento das ciências sociais, da
filosofia e da cultura com o estruturalismo (por isso a importância de citar Levy
Strauss), ou do pós-estruturalismo, ganham dimensão também crítica na mistura
dos discursos: a religião católica (citada no início da estrofe), a visão e o sonho
que mesclam a arte impressionista, a música pop norte-americana e a brasileira.
Mas é fundamental o olhar desencontrado daquele que, de tanto ver, torna-se
“cego” diante da beleza natural da Baía, não desejando ver os problemas, como
a degradação do espaço amado. Nesse sentido, se observarmos esse jogo entre
lembrar a lição do pensamento filosófico europeu e a simulação do esquecimento
de nossa condição periférica, veremos que é esse jogo que engendra a
consciência crítica desse sujeito, ou que produz o “desmascaro”. A nudez do rei
menos que uma parábola moral é a descoberta mesmo de sua “beleza”, isto é,
aquilo que escapa aos pré-conceitos ou à moral derivada do pensamento
logocêntrico. Bela, então, é a canção em que imaginação combina com
descoberta. Isso é o contrário de ser “soft”, suave, ligeiro, doce. Ou melancólico
diante da paisagem. Também não é o caso de ser crítico, desvelando o
pragmatismo, porque é num momento de intuição que o eu-poético descobre a
beleza contrária à máxima proverbial, ao sentencioso: o rei está nu, porque a
“boca banguela” da Baía de Guanabara revela muito mais a intolerância de um
discurso de poder, a mera classificação do diferente, ou seja, do menor.
Essa canção de Caetano Veloso demonstra, de alguma maneira, a tensão
que perpassou o modernismo de 22 e esteve presente nas vanguardas dos anos
50/60. Ela traz a marca contestadora dessas vanguardas e também reflete a
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tensão inovação técnica versus consciência crítica da realidade. Parece-nos
vigorar aqui a ainda lição oswaldiana de 1922: “ver com os olhos livres”. Essa
lição implica não só a ênfase intuitiva da criação, mas também a descoberta por
um processo crítico através da apropriação seletiva dos discursos fortes (aqui a
filosofia européia, a música pop norte-americana, a arte impressionista e a
surrealista, entre outros). Não se trata de ver a paisagem da Guanabara pelo
encantamento dos outros olhares ou por sua rejeição, mas pela descoberta dos
valores por trás do choque cultural, que se pode traduzir também no nosso olhar.
Um mundo que é nosso e que, no entanto, se nos faz estrangeiro.
O poema-canção de Caetano Veloso implica atualização crítica e olhar
renovado. Do mesmo modo, em 1922, os modernistas procuravam sintonizar a
arte brasileira ao espírito novo que as vanguardas do Futurismo, do
Expressionismo, do Cubismo, do Surrealismo e do Dadaísmo imprimiam à arte
européia. Mas, sobretudo, os poetas modernistas mostravam que não era apenas
uma questão de novidade, e sim um olhar renovado sobre a nossa própria
realidade material, como se pode verificar no “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”,
no “Manifesto Antropófago”, de Oswald, no “Prefácio Interessantíssimo” ou em
“A escrava que não é Isaura”, de Mário, para citar os mais relevantes.
Principalmente é isso o que se verá também na poesia produzida por esses
autores, e por seus companheiros de geração modernista ou por aquelas gerações
que vieram engrossando o coro da moderna literatura brasileira, como um
Drummond, um Murilo Mendes ou João Cabral de Melo Neto.
A própria canção de Caetano Veloso é, em certa medida, tributária dessa
poesia moderna e modernista e de autores como Oswald de Andrade e João
Cabral, além de dever também à Poesia Concreta. A relação entre tropicália e
Poesia Concreta é bastante conhecida, assim como são conhecidas as
composições em que Caetano homenageia a poesia de Augusto de Campos
(“Pulsar” é um exemplo) e, do mesmo modo, a de Haroldo, no disco “Circuladô”
- título retirado de um fragmento de “Galáxias”, musicado por Caetano Veloso. É
importante, entretanto, observar que tanto sua música quanto a recente poesia
brasileira expressam um conceito de invenção permanente da linguagem e que
tem relevância na medida em que essa “inventividade” procura relacionar as
dimensões da realidade sócio-histórica do presente com as inquietações estéticas
do fazer poético. Assim, tal como na canção “O Estrangeiro”, a apropriação de
procedimentos estéticos de outras correntes artísticas do passado ou do presente
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será complementada com um olhar renovado da realidade de que emergem as
questões políticas, sociais, culturais ou identitárias passíveis de se identificar no
presente do leitor e do artista. Assim, em “O Estrangeiro”, descortina-se também
um processo de revolução sexual (ou de gêneros, como se diz hoje) e uma
consciência crítica da prepotência e da exclusão racial. Do mesmo modo, a
visualidade propugnada pela Poesia Concreta e pelos sucessivos
experimentalismos irá possibilitar uma nova dimensão crítica em relação aos
recursos técnicos que são postos em circulação pela publicidade, pela televisão
ou pelo cinema a partir dos anos 50. Como dirá Affonso Ávila, a
poesia concreta e as proposições satélites, quebrando o tabu da
estrutura discursiva e introduzindo no aparato da linguagem poética
materiais e signos não-verbais, precipitaram a abertura de um fosso
bem mais profundo do que o de transições intercíclicas anteriores
experimentadas pelo projeto literário brasileiro. Vivemos atualmente
uma conjuntura de estrangulamento que tanto pode indiciar um
fenômeno cabal de esgotamento, quanto um fenômeno premonitório
de reciclagens. (ÁVILA, 1975, p.36)
Para Affonso Ávila, assim como para os concretos paulistas e talvez para o
grupo de Poema-Processo e de Praxis, o projeto literário brasileiro se realiza na
medida em que as soluções e os procedimentos encontrados pela prática poética
contemporânea correspondem às questões suscitadas por seu próprio tempo.
Sem que isso implique qualquer determinismo, aquelas situações existenciais
vivenciadas pelos artistas interferem em seu fazer, impulsionando-os a buscar
soluções para os impasses da arte e da existência. Assim, verificamos nesta
afirmação de Ávila, produzida há praticamente 20 anos, que o final de um ciclo
se estabeleceu com a Poesia Concreta, embora não sejam claramente perceptíveis
quais são os pressupostos daquele novo ciclo nascente. Não sabemos se significa
uma reciclagem, isto é, um realinhamento dos caminhos de uma tradição criativa
potencializada pelo modernismo de 22 e pelas poéticas experimentais dos anos
50 e 60, ou se é um fenômeno de esgotamento; daí a elaboração de um projeto
completamente outro, cujas matrizes e cuja direção ainda não são claramente
visíveis.
Observamos, talvez, aí um desdobramento do projeto literário brasileiro,
em que a tradição construtiva, redescoberta por Modernistas e pelas vanguardas
dos anos 50-60, desenvolvia-se em compasso com a política desenvolvimentista
de JK e com o processo de democratização em curso. Esse contexto favorável
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se desfaz com a ocorrência do Golpe militar de 64, abortando a utopia coletiva,
crescente na sociedade e, por conseguinte, na arte. Embora sufocada a utopia
que alimentava essa tradição, a perspectiva construtivista teve continuidade na
obra dos atores dessas vanguardas, os quais não renunciaram ao rigor construtivo
da poesia de invenção, e a persistência de seus trabalhos deixa, sem dúvida,
profundas marcas nas gerações mais novas.
Porém a nova situação política transforma também a arte. Com o
recrudescimento do regime militar, começa-se a operar um progressivo
deslocamento para uma poética da “desconstrução”. Talvez possamos interpretar
dessa maneira a resposta que a geração da poesia marginal deu ao autoritarismo
vigente, como descreve Flora Sussekind:
Uma literatura tão acostumada à dicção oratória e à redundância
que sua resposta aos vetos autoritários poucas vezes passou por
um “procedimento menos” (para usar a expressão de Haroldo de
Campos), pela elipse e por uma paixão pela lacuna, pelo texto em
suspenso, hesitante, como os de Ana Cristina César (...), Ângela
Melin, Torquarto Neto, Waly Salomão. Ou, via de percurso
extremamente difícil, pelo mergulho na loucura, no delírio, no pânico,
caminho que se inicia ainda em princípios dos anos 60 com as
anotações contidas em Hospício é Deus e os breves contos de O
sofredor do ver (1968) de Maura Lopes Cançado (...) (SUSSEKIND,
1985, p. 66)

Essa “literatura de expressão”, poderíamos dizer assim, ganha fôlego nos
anos pós-64 em razão das dificuldades do tempo, assumindo a cena a literaturaverdade, a parábola, o depoimento biográfico, o texto fragmentário e a poesia
autocorrosiva e do humor. Nos anos 80, há mesmo um “boom” da ficção
memorialística, que prefigura a chamada “literatura de exaustão” (na expressão
de John Barth). Não se trata aqui, entretanto, de afirmar que a literatura pós-64
se tornou ingênua e seu principal antagonista era a censura. Queremos apenas
afirmar que houve uma mudança de rota que relegou para as sombras o
construtivismo dos anos 50 e 60. Sobre esses “anos de chumbo”, Sussekind
mostra, em seu importante “livrinho”, que a censura foi também uma personagem
da cena literária de então, quando se pergunta o porquê da preferência por um
realismo mágico ou jornalístico em detrimento de uma linguagem menos figurada,
mais ficcional, mais seca e mais elípitica. Afirma a autora:
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Caberia perguntar, em suma, por que a vitória das parábolas,
biografias e do naturalismo em detrimento de uma literatura que
dialogasse mais com a elipse e o chiste? Em geral sequer se pensa
na possibilidade de um encaminhamento menos documental ou
alegórico para a literatura do período. Imagina-se que essas seriam
as únicas saídas possíveis tendo em vista o rigor da censura. Quando
lembramos, no entanto, a existência de textos mais tensos e capazes
de trabalhar ficcionalmente com silêncios, cortes, risos nervosos,
não parecem tão inevitáveis assim os rumos tomados pela literatura
brasileira pós-64. A censura deixa de ser explicação suficiente e
nota-se que ela mesma é apenas um dos personagens criados nos
dois últimos decênios. E personagem talvez não tão poderoso quanto
se imaginava. (SUSSEKIND, 1985, p. 11-12)
Como pretendemos demonstrar no decorrer deste trabalho, os poetas de
vanguarda continuam, em sua produção, a demonstrar que o ideário crítico e
inventivo permanece vivo. Um exemplo de que esse ideário continua para além
dos datados anos 60 é que, em 1993, realizou-se em Belo Horizonte a
comemoração dos “30 anos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda”. O
simples fato de se reunirem alguns dos participantes ativos daquele tempo para
debaterem o problema da vanguarda já é uma afirmação de seu valor e de sua
força viva, como nota o Professor Antônio Sérgio Bueno, em texto que escreveu
para o catálogo do evento:
Um outro ponto que me parece relevante é o fato de uma Semana
de Poesia de Vanguarda ser lembrada num momento em que a idéia
de vanguarda está tão solapada, que é quase uma blasfêmia a
simples referência a ela. Foi decretada sua obsolescência, sua
morte. Será que estamos na contra-mão da História, desafinando
(de novo) um certo coro, ao celebrar este aniversário? Será que
essa expressão de origem guerreira, que tem a pretensão de
significar a linha de frente de qualquer projeto criativo, já cristalizou
e deve ser enterrada? Será que não abriga nada além de ideologias
utópicas e posturas autoritárias? Penso que não e enxergo no
coração da palavra vanguarda um esforço de experimentação, que
protege toda a linguagem de um enrijecimento letal. Os ouvidos
ficam surdos quando ouvem melodias desconhecidas. (Grifo original)
(BUENO, 1993, p. 12-13).
Como se vê, essa observação de Bueno ecoa toda uma discussão sobre o
fim da utopia, o fim da História, que predominou no ocidente ao final dos anos
80 e em toda a década de 90. Desta forma, se o momento já não era para
“grandes gestos inaugurais”, como disse o Professor Bueno, citando Leminski, o
gesto de retomada das questões e das próprias aporias das vanguardas,
associado ao “esforço de experimentação”, implicava um processo de reavaliação

38

do passado e um posicionamento crítico diante da realidade presente. Nesse
sentido, a Poesia Concreta e a poesia dos expoentes de outros movimentos
experimentais dos anos 50 e 60 - considerados aí também os postulados teóricos
que os animaram - podem, e devem ainda, ser tomadas como expressão de um
projeto inacabado, em que pese os argumentos em favor de seu esgotamento.
Isso pode ser depreendido também do que afirmou Haroldo de Campos em sua
conferência intitulada “Reflexões após um trintênio” e registrada no sub-tópico
“Pós-utopia: a poesia da presentidade”:
Sem perspectiva utópica, o movimento de vanguarda perde o seu
sentido. Nessa acepção, a poesia viável do presente é uma poesia
de pós-vanguarda, não porque seja pós-moderna ou anti-moderna,
mas porque é pós-utópica. Ao projeto totalizador da vanguarda, que,
no limite, só a utopia redentora pode sustentar, sucede a pluralização
das poéticas possíveis. Ao princípio-esperança, voltado para o futuro,
sucede o princípio-realidade, fundamente ancorado no presente. (...)
Frente à pretensão monológica da palavra única e da última palavra,
frente ao absolutismo de um ‘interpretante final’ que estanque a
‘semiose infinita’ dos processos sígnicos e se hipostasie no porvir
messiânico, o presente não conhece senão sínteses provisórias e o
único resíduo utópico que nele pode e deve permanecer é a
dimensão crítica e dialógica que inere à utopia. Esta poesia da
presentidade, no meu modo de ver, não deve todavia ensejar uma
poética da abdicação, não deve servir de álibi ao ecletismo e à
facilidade. A admissão de uma ‘história plural’ nos incita, ao invés,
à apropriação crítica de uma ‘pluralidade de passados’, sem uma
prévia determinação exclusivista do futuro. (Grifos originais)
(CAMPOS, H., 1993, p.44)
A defesa da vanguarda por Haroldo de Campos significa seu apreço por
uma poética de invenção que une simultaneamente rigor formal e rigor crítico,
sem, contudo, solapar outras tendências poéticas que procurem responder, a
seu modo, às questões do presente. O modo como as vanguardas compreenderam
o presente na modernidade tem implicações diretas nas noções de futuro, na
medida em que todas as suas ações no agora visam a uma atitude utópica, isto
é, como algo que seria compreendido melhor no futuro ou que lá estaria ao alcance
de todos (na fórmula oswaldiana: “o povo ainda comerá dos biscoitos finos que
fabrico”). Mas isso, somente é possível, quando a poesia instaura a dimensão
dialógica e crítica em seu próprio tempo, conforme Haroldo de Campos. Por isso,
considerando a baixa da utopia como esperança, Campos entende que as poéticas
do agora, isto é, que enfatizam a “presentidade”, são movidas pelo “princípiorealidade” e não devem ceder à facilidade e ao ecletismo. Isso não exclui o diálogo
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que elas podem estabelecer com o diferente e com a própria idéia de pluralidade.
Uma pluralidade que a própria Poesia Concreta e todos os experimentalismos de
vanguarda ajudaram a estabelecer, questionando os autoritarismos da
historiografia literária e rompendo com os discursos de um nacionalismo
provinciano.

1.3 - POESIA, EXPERIMENTAÇÃO E IDEOLOGIA
“Todo processo encerra um procedimento”
(Wlademir Dias Pino)

1.3.1 – CORRENTES DA POESIA EXPERIMENTAL NO BRASIL
Ao apresentar o capítulo sobre “O experimentalismo” na poesia brasileira
da segunda da metade do século XX, em Vanguarda Européia e Modernismo
Brasileiro, Gilberto Mendonça Teles situa-o como vanguarda natural decorrente
do processo evolutivo do próprio modernismo. Em certa medida, essa vanguarda
opõe-se àquela artificial (provocada), saída do modernismo e a ele contraposta
(portanto, também provocante). Também divide o que ele chama de “sinfonia
experimental” em dois movimentos: um que vai de 1956 a 1964 e outro que vem
de 1967 aos nossos dias:
Em ambos se percebem: a onda de ascensão da maré
experimentalista (a poesia concreta e o Poema-Processo) e seu
refluxo natural da vanguarda modernista (Neoconcretismo, Violão
de rua, Práxis, etc.). O primeiro movimento, na verdade, muito mais
importante que o segundo, deixando teorias poéticas e críticas que
se incorporaram à poesia e à crítica brasileiras. O segundo, de que
se salvou apenas a poesia práxis, principalmente por causa da obra
de seu fundador, Mário Chamie, é nitidamente conseqüência do
primeiro, com repercussão mais provinciana que metropolitana
constituído que é pelos epígonos e aderentes incapazes de levar
adiante o mesmo afã experimentalista. (TELES, 1985, p. 399-400)
A “onda de ascensão experimentalista” delimita especificamente a Poesia
Concreta, lançada durante a Exposição Nacional de Arte Concreta, em 1956, e o
Poema-Processo surgido em 1967. Embora possa desagradar a muita gente,
essa observação de Gilberto Mendonça Teles é correta, do ponto de vista de que
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são dois movimentos que inauguram novos procedimentos na cena literária
brasileira. Assim, o poema concreto incorpora os dados novos da espacialização,
do grafema, da tipografia em cores, do princípio de composição matemática,
promovendo uma atualização crítica e material que renova o contexto nacional e
projeta a poesia brasileira para um cenário internacional. Por sua vez, o PoemaProcesso retoma e radicaliza procedimentos utilizados pela Poesia Concreta, ao
retirar a primazia da palavra na criação poética. O Poema-Processo constrói
uma poética de criação de formas que se movimentam como numa seqüência de
fotogramas. É a idéia de “uma relação icônica que se estabelece entre o leitor e
a percepção da forma cotidianamente consumida”, conforme mostra Antônio
Sérgio Mendonça, que aponta também como características do Poema-Processo:
rompimento dos limites do espaço enquanto sobredeterminado à
palavra; e finalmente vai-se buscar um dado essencial aos dois
prismas do significante, busca-se ser a anti-ideologia enquanto dado
verbalista. E se assinala um dado cultural importante, a poesia não
é uma comunicação morta, nem reacionária, ela subsiste como
tradutora de um mundo, mesmo que, hipoteticamente, não se
expresse mais fundamentalmente por palavras. (MENDONÇA, 1970,
p. 5)
Portanto, a Poesia Concreta e o Poema-Processo são movimentos relevantes
como abertura de novas frentes e possibilidades de diálogo com a tradição
modernista, sem se caracterizar como diluidores do Modernismo de 1922, ou
como disse Gilberto Mendonça Teles, uma vanguarda provocada e provocante.
Dentro desse primeiro movimento registrado por Teles, seria possível incluir
o grupo de Tendência, em particular a obra de Affonso Ávila que, como poeta e
crítico, manteve um trabalho atento e arguto em torno da criação poética e da
investigação da tradição inventiva brasileira. Tendo elaborado o conceito de
“poesia referencial” para explicar a sua produção do início dos anos 60, em
especial Carta do solo, o poeta pôde fundamentar um projeto que balizou toda
sua produção desde então. Como “poesia referencial”, ele quer dizer: “ela é
referencial por ser uma criação, uma fundação, uma invenção. E o homem só
cria, só funda, inventa suas evidências numa projeção da realidade, em formas
de percepção que se condicionam ao seu mundo existencial.” (Grifos originais ÁVILA, 1978, p. 127).
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Os manifestos e os textos críticos produzidos pelos poetas vinculados a
essas poéticas experimentais se tornam vagos diante do desejo de seus autores
de assegurar um campo teórico suficientemente elástico para incorporar múltiplas
direções de seus projetos criativos. Em parte, isso pode ser explicado em função
do próprio movimento da obra do autor, em que um novo livro traz nuances
novas aos anteriores. Em parte, isso também resulta do fato de que o
experimentalismo é mesmo um laboratório; portanto, muitas de suas criações
poéticas ainda não lograram esgotar todas as suas possibilidades. Esse é um
problema que surge diante do exame dos seus programas. Assim, por exemplo,
quando nos referimos ao “Plano Piloto” da Poesia Concreta ou mesmo ao artigo
“Poesia Concreta”, em que Augusto de Campos batiza o movimento, não
conseguimos captar com precisão suas características distintivas (Cf. CAMPOS,
A. In: CAMPOS, A. et al., 1975, p. 34-5). Existem, evidentemente, distinções, que
podem ser percebidas por contrastes entre os movimentos, a partir dos
procedimentos mais usados. Mesmo assim é difícil, como alerta Philadelpho
Menezes, em seu trabalho pioneiro na investigação de uma trajetória da poesia
visual brasileira:
Se se acatar a idéia de que montagens de palavras, por si só,
caracterizaria o procedimento concreto, teremos dificuldade
intransponível em detectar os elementos diferenciadores desta
poesia em relação às formulações de outras vanguardas. O mesmo
se dará com a espacialização gráfica do poema. Ao compararmos
procedimentos, temos que localizar os traços distintos entre eles e
não os comuns. Caso contrário, todos os informadores e
antecessores do concretismo e, mais, toda a vanguarda do século
XX, terá sido parte da “poesia concreta”. O que equivale dizer: o
concretismo não terá existido, tendo sido apenas invenção de um
rótulo a mais (o que não é verdade), adequado à designação da
poesia da modernidade, ou, opostamente, toda a modernidade terá
sido uma variação do concretismo (o que seria um absurdo).
(MENEZES, 1991, p. 25).

A tipificação da Poesia Concreta foi realizada por Philadelpho a partir da
visualidade estrutural, em que a utilização de uma sintaxe baseada na parataxe,
com a substituição da ordem sintática pela posição do signo verbal frente ao
outro, ditada pelo arranjo geométrico, faz com que essa poesia se distancie da
poesia espacializada que a antecede. Outro aspecto importante é o método de
composição ideogrâmica que possibilita o avanço dessa poesia em relação àquela
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da forma caligrâmica utilizada por Apollinaire. Então, a distinção em relação ao
Neoconcretismo, conforme Menezes, estaria marcada pela filiação do grupo
neoconcreto a uma vertente mais conceitual e subjetivista que geométrica. De
fato, ao lermos o “Manifesto Neoconcreto” (1959), assinado por Amílcar de Castro,
Ferreira Gullar, Franz Weissmaner, Lygia Clark, Lygia Pape, Reynaldo Jardim e
Theon Spamídis, perceberemos que ele se constitui por oposição à poesia e à
arte concreta, ambas representadas por sua opção “não-figurativa geométrica”.
Esse grupo, formado por maioria absoluta de pintores e artistas plásticos, rejeita
o neoplasticismo, o construtivismo, o suprematismo, a escola de Ulm, por serem
marcados por uma “perigosa exacerbação racionalista.” (Manifesto Neoconcreto,
Apud TELES, 1985, p. 406). Além da recolocação da subjetividade, isto é, o
componente de emoção que falta aos racionalistas, pode-se ainda verificar que
os Neoconcretos estavam à procura de uma arte “não-objetiva”. Esta arte não
era concebida nem como máquina nem como objeto, mas como um “quasecorpus, isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações exteriores de
seus elementos” (Manifesto Neoconcreto, ibidem, p. 408). Outro elemento
importante é a recusa da fusão espaço-tempo, pretendida pela Poesia Concreta
na sua estrutura espacial, retornando a noção de tempo como duração e fluxo da
linguagem:
A página na poesia neoconcreta é a espacialização do tempo verbal;
é pausa, silêncio, tempo. Não se trata, evidentemente, de voltar ao
conceito de tempo da poesia “discursiva”, porque enquanto nesta a
linguagem flui em sucessão, na poesia neoconcreta se abre em
duração. (...) Na poesia neoconcreta a linguagem não escorre, dura.
Por sua vez, a prosa neoconcreta, abrindo um novo campo para as
experiências expressivas, recupera a linguagem como fluxo,
superando suas contingências sintáticas e dando um sentido novo
e mais amplo a certas soluções até aqui dadas equivocamente como
poesia. (Manifesto Neoconcreto, Apud TELES, 1985, p. 411).
No campo literário, entretanto, é exígua a produção neoconcreta,
ressaltando-se alguns poemas de Gullar, ora reunidos na seção “Poemas
Concretos/Neoconcretos” de Toda poesia (1950-1999), mas sem qualquer
indicação mais precisa dos poemas quanto à sua fatura ou data de publicação.
Do conjunto, parecem-nos tipificar a fase concreta os poemas “verme olho”,
“asa blusa”, “mel laranja”, “girafa” (este último traz uma indicação da direção da
leitura), pois são todos poemas que seguem um princípio racional de organização,
com exploração sonora e semântica das palavras. Poderíamos ainda acrescentar
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nesta fase o livro Formigueiro, poema apresentado pela primeira vez na Exposição
Nacional de Arte Concreta, em São Paulo, 1956, e só publicado em 1991 pela
Editora Europa. Esse poema, embora apresente a ruptura do verso e contenha
um procedimento de espacialização racional, comporta uma narrativa que
reproduz a “saga” de uma formiga, no árduo trabalho para ter a folha ou um bicho
morto. Neste sentido, ele depende da participação ativa do observador/usuário
que o manipula para poder fruir essa “narrativa”. Embora seja aceito pelos
concretos como uma realização afim, o poema está mais próximo da perspectiva
neoconcreta, que prevê a ação/o uso do espectador para que o não-objeto/poema
exista. Isso se tornou possível, mais do que no livro, com a versão do “e-poema”,
disponível no site do poeta na Internet4. Na era do livro e do cartaz, os recursos
tipográficos mais utilizados por concretos e neoconcretos foram os cortes
sintáticos, as dobras de páginas, as cores de palavras e de letras para explorarem
os múltiplos sentidos e formas das palavras.
Os poemas “Mar azul” e “erva verde” parecem-nos que, desde a sua
publicação, foram tidos como marcos da poesia neoconcreta, pois, num
depoimento a respeito do artigo “O salto concretista”, de Rui Mourão, José Lino
Grünewald esclarece as vertentes da Poesia Concreta, ressaltando esses dois
poemas de Gullar:
Oscila a p. c. entre duas vertentes: uma, adstrita ainda ao icônicoexpressivo, fundada num primado orgânico-vital – a linguagem como
gesto. Essa vertente caracterizou a primeira fase do movimento
(noigandres 3, excetuando o poema tensão, de Augusto de Campos,
a marcar, já, uma transição – ecoou nos 3 primeiros concretos de
um e dois, publicado dois anos depois, assim como toda a fase
concreta de Ferreira Gullar, salvo mar azul e erva verde) e retorna
agora dentro de outras perspectivas estruturais, para uma dialética
fecunda com a concepção da segunda vertente. Denominada por
Haroldo de Campos, como a matemática da composição, essa outra
vertente crivou um período que talvez, no futuro, possa ser
considerado como l’age d’or do concretismo poético. (GRÜNEWALD,
In: TENDÊNCIA, 4, 1962, p. 112)
Eis os poemas:
mar azul
mar azul
mar azul
mar azul
mar azul

marco azul
marco azul
marco azul
marco azul

barco azul
barco azul
barco azul

arco azul
arco azul
ar azul

(4) Cf. http://portalliteral.terra.com.br/.
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verde
erva

verde
verde

verde

erva
erva
erva
verde
verde

erva

(GULLAR, 2000, p. 97 e 105)
A declaração de Grünewald nos leva a pensar que esses dois poemas de
Gullar não pertencem mais à primeira vertente concreta (orgânico-vital) nem à
segunda (composição matemática), a mesma que promove a ruptura do movimento
neoconcreto com a Poesia Concreta. No entanto, “mar azul” nos parece ser
construído sobre a mesma base diagrâmica que fundamenta o “ruasol”, de Ronaldo
Azeredo5. Nisto, “Mar azul” é diferente de “erva verde”; este, sim, caracteriza-se
por uma organização de espaço mais conceitual. O poema explora a leitura
multidirecional e a reduplicação de sentidos a partir do campo semântico de
“erva” e “verde”. A figuratividade surge dos espaços em branco, possivelmente
conotando a escassez da vegetação e, conseqüentemente, do ambiente verde.
Neste sentido, o poema em questão se apresenta como a versão de um outro
em que Gullar concentra “o verde”, através da repetição desta palavra por três
vezes nos quatro “versos” que o compõem. Apenas o quarto verso (ou linha) traz
a palavra “erva” no fim da seqüência. Com isso, o poema forma uma área
quadrada, da qual sobressai a palavra “erva”, o que, talvez, sirva para deslocar o
olhar do leitor/espectador. O bloco fechado contrasta, então, com a versão do
poema transcrita acima. Além dessas experiências, cabe ainda destacar a que
orientou a realização do “poema enterrado”, exemplo de “não-objeto”. Assim se
refere o autor aos trabalhos dessa fase:
Os “não-objetos” eram placas de madeira horizontais, tendo elas
formas geométricas, também em madeira, sob as quais estava escrita
uma palavra: a ação do espectador é que revelava a palavra
(5) Como em todo poema visual, é possível que os leitores percebam o processo criativo de um texto,
conforme a perspectiva adotada na observação do objeto. Assim, a perspectiva diagrâmica surge quando
olhamos o poema de cima para baixo. Se a perspectiva do observador parte do lado direito, é possível
que o aspecto caligramático se evidencie, já que ele poderá observar movimentos de onda quebrados na
irregularidade dos versos à direita, ou, quiçá, o desenho formado por essas quebras poderá sugerir a
forma de uma vela, já que o sentido é ambientado em torno do mar e de um barco. A sugestão temática
acontece pelo desmembramento dos elementos morfológicos das palavras que se reduplicam umas nas
outras mar<marco; ar<mar; arco<marco, barco.
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escondida e fazia com que o poema falasse. O “poema enterrado”
era uma sala cúbica, construída no subsolo, onde o “leitor” penetrava
por uma escada e lá dentro movia uma série de cubos, sob os quais
estava escondida a palavra. (GULLAR, 1984, p.65)
Antecipando, de certa forma, o Poema-Processo, está a Poesia Semiótica,
conceito criado por Décio Pignatari e Luís Ângelo Pinto, por influência inglesa e
por força da teoria semiótica de Peirce. Considerada por seus criadores como
um novo passo da Poesia Concreta, a Poesia Semiótica, incorporando as noções
de signos no contexto da linguagem – e não apenas da língua -, pretende que a
apreensão da comunicação seja de fato operada pelo viés sintético-ideográfico
em lugar do analítico-discursivo, conforme já estava dito no Plano Piloto. Segundo
os autores, o problema da criação de novos conteúdos está ligado à criação de
novas linguagens. Portanto, as letras e as palavras são signos adequados à
sintaxe de uma escrita linear, a mesma sintaxe da linguagem oral, embora a
Poesia Concreta tenha conseguido criar textos cuja estrutura derivasse dos
próprios signos lingüísticos, especificamente de seu desenho, como ocorreu com
o poema “LIFE”, de Décio, e os textos de “Sólida”, de Wlademir Dias Pino. Neste
novo momento, importaria então “uma linguagem na qual a forma dos signos seja
projetada de modo a condicionar a sintaxe, dando margens a novas possibilidades
quanto à comunicação” (PIGNATARI & PINTO, In: CAMPOS, A. et al., 1975, p.
161). A justificativa desses autores é que não
(...) tem sentido tentar exprimir uma realidade de determinada
natureza em termos alheios a essa realidade. Tentar, por exemplo,
traduzir em linguagem linear um texto composto num plano e usando
uma sintaxe plana. Por isso mesmo, na criação de uma nova
linguagem, não se visa simplesmente uma outra representação de
realidades ou conteúdos já preexistentes em outras linguagens, mas
a criação de novas realidades, de novas formas-conteúdo. (ibidem,
p. 162)
Adiante, quando falarmos sobre o problema do “nacionalismo crítico”
discutido nos anos 60, analisaremos um dos poemas desta fase. Neste momento,
cabe ressaltar que Décio questiona, na citação acima, o texto visual composto a
partir dos mesmos procedimentos e recursos de encadeamento lógico da
linguagem verbal. Isso, de fato, não acontecerá no Poema Semiótico, embora a
chave léxica utilizada nas primeiras experiências da Poesia Semiótica criasse
uma interdependência entre o código verbal e o não-verbal. Com o Poema46

Processo, essa interdependência ganha maior maleabilidade, quando da utilização
da chave léxica. Às vezes, a utilização dessa chave parece sugerir a utilização
simultânea de dois
modelos de escritura,
como no poema de
Neide Sá (In DIASPINO, 1971, s.p.), ao
lado, pois, no mesmo
instante em que o
código verbal pode
orientar a leitura,
recombinando
relações entre as
palavras da chave, o
objeto visual subsiste
como

código

independente e novo.

Conforme nota
de

Dias-Pino,

registrada junto ao
poema, a estrutura em espiral determina o sentido da leitura, que pode ser mudado
conforme o ângulo de observação escolhido por seu leitor/espectador. Do mesmo
modo, o código tem um sentido horário, enquanto que a estrutura tem uma função
de nível.
No Poema-Processo, que é também um exemplo de antiestilo, a letra pode
funcionar a partir de regras muito diferentes da sintaxe verbal, subordinando-se
às regras da percepção ótica que presidem à “leitura” do desenho ou da pintura,
e, do mesmo modo, a inscrição ou traço não leva ao figurativo, como neste outro
exemplo de poema de Álvaro de Sá:

47

In: DIAS-PINO, 1971, s.p.

(*) Codificação e freqüência estatística de letras

No texto teórico, intitulado “Situação limite: separações e conseqüências”,
da seção “Leitura escrita”, na qual apresenta os poemas acima transcritos, assim
se refere Dias-Pino ao Poema-Processo:
Compete, hoje, ao poeta mostrar e provar que o alfabeto é apenas
uma convenção que pode ser manipulada em todos os rumos, assim
como pode ser atomizada, ou, em outro sentido, fragmentada como
acontece atualmente com as vogais em oposição ao corte
retotipográfico. (...)
Para estabelecer uma relação visual (e não comparação simbólica
que daria no ideogramático), o poeta aproveita as características,
de cada letra, estilizando-as numa acentuação geométrica. Com
isso não consegue dar direção autônoma às formas originadas,
independente da direção linear do grafismo tipográfico, como
também usa superposição de áreas com formas transparentes.
(DIAS-PINO, 1971, s.p)
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Por essa exposição, podemos perceber que, em lugar da valorização do
texto como estrutura, como na Poesia Concreta, os poetas do processo passarão
a privilegiar a funcionalidade. Nisto também se diferenciam da Poesia Semiótica,
de Décio Pignatari e Luís Ângelo Pinto, e dos poemas “Popcretos” de Augusto de
Campos, que não abdicam da estrutura ideogramática postulada pela Poesia
Concreta. Na prática, os popcretos de Augusto são uma versão da Poesia
Semiótica, construídos a partir da perspectiva aleatória do “ready-made” e
compostos, segundo o autor, pela “vontade concreta”: “construção,
intencionalidade crítica. (...) concreções semânticas.” (CAMPOS, A., 2001, p.
123-4).
Praxis, idealizada e liderada por Mário Chamie, constitui uma das correntes
de poesia experimental. Chamie produziu uma teoria organizada que dá
consistência à poesia produzida por um grupo de poetas não subordinados e a
Praxis, mas com afinidades teórico-criativas. A base teórica são os dois volumes
de Instauração Praxis, organizados por Chamie, em que coleta os seus textos
teóricos (artigos, entrevistas e balanços publicados inicialmente em jornais e
revistas) e os fundamenta com uma pequena antologia de textos próprios e
também de vários outros poetas afinados com o seu projeto. No entanto, ao ler
esses volumes, percebemos haver igualmente um esforço de clarividência do
autor em propor uma nova teoria do texto e uma preocupação permanente de
distinguir a sua teoria daquela proposta pela Poesia Concreta - às vezes com
ataques mordazes ao grupo Noigandres. Afinal, são duas correntes paulistas se
digladiando. Isso, talvez, explique a preocupação de Wlademir Dias-Pino em
“evitar a penetração do movimento em São Paulo”. Segundo o poeta, “evitou-se
a penetração (do movimento) em São Paulo pelo exemplo histórico da apropriação
centralizadora que sua força econômica demonstra no modernismo e na geração
de 45” (DIAS-PINO, apud MENEZES, 1991, p. 83).
O objetivo de Praxis, porém, é a constituição de uma poesia que leve em
conta uma “realidade situada”, como demonstra o seu “Manifesto Didático”,
levando em conta: a) o ato de compor; b) a área de levantamento da composição;
c) o ato de consumir. (CHAMIE, 1974, p. 21). O destaque a esses elementos
demonstra idêntica preocupação com o processo de composição, característica
também de outras correntes de vanguarda. Praxis concebe tais procedimentos
enquanto resultado de um projeto correlacionado ao problema do levantamento
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dos dados de uma realidade existente – e não prévia. A partir dessa realidade,
o poeta pesquisa o vocabulário de criação coletivo - e não pessoal -, que
resulta numa articulação semântico-pragmática operada pelo autor e pelo leitor.
O poema de Praxis pressupõe, no próprio gesto de criação, o leitor ativo ou
participante, que interfere crítica e criativamente no texto. Com isso, o poeta de
Praxis estabelece equivalência entre o ato de criar e o de consumir. Ao explicar
o seu projeto, Chamie enfatiza as questões que ultrapassam o plano meramente
sintático ou semântico do texto:
O autor praxis, porém, não vai apenas do vocabulário à sintaxe.
Para entrosar-se criticamente com a dialética interna da área e
acionar os seus fatores de transformação, ele põe em prática a
relação dos signos (levantados e articulados numa sintaxe) com o
contexto geral em que a área se situa. Voltemos ao “computador” [o
exemplo discutido pelo autor]. Qual o contexto geral em que ele se
situa? Ainda na base do improviso, eu diria: o contexto que certos
problemas de uma civilização tecnológica cria para nós que vivemos
o conflito do subdesenvolvimento x desenvolvimento. Que
problemas? Por exemplo: o da automação e o da mão de obra, o da
racionalização da produção e do consumo, o do capital e do trabalho
(...) São esses problemas que, em última análise, darão sentido ao
texto feito sobre o “computador”. (...) o texto praxis não pára na
configuração semântica. E as razões começam a ser óbvias: se eu
parti de algo que pertence a todos e não a mim; de algo que é mais
coletivo que individual. Significa mais: que eu incorporei um ato
coletivo no meu ato de compor. Ora, se é assim, nada mais legítimo
que um texto práxis se abra à interferência do leitor que assume a
condição de co-autor. (...) O leitor se introduz nele, o redimensiona
em seus significados pelo simples relacionamento que venha a
estabelecer entre as palavras ou signos de conexão e a sua
percepção de leitor. (CHAMIE, 1974, p. 248-249).
A longa citação vale pela elucidação do virtuosismo teórico de Chamie, que
se bate pela construção de uma teoria de vanguarda autóctone, nacional, em
oposição às correntes da poesia experimental em pleno vigor teórico naquele
instante, como a Poesia Concreta, o Neoconcretismo e a aquela produzida no
interior grupo mineiro da revista Tendência. Como se vê, é nítida a preocupação
do autor de Praxis com os problemas decorrentes da industrialização, do
crescimento urbano e da expropriação do trabalho, além da conseqüente luta
pelo acesso das camadas populares a melhores condições de vida e às novas
tecnologias; uma realidade que ela comunga com as outras vanguardas. Curiosa
é a opção de Chamie, que prefere entrincheirar-se na realidade interna, para daí
resolver os problemas do subdesenvolvimento nacional. Isto é, ele não percebe
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que, sem vincular essas discussões a um plano mundial, sua visão do problema
será limitada ou parcial. O projeto estético de Praxis tem, entretanto,
correspondência com a de outras correntes do experimentalismo. No plano textual,
por exemplo, a preocupação com o trabalho semântico do texto aproxima-a tanto
do concretismo quanto do trabalho de Affonso Ávila, um dos articuladores do
grupo em torno da revista Tendência. A diferença clara em relação ao concretismo
está no campo da sintaxe, pois o grupo Noigandres busca uma sintaxe analógica,
paratática, justamente para romper com o discursivismo. Praxis e os escritores
de Tendência exploram ainda as relações lógicas da linguagem verbal, embora
os seus textos já marquem uma ruptura com o verso tradicional e procurem ir
muito além da estrutura lógico-discursiva. Também é notório o empenho de Praxis
e Tendência em construir uma literatura em compasso com os problemas imediatos
da realidade nacional, o que marca diferença em relação ao grupo Noigandres.
A Poesia Concreta estava muito mais concentrada na projeção de uma poesia
transnacional, a partir da qual pudesse refletir sobre os problemas locais.
Esta preocupação irá aguçar o diálogo, a ruptura, e a mudança de rota
entre as principais correntes de poesia experimental no país no fim da década
de 60. A busca de um nacionalismo crítico vigorou até 1964, quando o golpe
militar impôs novos rumos na trajetória pessoal desses poetas. Esse período
marca, também, o refluxo à maré modernista, referido por Gilberto Mendonça
Teles, mas, além disso, assistimos a uma guinada de muitos desses poetas a um
projeto individual, numa aventura de criação inventiva e de redescoberta de
linhagens e tradições. Desses poetas brasileiros, iremos privilegiar, em especial,
Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari, Affonso Ávila e Sebastião Nunes,
no diálogo explícito ou implícito entre eles, suas obras e seus pares nacionais,
da mesma geração ou mais novos, e também com os poetas da Poesia
Experimental Portuguesa.
1.3.2 – INCORPORAÇÃO DO NOVO E CONSTITUIÇÃO DE UM NACIONALISMO
CRÍTICO:
Nos anos 60, “não havia espaço para pensamentos desinteressados”,
afirmou Antônio Sérgio Bueno, ao lembrar a pertinência de uma reflexão, sob
forma de balanço, sobre esse período histórico da poesia de vanguarda. Neste
sentido, Haroldo e Augusto de Campos, Décio Pignatari, Affonso Ávila, Laís
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Correia de Araújo e os críticos Benedito Nunes e Luís Costa Lima, todos eles
participantes ativos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, realizada em
1963, mostram ainda o vigor do pensamento crítico e do experimentalismo poético
ao longo dos 30 anos já passados e que se comemorava naquele ano de 1993.
Assim, a conferência de Haroldo de Campos, por ocasião das Comemorações
dos 30 Anos da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, confirma a coerência
de seu projeto estético. Seu depoimento crítico e sua poesia não destoam, apesar
dos anos decorridos, de seu compromisso com a invenção e com a ação crítica
sobre a linguagem e sobre a realidade brasileira. Contrapostos os depoimentos
e as obras dos participantes (na perspectiva da década de 1990), aos documentos
do encontro de 1963, verificamos que houve mudanças de rumos e transformações
formais, mas manteve-se no horizonte crítico e criativo dos poetas essa
preocupação com a poesia de invenção e seu poder de refletir sobre problemas
da realidade brasileira. Nem todos os signatários do documento resultante do
encontro de 1963 estiveram presentes nessa comemoração de 30 anos depois,
mas, ainda assim, é de se destacar a importância que a Semana teve para aquela
geração, assim como para as gerações seguintes, que se formaram à sombra da
poesia de vanguarda. No encontro de 1963, estiveram presentes muitos poetas,
mas assinaram o referido documento os do grupo Noigandres, os mineiros de
Tendência e Vereda, além de outros poetas como Roberto Pontual, Pedro Xisto,
Paulo Leminski, Frederico Morais e intelectuais como Benedito Nunes, Luís Costa
Lima, Fábio Lucas, entre outros. É, de certo modo, a sagração do “salto
participante” iniciado no Congresso de Escritores em Assis no ano de 1961 - dois
anos antes, portanto. Em síntese, o documento assinado em Belo Horizonte
sistematiza objetivamente quatro aspectos da “vanguarda participante”: a)
consciência da forma; b) comunicação e participação; c) função prática; d) opção.
Sumariamente, nesse documento propõem-se: a) “o empenho e a
consciência da criação de novas formas e processos para o desenvolvimento e o
avanço da poesia brasileira” em “âmbito nacional e internacional”; b) a busca da
clarificação e da eficácia da linguagem nos planos estéticos e da comunicação,
com vistas a atingir as variadas faixas de público (...)” (ÁVILA, 1978, p. 137); c) a
busca de contatos permanentes e atuação conjunta ou individual nas questões
da realidade nacional, além da criação de “novos métodos e meios de aplicação
do texto – falado, musicado, escrito ou visualizado – além da intensificação do
emprego dos já existentes (jornais, revistas, livros, cartazes, conferências, debates,
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gravações, rádio, televisão, cinema, teatro”) (Ibidem, p.137); d) re-situação do
poeta perante a linguagem e responsabilidade perante sua época: “... o poeta de
vanguarda joga com as palavras. Mas se trata de um ‘jogo extremamente sério’,
no qual, por haver depurado ‘as palavras da tribo’, poderá servir-se delas
ativamente, fazendo do poema a expressão de um compromisso participante.”
(ibidem, p.138).
O quadro que se delineia no princípio da década de 60 é bastante diverso
daquele dos anos 90, em que Haroldo de Campos situa o problema de uma
poesia “pós-utópica”, da “presentidade”, como adiantamos anteriormente. Os anos
90 são anos de dispersão do compromisso utópico-coletivo que esteve presente
na tensa movimentação desses mesmos poetas trinta anos antes, conforme
podemos observar no documento acima referido. Em 1993 comemorou-se os 30
anos da “Semana Nacional da Poesia de Vanguarda”, evento este que, nos anos
60, coincidiu com um processo crescente de reflexão político-social e,
conseqüentemente, maior participação das camadas populares no processo
político-social do país, conduzida pelos CPCs - Centros Populares de Cultura.
Portanto, a ocorrência de um encontro que pusesse em diálogo os principais
movimentos vanguardistas daquele tempo, debatendo as questões sociais e
reivindicando o direito à pesquisa de novas possibilidades formais, constituía
tanto o ápice da utopia de esquerda, quanto um avançado processo de
radicalização estética. Dois anos antes, isto é, em 1961, durante a realização do
II Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, em Assis -SP, a relevância
histórica desse processo social em curso levou o grupo de Noigandres e Invenção
ao “salto participante”. Esses encontros, embora marcados por uma crescente
adesão à participação política por parte da Poesia Concreta, não impediram a
polêmica, as rupturas e as acusações de alienação ao grupo concretista, como
fez Ferreira Gullar:
Em seus começos, os concretistas jamais aludiram ao poeta de A
plenos Pulmões, jamais o incluíram em seu “elenco de autores”. Só
falavam em Pound, Joyce, Mallarmé. Mas o processo social brasileiro
(de que os concretistas não tomavam conhecimento) tornou
insustentável a defesa de posições meramente esteticistas, a partir
de 1961-62. A ascensão das massas trabalhadoras, a luta pelas
reformas impuseram a opção. A maioria dos escritores brasileiros
engajou-se na luta política e prosseguiu nela. Foi, então, que os
concretistas retornaram à superfície brandindo o nome de
Maiakovski. “Não há arte revolucionária, sem forma revolucionária”.
(GULLAR, 1984, p.21)
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Gullar tem razão ao afirmar que a evocação a Maiakovski foi incluída num
segundo momento da publicação do “Plano Piloto” da Poesia Concreta, já que se
trata de um “post scriptum” da versão editada em 1961. A primeira versão saiu
em Noigandres 4, em 1958. Resta saber se isso significa “retornar à superfície”,
ou uma resposta ao patrulhamento ideológico sofrido pelos concretos de São
Paulo, sempre acusados de ignorar a “realidade nacional” ou de não serem
participantes. Se a forma é revolucionária, não o será o conteudismo sem a
força da vanguarda. Ademais, é interessante observarmos que a “teoria” e a
poesia concreta vão sofrendo transformações ao longo dos anos. A teoria se
consubstancia, principalmente pelo ensaísmo de Haroldo de Campos, sempre
preocupado com as metamorfoses da arte poética frente a um “continuum metahistórico” e às possibilidades do futuro da arte, em sua ambivalência social e
criativa, ligada também à problematização da tradução; pelo ensaísmo de Décio
Pignatari, preocupado com o problema da comunicação de massa e com a
semiótica. A poesia de todos eles vai se transformando, encarando novas questões
e deixando a “fase heróica” da Poesia Concreta e o fim do verso para trás, mas
sempre atinente à questão do novo e das novas possibilidades de expressão,
sem descurar o resgate da tradição inventiva esquecida no decurso da história
(Sousândrade, Kilkerry, Gregório de Matos e o barroco).
O problema da “alienação”, posto por Ferreira Gullar, merece outras duas
considerações. A primeira é que, só ao final dos anos 50 e ao iniciar os anos 60,
haverá essa demanda crescente por participação política, fruto mesmo da crise
que se sucede aos planos otimistas do governo JK. A Poesia Concreta surge
nesse período e igualmente se alimenta da possibilidade de superação das
condições materiais precárias de um país subdesenvolvido. A idéia mesma do
concretismo como um movimento surgido simultaneamente no Brasil e na Suíça,
com desenvolvimento autônomo e posteriormente com características
internacionalistas, tem em larga medida um eco do poder de superação existente
nas teses desenvolvimentistas. Do mesmo modo, a constante alusão dos
concretistas à construção de Brasília é vista como um correlato das transformações
do espírito artístico nacional. Isso está explícito no artigo “Contexto de uma
Vanguarda”, em que Haroldo de Campos elogia o movimento de poesia concreta
no Ceará, escrevendo no ensaio introdutório a antologia, ali editada em 1961:
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No entanto, em nosso país, que acaba de dar ao mundo o exemplo
altamente significativo da construção, em pleno oeste, de uma nova
capital que é, ao mesmo tempo, um marco da arquitetura e do
urbanismo de vanguarda, mais talvez do que em nenhum outro se
apresentam as condições para a produção e o consumo de uma
arte verdadeiramente contemporânea, porque, enquanto informação
estética, comensurada ao homem de hoje. (CAMPOS, H. In:
CAMPOS, A. et al., 1975, p. 151)
E citando Marx e Engels, emenda uma informação que resume bem a
crença que os concretos nutriram de que a arte é mais nacional enquanto maior
for sua capacidade de romper o isolamento das fronteiras nacionais:
Já Marx e Engels (Sur la Littérature et l’Art, p. 220), escrevendo nos
fins do século passado, colocaram em termos extremamente
clarividentes o problema de uma literatura universal: ‘Em lugar do
antigo isolamento das províncias e das nações bastando-se a si
próprias, desenvolvem-se relações universais, uma
interdependência universal de nações. O que é verdadeiro quanto
à produção material, o é também no tocante às produções do espírito.
As obras intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum
de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se dia a
dia mais impossíveis; e da multiplicidade das literaturas nacionais e
locais nasce uma literatura universal.’ Não há panorama mais fiel
do mundo contemporâneo, cujas distâncias diminuíram, cujos
problemas se interligam, cujo patrimônio mental é cada vez mais
posto em termos universais, como se verifica cotidianamente no
campo da ciência. (Ibidem, p. 151)
A segunda consideração a respeito da crítica de Ferreira Gullar é decorrente,
em certa medida, da anterior, pois todos esses poetas que se autodesignavam
de vanguarda tinham muito mais preocupações estético-criativas que sociais na
poesia que escreveram antes dos anos 60. Mesmo no caso de Gullar, os poemas
politicamente participantes são do período de 1962-1975, iniciando-se com
“Romances de Cordel” (1962-1967) – talvez o livro que melhor expresse sua
fase cepeceana -, passando por “Dentro da Noite Veloz (1962-1975) e chegando
ao belíssimo “Poema Sujo” (1975). Do grupo Noigandres, registram-se poemas
de Augusto de Campos desde os primeiros livros, como “O Rei Menos o Reino”
(1949-1951), “Ad Augustum per Angusta” (1951-1952), “Os sentidos sentidos
(1951-1952), são perpassados por questionamentos existenciais ou sociais. Dos
seus poemas mais participantes, podemos citar “Greve” (1961), confeccionado
de tal forma que as duas páginas em que se imprime o poema sejam lidas em
superposição, pois a primeira, sendo transparente, é atravessada pela palavra
“GREVE” que cobre toda a extensão da outra, não-transparente.
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Na página transparente, lê-se: “arte longa
vida breve/escravo se não escreve/escreve
só não descreve/grita grifa grafa grava/uma
única palavra” (CAMPOS, A., 2003, p.111).
Aqui, a palavra única “greve” marca o
exercício da escrita, interferindo no
trabalho do poeta - escravo que escreve e
“só não descreve”. Pode-se dizer que esse
poema age contra o discursivismo de
esquerda que começa a dominar o cenário
e exerce pressão sobre os concretos.
Gonzalo Aguilar aponta a importância da
utilização do design nesse poema de
Augusto, visto não apenas como aliança
entre o campo artístico e o institucional,
mas como revelação da “consonância com
o entorno moderno, possibilidade de uma
linguagem universal, reflexão sobre a
(CAMPOS, A., 2001, P. 111)

forma, promessa utópica e caráter
meditado e planificado da obra frente ao

caos surrealista...” (AGUILAR, 2004, p.41). Portanto, o caráter participante desse
poema reflete a idéia a que nos referimos da evocação a Maiakovski, no sentido
de que revolucionário (ou participante) é a obra que revoluciona também a
linguagem, seu medium. Aguilar é preciso em sua análise sobre o poema “Greve”,
de Augusto de Campos:
(...) o poema trabalha com duas superfícies: uma remete de modo
literal à transparência mediante um calco no qual se lêem as palavras
do poeta; a outra – inscrita na página em branco – representa o
murmúrio da “greve” que está detrás, incomovível. Esta página é
como um muro no qual se escreve o “graffiti”: uma nova opacidade
que transforma a lógica do olhar dos poemas anteriores. (...) Augusto
parece investigar os alcances do paradoxo ao qual havia chegado
o concretismo quando quis fazer seu “salto participante”: perseguição
da transparência no discurso poético, opacidade da mudança
histórica. As implicações da transparência são menos positivas e o
poema chega a sugerir que esta é insuficiente se não reinscreve o
conflito social. (AGUILAR, 2004, p. 41-2).
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Algo semelhante acontece na poesia de Décio Pignatari. Podemos ler a
inscrição dos conflitos sociais em alguns de seus poemas datados de 1955,
publicados em 1962 em Noigandres 5, sob o título geral de “Bufoneria Brasiliensis”,
e mesmo nos da fase concreta, escritos entre 1956 e 1957, publicados em
Noigandres 4 (1958). Da primeira seqüência, destacamos este trecho do poema
“Escova” (1955):
(teus espelhos por dentro), em linha-d’água liquefazes as dúvidas, e enquanto o mundo passa, tu
és e bela, mas se mais de um bilhão não
apreciam sequer os objetos concretos (pão) da
metáfora para te usar lindamente, só o
eterno te assegura a vida, ó
volúpia ótico –
manual, comestível epidérmico de
luxos módicos de alcovas-leoas de
invencível dentição, os teus cabelos têm o brilho perfeito das
calvícies do gênio, mas se o rigor conduz à
qualidade, ½ mundo está aquém de
tua água organizada e dura, lastro de
cristal de muitas fomes – ignorantes do
apetite verbal.
(PIGNATARI, 2004, p. 79)
O poema, como se vê nesse trecho, aborda o problema social através do
acesso ao produto da tecnologia industrial, cujas maravilhas elogiam-se através
da escova como produto que testemunha o poder de invenção humano: “os teus
ca-/belos têm o brilho perfeito das/calvícies do gênio, mas se o rigor conduz à
qualidade (...)”. Na seqüência, desdobra-se em dois aspectos a crítica social: o
acesso (“½ mundo está aquém de tua água organizada e dura”), resultante da
exploração do trabalho pelo capital industrial (“cristal de muitas fomes”), que
redunda no segundo aspecto, representado pelo analfabetismo (“ignorantes do
apetite verbal”). Esse poema se inicia com uma louvação da tecnologia (“Plexigiás
e nylon, da leve lucidez de/tua cútis, esses sessenta geisers se/levantam, podados
a duralumínio, as/ raízes translúcidas a nu na transparência – e/do cristal ao
leite, os úberes capilares ex-/traem ou emitem a luz em extrato? (...)”). Disso,
talvez, é que se penitencia o poeta ao duvidar se os leitores estarão prontos a
compartilhar essa beleza que a escova metaforiza: “... tu/ és e bela, mas se mais
de um bilhão não/ apreciam sequer os objetos concretos (pão) da/metáfora para
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te usar lindamente, só o/eterno (...)”. Como outros tantos poemas do grupo paulista
e de poetas contemporâneos que vieram em sua esteira, “Escova” tem uma
relação dialógica e crítica com a tecnologia, o que, em geral, se expressa no
elogio da técnica e referências aos maquinismos. Essa relação foi também
percebida por Arlindo Machado:

Se prestarmos atenção, podemos perceber também que a arte deste
nosso século não deixa de refletir problemas emergentes do universo
das técnicas e das ciências. Cézanne e movimentos como o
Impressionismo, o Construtivismo, o Serialismo, De Stijl, Bahaus, a
arte concreta, a música eletrônica, a Op Art e a arte cinética se
mostram afinados e coerentes com o estágio correspondente do
pensamento científico e tecnológico. (MACHADO, A., 2001, p.25).

Ainda correlacionada a essa questão, podemos pensar o poema “Terra”, de
Décio Pignatari. Segundo Haroldo de Campos, “o simples ato de lançar sobre
um papel a palavra terra poderia conotar toda uma geórgica” (CAMPOS, H, In:
CAMPOS, A. et al., 1975, p. 74). Exageros à parte, esta declaração revela a
crença que os poetas concretos e seus companheiros experimentalistas nutriam
quanto ao valor imagético das palavras, isto é, a possibilidade de uma relação
direta entre palavras e coisas. No entanto, além de se preocuparem com a
representação na linguagem, poemas como esse de
Décio Pignatari revelam ainda uma pesquisa de novas
soluções de composição e de possibilidades oferecidas
pelo uso dos maquinismos cibernéticos como elemento
estruturante do texto poético (PIGNATARI, 1986, p. 111):
Construído a partir do processo de retroalimentação, o poema é gerado pela utilização da carga
material e semântica da palavra “terra”, que produz os
elementos temáticos expressos no poema, os quais nos
permitem abordar o problema da concentração de terras,
um modelo de Brasil arcaico no cenário modernizante dos anos 50. Nesse
sentido, o processo de retro-alimentação, seguindo a tese dos poetas concretos
de que é preciso lançar mão das condições materiais e técnicas disponíveis,
liga-se ao automatismo da cibernética. Na análise que faz desse poema de
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Pignatari, Haroldo de Campos cita W. Sluckin, que relaciona esses procedimentos
maquinais com os processos mentais ou com o comportamento regidos pelo
automatismo:
As máquinas que mais nos impressionam não são aquelas
meramente capazes de realizar cálculos complexos, mas antes as
que trabalham de um modo que faz lembrar de maneira incisiva o
comportamento animal ou humano. Estas máquinas incorporam
alguma forma de regulagem automática, ou, como é chamada hoje
em dia, controle automático. Isto é conseguido por um mecanismo
que em muitos casos é denominado servomecanismo. Ele opera de
tal modo que regula a atividade da máquina a qualquer momento
de acordo com o resultado produzido pela atividade imediatamente
anterior da mesma. Em outras palavras: o rendimento da máquina
controla sua operação de modo a não permitir que o rendimento, a
qualquer tempo, exceda ou deixe de atingir a um determinado valor”
(Apud CAMPOS, H. In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p. 75-6 ).

De fato, o poema nos parece acontecer conforme esse procedimento
maquinal, até o instante em que o sétimo “verso” permite a inscrição de uma
palavra (“ara”) não esperada pelo leitor em decorrência do procedimento ocorrido
no verso imediatamente anterior. É que a sílaba “ra” inscreve-se fora da seqüência
em processo, de maneira que somos surpreendidos pelo “erro” do sistema.
Conforme Haroldo de Campos, dá-se aí o “olhar de errata” do poeta, que acerta
errando, ou transforma seus erros em acertos. Lembra ainda que essa questão
incide num tópico da cibernética: o de solucionar problemas por tentativa e erro.
A essa questão da cibernética, voltaremos mais adiante, mas o importante
é assinalar que esse poema de Décio Pignatari, embora construído a partir de
procedimento diverso daquele utilizado por Augusto de Campos em “Greve”,
aponta para um questionamento semelhante na utilização do aparato tecnológico
institucionalizado. Entretanto o poema o incorpora para, então, deflagrar um
caminho diferente e crítico da realidade da qual ele próprio emerge. Antidiscursivo
por excelência, as possibilidades de leitura surgem da força relacional das palavras
que giram em torno do núcleo “terra”, como “ter”, “erra”, “rate”, “rara”, além de
expressões como “terra ter”, “ara terra”, “rara terra” e “terra a terra”. Assim, tratase de um poema ímpar na pesquisa de novas formas expressivas da tradição
lírica brasileira, com uma inegável capacidade de crítica social. Seu procedimento
de retro-alimentação possibilita a reflexão sobre novos modos de exploração
morfológica e sintática das palavras-versos, combinando acaso e planejamento.
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Não sendo, por seu turno, uma poética da expressão, o poema de Pignatari dilui
as forças referenciais e representativas da linguagem (aspectos que outros poetasparticipantes dos anos 60, menos preocupados com a forma, voltam a buscar).
Dessa maneira, “Terra” coloca-se à margem de uma poética telúrica ou
estreitamente nacional. Por outro lado, trata-se de uma visão crítica da própria
realidade brasileira por apontar correlações de nossas condições materiais e
existenciais com a temática do poema, depreendida da força de ressemantização
produzida por sua linguagem. Por exemplo, a palavra “terra” gera “ter”, mas
também gera “raraterra”, o que permite uma radiografia negativa dessa realidade,
reforçada por palavras como “rate”, que pode implicar a sobrevalorização da
terra pela taxação financeira (rate = imposto, taxa), ou pela conotação de crítica
social que surge da associação sugestiva entre “arar” e “rara” (araterra/rara terra).
O último verso também nos leva a considerar um posicionamento “realista”
(conformado) do sujeito quanto às condições materiais com as quais se confronta,
algo sugerido a partir da expressão “terra a terra”. O poema ainda produz uma
perspectiva gráfico-visual geométrica, que, além de demonstrar a propensão
racional e abstracionista da Poesia Concreta, conduz à tensão entre formas
artísticas distintas, como o poema verbal e as artes plásticas. Além disso, abre
possibilidades de exploração visual de relações semânticas produzidas no tecido
verbal do texto, como mostra Haroldo de Campos:

As orientações conflitantes dos elementos triangulares principais;
a produção perceptual de formas no corpo de outras; os dois sulcos
espaciais paralelos e os dois outros que lhe são, respectivamente,
perpendiculares, e cuja injunção cria uma espécie de flexão visual
no rumo da leitura; os setores que minguam da palavra à letra; tudo
isso impõe graficoespaciotemporalmente a estrutura do poema, cujo
fluxo verbal fora subitamente alterado, retificado e conduzido ao
rendimento-climax pelo ‘feedback’, pelo erro autocorretivo.
Passagem do fisiognômico (sulcos brancos = sulcos numa terra
arada) ao isomórfico (estrutura visual = estrutura verbal). (CAMPOS,
H., In: CAMPOS, A. et al., 1975, p. 79)
Poderíamos apresentar como plausível esta realização da perspectiva
gráfico-visual do poema “Terra”, publicado em Noigandres 4 (1958), com as
sugestões possíveis entre as figuras (triângulos e retângulos) e os campos-faixas
de terra arada:
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A seguir a essa fase dita ortodoxa da Poesia Concreta,
em que a atenção é dada, predominantemente, aos
problemas estruturais e à confecção por meio de
procedimentos matemáticos, geométricos, Décio Pignatari
acentua uma produção voltada para a problematização dos
signos utilizados na comunicação de massa. É a fase dos
Poemas Semióticos, ou dos “poemas-código”, entre os quais
se destacam os poemas sem palavras, como “Pelé” e
“Agora!”, publicados em julho de 1964 no “Correio da Manhã”
e, posteriormente, em “Invenção 4” (dezembro-1964). Com a inserção de signos
visuais verbais e não-verbais no poema, essa fase difere da anterior por não se
fundamentar na exploração das semelhanças gráfico-sonoras entre as palavras
e também por colocar a “questão de como manter a relação orgânica entre os
signos e os significados apreensíveis pelo leitor” (MENEZES, 1991, p.70). Essa
organicidade, esclarece ainda Philadelpho Menezes, está na relação entre os
elementos de um poema, isto é, na concatenação proposta seja pelo método de
composição ideogrâmico (grupo Noigandres) ou pelo “gráfico-estatístico por
substituição sígnica” de Wlademir Dias Pino. Desse modo, a grande questão
era,
(...) além dos parâmetros do signo verbal, como compor um poema
em que os signos não se ligassem por vínculo subjetivo e/ou postiço
ao conceito.
Tudo deriva da própria natureza dos signos verbais e visuais.
Enquanto na palavra, significante e significado são dois lados de
uma mesma e única moeda (ou folha, lembrando Saussure) nos
signos visuais, a nada corresponde uma forma geométrica, uma cor
ou uma linha, o que faz com que, a princípio, signos visuais nãofigurativos sejam destituídos de nível semântico. (MENEZES, 1991,
p.70)
No texto-manifesto “Nova Linguagem, nova poesia”, assinado com Luís
Ângelo Pinto, Décio enuncia:
O problema de novos conteúdos está ligado diretamente ao problema
de criação de novas formas lingüísticas, novas linguagens. Toda
linguagem, por mais ampla que seja, é limitada. Possui um conjunto
de signos e de relações sintáticas limitados. (...) Propomos, portanto,
a criação de linguagens projetadas e construídas para cada situação
e de acordo com cada necessidade. Isto significa: 1 – projeto e
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construção de novos conjuntos de signos (visuais, auditivos etc) e
2 – projeto e construção de novas regras sintáticas aplicáveis aos
novos conjuntos de signos. Notar ainda que estes dois itens não
são autônomos, mas, pelo contrário, estão em íntima
interdependência: a sintaxe deve derivar de, ou estar relacionada
com, a própria forma dos signos. (PIGNATARI & PINTO, In:
CAMPOS, A., et al., 1975, p. 160).
Na formulação desse novo projeto, os autores não descartam a contribuição
teórica do Plano Piloto e consideram ainda “poesia concreta” essa “nova poesia”.
Pelos procedimentos adotados pela “Poesia Semiótica”, constatamos uma
radicalização, ou no mínimo, uma nova etapa do concretismo – a maioria dos
críticos a considera uma fase da poesia “pós-concreta”6.
Mas quais seriam as relações entre “Pelé” com a questão da participação
política ou da crítica social em discussão? Primeiramente, essa passagem para
a poesia semiótica permitirá a manipulação de códigos, símbolos, temas e
procedimentos da comunicação de massa, de maneira a permitir a formulação
dessa nova linguagem pretendida pelos autores. O poema produz tensão na
escrita tradicional ao recusar a linearidade do verbo, como queria a Poesia
Concreta em sua fase heróica. Por outro lado, pela maleabilidade conferida ao
conjunto de signos, permite-nos a percepção do arbitrário das linguagens e de
sua tendência à naturalização dos sentidos. Como bem mostra Philadelpho
(6) “Pós-concreta” é mais um conceito a trazer dificuldades para esse gênero de poesia inventiva, de
matriz visual. Em geral há um consenso de que o termo pós-concreto designa a produção visual, a partir
do início dos anos 80. No entanto, Claus Clüver chama a atenção para o fato de que, dependendo das
definições agregadas aos rótulos, elas podem resultar altamente enganosas. Assim, a tríade “Experimental, Visual e Poesia Concreta” sugere uma hierarquia de categorias. Poesia Concreta formaria par
com “Poesia Visual”, que é subcategoria de “Poesia Experimental”. No entanto, reduzir a Poesia Concreta a sua pura visualidade é minimizá-la ou falsificá-la, sendo que ela é também parte da literatura experimental. Por seu turno, a Poesia Visual cobre um campo muito largo e um período ou movimento não
específico, e que nem sempre é experimental. Já “pós-concreto” é um termo repetido usualmente desde
o início dos anos 80, sendo prematuro definir assim a produção após os anos 70, quando se “decretou”
a morte da Poesia Concreta. Clüver entende que, tendo cessado o movimento, seu legado continua vivo.
Embora muitos poetas considerem sua tarefa já concluída e escrevam textos que violentam as doutrinas
dos “Planos Pilotos”, eles se mantêm em geral aderidos às motivações subjacentes dessa poesia. Cf.
CLÜVER, 1996, p. 275 et passim.
Esteban Pujals Gesalí, por sua vez, localiza o termo “pós-concreto” em fins dos anos 1960, aplicado a
uma poesia visual oposta à tendência purista e à utopia por uma arte tipográfica autônoma desejada
pela maioria dos poetas concretos, que buscavam a otimização do canal em sua retórica funcionalista.
Ao contrário destes, a poesia visual dos anos 60 optou por um texto semioticamente “sujo” e indisciplinado.
O crítico mostra que uma matriz não-concreta da visualidade conviveu com a visualidade concreta durante os anos 60 e 70, expressa nas realizações do Gruppo 63 e do Gruppo 70 italianos. O primeiro com
um trabalho de desarticulação dos elementos lingüísticos do texto, que substituiu as construções sintáticas e habituais pela parataxe da colagem. O segundo, articulando uma verdadeira “guerrilha cultural”,
propunha a “redefinição da poesia como arte geral do signo em que a convergência dos diferentes
códigos comunicativos possibilitava uma investigação de modos novos de significar.” (Cf. GESALÍ, 2000,
s.p). O autor chega a se referir ao Poema-Processo brasileiro, como um dos “outros estilos internacionais” pós 1965.
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Menezes, neste tipo de poesia o desenho do signo visual determina a sintaxe,
com desenvolvimento concatenado das formas visuais e realimentação contínua
a partir dos dados da chave léxica. (MENEZES, 1991, p. 75).
Por mais que o poema semiótico procure esvaziar de sentido toda informação
para leitura conceitual, ele permite, além de sua configuração como objeto, uma
“desleitura” dos sentidos fixados em algumas formas geométricas simbólicas.
Em “Pelé”, como podemos observar, as formas do círculo, do losângulo e
do retângulo, por si mesmas não são portadoras de sentido, mas a relação que
se estabelece, a partir da justaposição ou superposição dessas linguagens, produz
uma nova relação de sentidos, na alusão à bandeira nacional entretecida com o
símbolo midiático “Pelé” (2004, p. 169):
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O leitor é orientado através da articulação dos códigos figurativos, racional
e previamente estabelecida pelo poeta, podendo retornar à chave léxica para
testar as possibilidades de combinação dos códigos disponíveis. Podemos verificar
que a complexidade dessa articulação surge com o último movimento executado,
visto que, afinal, esse poema se estrutura tal como os poemas cinéticos, com
uma sucessão de movimentos, a mesma que orienta as revistas em quadrinhos.
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A esfera preta da chave léxica lembra o círculo central da bandeira brasileira,
além da possibilidade de uma alusão à bola e à etnia do principal astro do futebol
brasileiro. No primeiro “quadro/movimento”, ela está ausente, mas a cor negra
contorna o losângulo dentro do retângulo (primeira alusão à bandeira). Neste
momento, a cor negra ainda não configura a esfera, ou seja, não indica Pelé,
sugerindo, possivelmente, seu anonimato no meio social, como homem pobre e
negro. Com isso, notamos que essa esfera é o principal elemento a guiar o olhar
do leitor. A seguir, ela aparece dentro do losângulo e fora do retângulo. Aqui o
leitor, volta à chave léxica e temos: Pelé na televisão já é um mito patriótico,
porque o losângulo é, primeiramente, a pátria e, só depois, a família. O elemento
verbal indicia a figura, mas altera o discurso de modo a ironizar o discurso verdeamarelo ditatorial. O retângulo, com seu bordão “no fim dá certo”, estando
distanciado, mostra o estágio de construção dessa transposição em curso. O
terceiro movimento adianta esse processo, implicando a transmutação do astro
em mito. No quarto movimento, o losângulo atravessou o retângulo, deixando
dentro dele a esfera, agora duplicada. Redunda-se a informação “no fim dá certo”.
No quinto movimento, o losângulo absorve o retângulo, deixando entender que a
esfera escura inicia um movimento de expansão para fora do mesmo e do próprio
retângulo. Evidencia-se a correspondência com a expansão do mito “Pelé”. No
último movimento se consuma a expansão da esfera para fora das outras figuras,
envolvendo o losângulo. Dentro da esfera negra, o fundo claro reproduz, em
seqüência para o centro, a sucessão especular que deu origem a todos esses
movimentos descritos anteriormente. Portanto, aqui aparecem duas possibilidades
de leitura: o olhar pode ser levado de fora para dentro ou de dentro para fora, a
partir da esfera. Poderíamos, por exemplo, dar essa ordenação aos quadros do
poema: Pelé, a pátria é a família (com televisão) amplificada, no fim dá certo, a
pátria é a família (com televisão amplificada), no fim dá certo, pelé. E vice-versa.
Em outras palavras, a escolha do leitor na organização dos elementos do poema
implica uma leitura crítica da construção do mito pela televisão. Ao descer
verticalmente na página, essa construção lhe vai sendo desvelada, mas, ao optar
por um caminho inverso, o princípio da desconstrução do mito vai-se impondo.
Assim, se explica o processo de duplicação da esfera, pois a maior e que
ultrapassa tudo é o mito; e o menor é o indivíduo, manipulado e manipulador
dessa ordem simbólica. Como no Poema-Processo, a Poesia Semiótica de Décio
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Pignatari apresenta ao leitor o esqueleto do poema, que deve ser preenchido
(criado) a cada nova leitura.
Esse poema de Pignatari pode ser muito bem explicado pela definição de
Charles Bernstein de poesia como “a-poética”, cuja função é desacomodar ou
mostrar desconfiança em relação a uma voz pública, seja ela poética ou política.
O que significa considerar “o quanto a escrita convencional – com ou sem conteúdo antagônico – participa num processo de legitimação” (BERNSTEIN, 1997,
p. 114). Por isso, dirá esse poeta norte-americano, as práticas discursivas
normativas precisam ser lidas em termos do sentido político das suas estratégias
formais (Ibidem, p. 114). Dessa forma, tem grande importância, como discurso
crítico, a busca de autonomia de linguagem pretendida pelos poetas concretos e
também por Décio e Luís Ângelo Pinto, no manifesto da poesia semiótica (o texto
“nova linguagem, nova poesia” tem esse caráter de manifesto). Neste texto, manifesta-se a consciência de que “qualquer linguagem nova, inicialmente, estará
ligada, num certo grau, a uma ou mais linguagens já existentes. Com o seu desenvolvimento, porém, irá gradativamente se tornando autônoma” (PIGNATARI
& PINTO, In: CAMPOS, A. et al., 1975, p. 161). Esse desenvolvimento das novas
linguagens pode ser acompanhado na obra poética de Décio Pignatari no decorrer dos anos, com a crescente integração de procedimentos semióticos à sua
poesia, embora, já nos anos 70, outros poetas brasileiros mais novos tivessem
radicalizado tais procedimentos e criado novos dentro do que se convencionou
chamar “poesia visual”, também em consonância com uma experiência em escala internacional. Ao atentar mais ao processo de mitificação produzido pela mídia
que ao tema, o poema de Décio Pignatari apresenta-se como linguagem inovadora, e não um mero produto da tecnologia disponível. Em outras palavras, ao
integrar criativamente no poema os processos de criação de imagem, “Pelé” é
muito mais uma resposta às novas condições impostas pela televisão à sociedade brasileira de então. Isso não acontece em “Pelé, pastor do povo”, de Mário
Chamie, feito na ocasião do gol número mil de Pelé. De certa forma, este poema
se rende à consagração mítica, apesar de seu autor o considerar, tal como ensina a teoria práxis, um projeto de transformação da realidade:
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PELÉ, PASTOR DO POVO
um/ dois/ três.
o rei-pastor e sua vida
o povo em sua torcida.
cem/ duzentos/ mil.
a hora da partida.
a espera já cumprida.
a vida do povo em seu canto
na torcida do jogo pelo campo.
entre a vida da torcida
entre a espera da partida
um pastor de relva e grama
leva ao povo sua dança.
uma dança prometida
para o povo e sua fome
para o povo e sua sede
nesse tempo de tentos
e bola na rede.
*
um / dois / três.
o povo e sua história
o pastor na trajetória.
cem/ duzentos/ mil.
a trajetória da bola:
um alvo contra a meta
os músculos negros da perna
o físico do atleta
o cerco da defesa
o tiro pela brecha
a esfera em rumo certo
uma fera mais seu cérebro:
explode o canto do milésimo.
*
cem/ duzentos/ mil.
o passe/ o pique/ o gol/ a finta.
nesse tempo de fome e sede
de tento e bola na rede,
os pés de Pelé/ pastor de grama e relva/
dançam a dança do povo no logro da festa.
(CHAMIE, 1974, p. 174-5)
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O texto contém clara referência ao logro sofrido pelo povo nesta festa/
celebração do gol mil de Pelé – número indiciado e reduplicado pelo processo de
associação sintática no estribilho “cem/ duzentos/ mil” para representar a torcida.
No entanto, sua intenção de denúncia é atenuada, ao sintonizar as habilidades e
o encanto dos dribles do astro à alegria e ao auto-engano do povo. O poema
evidencia menos a denúncia da manipulação do que as habilidades homólogas
do poeta e do jogador. Se o leitor prefere ver no texto a acusação, a festa como
logro, as habilidades do astro como engano em termos ideológicos, o resultado
seria a acusação, sem sentido, como tantas vezes já se fez no Brasil, de que o
futebol é o ópio do povo. Embora, a rigor, o poeta diga que não há verso neste
poema, diríamos que o poema “narra” uma partida de futebol com o público
presente, não desvelando, porém, o processo que leva à manipulação nesse tipo
de evento, tal como procedera Décio Pignatari em seu “Pelé”.
Em suas “incursões” pela Poesia Praxis, Chamie teoriza e analisa suas
criações e as dos poetas com as quais sente afinidade teórico-criativa, tal como
sempre fizeram os concretos. Sobre “Pelé, pastor do povo”, ele afirma que
apenas esse nome comporta todo um vocabulário do futebol. Afirma ainda que,
se um poeta procurar utilizar esse vocabulário na composição de um poema em
conformidade com uma visão “individual e sublimada” do artista, ele poderá
realizar um bem sucedido exercício de expressão, com a conseqüente “beleza”
expressiva. Pondera, porém, que o poeta “não nos terá posto em contato com
um acontecimento inserido numa área de significado coletivo que interfere no
nosso cotidiano de povo, que representa e resume um complexo de relações
sociais, que tem suas contradições próprias e que se modifica em si mesmo e no
contexto geral” (CHAMIE, 1974, p. 170). Seria, então, um poema de autoconsumo
ou de consumo ocioso.
A consciência de Chamie sobre o poema como um objeto útil é subscrita
por todos os poetas de vanguarda, seus contemporâneos. A diferença está no
modo como operar essa transformação, construindo uma poética que esteja em
compasso com o seu tempo, utilize os materiais disponíveis e seja, por outro
lado, capaz de contestar todo tipo de opressão sobre o indivíduo, ensinando-lhe,
didaticamente, a pensar. Com isso, certamente, não compactuariam os poetas
concretos ou um poeta como Affonso Ávila. Mas um dos objetivos da vanguarda
é, na teoria e na prática, aumentar o repertório global, inserindo novas formas de
ver e de pensar as atividades humanas e o discurso social. Portanto, no contexto
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das transformações sociais existentes, e na comum procura de criar linguagens
e realidades novas, esses poetas sentem a necessidade de refletir também o
universo do trabalho e as condições do trabalhador. No plano compositivo, arte é
trabalho (não mais no sentido do esforço parnasiano, mas no sentido do labor
produtivo e cotidiano do operário – basta lembrar o poema “Greve”, antes referido).
Mas como produto, o poema se destina a ser consumido como agente
transformador do leitor-operário. Por isso, diziam os concretos, naquela altura,
que era preciso solucionar os problemas, como a mecanização do homem, a
partir das premissas da revolução industrial: “Portanto, aos poetas, que calem
suas lamúrias pessoais ou demagógicas e tratem de construir poemas à altura
dos novos tempos, à altura dos objetos industriais racionalmente planejados e
produzidos”. (CAMPOS, H. In: Tendência 4, 1962, p. 126). Para explicar, a opção
pela racionalidade, o autor afirma:
Um operário que trabalha uma peça ao torno não escreve nela o
seu nome ou a sua revolta. A lucidez racional da máquina o ensina
a perceber a irracionalidade básica das relações de produção
capitalistas: constrói edifícios com vidro ray-ban e sabe que nunca
poderá morar neles; constrói superluxuosos aviões e sabe que nunca
poderá voar neles. E sabe também que só poderá acabar com as
injustiças sociais através de idéias e ações claras e
conjugadas.(Ibidem, p. 126)
Na mesma Tendência nº 4, está registrada a carta do diálogo TendênciaConcretismo, em que Rui Mourão responde à questão, acima, proposta por
Haroldo de Campos. Desconfiado do processo de industrialização brasileiro,
Mourão não entende a necessidade de discutir os problemas sociais relativos
ao trabalho pelo viés da máquina. Considera ingenuidade do grupo Noigandres,
já naquela altura implementando o projeto da revista Invenção. Segundo Mourão,
O escritor, representante característico da cúpula social, deve ter
apenas a preocupação de escrever sobre o operário, e nessa
perspectiva é irrelevante tentar saber quais os seus gostos ou o
que ele está em condição de poder perceber. O trabalhador
absolutamente não tem preferência por “poema racional, que lhe
ensine a agir e a pensar como a máquina lhe ensina”, e isso porque
quanto mais racional menos ao alcance está do seu entendimento,
que só se efetiva ao nível da linearidade. A máquina não o ensina a
pensar, mas apenas concorre para a sua alienação, transformandoo também em máquina. (MOURÃO, In Tendência 4, 1962, p. 129).
A máquina não é, por si, um instrumento de libertação e sequer aliena por
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ser máquina, por ser regulada pela repetição e exigir a especialização do trabalho. O que gera a alienação, obviamente, é a forma de organização do trabalho
e, como foi sugerido por Mourão, o analfabetismo. Então, o poema em si também não é um instrumento direto de libertação, mas é o que contribui para criar,
dentro do projeto de reflexão em curso, outras possibilidades de questionamento
sobre o trabalho, em sentido amplo, a partir dos produtos tornados disponíveis
ao consumo, inclusive o próprio poema. Portanto, não cabem paternalismos, mas
a construção de propostas claras e conjugadas que levem à ação. E esse já é
outro terreno.
Como

temos demonstrado, os procedimentos dos principais

experimentalistas brasileiros estão voltados para a problematização da realidade
nacional, em busca de uma nova consciência crítica que não se enclausure num
nacionalismo ingênuo e exacerbado. Assim, o ano de 1961, logo após o II
Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, ocorrido em Assis, o mesmo
em que Décio apresentou o “salto participante” da Poesia Concreta, quase todos
esses poetas de vanguarda publicaram poemas e livros que representavam uma
mudança no projeto estético, com uma guinada ideológica à esquerda. Haroldo
de Campos escreveu o seu famoso poema-livro Servidão de Passagem (1961)7
- livro que Chamie acusa de plágio de seu Lavra Lavra (1962), Affonso Ávila, do
grupo Tendência, lançou o livro Carta do Solo (1957-1960), do qual se originou
seu conceito de “poesia referencial”; Augusto de Campos publicou seu poema
“Greve” (1961) e “Cubagramma” (1960-61) – a partir de 64 passou a desenvolver
seus “popcretos”, poemas que, numa perspectiva semiótica, explora “detalhesdetritos da realidade”. Décio Pignatari, como já dissemos, iniciava uma nova
etapa com a poesia semiótica, e desenvolveu a partir de 61, como resposta a sua
tese apresentada no II Congresso de Assis, as séries 4 (com o Mallarmé Vietcong)
e 5 de sua “Stele pour Vivre” (A estrela cubana). Ferreira Gullar, distanciando-se
do concretismo e do neoconcretismo, voltou-se para seus “Romances de Cordel”
(1962-1967), em que discutia temas diversos, como a miséria do camponês, a
violência, o preconceito racial, o comunismo, o entreguismo político, etc. Mário
(7) Supomos que, apesar das datas de composição e publicação dos livros, nem todos os livros-poemas
fossem conhecidos de todos os autores referidos, porque, em alguns casos, houve publicação em jornal
e revista de poemas ou parte deles. Por exemplo, a partir de carta de Rui Mourão, na revista Tendência,
4, observa-se que, provavelmente, o grupo mineiro acabara de conhecer um fragmento de “Servidão de
passagem”. Haroldo, por outro lado, informa em carta de 28/12/1961 a finalização do artigo “Poesia
Concreta e Realidade Nacional”, a ser publicado em Tendência 4. Já Rui Mourão faz referência ao artigo
e ao poema em carta de 02/04/1962. Lavra Lavra saiu em janeiro de 1962.
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Chamie também publicou seu poema Lavra Lavra, que lançava e instaurava Práxis,
em 1962.
Sem desejar mediar as querelas havidas em torno de Praxis e do poemalivro Lavra Lavra, é interessante notar a sintonia entre os poetas Chamie, Haroldo
de Campos e Affonso Ávila, quanto à exploração sonora e semântica das palavras,
embora tenham chegado a resultados diferentes e produzido, de fato, poesia
nova com visão crítica da realidade sócio-histórica. Vejamos alguns fragmentos
de poemas dos livros citados:
1) HAROLDO DE CAMPOS:
Proêmio

poesia em lugar do homem
pronome em lugar do nome

(...)

homem em lugar da poesia
nome em lugar do pronome

o azul é puro?
o azul é pus

poesia de dar o nome

de barriga vazia
o verde é vivo?
o verde é vírus
de barriga vazia
o amaralo é belo?
o amarelo é bile
de barriga vazia

o vermelho é fúcsia?
o vermelho é fúria

nomear é dar o nome
no meio o nome
nomeio o homem
no meio a fome
nomeio a fome
(...)
onde homem
essa moagem
onde carne
essa carnagem
onde osso
essa engrenagem

de barriga vazia
a poesia é pura?
a poesia é para
de barriga vazia
poesia em tempo de fome
fome em tempo de poesia

homem forrado
homem ferrado
homem rapina
homem rapado
homem surra
homem surrado
homem buraco
homem burra
(...)
(CAMPOS, 1976, p. 125-133)
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2) AFFONSO ÁVILA:
Carta do Solo
Esta carta de solo
ora impressa no gesso
não descreve os hectares
de legendas ou degredo:
- com seus pátios sem ouro
o verso de alforria
informa a vária terra
e as vertentes das minas
- com seus pastos de arame
e outras ervas amargas
risca a efígie do boi
no oeste da pecuária
- com seus grãos de escassez
e as mais quotas de sede
reinventa a lavoura
assinalando o verde (...)
Esta carta de solo
ora impressa na carne
diz os caminhos do homem
com seu sangue de alarde:
(...)
- onde os ventos comungam
sua magra estiagem
os pés fluem o exílio
sobre o chão de aniagem
- onde o nimbo trabalha
sua flora de excesso
a morte dessedenta
as esporas de assédio
- onde os barcos não rompem
as amarras de serra
o rito da viagem
é seu vôo de espera
- onde os faunos fecundam
sua gleba comum
a penúria degusta
os pomos de jejum
- onde as reses colorem
sua relva de invento
os olhos compartilham
as rações de silêncio (...)

3 – MÁRIO CHAMIE:
Plantio
Condições de plantio vão até cavar
até cavar a cova, porque é um cavar
mesmo. É um sustento, vá lá. Mas um
perde-ganha que o jeito é dar em
troça com o contrato.
Cava,
então descansa.
Enxada; fio de corte corre o braço
de cima
e marca: mês, mês de sonda.
Cova.
Joga,
então não pensa.
Semente; grão de poda larga a palma
de lado
e seca: rês, rês de malha.
Cava.
Calca
e não relembra.
demência; mão de louco planta o vau
de perto
e talha: três, três de paus.
Cova.
Molha
e não dispensa.
Adubo; pó de esterco mancha o rego
de longo
e forma: nó, nó de rêsmo.
Joga.
Troca,
então condena.
Contrato; quê de paga perde o ganho
de hora
e troça: mais, mais de ano.
Calca.
Cova,
e não se espanta.
Plantio; fé e safra sofre o homem
de morte
e morre: rês, rés de fome
cava.

(ÁVILA, 1969, p. 136)
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Sobre esses poemas, é pertinente dizer que se efetivam a partir de uma
“realidade situada”, como quer Chamie, ou a partir da ótica da “poesia referencial”,
proposta por Ávila. A par das diferenças no projeto dos dois autores, ambos os
conceitos têm um ponto de partida em comum, isto é, a pesquisa do vocabulário
e da realidade em que se inserem autor e leitor. No nível da linguagem, há que se
notar o rebuscamento do vocabulário nos poemas de Haroldo e de Ávila; já a
linguagem do poema de Chamie parece mais próxima do falar do camponês,
utilizando termos mais técnicos e afeitos à realidade das parcerias de plantio no
campo entre o lavrador e o dono de terras.
No poema de Haroldo chama a atenção o excurso que se intitula “proêmio”,
a sugerir a passagem da “poesia poesia” à “poesia prosa”, conforme diferenciação
sartreana de que a poesia está ligada à objetivação da pureza, ao mundo das
coisas, enquanto a prosa desenvolve o assunto, e por isso comporta uma estética
materialista e realista.8 Efetivamente, temos no texto de “Servidão de passagem”:
“a poesia é pura?/a poesia é para”. Pelo jogo de oposições que recobre todo o
poema-livro, percebemos que, diante da gravidade dos problemas sociais
enfrentados em seu tempo, o poeta concede que a poesia desça de seus altares
e sirva como meio de despertar a consciência dos homens. “Servidão de
passagem” expressa também um termo jurídico que estabelece regras de direito
de vizinhança, em que um imóvel rural ou urbano deverá conceder áreas que
sejam úteis ao acesso a outro imóvel vizinho, sendo por isso considerado
“serviente” e o outro “dominante”. Daí resulta a expressão “servidão de passagem”
ou “de caminho”. No poema de Haroldo, observamos isso a partir do contraste
que desde logo se estabelece entre o “puro e belo” e o “feio e útil”. Por exemplo,
nos versos de “proêmio”: o azul puro dá lugar ao azul pus; o verde vivo se
transforma em verde vírus; o amarelo belo em bile; o vermelho fúcsia (da flor),
em fúria; a poesia pura, em para – tudo mediado pela “barriga vazia”. Conforme
foi exposto no “proêmio”, é a “poesia em tempo de fome”, ou seja, tempos de
miséria da poesia e do homem. Por isso, o ato de nomear domina o espaço

(8) Cf. carta de Haroldo a Affonso Ávila: “Na medida em que a poesia concreta amplia o horizonte
semântico, sem abdicar de seu rigor, até onde seja possível, vai-se tornando menos poesia poesia e
mais poesia prosa (dialética sartriana de fracasso e êxito); o tema vai, paulatinamente, admitindo o
desdobramento em assunto; ou a ‘natureza não discursiva da poesia’ (Cf. Susanne Langer), em prol da
qual a poesia concreta convoca recursos lingüísticos não-discursivos, passa a permitir, sob certos critérios
de controle, a interferência gradual (embora sempre reduzida) do discurso.” (CAMPOS, H. In: Tendência,
n.4, 1962, p. 120).
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poético, pois ele implica a constatação da fome, isto é, da necessidade e do
apelo à criação. O jogo que se estabelece entre “nomeio” e “no meio” faz revelar
a fome, que absorve o homem. Por isso, estabelece-se no poema de Haroldo a
“servidão de passagem”, em que o serviente é caracterizado pela poesia pura e
a relação de domínio é marcada pela poesia para. Isso, provisoriamente, impede
a beleza. Na seqüência, em que se realiza o “poema”, Haroldo de Campos tensiona
ao máximo os espaços semântico e sonoro das palavras, extraindo daí as
contradições sociais e históricas que reduzem alguns e dão vazão à ambição e
ao egoísmo de outros homens. Assim, o trabalho (“onde o homem/essa moagem”)
e a necessidade (“onde a carne/essa carnagem”) reduzem o homem a mero
mecanismo de um sistema injusto (“onde osso/essa engrenagem”). Essa injustiça
social produz tanto o “homem forrado” quanto o “homem ferrado”; o “rapina” e o
“rapado”, como veremos na última seqüência transcrita. Neste exercício de lucidez
sobre as palavras, talvez, se realize aqui, conforme o desejo do poeta, a dialética
do “fracasso/êxito”, da fórmula sartreana.
No poema de Affonso Ávila, a poesia é a “carta de solo”, que possibilita o
“verso de alforria” e informa as “vertentes das minas”, a “vária terra”. O poeta,
preso ao solo pátrio, ergue o seu vôo de liberdade debruçando-se sobre a
linguagem e dela extraindo a informação que liberta. A “narração”, ou o inventário
dos problemas, faz-se por blocos, no que se aproxima dos procedimentos adotados
por Haroldo de Campos. A poesia de Ávila não quer descrever os infortúnios do
homem em meio aos problemas agrários ou sociais. Ele imagina, forçando as
palavras ao atrito e ao inventário das misérias da realidade. Desse modo, por
trás do fausto, o poema desvela a escassez, o sofrimento e a necessidade.
Examinemos os fragmentos: “- com seus pastos de arame/ e outras ervas amargas/
risca a efígie do boi/ no oeste da pecuária” e essa outra seqüência: “- onde as
reses colorem/ sua relva de invento/ os olhos compartilham/ as rações de silêncio”.
Observamos, no vocabulário árido e incisivo, a potência imagética do verso de
Ávila, com toda a sua precisão e inventividade. Esses mesmos versos de Carta
do solo são comentados por Rui Mourão da seguinte maneira:
O vocábulo, em “Carta do Solo”, foi valorizado ao extremo e vem
mesmo comprovar o velho conceito de que poesia se faz com
palavras. A invenção expressional é praticada sem limite e
surpreendentes efeitos são alcançados pelo encontro de elementos
aparentemente desprovidos de carga significativa de maior
importância. (...)
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Não resta a menor dúvida, “Carta do Solo” constitui uma experiência
obstinada, levada até às suas últimas conseqüências. O poeta
encarou de frente a tarefa que se lhe impunha a realizar e a ela
dedicou o melhor de seus esforços. Assim procedendo, tomou a si
a causa da própria literatura brasileira, que, numa época rumorosa
de transformações, tão exposta aos riscos das superficialidades e
dos equívocos, muito necessita mergulhar fundo e insistentemente,
para encontro da sua razão verdadeira, que não pode continuar a
ser confundida com as flutuações ilusórias do momento, que o tempo
não respeitará. (MOURÃO, In: Tendência, n.4, 1962, p. 157)
“Plantio”, de Mário Chamie, compõe o livro Lavra Lavra, livro que o autor
considera ter sido plagiado por “Servidão de passagem”, de Haroldo. A diferença,
no entanto, é óbvia em termos de projeto e realização. Da linguagem assumida
como integrante do universo camponês ao processo narrativo de um ciclo de
pelejas e morte, fica evidente a diferença quanto ao papel da poesia. Em Haroldo,
constata-se a aspiração de que a linguagem poética retire o homem de seu reino
de necessidades materiais e promova a elevação de seu espírito. Ele atingiria,
assim, a poesia pura. Em Chamie, verificamos o desejo de que o poema reflita
uma realidade específica, dirigindo-se ao homem oprimido pelos problemas
materiais e pela estrutura arcaica no campo, de modo a estimular um aprendizado
e, concomitantemente, um consumo, como dirá Chamie:
Lavra Lavra comunica um rigor de resultado. (...) Nosso aprendizado:
domínio e responsabilidade de um projeto semântico sem
paralelismos exteriores. Aprendizado do lavrador: a redução drástica
da sua órbita existencial (a ausência de projeto, a linguagem
tautológica e tartamuda, o conflito produção-carência, o
enquadramento cíclico do cotidiano, as coisas-nomes reflexivas,
rigorosas, mas ilógicas, a coerência da frustração, o rebate falso
das palavras (...)
É certo que o homem do campo (e esta é uma questão a ser
desenvolvida fora de um manifesto) não entenderá Lavra Lavra. É
certo, porém, que nenhum leitor o entenderá senão ao nível da
totalização de linguagem do homem do campo. (CHAMIE, 1974, p.
36-37).
Em sua análise, Chamie ainda discute a diferença entre o rigor de Praxis e
de outras correntes de vanguarda, concluindo que a primeira não sucumbe ao
rigor idealista nem imobiliza as virtualidades de aprendizado de consciência,
porque estabelece uma comunicação dinâmica entre autor e leitor. Esta certeza
de que o leitor de um poema Praxis tem um comportamento diferente daquele
que lê um poema lírico tradicional ou um poema concreto é um problema mal
resolvido na teoria de Chamie. A citação acima mostra bem que o seu leitor ideal
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não pode ser totalmente desprovido da instrumentalização da leitura. Se um
trabalhador rural consegue ler o seu poema, talvez a sua única vantagem em
relação àquele leitor que não detém a experiência do campo é identificar-se mais
prontamente com a linguagem. Neste sentido, esse poeta almejado corresponde
à figura de um intelectual que escreve para as massas. Isso não configura um
problema, mas indica que a co-autoria do leitor apenas se realizará com os
instrumentos que ele detém e de acordo com a sua orientação e os seus interesses,
respeitando os limites do texto.
“Plantio”, pela pesquisa de linguagem inventiva e por seu compromisso
perante a sociedade e seu tempo, mostra-nos que Mário Chamie poderia
tranqüilamente ser um dos signatários do documento firmado pelos poetas
participantes da Semana Nacional da Poesia de Vanguarda, em 1963. Assim,
ressalta-se a imagética deste poema que desvela lucidamente as contrariedades
do pequeno agricultor, meeiro, num jogo em que sempre perde o ganho: “ Troca/
então condena./ Contrato; quê de paga perde o ganho/ de hora/ e troça: mais,
mais de ano./ Calca”. A repetição sistemática de “cava”, “cova” e “calca” ativa um
processo de atualização semântica presente no texto, pela aproximação de versos
como “e seca: rês, rês de malha” e “e talha: três, três de paus.”, em que o ato de
jogar, explicitado no poema, pode ser visto como um jogo de azar, quando a
situação deveria ser outra, pois é duro o trabalho do agricultor. Este fato contrasta
com a intenção de “Plantio”, sendo a contradição revelada na última estrofe,
com a morte, pois o agricultor cava uma última “cova” (agora com minúscula). É
preciso ressalvar que, embora utilizemos as expressões “versos” e “estrofes” ao
analisar este poema, o poeta, a rigor, discorda destes termos. Para ele, Lavra
Lavra é um livro sem versos (nisto ele está com os concretos); portanto, conforme
sua terminologia, tratam-se de unidades de composição (CHAMIE, 1974, p. 23).
Muitos outros poemas poderiam nos servir para discutir a problemática da
invenção e da construção de uma consciência crítica pelas correntes da poesia
experimental, mas seria alongar demais a questão. A partir de 63, verificamos
que esses poetas iniciam uma fase de construção de suas trajetórias criativas,
até mesmo porque, em 1964, essa aventura coletiva de criação, debate e
participação política ficou muito mais difícil. A exceção pode ser assinalada nos
poetas do grupo de Poema-Processo, que realizaram, entre 1967 e 1970,
inúmeros atos coletivos, conforme lemos na seção “Documentos oficiais” do livro
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Processo: Comunicação e Linguagem, de Wlademir Dias Pino. Entre esses atos,
podem ser citados: um “rasga-rasga” de livros de poetas discursivos (Drummond,
Cabral e satélites), durante a 2ª Expo – Escola de Belas Artes, Rio de Janeiro,
1968; o “Desfile de Autores e Personagens da Literatura Brasileira” (fase
construtiva do movimento), no II Festival de Pirapora, 1969; happenings durante
o I Festival de Musica Brasileira, em Cataguases (MG), 1969; o Festival de Música
de Muriaé (MG); o “Pão poema-processo com 2m”, comido na Feira de Arte de
Recife, 1970; além de inúmeros debates e conferências em festivais e outros
eventos durante esses anos. Os objetivos? Entre muitos, não permitir que a
literatura e a arte em geral se enclausurassem nos salões; protestar publicamente
contra a sigilosa política literária de troca de favores; mostrar que houve ruptura
qualitativa no desenvolvimento da poesia brasileira; mostrar aos novos poetas
que a poesia do passado não deve servir de modelo (contra o academicismo
fechado); evidenciar que o gesto (radical) constitui um fato dentro da realidade
brasileira e não que pode ser visto fora de seu contexto geral.
Em fins da década de 60, muita coisa está mudada na arte e na política. O
regime militar esfria as aspirações revolucionárias e, na literatura, há a guinada
pessoal de quase todos os autores dos movimentos de poesia experimental.
Haroldo de Campos dedica-se ao ensaísmo e à pesquisa do Barroco, contribuindo
teoricamente para o estudo da arte e da literatura, como se poderá ver em A arte
no horizonte do provável e em O Seqüestro do Barroco na formação da literatura
brasileira, além da tradução e do resgate de autores como Pedro Kilkerry,
Sousândrade, e o próprio Oswald de Andrade. Da pesquisa sobre o barroco
talvez também resultem as bases para a criação poética permutacional, a exemplo
de Galáxias, sua prosa-poesia experimental, realizada entre 1963-1973. Do
mesmo modo, Affonso Ávila também se dedica ao estudo do Barroco mineiro
para elaboração de seu livro Código de Minas, escrito entre 1963 e 1967,
produzindo uma articulação, permanente em sua obra, entre criação e crítica.
Essa pesquisa ainda resultou posteriormente noutros livros de poesia, como
Cantaria Barroca, Barrocolagens, e nos ensaios de Resíduos Seiscentistas em
Minas (1967) e o Lúdico e as projeções do mundo barroco (1971; 1980; 1994).
Além disso, Ávila fundou a revista Barroco, que, desde 1969, vem contribuindo
para despertar novo interesse sobre o Barroco brasileiro em escala mundial. Seu
último livro de poemas, A lógica do erro (2002), mostra que o poeta continua

77

capaz de ligar a ponta entre o extinto, o passado, e o futuro, com um atilado
processo de invenção.
Augusto de Campos enveredou pela pesquisa sobre a música popular, que
resultou no importante livro Balanço da Bossa (1968) e sobre a música de
invenção, com artigos diversos reunidos recentemente no livro Música de Invenção
(1998). Sua atividade de tradução revelou também traços inventivos na poesia
mundial de várias épocas, tornando acessível aos brasileiros a poesia provençal,
a poesia de Rimbaud, Mallarmé, Rilke, Maiakovski, Cummings, entre outros, além
de, em parceria com Haroldo, ter redescoberto Kilkerry. Na poesia, continuou
seu diálogo com a tecnologia, incorporando cada vez mais novos modos de compor
poemas e livros, até quase sair do formato livro, com seu último Não (2004).
Décio dedicou-se especialmente ao ensaísmo, ao estudo da semiótica, à
tradução e ao trabalho experimental com a prosa, como em O rosto da memória
(1986), Panteros (1992), e Errâncias (2000).
Da linha Poema-Processo, com o aprofundamento de uma guerrilha cultural,
sobreviveu Sebastião Nunes, de quem iremos tratar posteriormente. Embora, o
autor afirme ter encerrado sua produção poética em 1989, percebemos que,
através de o Decálogo da Classe Média, o autor dá continuidade ao espírito das
colagens irreverentes de seus poemas anteriores, com todos os requintes satíricos
de sua estética da “provocaçam”.
Mas também houve refluxo. Gullar renegou sua fase experimental em prol
de uma poesia construída pela e reveladora da experiência subjetiva. Escreveu
belíssimos poemas, com um verso que guarda, sim, traços de sua experiência
radical com a linguagem de invenção, mas retornou ao leito da poesia modernista,
porque seu poema busca sempre as pequenas coisas do cotidiano, como fez
Manuel Bandeira. Às vezes se manifesta a profunda consciência da materialidade
da palavra, da sua impossibilidade de guardar seja o que for, como no belo
“Barulho”: “O poema/é sem matéria palpável/tudo/o que há nele/é barulho/ quando
rumoreja/ ao sopro da leitura.” (GULLAR, 2000, p. 373).
Retomando a afirmação de Silviano Santiago sobre as “reviravoltas” iniciadas
com a Poesia Marginal, citada no princípio deste capítulo, é possível dizer que
as gerações que se seguiram às correntes de vanguarda herdaram um front
aberto para a realização de novas experiências. Isso é o que mostra Philadelpho
Menezes, ao estudar as tendências da poesia visual a partir dos anos 70 em seu
livro Poesia e Visualidade, também referido algumas vezes neste capítulo. Muitas
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dessas experiências novas foram realizadas em revistas ou em pequenas tiragens
de livros que circulavam entre os próprios poetas, como registra Menezes:
A partir dos últimos anos da década de 60 uma grande quantidade
de poemas usando os mais variados recursos gráficos e visuais
assalta o panorama poético a bordo de revistas e livros que
proliferam ao largo do circuito das grandes editoras, publicações
essas que mantêm um razoável fôlego até os últimos anos da década
de 70. (MENEZES, 1991, p. 95)
Ao circular à margem, tais produções enfrentavam problemas de distribuição,
forçando que o público fosse principalmente os próprios experimentadores. O
mesmo problema pode ser visto em produções independentes, como os livros de
Sebastião Nunes, sempre feitos a partir de subscrição dos interessados. Apenas
no final dos anos 90, o poeta conseguiu organizar volumes que pudessem atingir
um público mais amplo. Mas ainda hoje permanece obscuro ao grande público,
muito especialmente porque jamais caiu nas graças de grandes editoras. O
esgotamento do experimentalismo é decorrente também do desaparecimento das
revistas9, como ainda mostra Menezes:
... com o passar do tempo a própria função dessas revistas, enquanto
divulgadoras de uma poesia experimental, foi se esvaindo, pois que
os experimentadores pareciam ter chegado à conclusão de que a
inovação poética estava então no último grito da música popular:
retomou-se a verbalidade discursiva e o poema versejado (...) Tal
percurso fez com que, já na virada dos anos 70/80, a revistas de
“vanguarda” se confundissem e mesmo se fundissem com a geração
mimeógrafo e a “poesia marginal”, depositando o problema da
poética no campo exclusivo do mercado editorial, e não mais no
âmbito das formulações de linguagem, onde se situa historicamente
e por definição a poesia experimental. (Ibidem, p. 95).
O fazer poético das novas gerações está marcado pela significação adquirida
pela Poesia Concreta no decorrer dos anos. Por isso, alguns críticos, como Silviano
(9) Ressaltamos que os textos produzidos pelas correntes experimentais dos anos 50 e 60 também
foram veiculados, principalmente, através das revistas Noigandres, Invenção, Tendência, além dos
cartazes e de outros formatos apresentados em exposições, e dos Suplementos culturais dos jornais,
onde se centralizou o debate entre os poetas. Só depois vieram os livros, tantos os de criação quanto os
de textos teóricos organizados, como se deu com o concretismo, praxis, e poema-processo. Do mesmo
modo, cabe destacar as revistas que tiveram papel relevante nos anos 70/80: Código BA), Muda (SP),
Bahia invenção (BA), I (BH), Navilouca (RJ), Pólem (RJ), Dimensão – Revista Internacional de Poesia
(MG), além de números especiais da Vozes (RJ), e o destaque dos Suplementos, como o Suplemento
Literário de Minas Gerais e Diadorim, a cargo de Lázaro Barreto em Divinópolis, entre outros tantos,
sendo bem representativa a divulgação de poesia de vanguarda brasileira e portuguesa nestes suplementos mineiros e na revista Dimensão.
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Santiago, no artigo “Estilhaços e Escombros” (SANTIAGO, In: Relâmpago, n.7,
2000, p.53-67), acreditam que o “terremoto concreto serviu para entulhar a cena
poética nacional das últimas duas décadas com estilhaços e escombros”.
Certamente, não há como saltar sobre ela, mesmo porque os poetas do grupo
Noigandres e os que a ele aderiram no decorrer dos anos continuaram a sua
produção pessoal, sem os dogmatismos da Poesia Concreta, mas mantendo
alguns de seus princípios. Assim, não se explica muito essa “angústia da
influência”, porque os caminhos, se já eram abertos, tornaram-se mais amplos
depois do modernismo e das vanguardas de meados do século XX. Ao fazer uma
apresentação da poesia brasileira dos anos 90, numa mini-antologia da revista
Dimensão, Cláudio Daniel aponta, como Santiago, a necessidade de os novos
poetas se afastarem dos procedimentos concretistas:
Essa ars poética, que já foi chamada de pós-concreta, parte da “crise
do verso” de Mallarmé, mas busca soluções construtivas diversas
de Noigandres. No lugar da visualidade, da aplicação de recursos
tipográficos e de layout que nortearam as técnicas de composição
do grupo concreto, o olho-da-forma da Geração 90 privilegia a
desarticulação sintática e a renovação do léxico. Foi retomado,
assim, o diálogo com o alto modernismo brasileiro, em seus
momentos de maior tensão e radicalidade. (DANIEL, 2000, p. 103)
Mais adiante, na sua apresentação, Cláudio Daniel refere-se aos resultados
muito próximos adquiridos por via das leituras e pesquisas formais, em
sincronicidade, que levam os novos poetas a praticarem uma “escrita concisa
não-referencial, centrada na materialidade da palavra, sob o influxo da Language
Poetry (Ibidem, p. 104).
Talvez o maior ensinamento dos modernistas e das vanguardas, como
lembrou Anelito Oliveira (0LIVEIRA, 2000, p. 69-70), é a existência de uma
permanente escuta crítica. Apesar disso, é possível verificarmos um certo
marasmo na atual cena literária brasileira, marcada pelo lugar comum ou pela
linguagem rarefeita e sem perturbações. Como sempre ensinaram os poetas
ligados ao experimentalismo, o novo precisa criar suas próprias dissonâncias,
pois, caso contrário, perde o seu sentido, transformando-se num mero modismo.
Assim, não basta que as novas poéticas apenas tragam uma “sincronicidade de
leituras e pesquisas formais afins”, como afirmava Cláudio Daniel. É preciso haver
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uma reflexão mais acurada sobre a materialidade da palavra, levando-a aos seus
extremos, como sempre propuseram as vanguardas.
Retomando a discussão do início deste capítulo, a partir da pequena
antologia da nova poesia brasileira e norte-americana, organizada pela revista
Rattapallax, observamos que há uma tendência da crítica realizada pelos poetas
contemporâneos em enxergar a cena literária brasileira a partir de critérios válidos
no cenário norte-americano. É mais ou menos isso o que leva Daniel a
dimensionar a poesia brasileira sob o influxo da Language Poetry, em desprestígio
da Poesia Concreta ou de outras poéticas do experimentalismo brasileiro. Não
se deve esquecer, por outro lado, como mostra Marjorie Perloff, a “Language
poetry” tem o seu correlato em toda poesia chamada “experimental”, “inovadora”
(innovative poetry), “opositiva” (oppositional poetry) ou “alternativa” (alternative
poetry) nos Estados Unidos ou nos países anglófonos. Para ela, essas formas
poéticas podem ser ligadas aos dois Steins – Gertrude e Wittgenstein – e ainda
a Guillaume Apollinaire, William Carlos Williams, aos Objetivistas e aos poetas
de Nova York, Samuel Beckett, à Escola de Frankfurt e à teoria pós-estruturalista
francesa (PERLOFF, 2002, p. 1). Em outras palavras, há aí um arco de cores
bem profusas a ser atravessado no resgate do “alto modernismo”, isto é, daqueles
autores que se tornaram o centro do cânone moderno para a contemporaneidade
:
Mas o que me interessa é a promessa não realizada do impulso
poético revolucionário que passa para a poesia de hoje - uma poesia
singularmente sem ambição em sua atitude para com a materialidade
do texto, o que Khlebnikov descreveu como sendo o reconhecimento
de que “as raízes das palavras são só fantasmas atrás dos quais
estão as cordas do alfabeto”. É este legado particular do primeiro
modernismo que a nova poética tem buscado recuperar.(PERLOFF,
2002, p. 5-6.)10
Como se vê, podemos, sim, vislumbrar alguma equivalência entre a situação
da poesia contemporânea dos Estados Unidos e aquela experimentada, hoje,
pelos poetas brasileiros. Porém a complexidade dos cenários contemporâneos

(10) But what interests me is the unfulfilled promise of the revolutionary poetic impulse in so much of
what passes for poetry today - a poetry singularly unambitious in its attitude to the materiality of the text,
to what Khlebnikov described as the recognition that “the roots of words are only phantoms behind which
stand the strings of the alphabet.” It is this particular legacy of early modernism that the new poetics has
sought to recover.

81

nos coloca a impossibilidade de saltar, apenas, sobre as vanguardas dos anos
60, engastando nas novas poéticas um signo de ruptura que não se realiza no
aspecto formal. Mas aqui, como lá nos EUA, prova-o o estudo de Perloff, continua
a subsistir uma poesia que aprendeu bem as lições dos primeiros modernismos,
ao lado de uma outra, talvez a maioria, em que
Um eu-lírico, sensível e genérico, contempla uma faceta de seu
mundo e faz observações sobre o mesmo, compara o presente ao
passado, divulga um pouco da emoção escondida, ou chega a uma
nova compreensão da situação. A linguagem é normalmente
concreta e coloquial, as ironias e as metáforas múltiplas, a sintaxe
direta, os ritmos retraídos e emudecidos. As fronteiras genéricas e
de mídia são rigorosamente observadas: nenhum ready-made ou
“palavra-escultura” aqui, nenhuma exploração zaum de etimologias,
nenhuma permutação sintática Steiniana.11 (PERLOFF, 2002, p.
161-2)
A despeito desta tepidez de uma faceta da poesia contemporânea, é
importante avaliar o significado que a atual poesia herdou das vanguardas das
poéticas experimentais, como viemos avaliando nesse capítulo em torno da
invenção. Resta, ainda, discutir como a Poesia Concreta e poetas de outras
correntes dialogaram com seus pares no cenário internacional, mostrando como
suas poéticas, ao longo de suas atividades criativas, também contribuíram para
sedimentar um solo fértil de procedimentos e de questões desenvolvidas pelas
gerações que os sucederam. São esses os objetivos que pretendemos alcançar
nos capítulos seguintes desta tese. Todo um esforço que nos faça compreender
o experimentalismo, seguindo o espírito desta afirmação de Wittgenstein:
“Imaginar uma linguagem é imaginar uma forma de vida” (Apud PERLOFF, 2002,
p. 6).

(11) A generic sensitive lyric speaker contemplates a facet of his or her world and makes observations
about it, compares present to past, divulges some hidden emotion, or comes to a new understanding of
the situation. The language is usually concrete and colloquial, the ironies and metaphors multiple, the
syntax straightforward, the rhythms muted and low-key. Generic and media boundaries are rigorously
observed: no readymades or word sculptures here, no zaum explorations of etymologies, no Steinian
syntactic permutations.
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CAPÍTULO II

A ODISSÉIA DA POESIA CONCRETA: A FORMULAÇÃO DE UM PROJETO
DE VANGUARDA EM TERMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
“O grão só de alegria e o olor de
noigandres”
(Arnaut Daniel via Augusto de Campos)

Conforme procuramos demonstrar no capítulo anterior, a Poesia Concreta
não foi o único movimento poético a formular um projeto de vanguarda que desejou
situar a poesia brasileira no contexto internacional, em compasso com as questões
técnicas e materiais dos países mais desenvolvidos. Assim, todos esses poetas
ligados às vanguardas tardias dos anos 50 e 60 – brasileiros ou não - procuravam
ser contemporâneos dentro de uma visão global do mundo, estabelecendo as
redes que possibilitariam a irrigação mútua de seus trabalhos criativos e críticos.
No Brasil, devemos, em grande parte, ao esforço dos poetas concretos o
estabelecimento de contatos internacionais em rede, pois, além de procurar o
diálogo com as principais correntes da arte experimental de seu tempo, lograram
uma produção teórica muito bem fundamentada e aberta ao debate sobre as
relações supranacionais na poesia. Mas, evidentemente, através da produção
criativa de outros grupos de vanguarda, essa rede foi sempre aumentada, ou
transformada, no decorrer dos anos. Sendo assim, no conjunto, coube a esses
grupos a formação de uma consciência crítica na produção e na apreensão das
questões colocadas pela arte da contemporaneidade. Algumas dessas questões
eram resultantes dos problemas existenciais do presente, como os da mudança
acelerada decorrente da tecnologia ou os da interferência do homem, artista ou
não, no curso dos acontecimentos e da história. Não se pretende, contudo, dizer
que a arte fosse resultado de relações de causa e efeito, mas que ela é, como
outras tantas realizações do espírito humano, produto de seu próprio tempo. Em
outras palavras, como afirma Umberto Eco:
A impressão de abertura e totalidade não está no estímulo objetivo,
que por si só é materialmente determinado; e não está no assunto,
que por si só é disponível a todas e a nenhuma abertura: mas na
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relação cognoscitiva no curso da qual se realizam aberturas
suscitadas e dirigidas pelos estímulos organizados segundo intenção
estética. (ECO, 1968, p. 88)

Vários poetas e artistas dessas vanguardas perceberam que a arte produzida
em seu tempo colocava em segundo plano as certezas e, inspirados pela revolução
que a teoria quântica produziu em relação à física clássica, passaram a encarar
a arte sob a perspectiva do provisório e da probabilidade. Puderam, dessa
maneira, incorporar à obra de arte o relativo e o provisório como elemento central
no processo de composição. Neste sentido, a obra de arte contemporânea
distingue-se do desejo de unidade e de univocidade presente na construção da
obra clássica, o que, evidentemente, não impede que o texto clássico seja recebido
de modo ambíguo e atual por seus leitores ao longo do tempo e em contextos
diversos. Essa mudança de perspectiva, analisada com profundidade por Haroldo
de Campos, em A arte no horizonte do provável (1977), e por Umberto Eco, em A
obra aberta (1968), traduz a fisionomia da própria época, influenciada direta ou
indiretamente pelos conceitos transpostos da aplicação das noções quânticas
de probabilidade na física moderna. Como resultado presumível dessa
transformação, segundo Haroldo de Campos, estariam: a derrocada do primado
incontrastável dos materiais nobres – o mármore e o bronze perenes em uma
escultura; a elevação do ruído (mesmo o da civilização industrial) ao plano antes
reservado ao som na composição musical; a destruição da hierarquia das palavras
consideradas poéticas em proveito do coloquial ou do jargão na criação dos
poemas; assim como a dialética dos movimentos e tendências gerados no contato
de uns com os outros, sucedendo-se e se confrontando no campo da arte moderna.
(CAMPOS, H, 1977, p. 16-17). Isso significou, em suma, a construção de uma
abertura explícita, levada a seus extremos.
Mas esse projeto de abertura na arte, conforme buscamos demonstrar,
coincidiu com um projeto amplo de mudanças. É disso que trata Giovanni Cutolo,
ao apresentar a edição brasileira de A obra aberta, de Eco:
A música, a pintura, a escultura, a poesia, as artes em geral foram
profundamente influenciadas nestes quase quarenta anos pela
aplicação de conceitos direta ou indiretamente transpostos desta
descoberta [os enunciados da teoria quântica, baseada na noção
de probabilidade]. E as violentas manifestações de inquietação da
juventude de hoje poderão talvez explicar-se com o fato de que se
iniciou e está em curso uma outra transferência desses princípios,
do campo da arte para o da estrutura social. Por que não se
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estenderiam também à organização social as características de
mutabilidade e flexibilidade típicas de uma estrutura não
univocamente definida, mas que se define, com maior ou menor
variabilidade, dentro de um ‘campo de prováveis’? (CUTOLO, In:
ECO, 1968, p. 11)

É possível identificar nesta posição um certo exagero, considerando-se a
complexidade dos fenômenos estéticos e sociais. No entanto, é preciso ressaltar,
como demonstraremos neste capítulo, que as poéticas experimentais do
neovanguardismo manifestaram o desejo de mudar, transgredir ou de criar
linguagens novas que fossem compatíveis com aquela sociedade que se tornava
mais complexa com a associação de novas técnicas ao trabalho, com a instauração
da ordem e a extensão dos direitos democráticos, por um lado; e, por outro, que
fossem também linguagens capazes de instigar a liberdade de criação, e com
ela, ampliar os campos de reflexão sobre a arte e seu papel social. Se a
consciência da finitude e da transformação de todas as coisas é um elemento
encontrável na filosofia e nas artes clássicas, agora essa consciência implica a
transformação em termos de agilidade, de conflito e de impossibilidade de
compreensão da totalidade dos fenômenos.
É neste contexto que procuramos entender, hoje, o papel de inventividade
e de síntese desempenhado pela Poesia Concreta, mostrando o seu ciclo de
expansão e os problemas que se colocam em termos internacionais, como arte
do provisório, arte de combinações e probabilidades, de extensão e distensão do
código, da valorização da língua como linguagem, entre tantos outros motivos
que animaram a construção de um projeto estético nos anos 60.
2.1 – O MOVIMENTO DA POESIA CONCRETA: INTERNACIONALISMO E
LINGUAGEM SUPRANACIONAL.
Uma afirmação recorrente entre poetas e críticos ligados à Poesia Concreta
ou a outros experimentalismos é a transnacionalidade da linguagem poética,
pois muitos poemas concretos e visuais evidenciam que essa é uma forma de
poesia que, em geral, não necessita ser traduzida. Evidentemente, isso se torna
mais verdadeiro na medida em que a propensão visual do poema possa ser mais
explorada que os recursos idiomáticos do texto. Esse fato talvez seja indicador
do sucesso internacional dessa poesia, que se alastrou, rapidamente, por várias
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partes do mundo. No Brasil, embora os próprios poetas concretos tenham
organizado, na edição de Teoria da Poesia Concreta, uma sinopse de sucessos
internacionais do movimento, não é comum estudos que abordem a Poesia
Concreta por este viés. A exceção deve ser feita a Philadelpho Menezes, cujos
trabalhos teórico-criativos foram sempre um diálogo com a Poesia Concreta,
Neoconcreta, Poema-Processo e outras poéticas visuais – trabalhos que tiveram
o mérito de perspectivar os experimentalismos poéticos nacional e
internacionalmente. Isso pode ser verificado percorrendo-se as páginas de A
Crise do Passado (2001), um estudo instigante sobre as poéticas da modernidade,
da Renascença aos nossos dias, e Poética e visualidade (1991), um dos raros
estudos sobre visualidade na poesia brasileira.
Excetuando-se os ensaios de Philadelpho Menezes, a fortuna crítica sobre
a Poesia Concreta só começa a crescer em meados da década de 90, com o
aumento de teses universitárias sobre o tema, algumas já transformadas em livros.
Destaca-se a tese de Marlene Holzhausen (“Poesia Concreta; dois percursos,
um diálogo”), que fundamenta o diálogo entre os poetas de São Paulo e Eugen
Gomringer, contextualizando o surgimento e a valorização da arte concreta no
triângulo Suíça/Alemanha/Brasil, sua entrada via Argentina até o profícuo diálogo
entre os paulistas e Gomringer. Importante percurso, pois, como assinala a autora:
Parte das dificuldades, das resistências e dos equívocos que, muitas
vezes, bloqueiam a compreensão, dispersam ou radicalizam as
inúmeras discussões sobre a Poesia Concreta, nascem da
nebulosidade que envolve este período. O fio condutor deste traçado
original, descrito pelo poeta suíço-boliviano e pelos poetas
brasileiros, diretamente vinculados aos momentos iniciais da Poesia
Concreta, se perdeu ao longo dos anos no emaranhado das críticas.
(HOLZHAUSEN, 1996, p. 239)

São, porém, raros os estudos que abordam o concretismo numa
perspectiva geográfica mais ampla. Além de inúmeros ensaios que o
problematizam, alguns poucos livros têm surgido, como A poética da inversão
(2000), de Teresa Cabaña, que destaca a Poesia Concreta como uma das
manifestações da modernidade que altera os padrões da sensibilidade e inquire
sobre as relações que ela estabelece entre poesia e novas tecnologias. Rogério
Câmara, em Grafo-sintaxe concreta (2000), destaca o papel da Poesia Concreta
como formuladora de um novo projeto de comunicação e linguagem, a partir do
trabalho gráfico sobre a palavra e do estímulo ao desenvolvimento tipográfico,
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dentro de sua linhagem construtiva. Dois outros trabalhos importantes são o
volume sobre o grupo Noigandres, organizado por João Bandeira e Lenora de
Barros para a Cosac & Naify (2002), e o volume organizado por Flora Süssekind
e Júlio Castañon Guimarães sobre a poesia de Augusto de Campos. Estes dois
livros procuram suprir lacunas biográficas sobre o trabalho do grupo Noigandres,
dada a dificuldade de acesso ao material impresso (a raridade das revistas
Noigandres e Invenção) e a um importante registro de oralização de textos pelos
próprios poetas na fase áurea do concretismo, até então material nunca divulgado.
No caso do livro sobre Augusto de Campos, trata-se de um painel de estudos
críticos substanciais da obra poética do autor paulista, sendo que esses estudos
permitem não só o melhor conhecimento do leitor contemporâneo sobre a trajetória
pessoal desse poeta, mas a compreensão de aspectos relevantes do grupo que
gravitou em torno das revistas Noigandres e Invenção. Um erro persistente na
crítica consiste em tratar os trabalhos dos poetas do grupo como caracterizadores
de uma única direção, apontada ainda pelas proposições iniciais da Poesia
Concreta. Geralmente, os críticos se esquecem de considerar o fato de que,
diferente de ignorar a relevância de uma etapa na construção da poesia desses
poetas, isto é, o fenômeno da Poesia Concreta, é não considerar o progressivo
desenvolvimento de suas poéticas, de livro para livro. Daí a relevância dos
trabalhos assinalados acima.
Nos volumes da historiografia literária brasileira, o movimento da Poesia
Concreta e do experimentalismo em geral não teve ainda uma análise relevante.
As notas que os autores da história literária lhe dedicam são geralmente voltadas
para a sua inserção na problematização da literatura local. Alguns autores, como
Afrânio Coutinho, chegam a dizer, equivocadamente, que a Poesia Concreta é
fruto de influências estrangeiras. Perdem, portanto, a noção de que a Poesia
Concreta brasileira nada deve à poesia, por exemplo, de Eugen Gomringer ou a
de outro a quem se queira atribuir o mérito de tê-la “inventado”. A Poesia Concreta
nasce no Brasil, sincronicamente, com o seu aparecimento na Suíça, através de
Eugen Gomringer. Os poetas brasileiros e o suíço-boliviano, entretanto, só irão
conhecer-se mais tarde, mais ou menos na época em que resolvem lançar um
manifesto, iniciando o Movimento Internacional da Poesia Concreta12.

(12) Tanto o manifesto “Concrete Poetry”, de Eugen Gomringer, quanto o “Poesia Concreta”, de Augusto
de Campos, datam de 1956, textos posteriores ao retorno de Décio Pignatari da Europa.
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Mesmo nas comemorações dos 40 anos, o interesse dos jornais sobre o
aspecto da internacionalização da Poesia Concreta foi bem pequeno. A Folha,
na edição do Mais! de dezembro de 1996, dedica a essa questão apenas uma
entrevista de Alexandre Secco com o crítico Claus Clüver, que assim situa o
surgimento da Poesia Concreta:
A Poesia Concreta começou -seria melhor dizer, recomeçou - na
Europa, após a Segunda Guerra Mundial. Digo recomeçou porque
muitas das coisas experimentais feitas entre as duas guerras foram
completamente esquecidas ou destruídas. É impossível saber ao
certo como e em que medida as pessoas que começaram a fazer
Poesia Concreta tiveram contato com o que pudesse ter sido feito
antes. A redescoberta começou em vários lugares. A Poesia
Concreta já pode ser percebida, por exemplo, em Öyvind Fahlström,
que realmente nos deu a primeira versão de um manifesto, em 1953,
mas era uma poesia um pouco barroca, sem a rigidez da Poesia
Concreta que conhecemos. O termo “Poesia Concreta” já havia sido
usado pelo poeta e pintor Jean Arp, em relação à poesia de
Kandinsky (“klänge”, de 1912). Havia, simultaneamente, na Suécia,
Áustria, Alemanha e França, entre outros países, tendências na
direção da Poesia Concreta, sem que uns soubessem o que os
outros estavam fazendo. (Folha, Mais!, 5, 08/12/1996, p.11)

Realmente, investigar, com profundidade, as relações que a Poesia Concreta
estabeleceu em plano internacional é tarefa árdua e longa, que exige do
pesquisador debruçar-se sobre os arquivos de periódicos em bibliotecas
internacionais e, particularmente, nos acervos pessoais dos poetas. Por isso,
entendemos que mapear e estudar as relações crítico-criativas estabelecidas
pelos poetas em seus textos e nas escolhas em relação às traduções é a melhor
maneira de evitar os equívocos já assinalados por Holzhausen, conforme
mostramos anteriormente. No escopo deste trabalho, cumpre-nos, portanto,
apontar algumas dessas relações que a Poesia Concreta estabeleceu com a
Poesia Experimental Portuguesa, uma vez que os poetas portugueses foram,
desde o princípio, adeptos das propostas do grupo concreto brasileiro, embora
tenham optado por um caminho próprio na maioria de suas produções poéticas.
A relevância dos poetas portugueses se deve ainda ao fato de eles terem sido
importantes difusores da nova poesia brasileira na Europa, além de,
posteriormente aos primeiros contatos com os concretos paulistas, haverem
também estabelecido diálogos importantes com outros experimentalistas
brasileiros, em especial com os mineiros.
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Explicar a rapidez com que se alastrou o fenômeno da Poesia Concreta é
realmente difícil, pois o movimento iniciado por Gomringer e pelos poetas
concretos brasileiros logo se multiplicou, estimulando uma variedade de
experimentalismos nos países europeus, nos EUA e no Brasil. Porém é preciso
lembrar que nem todos os movimentos de poesia experimental surgidos naquele
período traziam originalidade nas suas propostas, uma vez que incorporavam
discussões dos movimentos correntes, introduzindo pequenas divergências em
relação àqueles que os antecederam. Exemplo claro, no caso brasileiro, pode
ser visto através das relações divergentes afirmadas pelo Neoconcretismo em
relação ao concretismo, ou da proposta de Praxis, que se estruturou por oposição
à Poesia Concreta. Mas sem toda essa “energia” (para usar uma palavra de
Pierre Garnier), ou sem a vontade de mudança dominante na década de 60, a
rede internacional não se estabeleceria.
São tantos os fatos e tão intrinsecamente relacionados, que Jacques Donguy
escolheu apresentá-los num movimento “espiralado”, em seu estudo
1960-1985 – Une Génération: poésie concrète, poésie sonore, poésie visuelle:
Uma geração. Anos 60/70. A idéia de que a literatura participa do
movimento geral das artes. Ou o conceito de Marshall Mc Luhan,
“exploração verbi-voco-visual”. O círculo de Darmstadt, que reagrupa
Spoerris, E. Williams and C. Bremer. O grupo de Stuttgart em torno
de Max Bense (o autor de “Da Estética”). A revista VOU do Japão.
O grupo de John Cage em Nova York, com Dick Higgins, George
Brecht. Fluxus e Something Else Press. Encontros. Cage encontra
Boulez em 48, e Boulez os poetas concretos brasileiros. Augusto
de Campos dedica a Webern seu “Poetamenos “, concebido como
uma “Klangfarbenmelodie” de palavras como se fossem instrumentos
de sentenças, sílabas, letras, nas quais “os timbres se definem por
um tema gráfico-fonético ou ideogramático”. Redescoberta das
vanguardas históricas dos anos 20, e o mesmo funcionamento
“intermédia”, para retomarmos um termo de D. Higgins. Alguma coisa
que faria pensar no livro dos Novos Artistas de Moholy-Nagy em
1922. (DONGUY, s.d., p.9)13.
(13) Une génération. Les années 60/70. L´idée que la littérature participe du mouvement general des
arts. Ou le concept de Marshall Mc Luhan, “verbi-voco-visual explorations”. Le cercle de Darmstadt, qui
regroupe Spoerri, E. Williams et C. Bremer. Le groupe de Stuttgart autour de Max Bense (l’auteur de “Die
Esthetica”). La revue VOU au Japon. La classe de John Cage à New York, avec Dick Higgins, George
Brecht. Fluxus et Something Else Press. Les rencontres. Cage rencontre Boulez en 48, et Boulez les
poètes concrets brésiliens. Augusto de Campos dédie à Webern sés “Poetamenos”, conçus comme une
“Klangfarbenmelodie” de mots avec comme instruments phrase, syllabe, lettres, dont “les timbres se
définissent par un teme grafico-phonétique ou idéogrammatique”. Redécouverte des avant-gard historiques
des années 20, et le même foisonnement “intermedia”, pour reprendre le terme de D. Higgins. Quelque
chose qui ferait penser à ce “livre des Artistes Nouveaux” de Moholy-Nagy en 1922.
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O modo como Donguy sintetiza o que deveria seguir como uma longa
descrição é bastante interessante, pois os fatos assinalados se sucedem de
maneira mais ou menos sincrônica e entrelaçada, sendo quase impossível uma
cronologia. Por isso, ele realiza uma descrição que utiliza a técnica do
simultaneísmo, evitando a prevalência de um ou de outro grupo ou movimento.
Mas, através desta citação de Donguy, podemos observar que houve a formação
de uma complexa rede em que as poéticas dos anos 60 e 70 influenciaram umas
as outras, mantendo inter-relações.
Embora em seus artigos e manifestos teóricos, o grupo Noigandres
raramente se haver referido à existência de um movimento internacional da Poesia
Concreta14, verificamos seu empenho em situar sua produção poética como parte
de uma grande constelação de poesia inventiva, numa dimensão trans-histórica,
o mesmo acontecendo com a seleção e organização da poesia por eles traduzida.
Isso mostra que os poetas concretos estavam conscientes de que produzir poesia
de vanguarda significa responder criticamente às questões postas presentemente
num plano nacional e internacional. Esse é o teor de um dos artigos publicados
em Teoria da Poesia Concreta, escrito originalmente como introdução a uma
antologia organizada pelo grupo concretista do Ceará, em julho de 1960, intitulado
“Contexto de uma vanguarda”. Neste artigo, Haroldo de Campos justifica o projeto
da Poesia Concreta brasileira como sendo um projeto afinado com o momento
político de modernização do país. Por analogia, o poeta relaciona a criação de
Brasília em pleno centro-oeste à organização de um movimento de Poesia
Concreta no Ceará. Análogo também é o fato de que, nessa comparação, figurase a vanguarda como elemento gerador de desenvolvimento da arte e das
condições sócio-culturais nos eixos periféricos do país. Haroldo de Campos
contrapõe, deste modo, fatores políticos e estéticos, para evidenciar o anacronismo
de um regionalismo à moda romântica, ainda corrente na cultura brasileira. Esse
ponto de vista resultava, segundo Campos, na integração dessas regiões
periféricas a partir de uma conotação exótica. Assim, Haroldo de Campos vê a
organização de um movimento de Poesia Concreta no Ceará como força positiva
(14) A única evidência desse movimento internacional é a organização pelos próprios autores de um
apêndice à Teoria da Poesia Concreta, em que apresentam uma sinopse dos acontecimentos relacionados
à Poesia Concreta, entre os anos de 1952-1965. No prefácio à 2ª edição da Teoria da Poesia Concreta,
os autores chegam mesmo a ironizar historiadores-arquivistas literários apreensivos em recolher
documentos de “subcorrentes” ou “contracorrentes” concretistas, em vez de se dedicarem à leitura dos
poemas ou a investigarem a circulação internacional da Poesia Concreta. Cf. CAMPOS, A., In: CAMPOS,
A. et. al., 1975, p. 5-6.
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na formação de uma consciência crítica em consonância com as grandes
transformações sociais que se operavam na consolidação de um projeto moderno.
A partir de seu texto, podemos verificar que Haroldo de Campos expressa a
utopia que envolvia o movimento concretista e sente que a afinidade do grupo
cearense com a Poesia Concreta paulista é um indício da força desta última, o
que se verifica no seguinte trecho:
Pela primeira vez – e diz-se isto como verificação objetiva, sem
implicação de qualquer juízo de valor – a poesia brasileira é
totalmente contemporânea, ao participar na própria formulação de
um movimento poético de vanguarda em termos nacionais e
internacionais, e não simplesmente em sentir-lhe as conseqüências
com uma ou muitas décadas de atraso, como é o caso até mesmo
do movimento de 22. (CAMPOS, H., In: CAMPOS, A. et al., 1975, p.
152-3)

Neste momento, Campos identifica a “poesia brasileira contemporânea”
como um sinônimo de Poesia Concreta, ou no mínimo, de poesia de vanguarda.
Ao proceder dessa maneira, o autor deseja explicitar que a garantia de ser esta
uma poesia contemporânea resulta de sua capacidade e claro desejo de formular
questões supranacionais. Se, num primeiro instante, sentimos um tom exagerado
em sua formulação, um olhar mais atento nos revela a sintonia de sua teoria com
o ponto de vista de seus pares internacionais. Neste texto, o poeta reafirma ser
um valor para a Poesia Concreta o seu nascimento concomitante no Brasil e na
Suíça, ressaltando que a brasileira nasce da “meditação de conquistas formais
perfeitamente caracterizáveis no âmbito de nossa história poética, como sejam
os poemas-minuto de Oswald de Andrade e o construtivismo poemático de um
João Cabral de Melo Neto (...)” (CAMPOS, H., ibidem, p.153).
Mais do que mera justificativa sobre o nascimento da Poesia Concreta,
importa-nos verificar que, neste artigo, Haroldo de Campos procura situar a Poesia
Concreta simultaneamente como fatos nacional e internacional. Essa mesma
atitude se faz presente no seu ensaio “Poesia Concreta e realidade nacional”,
publicado na revista mineira Tendência (TENDÊNCIA, n. 4, 1962, p.83-106), no
qual o autor também recusa uma poesia fechada numa realidade nacional ou
regional. Em “Contexto de uma vanguarda”, artigo há pouco mencionado, Haroldo
de Campos prepara o caminho do “salto participante”, que será um dos temas do
I Congresso de Literatura, de Assis, em 1961, e depois se desenvolverá, em
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1963, na I Semana da Poesia Nacional de Vanguarda, organizada por Affonso
Ávila em Minas Gerais. Escrito em julho de 1960, como introdução a uma antologia
de Poesia Concreta, do grupo de Fortaleza, e posteriormente publicado em 1963
no Jornal de Letras, do Rio de Janeiro, este é o momento em que Haroldo de
Campos introduz em seus textos críticos o conceito de “redução sociológica”
formulado por Guerreiro Ramos e muito lido por quase todos os poetas brasileiros
de vanguarda.
Baseado nos exemplos teóricos de Guerreiro Ramos para explicar uma
consciência crítica nacional que leva ao desejo de produzir objetos em lugar de
simplesmente importá-los, o poeta de Noigandres forja o conceito de “redução
estética” por analogia à “redução tecnológica”, exemplificado pelo sociólogo.
Desta maneira, Campos irá demonstrar o aspecto “mágico” que levará os artistas
brasileiros da importação de modas à uma poesia brasileira “de exportação”:
Se Guerreiro Ramos pôde até mesmo dar um exemplo de
“redução tecnológica” na indústria automobilística
(caminhões) brasileira, “em que se registra a compreensão e
o domínio do processo de elaboração de um objeto, que
permitem uma utilização do processo de elaboração da
experiência técnica estrangeira”, nós, que não vemos o
poema em sua materialidade com nenhum tipo de liturgia
extra-humana, poderemos dizer – por mais que o paralelismo
caminhões-poemas melindre a sensibilidade dos licornes de
um romantismo poético de tipo idealista (tantas vezes ocultos
sob a capa do realismo mais terra-a-terra) – que a Poesia
Concreta oferece o exemplo de uma “redução estética”, em
que o pensamento poético de determinados autores
estrangeiros (Mallarmé, Apollinaire, Joyce. Cummings,
Pound), nunca antes relacionados num mesmo contexto e
para propósitos definidos, foi posto criticamente em função
das necessidades criativas de uma poesia brasileira, já
pressentidas por alguns de seus mais inventivos precursores
(Oswald, Cabral), apresentando características próprias e
inconfundíveis de formulação do grupo brasileiro, ainda em
face à evolução paralela e até certo ponto comum de um
Eugen Gomringer, e adquirindo assim aquela criadora
validade não só em âmbito nacional, mas como produto
brasileiro de exportação no campo das idéias. (CAMPOS,
H., In: CAMPOS, A. et al., 1975, p. 153-4).

Manifesta-se, aqui, uma argumentação, ao mesmo tempo polêmica e
instigante, sobre as condições materiais (ou sócio-culturais) que, conforme a
opinião do poeta paulista, propiciam o surgimento da Poesia Concreta. “Redução
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estética” funde, de certa forma, conceitos como “antropofagia” e “redução
sociológica”. Ao absorver o pensamento poético dos precursores estrangeiros, a
Poesia Concreta transfere o problema da “formação” para o de “relação”,
esvaziando a questão de qualquer perspectiva substancialista. Este texto procura
ainda explicar o “salto” que a Poesia Concreta representará em relação aos
movimentos poéticos anteriores, além de apresentar os fundamentos de sua
validade nacional e a idéia de superação de limites da desigualdade entre um
país periférico e os desenvolvidos. Em “Poesia Concreta e realidade nacional”,
publicado, em 1962, na revista Tendência, Haroldo retoma este tema ao partir da
hipótese de que a Poesia Concreta teria realizado essa superação. Seu ensaio
conduz-se por essa pergunta central: “Pode um país subdesenvolvido produzir
uma literatura de exportação?”; uma pergunta mediada por essas outras duas:
“Em que medida uma vanguarda universal pode ser também regional ou nacional?
Pode-se imaginar uma vanguarda engajada?”
O objetivo, como se vê, é afirmar o valor da primeira pergunta. Para isso, o
autor, neste ensaio mais desenvolvido que o de 1960, retoma as questões
anteriores, focalizando a teoria da antropofagia oswaldiana, reputando-a como
muito mais séria do que se pensou de início. A idéia de uma poesia de exportação,
sonho de Oswald, teve seu primeiro impulso com a “poesia pau-brasil” e com a
antropofagia, através das quais o poeta modernista propunha a atualização das
letras nacionais. Apesar dos fatores desfavoráveis, como o pesadelo atômico do
segundo pós-guerra e as duras condições de país periférico sul-americano, o
Brasil enveredava por seu processo de industrialização. Mas, no campo da poesia,
havia o retrocesso à “tradição belartística”, ao verso contemplativo, à poesia
vegetativa, onírica e “ingênuo-social”. É a mesma a situação noutras latitudes do
planeta, em que a poesia servia de “carapaça cogumélica” nos tempos do medo
da bomba atômica. E assim surge a Poesia Concreta como instância crítica,
conforme diz o poeta:
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Foi então que se pôs em nosso país – e, com toda a naturalidade,
se pôs pensando em termos internacionais – o problema de uma
nova poesia. Retomava-se a intimação sem precedentes de Oswald:
por uma poesia de exportação. E em que condições? Nas condições
criadas por uma nova visada redutora, por um novo rasgo
antropofágico. Redução estética, direi, e já agora abono-me do jargão
mais conspícuo da sociologia. Um sociólogo alistado, da acuidade
de Guerreiro Ramos, descreve o processo, que é reversível à
problemática artística: forma-se, em dadas circunstâncias, uma
“consciência crítica”, que já não mais se satisfaz com a ‘importação
de objetos culturais acabados’, mas cuida de ‘produzir outros objetos
nas formas e com as funções adequadas às novas exigências
históricas’; essa produção não é apenas de ‘coisas’, mas ainda de
‘idéias’ (A redução sociológica). (CAMPOS, H. In: Tendência 4, 1962,
p. 85).

Em seguida, no mesmo artigo, Haroldo contrasta a situação brasileira com
aquela vivenciada por Gomringer na Suíça, co-lançador do movimento da Poesia
Concreta: “... Eugen Gomringer, cuja ortogonalidade minimizada, para qualquer
observador com um pouco de atenção, era perfeitamente ‘suíça’ perante o
barroquismo visual das produções do grupo brasileiro.” (Ibidem, p. 86). De certa
forma, a análise de Holzhausen corrobora a afirmação de Haroldo, quando mostra
que
O isolamento da Suíça, decorrente da assumida neutralidade política
pós-39, gera um sentimento de irrelevância do país, camuflada pela
propagação das idéias de bem-estar, estabilidade econômica e de
sucesso político da sua sociedade. No Brasil, o isolacionismo
geográfico contribui, de certo modo, para o acúmulo de capital da
classe industrial em ascensão, impossibilitada pelas contingências
mundiais a dar vazão ao consumo desenfreado. De outro lado, o
sentimento de irrelevância que, a exemplo da Suíça, também se
manifesta nos países latino-americanos é, contudo, uma constante,
decorrente da própria situação geográfica e da eterna faceta de
país-colônia. (HOLZHAUSEN, 1996, p. 108)

Sobre o papel de abertura estética e de liberdade, há também uma afirmação
interessante da autora, quando descreve a situação de acomodação vivenciada
pela literatura alemã no início dos anos 50, momento em que uma geração de
jovens escritores alemães conhecem as “Konstellationen constellations
constelaciones” de Gomringer:
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Para uma ala jovem de escritores alemães, a técnica que o poeta
suíço-boliviano utiliza para a estruturação destes poemas, assim
como o resultado obtido, revelam um “Akt der Befreiung” (ato de
libertação), um vôo libertador tanto do escritor quanto da palavra,
como a tende na época, o crítico e poeta alemão Helmut
Heissenbüttel (In: Gomringer, 1969, p. 13), descerrando uma outra
perspectiva de atuação para os jovens poetas da República Federal
da Alemanha. (HOLZHAUSEN, 1996, p. 108).
Por fim, dirá Haroldo de Campos: a Poesia Concreta exportou-se: é produzida
no Japão (Kitano Katue), na Islândia (Diter Rot), e é discutida em Munique,
Stuttgart ou Berlim. Carlo Belloli apresenta mostra de publicações do movimento
brasileiro. Na Espanha, Manuel Calvo realiza exposição com obras dos
concretistas brasileiros. (Cf. CAMPOS, H. In: Tendência, 4, 1962, p. 87)
Como sabemos, o início do movimento internacional da Poesia Concreta se
dá com o encontro de Décio Pignatari com Eugen Gomringer, em fins de 1955. O
poeta suíço-boliviano era, então, secretário de Max Bill, na Escola Superior da
Forma, em Ulm. Esta ligação com Gomringer, assim como com outros poetas,
músicos e artistas plásticos afinados com a arte concreta, estimularia uma
discussão mais aprofundada dos problemas de criação e criaria as condições
para surgimento do concretismo no plano internacional. Ao mesmo tempo em
que o conhecimento sobre as práticas experimentalistas em curso se aprofunda,
a Poesia Concreta torna-se progressivamente um fenômeno complexo, pois ela
exerce uma forte influência sobre outras práticas do experimentalismo e acaba
por também transformar, ao longo do tempo, as propostas de Gomringer e dos
brasileiros. Mas essas transformações são também decorrentes do modo como
cada poeta, ou grupo, chegou ao concretismo.
Segundo Solt (1970), Eugen Gomringer se tornou um “poeta concreto” por
via da “arte concreta”, resultado de sua insatisfação com o “velho” modo de
escrever poemas, e com a “obrigação” de seguir os passos de T. S. Eliot e Gottfried
Benn, que foram moda depois da guerra. Arno Holz, poeta prussiano oriental
(1863-1929), tornou-se então referência para Gomringer, pois Holz havia buscado
um “ritmo natural”, divorciado do metro tradicional e do simbolismo. Para Eugen
Gomringer, Holz passou, então, a representar “a liberdade de interferir no arranjo
da linguagem e, mais do que isso, ele se preocupou, quase como nenhum outro
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poeta alemão, com cada particularidade no arranjo visual da escrita e na sua
organização sonora.” (SOLT, 1970, p.8)15.
A partir de 1951, Gomringer escreve um conjunto de poemas que depois
chamou “constelações”. O primeiro poema do conjunto foi publicado em 1953,
centrado especialmente nas palavras “avenidas”, “flores” e “mujeres”, e na
conjunção “y”:
Ciudad
avenidas
avenidas y flores
flores
flores y mujeres
avenidas
avenidas y mujeres
avenidas y flores y mujeres y
un admirador
(GOMRINGER. Apud SOLT, 1970, p.90)
Ao ler este poema, é preciso que o leitor contemporâneo conheça o contexto
de sua criação, pois, como dissemos anteriormente, era um momento em que o
verso simbolista e o metro tradicional possuíam ainda força na literatura suíça (e
na alemã), onde a moda literária era escrever como Eliot. Assim, a idéia que
orienta esse poema está próxima daquela que Gomringer colhe em Holz, isto é,
uma liberdade rítmica e de arranjo da linguagem, mas com uma rigorosa
contenção expressiva, já tendendo para a espacialização do texto. As chamadas
“constelações” partem de um pensamento criativo em termos de “cluster”, isto
é, um procedimento de linguagem que leva em conta os processos de
condensação e simplificação da língua, tal como ele diz no manifesto “Do verso
à constelação” (1953): “A constelação é o mais simples tipo possível de
configuração na poesia que tem por unidade básica a palavra, ela inclui um grupo
de palavras como se estivesse reunindo estrelas para formar um
agrupamento. ”16 (Apud SOLT, 1970, p. 67). Para Holzhausen, já se explicita

(15) “the freedom to interfere with the arrangement of language, and even more so, that he concerned
himself, like hardly any other German poet, with every minute particular both in the visual arrangement of
script and in the organization of sound”.
(16) “The constellation is the simplest possible kind of configuration in poetry which has for its basic unit
the word, it encloses a group of words as if it were drawing stars together to form a cluster”.
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neste poema os princípios da matemática aplicados à construção poética. A autora
assinala a seleção das palavras-base, constituídas por 2, 3 e 4 sílabas ou 6, 7 e
8 letras, a disposição dos três lexemas em ordem alfabética no poema e o destaque
do quarto substantivo (admirador), composto por 4 sílabas, mas com nove letras,
introduzido isoladamente na última estrofe. Além disso, acrescenta a autora que
essas palavras são fixadas por um processo de fotomontagem eisensteiniana
em pequenos quadros seqüenciais, em ordem decrescente/crescente a partir do
número de letras das palavras, adquirindo, por isso, um ritmo ondulante. (Cf.
HOLZHAUSEN, 1996, p. 146).
A gramática reduzida e as possibilidades combinatórias de palavras e
ritmos percebidas no poema chamam a atenção, além dessa progressão aritmética
assinalada por Holzhausen. Com relação aos poemas escritos em espanhol,
Gomringer justifica sua opção, afirmando que este é seu idioma nativo, pois
nasceu na Bolívia. Esta é uma afirmação relevante, pois o poeta entende a Poesia
Concreta demanda uma “fundação mais profunda”. Fica evidente, portanto, que,
sendo relativamente fácil experimentar com letras e um pequeno arranjo de
palavras, o trabalho que o poema realiza sobre a linguagem será mais eficiente
quanto mais sólidas forem as bases de seu conhecimento lingüístico. Dadas
todas as informações de Holzhausen a respeito das “constelações” e as
concepções de Gomringer sobre o poema concreto, notamos que não houve
nenhum salto brusco no desenvolvimento da teoria presente no Manifesto “Do
verso à constelação” para aquela que fundamentou a redação do “Manifesto da
Poesia Concreta”. Muitos elementos que caracterizaram as suas primeiras
constelações estão também presentes em sua produção “concreta”. Ele continua
mesmo designando, às vezes, sua produção como “constelação” poética. A razão
de haver adotado o nome “Poesia Concreta” se deveu basicamente ao desejo de
criar um movimento internacional, num diálogo teórico e crítico que se iniciava
no contato com os brasileiros. Em seu encontro com Décio Pignatari, chegaram
a pensar em uma “Antologia Internacional de Poesia Concreta”, para a qual o
seu manifesto serviria como introdução. Esta Antologia, entretanto, parece não
ter sido publicada, conforme as informações de Mary Ellen Solt

17

.

(17) A concordância de Gomringer com o nome “Poesia Concreta” aparece documentada num pequeno
trecho de carta destinada a Décio Pignatari, incluído na edição Teoria da Poesia Concreta (Cf. CAMPOS,
A. et. al., 1975, p.194).
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Lendo os manifestos publicados por Gomringer e os textos teóricos escritos
pelos brasileiros, observamos a grande afinidade entre as idéias dos autores,
como, por exemplo, a valorização da palavra explorada tipográfica e
espacialmente, refletindo a preocupação de não se restringir ao verbal. Essa é
uma característica marcante do primeiro momento da Poesia Concreta, mas ainda
é fundamental na produção poética de Gomringer, assim como na de Haroldo de
Campos. É também um primeiro passo para o desenvolvimento de uma poesia
intersemiótica, momento em que poetas como Augusto de Campos, Décio Pignatari
e outros passam a entrelaçar o código verbal e o não-verbal. No manifesto “Do
verso à constelação”, de 1953, Gomringer já enfatiza o aspecto lúdico de sua
poesia condensada, em que a palavra se deixa imprimir sobre a mente como
uma pintura. Propõe, assim, uma poesia em que a dimensão espacial e o arranjo
do código são determinantes para o poeta e para o leitor. Este último capta a
idéia de jogo e participa. (Cf. SOLT, 1970, p.67). Neste sentido, podemos assinalar
uma afinidade sincrônica entre os projetos brasileiro e europeu, lembrando a
publicação da série “Poetamenos” de Augusto de Campos, também ocorrida em
1953. Nesses seus famosos poemas em cores, Augusto almeja um método de
composição à maneira da “melodia de timbres”, sugerido pelo exemplo da música
serial de Webern. Uma outra imagem que ele utiliza para essa série poética é a
comparação dos poemas com os fotogramas: “mas luminosos, ou filmletras, quem
os tivera” (Cf. CAMPOS, A., In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p. 15). Para sintetizar,
poderíamos também lembrar um artigo que Décio Pignatari publicou em 1950,
intitulado “Sobre poesia oral e poesia escrita”, em que defende a idéia de que o
“canto” do poeta moderno não pressupõe mais um auditório, por isso ele teve
que moldar o papel ao seu canto, utilizando todos os recursos gráficos e
tipográficos para realizar a transposição do poema oral. (PIGNATARI, In:
CAMPOS, A., 1975, p. 11).
Já no manifesto “Concrete Poetry”, de 1956, Gomringer opõe a Poesia
Concreta à poesia tradicional corrente, distinguindo-a em três aspectos: o aspecto
visual, os elementos de informação e de comunicação e o caráter internacional
ou “supranacional” da Poesia Concreta. O primeiro aspecto trata, obviamente,
da substituição do verso linear por uma configuração estrutural e espacial do
poema, em que sua forma visível seja idêntica à de sua estrutura. O segundo
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aspecto está relacionado à problemática da comunicação no poema concreto, já
que as informações estéticas do poema são reveladas por sua configuração
estrutural, isto é, em sua forma concisa e não velada de linguagem. Com relação
ao terceiro aspecto, Gomringer justifica a sua crença de que a Poesia Concreta
poderia realizar a idéia de uma “poesia universal”, em virtude do poliglotismo
que toma os poetas afinados com o movimento:
Este poliglotismo intencional poderá permitir que algumas
línguas vivas entrem em contato uma com a outra, como
numa festa, por exemplo, ou em um vôo, onde pessoas de
diferentes experiências, habilidades, idiomas e aparências
externas podem ser observadas. Então nós também levamos
em conta a poesia de dileto moderna, que sabe que o dialeto
representa o arquivo lingüístico fora do qual podem ser
ganhas formas individuais e experiência lingüística
fundamental.18 (Apud SOLT, 1970, p, 68)

Essa idéia de uma poesia que converge para uma linguagem universal
não aparece evidenciada na teoria da Poesia Concreta brasileira. Porém, os
concretos buscavam a construção de uma poesia “objectal”, como queria Haroldo
de Campos, isto é, uma poética constituída por linguagem isomórfica
ideogramática. Neste sentido, suas formulações contribuem para a tese proposta
por Gomringer de uma “poesia supranacional”. Em suas produções poéticas,
há , também, inúmeros exemplos de poemas que exploram palavras de outros
idiomas, as quais, em razão da articulação imagética, semântica, sonora e das
possibilidades de combinação e de arranjo, alcançam maior rendimento expressivo
e exploração do código verbal como a linguagem que ele é (não como língua
nacional). A título de exemplo, citamos os trabalhos dos brasileiros Augusto de
Campos (com a série “equivocábulos”), Décio Pignatari (LIFE e os ideogramas
verbais), Pedro Xisto, dos poetas de Poema-Processo, ou o do poeta português
Melo e Castro, com textos como “Space Time”, de seu livro Visão Vision (1972).
Nestes casos, a língua portuguesa parece-nos friccionar com o inglês, com o

(18) “This intentional polyglotism shall bring some living languages into contact with each other as at a
party, for instance, or on a flight people from different backgrounds, abilities, and languages as well as
outward appearances can be observed. Therefore we also take into consideration modern dialect poetry
knowing that dialects represent the linguistic storehouse out of which individual forms and fundamental
linguistic experience can be won.”
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espanhol ou com o francês, conforme podemos verificar nos três exemplos a
seguir:
Exemplo 1 – Décio Pignatari (PIGNATARI, 2004, p. 127; 195)

Nesses poemas de Pignatari, chama a atenção a escolha do espanhol
provavelmente motivada pelo fato de que as três palavras do poemas contêm o
mesmo número de sílabas e de letras, além de se constituírem pela similaridade
sonora. A diferença semântica surge da oposição marcada principalmente pelas
vogais “o”, “a” e “e”, conforme se observa no primeiro bloco vertical. Assim, entre
“hombre” (homem) e “hembra” (fêmea, mulher), interpõe-se “hambre” (fome). A
leitura surge da disposição topológica das palavras nos três blocos verticais, de
modo a percebermos que a união amorosa é movida pela fome (hambre), entre
apetite e saciedade. Assim como o espanhol foi a língua dúctil para esse projeto
lírico, o inglês permite o jogo em “Homem/woman”, no qual o poeta constrói um
ideograma a partir da sombra espelhada da palavra portuguesa “homem”. Sob a
forma de um anagrama, surge a palavra “woman” (mulher). A organização textual
põe ainda em evidência, a partir do fragmento final do anagrama (ou parte inicial
da palavra “woman”), a palavra “men”, plural de “man”, e que configura parte do
radical da palavra “homem”.
Exemplo próximo desse poema de Pignatari, é “Epithalamium”, de Pedro
Xisto, no qual se fundem, na mesma estrutura, as palavras “He” e “She”, com o
grande S evocando a serpente. O poeta, que não se integrou ao movimento da
Poesia Concreta logo no início, a ela aderiu em fins dos anos 50, talvez até
mesmo por seu gosto e interesse pela poesia sintética do haikai. Eis o poema:
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Exemplo 2 – Pedro Xisto(In: SIMON & DANTAS, p. 62):

Trata-se de um poema
facilmente compreendido por
qualquer

leitor,

independentemente de dominar
o inglês ou o português, sem
precisar necessariamente da
chave léxica, que dá indícios dos
seus elementos e da sua
intenção criativa, conforme se
pode verificar em: “he = ele; & =
e; She = ela; S= serpens; h =
homo; e = eva”. O título, legível
em latim ou em grego, também
funciona como índice de abertura
textual, além de oferecer ao leitor,
num poema conciso, a súmula do
pecado original,

marca da

história ocidental.
Vale a pena ainda enunciarmos dois outros exemplos, um dos
“equivocábulos” de Augusto de Campos e o poema “Space time”, de Melo e
Castro.

Exemplo 3 – Augusto de Campos (CAMPOS,
2001, p. 179)

Esta é a quarta seqüência do poema, que
começa com “oeil”. Depois há outras duas. Fica
evidente a exploração de similaridades
sonoras e a combinação-jogo entre palavras
de três e quatro letras. A primeira, com quatro,
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é comprimida de modo a criar uma dupla ilusão: assemelhar-se às outras em
número e permitir o distanciamento dos grupos de letras de modo a sugerir o
pronome “il” dentro de “oeil” (olho). “Feu” e “jeu” deixam entrever o pronome “eu”
em português. Mas “feu” pode significar “fogo” e, figurativamente, “entusiasmo”,
“ardor”, significações que podem jogar com “oeil” (olho). Porém, pode ainda
significar “defunto falecido há pouco”, uma significação possível de se associar a
“il” ou “eu”, respectivamente em “oeil” “feu” - palavras que a língua cotidiana faz
desaparecerem umas sob as outras. “Jeu” remete a jogo, mas o olhar de quem
joga com a ilusão do trompe-l’oeil consegue perceber a reduplicação existente
na palavra “je” e “eu”, cuja significação é correspondente nas duas línguas. Nesta
quarta seqüência, fica evidente que o poeta movimenta as palavras umas sobre
as outras, sugerindo uma superposição e quase fusão das letras, como se vê por
sua disposição topológica na página. Assim, na sexta seqüência, veremos as
letras “y” e “f” superpostas em fusão quase completa, a sugerirem simultaneamente
duas palavras “yeux (plural
de olhos) e “feux”. Esse
“jogo”

torna-se

bem

interessante porque nos
faz decalcar as palavras, e
às vezes friccionar os
idiomas para além de suas
peculiaridades culturais
específicas. Assim, a
poesia surge aqui do atrito
da língua e das palavras,
que provoca as centelhas
visuais pela habilidade do
jogo, do qual o leitor
participa.
Exemplo 4 – “Space time”
-E. M. de Melo e Castro
(MARQUES & CASTRO,
1973, p. 63):

102

Neste poema de Melo e Castro, a língua portuguesa e a inglesa
partilham simultaneamente a mesma configuração espacial. Embora o título esteja
em inglês, as duas palavras que o compõem têm suas letras estilhaçadas e
dispersas na página em branco. Elas se reduplicam pelas diferenças de tipografia
e organização bilíngüe do poema. O objetivo do poeta não foi propor um poema
em tradução bilíngue. Nele, as duas línguas formam um todo, pois se trata de um
poema que se configura pela junção de dois idiomas. Neste caso, é um
procedimento diferente daqueles adotados pelos poetas brasileiros, que optaram
por compor um poema noutro idioma, ou de extrair relações idiomáticas a partir
de uma palavra, como fizeram Augusto de Campos e Décio Pignatari, explorando
possibilidades ideogramáticas. Aqui, Melo e Castro parece explorar a fusão
espaço-tempo, tema caro às vanguardas dos anos 60. Com isso, ele instaura
procedimentos derivados da espacialização que levam: a) à sugestão fisionômica
do caligrama, pois as palavras parecem sugerir os movimentos de translação e
rotação dos astros, de modo que, apesar da impressão de desordem e da
disposição caótica das palavras, elas se revelam mobilizadas por uma força
gravitacional; b) à sugestão de uma engrenagem que roda sobre si mesma, mas
que realiza movimento conjugados com outros que estão fora e (paradoxalmente)
dentro daquele mesmo espaço e tempo. Portanto, para que essa idéia de
movimento se realize e possa sugerir conceitos como o encontro de culturas ou
das suas diferenças dentro do cosmo, o poema não segue a espacialização,
conforme os mesmos princípios de visualidade estrutural e da composição
matemática, postos em voga pela Poesia Concreta dos brasileiros e de Gomringer.
O poema privilegia a funcionalidade do visual, o que potencializa seu
desenvolvimento. Por isso, ele parece mais próximo da visualidade proposta pelos
surrealistas portugueses, também presentes na Antologia da Poesia Concreta
Portuguesa, organizada por José Alberto Marques e Melo e Castro, pois, de
certa forma, o texto de Castro alia intuição e funcionalidade.
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Além dessas questões abordadas na leitura desses quatro poetas, com
que procuramos demonstrar alguns caminhos da construção de uma poética
supranacional, lembramos a afirmação de Pedro Reis, que considera serem a
despersonalização e a própria inserção da Poesia Concreta num movimento
internacional argumentos que favorecem a tendência de interpretá-la como
“supranacional”. (Cf. REIS, 1998, p.43-54). Embora seja, atualmente, uma
estratégia vulgarizada na criação poética, a utilização de termos plurilíngües na
composição foi um dos expedientes muito utilizado pela Poesia Concreta,
evidenciando seu desejo de uma linguagem supranacional.
Há ainda outros aspectos do Manifesto “Poesia Concreta”, de Gomringer,
em que percebemos muita afinidade com o grupo brasileiro. Por exemplo, no
artigo “Poesia Concreta”, escrito por Augusto de Campos em 1955, verificamos
que o autor destaca a preponderância da “estruturação ótico-sonora irreversível
e funcional” do poema. Este seria um aspecto-chave. Porém, enquanto Gomringer
se dedica a explicar essa nova funcionalidade do poema, Augusto de Campos
procura demarcá-la numa tradição inventiva. Assim, como etapa importante de
um processo de consciência que culmina na Poesia Concreta, Augusto retoma
as formulações de Sartre sobre a relação próxima entre a poesia e as coisas,
radicalizando essa discussão ao estabelecer relações entre os processos de
representação na linguagem e a estrutura dinâmica “verbivocovisual”, conforme
a definição de Joyce. Da espacialização visual proposta por Mallarmé e da técnica
da “narração simultânea”, de Joyce, Augusto passa ao método ideogrâmico de
Pound na composição de Os Cantos, e daí às experiências de E. E. Cummings,
que desintegrou as palavras “para criar com suas articulações uma dialética
olho e fôlego, em contato direto com a experiência que inspirou o poema”
(CAMPOS, A., In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p. 34). Na poesia brasileira, Augusto
destaca a formulação de Haroldo de um “concreto barroco”, resultante de um
trabalho centrado na metáfora e em outros recursos imagéticos, como a ênfase
na visualidade. Assim, ao estabelecer esse percurso, Augusto de Campos mostra
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que a Poesia Concreta não pode ser caracterizada apenas pelo uso de
procedimentos que já apareciam historicamente antes que sua teoria fosse
formulada. O que diferencia a Poesia Concreta é o modo de conjugar todos esses
fatores na criação poética, evidenciando também suas relações críticas com essa
linhagem inventiva. Na poesia inicial dos poetas do concretismo brasileiro, já é
possível encontrarmos marcas de uma “evolução” formal e teórica que irá
desencadear o movimento de meados dos anos 50. Isso se dá, por exemplo,
com o poema “A prostituta e o jogral” (1949), de Décio Pignatari, que utiliza
procedimentos característicos de uma etapa pré-concreta, com uso de cortes,
tmeses, “palavras-cabide”, embora ainda atrelados à temática do poema.
A coincidência maior entre os manifestos suíço e brasileiro se faz,
entretanto, mais aparente na prevalência do aspecto visual do texto que o obriga
a buscar uma linguagem isomórfica. Isso se evidencia na leitura desta declaração
de Gomringer: “Esta é uma questão da estrutura lingüística exposta, e a forma
visível da Poesia Concreta é idêntica à sua estrutura, como é o caso da
arquitetura.”19 (Apud SOLT, Op. cit. p.67)
Na verdade, neste princípio de constituição de um movimento internacional,
os textos teóricos e manifestos dos grupos que dialogavam entre si, parecem
mais “amarrados”. A diferença só apareceria mesmo com o tempo, pois Gomringer
manteve-se sempre fiel aos princípios behavioristas e/ou gestálticos da
composição, por aproximação com a matemática.
No final dos anos 50 e início dos 60, existe, entretanto, uma aproximação
forte no que diz respeito ao princípio estrutural isomórfico, através do qual
pretendem os poetas que a poesia comunique apenas sua própria estrutura.
Este é, em síntese, o tema do artigo “Poesia Concreta – linguagem e
comunicação”, de Haroldo de Campos, publicado originalmente entre abril e maio
de 1957. Neste artigo, Haroldo, referindo-se às relações palavra-coisa,
(19) This is a matter of bare linguistic structure, and the visible form of concrete poetry is identical to its
structure, as is the case with architecture.
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obscurecidas pela lógica aristotélica, entende que o poema concreto “agride
imediatamente, por todos os lados, o campo perceptivo do leitor que nele busque
o que nele existe: um conteúdo-estrutura.” (CAMPOS, H., In: CAMPOS, A. et al.,
1975, p. 81). Esse modo de conceber a palavra como objeto traz para o poema
as virtualidades da comunicação não-verbal, além de permitir uma ruptura com
os fundamentos da lógica discursiva:
Rejeitando o ordenamento lógico discursivo, abrindo-se às
sugestões do método ideogrâmico de compor, que é do tipo
analógico e não do tipo digital, lança-se a Poesia Concreta à
fascinante aventura de criar com dígitos, com o sistema
fonético, uma área lingüística não-discursiva, que participa
das vantagens da comunicação não verbal (maior
proximidade das coisas, preservação da continuidade da ação
e da percepção), sem, evidentemente, mutilar o seu
instrumento – a palavra – cujos dotes especiais para “exprimir
abstrações, comunicar interpolações e extrapolações, e tornar
possível o esquadrinhamento de amplos aspectos de eventos
e idéias diversificadas em termos compreensíveis” (Ruesch
e Kees) não são desprezados, antes utilizados em proveito
da totalidade comunicativa criada.” (CAMPOS, H., Ibidem, p.
82-3)
Embora resultante de procedimentos diversificados, de acordo com a
perspectiva adotada pelos poetas que produziram poesia de vanguarda nos anos
50 e 60, a visualidade foi um aspecto que demonstrou unanimidade entre as
várias correntes coexistentes. Seja nos manifestos ou na criação poética de
Gomringer e do grupo de brasileiros em torno da revista Noigandres e de outras
vertentes do experimentalismo brasileiro, seja na proposta da Poesia Experimental
Portuguesa, há sintonia dos poetas nas questões criativas, ao exporem a
necessária rejeição ao verso linear, tradicional, em favor de uma leitura mais
aberta do texto. Assim sendo, torna-se possível a leitura em múltiplas direções,
além de seus textos evidenciarem a aproximação entre poesia e outros domínios
artísticos, científicos, tecnológicos com atenção para a tipografia, etc. Dessa
maneira, as décadas de 50 e 60 assistem a uma radicalização das propostas
futuristas (em especial as do futurismo russo) e dadaístas, através da
desintegração da sintaxe e da palavra em favor de uma sintaxe espacial, da
antidiscursividade do poema (valorizado como estrutura), da ênfase no aspecto
material da linguagem, do poema como objeto, isto é, do isomorfismo forma-
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conteúdo, e da aproximação palavra-coisa como forma de questionar a tradição
aristotélica da escrita.
Ao verificarmos que há em determinados períodos históricos a atuação de
uma força maior que a vontade pessoal dos poetas, não é conveniente ficar
discutindo se há ou não pioneiros na abertura de uma frente criativa. A formulação
dessa frente decorre, em certa medida, da consciência de que era necessária
uma linguagem nova. Esta consciência pode ter colocado os brasileiros e
Gomringer como protagonistas nesta formulação de âmbito internacional. Mas
essa formulação é, em certa medida, decorrente de suas preocupações criativas,
da consciência de que era necessária uma linguagem nova. Isso parece ser
sempre desconsiderado na atividade da crítica brasileira, em particular, mas
observável também em outras latitudes, o que transforma a discussão sobre a
literatura de invenção numa mera questão de competição. Assim, boa parte dos
escritos brasileiros sobre o concretismo está muito mais preocupada em retirar
dos poetas paulistas a primazia de haverem sido eles os primeiros a lograrem
uma poética de exportação, ao invés de averiguar em que base se deu o
intercâmbio internacional dessas poéticas.
Essa discussão aparece, por exemplo, numa entrevista realizada por
Jacques Donguy com Haroldo de Campos, em São Paulo, durante o mês de
maio de 1992, ocasião de lançamento de suas Galáxias. Donguy quer saber se o
poeta brasileiro conhecia o “Manifesto para a Poesia Concreta” que Öyvind
Fahlström publicou em 1953:

JD - A propósito dos manifestos, o de Öyvind Fahlström,
que reli com precisão, não assinala qualquer contato com
os brasileiros, embora ele tenha nascido em São Paulo e
passado sua infância na cidade.
HC – (...) Ele foi precisamente um pintor com interesses
poéticos e seu manifesto está ligado à pintura e
demasiadamente influenciado pelo surrealismo. Foi
exatamente o oposto da Poesia Concreta, que tomou posição
contra o surrealismo, contra o automatismo psíquico. Naquele
momento, já havia o manifesto de Pierre Schaeffer sobre a
música concreta, onde a palavra “concreto” tinha uma
acepção totalmente diferente, porque Schaeffer chamou
concreta aquela música por causa dos ruídos naturais. (...)
Para nós, o termo concreto, mesmo quando utilizado em
referência à música, devia cobrir um campo muito mais amplo,
compreendendo não somente o “brutisme” de Schaeffer, mas
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a música experimental de Boulez, de Stockhausen, das
7disciplinas de Webern, do serialismo pós-weberniano20. (Cf.
DONGUY, Entretien, 1992, p. 380-1).

Haroldo de Campos aponta com propriedade certa influência surrealista
e mesmo dadaísta no Manifesto da Poesia Concreta, de Fahlström (Cf. SOLT,
1970, p.74-78). Há até mesmo uma dicção fortemente metafórica no texto do
poeta sueco-brasileiro, principalmente quando procura, num texto antidiscursivo
e sintético, opor-se à moda literária dominante. O aspecto “intuitivo” manifestase numa abordagem dos problemas simbólicos da linguagem, que se resvalam
no “mito” e na “dessistematização” da linguagem, promovida, também, pelos
surrealistas. Vê-se, ainda no Manifesto, que Fahlström está atento às experiências
da música de Schaeffer e dos poetas letristas franceses (estes rejeitados pelos
concretos). Fahlström, todavia, apesar de valorizar o aspecto simbólico das
palavras, defende a idéia da poesia criada como “estrutura”. O autor sueco
acredita, portanto, que uma série de problemas da criação poética contemporânea
estaria resolvida:
A poesia não só pode ser analisada mas também criada
como estrutura. Não só como estrutura que enfatiza a
expressão do conteúdo da idéia, mas também como estrutura
concreta. Diga adeus para todos os tipos de problemáticas
relativas a arranjos ou desarranjos particulares, psicológicos,
contemporâneos, culturais ou universais. É certo que palavras
são símbolos, mas não há nenhuma razão para que poesia
não possa ser experimentada e criada na base da língua
como material concreto.21 (Apud SOLT, 1970, p. 75)

(20) “- J.D. A propos de manifestes, celui d’Öyvind Fahlström, que j’ai relu avec précision, ne signale
aucun contact avec Brésiliens, bien qu’il soit né à São Paulo et ait passé son enfance dans cette ville.
- HC – (..) Il a été très exactement un peintre avec des intérêts poétiques, et son manifest lié à la peinture
et très influencé par le surréalisme. C’etait justement le contraire de la poèsie concrète qui a pris position
contre le surréallisme, contre l’automatisme psychique. A ce moment-là, existait déjà le manifeste de
Pierre Schaeffer sur la musique concrète, où le mot “concret” a un acception tout à fait différente, parce
que Schaeffer appelait concrète cette musique à cause des bruits naturels.
(...) Pour nous, le terme concret, même quand il est utilisé en réference à la musique, devait couvrir un
champ plus large comprenant no seulement le brutisme de Schaeffer, mais la musique expérimentale de
Boulez, de Stockhausen, des disciples de Webern, des sérialistes post-weberniens (...)”.
(21) Poetry can be not only analyzed but also created as structure. Not only as structure emphasizing
the expression of idea content but also as concrete structure. Say good-by to all kinds of arranged or
unarranged private, psychological, contemporary, cultural or universal problematics. It is certain that
words are symbols, but there is no reason why poetry couldn’t be experienced and created on the basis of
language as concrete material.
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Não podemos negar que Fahlström problematiza a linguagem num sentido
aproximado ao do grupo brasileiro e de Gomringer. Todos esses poetas defendem
a renovação da poesia e da linguagem a partir de uma livre experimentação,
tendo em comum a concepção do poema pelo princípio estrutural. Deve-se,
entretanto, lembrar que tanto Gomringer quanto os concretos brasileiros não
tinham qualquer informação sobre o poeta sueco Öyvind Fahlström. Por outro
lado, é curioso o fato de que ele nasceu em São Paulo e ali viveu sua infância,
embora não se tenha registro de sua ligação com a cultura de língua portuguesa.
A América do Sul é também lembrada pelo fato de que Gomringer nasceu na
Bolívia e, apesar de compor principalmente em alemão e em inglês, seus primeiros
poemas das “Constelações” celebram sua língua nativa, como o poema “La
ciudad”, citado anteriormente.
Aos poucos, o nome “Poesia Concreta” e o conhecimento de suas linhas
gerais vão se alastrando e estimulando poetas de várias partes do mundo a
organizar seus movimentos e a se juntar ao projeto internacional. Gomringer foi,
inicialmente, o principal divulgador da Poesia Concreta brasileira, publicando
suas produções na Europa e estabelecendo a poesia dos brasileiros como parte
deste projeto. O mesmo fizeram os poetas concretos de Noingandres no Brasil,
ainda que não tenham publicado nenhum estudo de maior fôlego e mais
sistematizado sobre a poesia de Gomringer. Entretanto, menciona-se sempre
em vários artigos escritos pelo grupo, pondendo-se destacar o ensaio “Poesia de
vanguarda brasileira e alemã”, do livro A arte no horizonte do provável, em que
Haroldo analisa com mais atenção a existência de uma afinidade teórica e criativa
entre as vanguardas brasileira e alemã.
Algumas realizações, como o “Symphosophia de Yale”, ocorrido em abril
de 1995 nos EUA, cujo objetivo era homenagear os poetas de língua portuguesa
(de Brasil e Portugal) que desempenharam um papel importante como inovadores
da poesia experimental dos anos 50 e 60, permite-nos compreender o significado
da Poesia Concreta no cenário internacional. Intitulado “Experimental – visual –
concrete poetry – Avant-Garde Poetry since the 1960s”, o livro resultante do
simpósio de Yale nos oferece a possibilidade de verificar o valor da Poesia
Concreta no desenvolvimento da história literária internacional, bem como da
teoria das poéticas experimentais de meados do século vinte ao presente. Partindo
de um olhar retrospectivo e critico dos anos 90, o simpósio teve um caráter
internacional, com a participação de poetas, pintores, “performers”, artistas
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gráficos e críticos da Europa e das Américas. Dentre os depoimentos, vale
destacar o de Elizabeth Walther-Bense, que relembra os contatos estabelecidos
entre Haroldo de Campos e Max Bense, iniciados a partir de julho de 1959, quando
Haroldo esteve em Stuttgart. Naquele momento, Max Bense já conhecia a Poesia
Concreta, pois ele também fora professor-visitante na Escola Superior da Forma,
em Ulm. Ali conheceu Gomringer, por volta de 1954, através de quem teve acesso
aos textos poéticos e críticos de Bense. Elizabeth Walther-Bense revela que o
contato entre Haroldo e Max Bense foi frutífero para ambas as partes. Em setembro
de 1959, Haroldo enviou-lhe um pacote postal, contendo livros, fotografias, jornais,
revistas e um disco com seus poemas, entre outros documentos. Este material
serviu para a organização de uma exposição, realizada, ao fim daquele inverno,
na University Gallery. Em seguida, publicou-se um pequeno catálogo com os
textos de Augusto e Haroldo de Campos, Ronaldo Azeredo, Gerhard Rühm,
Helmult Heissenbütell, Eugen Gomringer, Claude Shannon, Francis Ponge e Max
Bense. Segundo Walther-Bense, essa foi a primeira Exposição de Poesia Concreta
na Alemanha. Em 1961, Max Bense esteve pela primeira vez no Brasil a convite
do governo brasileiro, por empenho de Haroldo. Aqui o casal conheceu Brasília,
alguns outros membros da Poesia Concreta, o grupo Ruptura, João Cabral de
Melo Neto, Roberto Burle Marx, entre outros intelectuais. O resultado desses
contatos, segundo o depoimento de Elizabeth Walther-Bense, foi o entusiasmo
de Max Bense com os intelectuais brasileiros (Cf. Elizabeth Walter-Bense. In:
JACKSON, 1996, p.353-366), o que certamente favoreceu ainda mais a
penetração da poesia e arte dos grupos brasileiros no cenário europeu.
O testemunho de Walther-Bense mostra que a troca de materiais entre o
escritor alemão e os irmãos Campos foi intensa, tendo Haroldo traduzido no
Brasil textos de Max Bense e este, juntamente com a esposa, traduziu e divulgou
a obra dos brasileiros na Alemanha. O interesse de Max Bense não se restringiu,
contudo, ao concretismo, estendendo-se igualmente às obras de João Cabral
de Melo Neto e de João Guimarães Rosa.
Outro depoimento importante é o de Mary Ellen Solt, que relata seu contato
aprofundado com a Poesia Concreta durante o período em que preparava a
antologia Concrete Poetry: a world view. Publicada inicialmente em 1968 sob
forma de revista, e depois em forma de livro (1970) –, essa antologia foi e continua
a ser uma das mais importantes coletâneas já realizadas, por causa de sua
abrangência e dos documentos anexos, relativos ao movimento internacional da
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Poesia Concreta. Além disso, a autora também escreveu poemas concretos, o
que ela afirma ter iniciado 1963. Tais poemas foram reunidos em seu primeiro
livro intitulado Flowers in concrete (1966). Através de seu depoimento, é possível
avaliarmos também o desenvolvimento natural da rede de relações que deu força
ao movimento internacional da Poesia Concreta. Apesar de trabalhar
solitariamente em Bloomington, Solt tinha notícias de outros poetas norteamericanos que escreviam esse gênero de poesia. A poeta afirma, entretanto,
que foi introduzida na Poesia Concreta através do escocês Ian Hamilton Finlay
em 1962, quando este lhe apresentou uma pequena coletânea de Poesia
Concreta, com poemas do grupo Noigandres. Por volta de 1966, Finlay já era
reconhecido como um prolífico poeta visual, talentoso e versátil. O ano de 1966
foi também o momento em que se publicou a revista italiana “Modulo”, editada
por Arrigo Lora Totino, com um número substancial de Poesia Concreta
internacional. Mary Ellen Solt aprofundou seu contato com o concretismo, a
partir de um curso que Mike Weaver ministrou na Universidade de Indiana. O
curso era o desenvolvimento de um artigo que ele havia publicado na revista
Lugano Rewiew. Durante o curso, Weaver discutiu com Solt algumas lâminas
com poemas concretos brasileiros. A partir de 1967, ela começa a buscar material
para uma revista - que se transformaria na antologia citada, respondendo à
solicitação de Willis Barnstone. Através, inicialmente, dos editores, Solt entra em
contato com poetas de várias partes do mundo. Emmet Williams também lhe
fornecera algum material, pois era o período em que também organizava a sua
An Anthology of Concrete Poetry, publicada em 1967. A revista organizada por
Solt saiu em 1968, ano em que Haroldo de Campos esteve em Bloomington para
falar sobre poesia.
Por insistência de Willis Barnstone, o diretor da Indiana University Press,
Bernard Perry, aceitou re-publicar a revista de Solt sob a forma de livro, ao qual
deu o título Concrete Poetry: A World View. A partir de 1970, cresceu o interesse
pela Poesia Concreta, e Claus Clüver, em fevereiro daquele ano, organizou uma
demorada Mostra de Poesia Concreta. Com a divulgação da Poesia Concreta,
nasceu o curso de literatura comparada, conduzido por Mary Ellen Solt, que, ao
longo dos anos, pôde contar com a participação de Haroldo, Augusto de Campos,
Emmett Williams, Vang Steen, Eugen Gomringer, Ernst Jandl, Décio Pignatari e
Aram Saroyan, que foram leitores na Universidade. (Apud JACKSON, 1996, p.
345-351)
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Através desses dois depoimentos, tem-se uma idéia da importância da
Poesia Concreta brasileira no cenário internacional. Muitos outros poderiam ser
destacados do próprio livro de Mary Ellen Solt, que apresenta, além de poemas,
alguns manifestos e informações bio-bibliográficas de muitos desses poetas que
participaram do movimento internacional.
É importante desde já ressaltar que o movimento da vanguarda internacional
não se fez sem a presença do experimentalismo português. Para que possamos
concluir essa análise do movimento internacional da Poesia Concreta, cumprenos ainda abordar dois importantes documentos que os experimentalistas
portugueses inseriram em sua Po.ex: textos teóricos e críticos da Poesia
Experimental Portuguesa (1981). Trata-se de uma carta de Melo Castro dirigida
ao Times Literary Suplement, de Londres, publicada em 25/05/1962, e de um
excerto da “Introdução ao catálogo da Exposição de Arlington Quadrilog”, assinada
por D. Sylvester Houéddard, poeta Inglês. Em sua carta, Melo e Castro, a propósito
do artigo “Poesia, prosa e máquina” publicado pelo suplemento do Times, informa
ao editor a relação existente entre o conteúdo daquele artigo (o qual não fora
assinado, como era regra no jornal, mas depois se soube ser de autoria de Herbert
Read) e a “Poesia Concreta”, assim definida por Melo e Castro na carta: “[tratase de] uma bem sucedida experiência de escrita ideogramática ou diagramática
e também de criação poética precisamente nas linhas referidas pelo seu
correspondente”. (Cf. HATHERLY & CASTRO, 1981, p.216).
No segundo documento, o excerto da carta de D. Sylvester Houéddard,
esse poeta inglês afirma que a publicação da carta de Melo Castro no Times
Literary Suplement despertou-o, assim como os escoceses Ian Hamilton Finlay e
Edwin Morgan, para a consciência “da importância e imensas possibilidades da
Poesia Concreta” e que “o mais recente resultado dessa carta é a presente
exposição [exposição Arlington-Quadro de Poesia Concreta e trabalhos afins de
poetas britânicos e portugueses]” (Apud HATHERLY & CASTRO, Idem, p.218).
Com esse exemplo da Po-ex portuguesa, podemos concluir esse tópico,
usando a imagem da espiral a que já nos referimos, quando citamos a tentativa
de Jacques Donguy apreender o movimento vertiginoso dos fatos nos anos 60 e
70. Aqui, constatamos o início de uma intrincada rede de relações, pois a carta
de Melo e Castro ao Times foi publicada justamente em 1962, quando Ian Hamilton
Finlay introduziu Mary Ellen Solt na Poesia Concreta. Em outras palavras: a
Poesia Concreta brasileira entrou de novo no circuito, após haver estimulado a
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Poesia Experimental Portuguesa, que, por sua vez, impulsionou a poesia inglesa
e a escocesa. Através do escocês Finlay, ela chegou aos Estados Unidos. Assim,
poderíamos encontrar os sinais de uma grande rede formada a partir dos contatos
entre os poetas dos experimentalismos de diferentes lugares.
2.2 - POESIA CONCRETA E EXPERIMENTALISMO EM PORTUGAL
Mais do que a Poesia Concreta no Brasil, a Poesia Experimental Portuguesa
ainda se ressente de estudos mais consistentes que possam perspectivá-la
historicamente e avaliar sua contribuição no quadro da poesia portuguesa
contemporânea. Lá, como aqui, embora menos no Brasil, o maior volume de
material crítico foi produzido pelos próprios poetas que vivenciaram ou se
identificaram posteriormente com o experimentalismo, a exemplo de Fernando
Aguiar, que organizou as principais mostras da Poesia Experimental Portuguesa
da década de 80 para cá. Na academia, as exceções são mesmo raras, destandose a recente Antologia da Poesia Experimental Portuguesa – Anos 60/70,
organizada por Carlos Mendes Sousa e Eunice Ribeiro, lançada ao final de janeiro
de 2005, mas pronta desde 2002. Há também pequenos ensaios de Fernando
Guimarães, Maria de Fátima Marinho, Eunice Ribeiro e Américo António Lindeza
Diogo, mas é, praticamente, esse material, com exceção de alguns artigos de
jornal. Desta maneira, a crítica dos poetas conduzirá, em grande parte, essa
breve introdução à Poesia Experimental Portuguesa, que, conforme a
necessidade, será cotejada com outras correntes de poesia experimental, além,
evidentemente, dos textos poéticos portugueses.

2.2.1 – POÉTICAS DE RUPTURA E INOVAÇÃO: ABERTURA ESTÉTICA E
POLÍTICA NOS ANOS 60
Quando a Poesia Concreta brasileira chega a Portugal, obviamente já
dominavam no cenário literário português uma inquietação e uma busca de
expressão poética nova, que pode ser assinalada desde o início dos anos 50. De
um modo geral, a situação não foi diferente daquele quadro estagnante encontrado
na poesia brasileira, com a geração de 45, ou na Suíça de Gomringer, conforme
já assinalamos, durante o pós-guerra. Assim, os escritores portugueses mais
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jovens também perceberam, no experimentalismo poético, que dominava
internacionalmente no início dos anos 60, a coincidência de um projeto que
evidenciava um explícito desejo de mudanças tanto no plano estético quanto no
político-social.
Essa arrancada para as mudanças, em Portugal, poderia ser situada a partir
dos grupos que, nos anos 50, reuniram-se em torno das revistas Távola Redonda,
Árvore e do Movimento Surrealista, todos reagindo às estéticas presencista e
neo-realista dominantes. Seu ápice seria a eclosão de duas tendências oriundas
do que se chamou Poesia 61 (reunindo Casimiro de Brito, Fiama Hasse Pais
Brandão, Gastão Cruz, Luiza Neto Jorge e Maria Tereza Horta) e dos Cadernos
da Poesia Experimental (n.º. I, 1964 e n.º. II, 1966), liderados por Herberto Helder,
António Aragão e E. M. Melo e Castro. Essas seriam as linhas de força que,
segundo Melo e Castro, configurariam a inovação na poesia portuguesa durante
os anos de 50 e 60 (Cf. CASTRO, 1973, p.28-42).
Fernando Guimarães, porém, em Poesia portuguesa contemporânea e o
fim da modernidade (1989), recua o início dessa renovação aos anos 40, com
poetas como Rui Cinatti, Sophia de Melo Breyner Andresen, Jorge de Sena,
Eugênio de Andrade e Carlos Oliveira, apesar da ligação deste último com os
neo-realistas. O que caracterizaria essa poesia seria a mudança de uma
discursividade expansiva, ideológica ou confessional para um adensamento
essencial do discurso poético. Ao rastrear, na obra desses poetas, aquilo que
representaria uma abertura para a ruptura realizada por “Poesia 61” e pelas
“poesias concreta e poesia experimental” dos anos 60, Fernando Guimarães
indica a gradativa construção de uma poética que privilegiaria “a forma gravada
em vazio”, “o puro branco”, “o fragmento”, “o sentido de uma depuração”. Nas
palavras de Guimarães:
Poderíamos dizer que tanto a Poesia Concreta como os
poetas que se reúnem em torno de Poesia 61 tinham em
vista aquilo que tantas vezes se designou por “autonomia
da palavra”, o que representa a procura de uma linguagem
que, num ou noutro caso, se torna fundamentalmente
substantiva. No entanto, o movimento da Poesia Concreta
pretendeu levar mais longe essa procura, o que não deve
espantar-nos se tivermos presente a circunstância de ele se
reclamar de um movimento de vanguarda. Animado por esse
propósito, acabará por pôr em questão a chamada “escrita
analítica” que preside ao “poema escrito alfabeticamente”
para, a partir de uma nova organização, valorizar sobretudo
as componentes verbal e visual. (...) Quanto a este empenho
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de seleção [vocabulário mínimo artisticamente escolhido –
Poesia Concreta], algo semelhante se passa com a Poesia
61, preocupada em conter a dispersão verbal para que
tendiam certos movimentos anteriores, como os da Presença,
do Neo-realismo e do Surrealismo. (Cf. GUIMARÃES, F.,1989,
p.102)

Os traços notados por Fernando Guimarães na poesia portuguesa dos anos
60 são extremamente interessantes, porque indicam que tanto Poesia 61 quanto
Poesia Experimental almejaram a construção de uma poética da ruptura com
tradições poéticas imediatamente anteriores. O experimentalismo português, como
lembram Carlos Mendes Sousa e Eunice Ribeiro, fez-se
declaradamente sob o signo do antidiscurso e da contracultura. Um
antidiscurso que parecia pretender transgredir, antes de mais, um
secular ‘culto dos conteúdos’ e de toda a filosofia de arquétipos que
lhe serviu de pano de fundo para propor uma revolucionária e
provocatória poesia ‘de formas’ (SOUSA & RIBEIRO, 2004, p.30).

A ação crítica, francamente de esquerda, adotada pelos poetas da poesia
experimental talvez tenha também acionado a pressão política do regime de
Salazar, assim como a transgressão ao “culto dos conteúdos” tenha projetado a
poesia experimental para um espaço marginal ainda persistente. Daí, talvez, haver
gerado um sentimento de “protesto vanguardista” datado. A análise de Fernando
Guimarães - há pouco referida - não reflete nenhuma ligação com as questões
político-ideológicas. No entanto, esse é um período em que havia censura
salazarista, um tema que ainda perpassa a ficção portuguesa contemporânea.
Além disso, o experimentalismo coincidia tanto com a revolução sócio-política e
cultural dos anos 60 quanto com o início da guerra colonial, e o fechamento
provinciano lançado pelo Estado Novo. Nesse sentido, a pressão política era
grande tanto por parte do conteudismo esquerdista quanto por parte do regime
de Salazar. Era, assim, um elemento que aproximava surrealistas e
experimentalistas como opositores ao status quo ou como inimigos do regime,
sendo, portanto, sua proposta de integração ao movimento internacional e seus
textos bastante provocativos para a ordem estabelecida. Ana Hatherly e Melo e
Castro afirmam várias vezes, tanto nas entrevistas que nos concederam quanto
em alguns de seus textos críticos, que a poesia experimental e a Poesia Concreta
insurgiam-se contra o establishment intelectual e político daquele período. Carlos
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Mendes Sousa e Eunice Ribeiro referem-se a esta questão numa “Introdução” a
sua Antologia da Poesia Experimental Portuguesa – anos 60 – anos 80:
A cronologia desta primeira fase – “polêmica – do
experimentalismo português, que coincide praticamente com
toda a década de 60, em pleno regime ditatorial, instigou
certamente um tipo de postura esteticamente tolerante e
“aberta” que por si funcionava já como um gesto urgente de
ruptura. Nos textos documentais sobre a PO.EX nacional,
acentua-se vigorosamente a necessidade de “rebelião”, de
“ação violenta”, “a necessidade do NÃO, como o coloca Melo
e Castro, contra o status quo vigente, contra a política
censória, contra a arte e a crítica oficiais. (SOUSA & RIBEIRO,
2004, p. 43)

Carlos Sousa e Eunice Ribeiro assinalam ainda que os cadernos de Poesia
Experimental foram o órgão visível dessa ruptura, cujos propósitos
de desmistificação dos discursos ‘retrógrados’ do poder
instituído passavam pela adesão às inovações formais e
visuais da Poesia Concreta e pela assimilação inusual da
tradição literária que justificava a inclusão de uma seção
antológica, no primeiro número da revista, preenchida com
autores nacionais e estrangeiros, como Camões, Ângelo
de Lima, Cesariny de Vasconcelos, o italiano Emilio Villa e
o poeta barroco alemão Quirinus Kuhlmann. (SOUSA &
RIBEIRO, Ibidem, p.43-4).

Como se vê nessa reflexão de Sousa e Ribeiro, a ligação do
experimentalismo português com o surrealismo é, pelo menos ambígua. Por um
lado, como afirmou Fernando Guimarães no excerto anteriormente transcrito, os
experimentalistas procuravam “conter a dispersão verbal”. Por outro, verificamos
que, além de os experimentalistas valorizarem a atitude não conformista e
politicamente ativa dos surrealistas, eles destacam também a dimensão espacial
da obra de alguns desses autores. Por exemplo, na edição do volume Antologia
da Poesia Concreta portuguesa (1973), organizado por E. M. de Melo e Castro e
José Alberto Marques, são incluídos também poemas que contêm grafismos de
poetas como Jaime Salazar Sampaio, mais próximos de surrealistas, como
Alexandre O’Neill e referências a Mário Cesarini de Vasconcelos (que não consta
da antologia, mas produziu poesia visual às vezes referida por Castro). Segundo
os autores, uma antologia de Poesia Concreta com autores tão heterogêneos
pode ser justificada pelo fato de que, em Portugal, nunca se chegou a constituir
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um grupo organizado de poetas concretos (Cf. MARQUES & CASTRO, 1973,
p.11). Desse modo, poderiam ser assinalados exemplos esporádicos de poemas
que seguem uma coordenada visual e uma organização tipográfica planejadas
na página, sendo que estes procedimentos são vistos pelos organizadores como
indícios da pesquisa morfo-semântica dos experimentalismos subseqüentes.
Exemplos interessantes desse contato entre as duas versões de
experimentalismos são os poemas de Alexandre O’Neill, António Aragão e Ana
Hatherly, respectivamente, o surrealista, o idealizador dos Cadernos da Poesia
Experimental e uma de suas principais expoentes:
Exemplo 1 – Alexandre O’Neill – “Opressão” e “Delongas” (In: CASTRO &
MARQUES, 1973, p. 32-3)
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Podemos observar que “opressão” e “delongas” são poemas que redundam,
visualmente, a mensagem prevista pelos significantes utilizados, uma vez que
oprimir implica o aniquilamento ou a coação sobre o sujeito, daí que a compressão
exercida no próprio significante, pela sobreposição das letras, possibilita a
realização de um dos significados possíveis à palavra. No entanto, o ato de
esmagamento sugere a explosão que resulta numa saída, implícita na palavra
“opção” – a implicação de uma escolha. Noutras palavras, o poema realiza a
abertura da significação pela utilização de uma visualidade que leva à
concretização de uma idéia abstrata. É um procedimento semelhante ao do poema
“delongas”, que, estruturalmente, explicita a idéia de “demora” na configuração
de um triângulo retângulo, com a base na vertical. À medida que o olhar do leitor
desce em direção ao ângulo reto, há uma sugestão de estagnação e de maior
adiamento de uma saída (de uma provável situação de angústia, de ansiedade,
de opressão, etc.), porque a palavra vai sendo alongada na direção horizontal.
Assim, ao contrário de “opressão”, não se vislumbra uma saída, mas um modo de
alerta, que se aprende didaticamente pela visualidade.
São poemas que se utilizam unicamente de palavras e as interferências ou
desintegrações visam à produção de sentido, como num texto tradicional. Tratase, no entanto, de uma poesia concisa e atenta a outros modos de configuração
desse sentido. Vejamos os poemas de António Aragão e Ana Hatherly:

Exemplo 2 – António Aragão –
“Antes de vós”
(In: CASTRO & MARQUES, 1973, p. 46)
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O exemplo seguinte é um dos trabalhos de Ana Hatherly, que estabelece
uma tensão entre a escrita e a imagem:

Exemplo 3 – Ana Hatherly – “Inédito” (1971)
(In: CASTRO & MARQUES, 1973, p. 40)
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Nestes exemplos, tanto de António
Aragão quanto de Ana Hatherly, a palavra
não é utilizada para estabelecer um
discurso: ou ela se desintegra, ou produz
sentido na conjunção com outros códigos,
de modo abertamente antidiscursivo.
Desse modo, os poemas do grupo nuclear
da Poesia Experimental Portuguesa
propõem uma experimentação que está
mais próxima de algumas realizações do
Poema-Processo brasileiro, devido à
fusão de códigos e linguagens diversos,
no sentido de uma funcionalidade
estrutural. Marcas lingüísticas, como os
pronomes e os articuladores, como os
advérbios, não sugerem, aqui, um discurso
nascido de uma explosão de subjetividade; a força do texto está na desagregação
e na convocação para uma nova configuração da leitura. Nesse sentido, manifestase a abertura do texto de António Aragão, que propõe um deslizamento por entre
os códigos verbal e não-verbal. Não há possibilidades, assim, de uma leitura
tradicional, decifratória. Tal como acontece na poesia de Ana Hatherly, esse poema
de Aragão parece buscar a impossibilidade da leitura, de modo que o ilegível se
transforme numa poética. No texto de Ana Hatherly, o ilegível é representado
através da rasura, do borrão. Em certos aspectos, o trabalho que se faz pela
intercodificação, em geral se permitindo uma ação metalingüística que age sobre
a escrita, leva-nos a pensar que são atos poéticos bem próximos das descobertas
sensoriais dos surrealistas, uma vez que convocam a participação dos nossos
cinco sentidos.
Evidentemente parece descontextualizada uma antologia de Poesia
Concreta que contenha poemas concebidos dentro de padrões surrealistas, mas
é preciso lembrar que esses surrealistas portugueses são um tanto quanto tardios
(O Surrealismo chegou oficialmente a Portugal em 1949). Da mesma forma,
também os poetas concretos brasileiros demonstraram interesse pela poesia
simbolista radicalizada por Mallarmé e por Rimbaud, os quais traduziram. O que
os concretos buscaram nesses autores foi a inventividade de sua poesia, aquilo
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que escapava às convenções do próprio simbolismo, ou seja, uma linguagem
que, ao exacerbar o poder de sugestão, conduz o texto para as dimensões
espaciais ou musicais não-representativas. Não é outra coisa o que vêem os
concretos nos poemas de Cesariny, O’Neil e Salazar Sampaio, de quem são,
sobretudo, contemporâneos.
Melo e Castro explica que o Surrealismo chegou, tardiamente, a Portugal
por importação, a partir da obra de António Pedro. No pós-guerra, por encontrar
no país, um meio propício, ele se teria transplantado de uma forma original e
eficaz, assumindo seu estatuto de vanguarda, em particular a partir das exposições
de 1949 e 1952. Melo e Castro atribui originalidade à formulação do “voluntarismo”
por António Pedro no texto “Por que sou surrealista”, publicado no catálogo da
Exposição Surrealista de 1949. Segundo Castro, com o “voluntarismo”, António
Pedro conjuga inovação e revolução, ao frisar que “o encontro com a liberdade
tem a vantagem de ser inconveniente para tudo o que não é conveniente.” (Apud
CASTRO, 1987, p.65). A idéia de que é preciso ser “inconveniente” perpassa
muitos textos críticos da poesia experimental, uma vez que seus autores criticam
com vigor o clima de opressão e a estreiteza de idéias. Por isso mesmo a proposta
de António Pedro será vista por Melo e Castro como um misto de intuição e
razão, simbolismo fantástico e construtivismo. Assim, o Surrealismo português
será valorizado pelo experimentalismo, por possuir também uma dimensão de
vanguarda:
O Surrealismo é, por isso [por sua função de resistência e
denúncia], inventivo e amaldiçoado, ou seja, reconhecido
implicitamente com a vanguarda típica dos anos 40 e começo
da década de 50. A sua prática vai assim desde a ação ética
de denúncia inconformista, passando por uma espécie de
boemia tipicamente lisboeta (Grupo do Café Gelo) até às
práticas ocultistas (António Maria Lisboa) até à inovação
textual (Mário Cesariny), ou até ao humor como prática textual,
ligado aos poetas sarcásticos, facetos e conceptistas (em
Alexandre O’Neill), constituindo uma espécie de underground
em que o modo de assumir a pequenez e o nojo da vida
política e cultura portuguesa se transforma, com o
aparecimento de uma nova geração de surrealistas, no
Abjeccionismo, que é uma forma de satanismo surrealista,
contrapondo-se a um certo angelismo que era caro a André
Breton.” (Cf. CASTRO, 1987, p.66-67).

A própria poesia experimental será vista como uma espécie de
“underground”, segundo os autores da Po.ex. Por isso, pode-se concluir que
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havia um objetivo comum entre os surrealistas e os poetas que viriam a ser
chamados de experimentalistas, pois os dois grupos buscavam constituir-se como
vanguarda e desejavam sacudir o ambiente cultural da época. No plano estético,
os surrealistas também deixaram algumas marcas na obra dos experimentalistas,
mesmo na dos mais rigorosos, como Melo e Castro. Ele denominou Hidra (uma
palavra que soaria bem a um decadentista ou mesmo surrealista) uma revista
literária que fundou em 1966. Esta revista contou apenas com dois números,
que hoje são raridades, mesmo nas bibliotecas especializadas portuguesas. Um
aspecto relevante da revista é a busca de colaboradores entre poetas que vinham
de Poesia 61, como Fiama Hasse Pais Brandão, Luísa Neto Jorge, Gastão Cruz,
e poetas dos Cadernos de Poesia Experimental. Tal colaboração constituiu,
certamente, uma tentativa de aproximar as correntes que se transformaram em
verdadeiros divisores de águas na poesia portuguesa.
A Poesia Experimental Portuguesa, conforme mencionamos anteriormente,
acentuou deliberadamente a necessidade do “não”, numa tentativa de
desmistificação dos discursos do poder instituído. Isso é realmente importante
para que possamos entender o quadro político-cultural complexo no qual será
recepcionada a Poesia Concreta proveniente do Brasil, e em que se vai
constituindo o próprio movimento da poesia experimental local. Dessa maneira,
é preciso considerar que havia naquele período tanto a ação dos escritores neorealistas quanto a censura política do Estado. Por um lado, os neo-realistas
eram vigiados pelo regime de exceção, que acompanhava sua prática discursiva
e ideológica; por outro, esses mesmos escritores exerciam pressão ideológica
sobre os movimentos de vanguarda, contando com um solo mais firme devido à
sua ascendência na poesia portuguesa por quase 40 anos - o “movimento” surgiu
por volta de 1939, com a publicação de Garibeus, de Alves Redol. Como afirmou
Melo e Castro, em entrevista, os neo-realistas viam os experimentalistas com
desconfiança, porque, conforme a perspectiva de Lukács, consideravam essa
poesia degenerada. Assim, aos olhos dos neo-realistas, a poesia experimental
ou concreta era uma ameaça; aos olhos do poder constituído e da perspectiva
cultural da época, a Poesia Experimental representava uma poética outsider.
Fernando Guimarães refere-se a esse problema, indicando que, a partir da década
de 60, o neo-realismo português receberá uma segunda reformulação ao
confrontarem a opção de vanguarda aberta pela Poesia Experimental, tal como
ocorrera no confronto entre neo-realistas e surrealistas no início dos anos 50,
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quando estes colocaram o problema de uma certa autonomia da linguagem e o
seu adensamento simbólico frente àquela poesia de “enraizamento” social e de
conteúdo trazido pela primeira fase dos neo-realistas nos anos 40. Contra a
suspeição das vanguardas, decorrente de releituras de Lukács, Fernando
Guimarães procura mostrar que essa questão de a vanguarda ser oposta a um
realismo crítico constitui uma discussão mais complexa, o que ele faz re-situando
o experimentalismo a partir de discussões de Arnaldo Saraiva e de Alberto
Pimenta. Assim, Guimarães expõe o problema do confronto entre essas duas
correntes, deixando clara a posição do experimentalismo como poesia “outsider”:
O experimentalismo, enquanto atitude de vanguarda, representaria
um confronto com qualquer poética normativa, a que o neo-realismo
não deixaria de pertencer, sobretudo quando tal movimento intente
ainda prender-se à teoria de arte de caráter dogmático como,
segundo Alberto Pimenta, é a de Lukács. A arte deveria romper
esse círculo normativo, encontrando uma referência estética de
natureza subjectiva, um espaço de anarquia expressiva, pelo qual,
como nos diz, o artista se furtasse à ‘apropriação do indivíduo pela
sociedade’. Esta movimentação é paralela à própria desagregação
ou erosão a que se sujeita o sentido, entendido este como vínculo
que possibilita um entendimento interindividual ou social a um preço
que é, afinal, o do aprisionamento do artista a essas categorias
semânticas. A polivalência no campo do significado, a falta de um
referencialismo ou de uma vinculação pragmática, a ‘passagem de
uma arte semântica a uma arte sintáctica’, onde os símbolos são
apenas sinais de si mesmos, parecem ser os caminhos de uma arte
renovada, capaz de se assumir como vanguarda ou como uma
atitude ainda mais radical e transgressora, a da contracultura.
(GUIMARÃES, F., 1989, p. 64.)

Como podemos verificar, tanto os experimentalistas quanto os neo-realistas
tinham um posicionamento de esquerda e eram, portanto, mal vistos pelo regime
salazarista. Com o tempo, porém, as dissensões entre os experimentalistas e os
neo-realistas diminuíram, pois estes últimos perceberam que a Poesia
Experimental produzia uma leitura crítica da realidade, conforme observa Melo e
Castro:
O que os neo-realistas queriam em Portugal era um
simulacro de realidade antifascista. Eles, então, desferiam
os golpes mais violentos, às vezes mais violentos que os
fascistas. (...) Evidentemente, depois durante os anos 60, as
coisas foram evoluindo, e eles perceberam que estávamos a
fazer um trabalho que era contra o fascismo. Simplesmente,
nós usávamos armas diferentes. O nosso posicionamento
era na linguagem e na língua, mais até na língua que na
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linguagem, o nosso trabalho era um trabalho de
desconstrução da linguagem oficial do fascismo português.
E todos tivemos esse trabalho, o António Aragão, a Ana
Hatherly, que se havia juntado a nós, a própria Salette
[Tavares], o Ramos Rosa, os novos: José Alberto Marques,
Silvestre Pestana, António Barros, todos partilhávamos desse
trabalho na língua e na imagem. (CASTRO, Apud SILVA,
2002, s.p.).
Esse quadro político-cultural é, porém muito mais complexo, reunindo uma
diversidade de grupos e de propostas poéticas. Por exemplo, os grupos de poetas
se reuniam em torno das várias revistas que, por sua vez, agrupavam diversas
tendências políticas. A atividade política, no entanto, não impedia que os poetas
superassem compromissos ideológicos e produzissem poesia de qualidade.
Fernando Guimarães cita um exemplo clássico dessa superação na obra de Carlos
de Oliveira, ligado ao grupo neo-realista, mas empenhado num processo de
reformulação e de reelaboração de seus textos poéticos, com o quê exercitou
uma consciência crítica em termos de linguagem (Cf. GUIMARÃES, 1989, p.5968). O crítico português alude também à passagem pacífica de Egito Gonçalves
às experiências surrealistas na revista Notícias do Bloqueio, entre 1957 e 1962.
Egito Gonçalves acompanhou, também, muitas iniciativas da poesia experimental,
contribuindo com poemas para essas publicações. Dessa maneira, parecerá
muitas vezes contraditório o impulso renovador que se descortina a partir dos
anos 50, uma vez que o trânsito de alguns poetas por grupos políticos e estéticos
pode sugerir alguma idéia de retrocesso. Entretanto, não há retrocesso político
ou estético na passagem “pacífica” de Egito Gonçalves ao Surrealismo, conforme
apontou Fernando Guimarães. Egito Gonçalves transita também pela poética
experimental. No caso específico de Carlos de Oliveira, que soube conciliar sua
ligação com os neo-realistas e construir uma obra crítica e esteticamente exemplar,
mostra-se o sentido positivo no trânsito de alguns dos poetas portugueses por
entre os vários grupos.
O impulso renovador está presente nos diversos núcleos representados
pelas revistas literárias e/ou coleções e cadernos de textos poéticos, sendo que,
algumas vezes, essas revistas e coleções apresentam um feixe de propostas
afins; outras vezes nem chegam a representar um núcleo mais bem definido das
várias formulações poéticas daquele momento. Verificamos que há um trânsito
de poetas por algumas dessas revistas, e às vezes as que vão surgindo são
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resultantes de reagrupamentos. Melo e Castro apresenta alguns registros bem
interessantes desses agrupamentos de poetas, entre os quais destacamos,
resumidamente, a partir de seu livro O próprio poético (1973):
-

Movimento Surrealista, que reuniu António Maria Lisboa, Fernando Lemos
– também pintor e desenhista, Mário Cesariny de Vasconcelos e Alexandre
O’Neill;

-

Távola Redonda – revista que durou aproximadamente 4 anos e meio e
teve continuidade através da revista Graal, em 1956; posteriormente , em
1959, deu origem a Tempo presente. Poetas reunidos em torno dela:
António Manuel Couto Viana, David Mourão-Ferreira, Luiz de Macedo (seus
diretores), Goulart Nogueira, Fernando Guedes, Fernando Botelho, Daniel
Filipe e Alberto de Lacerda (estes dois últimos acabaram por abandonar a
revista);

-

Árvore – onde se destacam os poetas António Ramos Rosa, José Terra,
Luis Amaro, Raul de Carvalho, António Luís Moita, Egito Gonçalves e Vítor
Matos e Sá;

-

Cancioneiro Geral – coleção que marcou a presença de um realismo
poético. Nesse grupo estão: Orlando da Costa, Pedro da Silveira, António
José Fernandes e Vasco Costa Marques – e trabalhando isoladamente,
mas num mesmo sentido, Papiniano Carlos, Alexandre Pinheiro Torres,
António Rebordão Navarro, Daniel Filipe, Luís Veiga Leitão, António
Gedeão. Alguns exerceram uma ação apenas momentânea;

-

Cadernos de poesia – que seguia o caminho de um intelectualismo eclético
e de superação de esteticismos dominantes, abrindo suas páginas a jovens
poetas;

-

Búzio - publicada na ilha da Madeira, revelou Herberto Helder;

-

Poesia 61 – publicação coletiva que coloca, pela primeira vez, uma
problemática poética para além daquelas vigentes na década de 50 (isto
é, uma pesquisa lingüística que levava a um entendimento do poema em
sua textualidade). Entre os poetas estão: Maria Tereza Horta, Gastão Cruz,
Fiama Hasse Pais Brandão, Luiza Neto Jorge e Casimiro de Brito;

-

Cadernos de Poesia Experimental (1964-966): Herberto Helder, António
Aragão, Salette Tavares, António Barahona da Fonseca, E. M. de Melo e
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Castro, António Ramos Rosa, Ana Hatherly, Álvaro Neto, Luiza Neto Jorge,
José Alberto Marques.22
Além dessas indicações fornecidas por Melo e Castro, em seu livro O próprio
poético, é possível verificarmos que vários poetas do período mostravam em
seus textos uma inquietação criativa que tem importância nesse cenário de
renovação da literatura portuguesa após os anos 50. Dentre os poetas que
estamos estudando, podemos assinalar, por exemplo, nos casos de Melo e Castro
e de Ana Hatherly, a passagem de uma linguagem metafísica, em certo sentido,
para uma poesia que instaura a crise da linguagem. Neste sentido, os títulos de
seus livros já são reveladores. De Melo e Castro, por exemplo, identificamos:
Ignorância da alma (1956), Queda livre (1961), Ideogramas (1962) e Poligonia
do Soneto (1963). De Ana Hatherly, Um ritmo perdido (1958), Aparências (1959)
e Sigma (1965).
Pelas notas apresentadas acima, observamos que alguns poetas contribuíram
em mais de uma publicação ou núcleo de divulgação e renovação poéticas. Em
função da oposição criada pela crítica portuguesa entre Poesia 61 e a corrente
experimentalista, é importante destacar a participação de Luiza Neto Jorge nos
Cadernos de Poesia Experimental, vinda de Poesia 61. Do mesmo modo, pela
aproximação que Melo e Castro faz entre o seu livro Queda Livre e as proposições
poéticas de Poesia 61, observamos não haver, entre as duas correntes,
divergências muito fortes. Gastão Cruz, Fiama H. Pais Brandão e Luiza Neto
Jorge, que formaram a base de Poesia 61, receberam influxo também das
propostas neo-realistas, as quais foram reelaboradas e ultrapassadas em suas
obras, conforme notou Fernando Guimarães (Cf. GUIMARÃES, 1989, p.67).
Herberto Helder, António Aragão, António Ramos Rosa e E. M. de Melo e Castro,
escritores com vivências muito diversificadas, juntaram-se e editaram os Cadernos
de Poesia Experimental, que contaram, inclusive, com trabalhos de autores do
Movimento Surrealista. Do grupo de Távola Redonda derivaram para Tempo
Presente António Manoel Couto Viana, Fernando Guedes e Goulart Nogueira.
Trata-se de uma revista de inclinação francamente conservadora, como podemos
notar no artigo de Goulart Nogueira, que explica a linha editorial da revista. Em
síntese, o artigo explicita uma relação entre “tempo presente” e a idéia de
(22) Esses dados constituem uma síntese daqueles apresentados e desenvolvidos por Melo e Castro
em sua obra. Cf. CASTRO, 1973: p.29-35.
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atualidade da tradição, aludindo a Eliot em epígrafe na revista. E a tradição é
vista como um universal, um classicismo permanente.
Arnaldo Saraiva, em “A poesia portuguesa nos últimos quinze anos”, artigo
publicado no Jornal de Letras e Artes, analisa o papel dessas revistas e respectivos
grupos durante os anos 50 e início dos 60. Como Castro, Arnaldo Saraiva valoriza,
sobretudo, as produções de Árvore e Poesia 61, por oposição ao grupo dos
“tavoleiros”. Segundo Saraiva, os poetas deste grupo, conforme demonstra na
análise de alguns versos de António Manuel Couto Viana, regressavam às fontes
líricas tradicionais, retomando temas e problemas de Presença; assim, seus
poemas confundiam-se com os de “Cadernos de Poesia no propósito de fazer da
poesia uma praça da concórdia humana.” (Cf. SARAIVA, Jornal de Letras e Artes,
29/06/1966, p. 3).
Em entrevista com Melo e Castro, fizemos-lhe esta pergunta: por que a
passagem de Décio Pignatari por Lisboa é sempre descrita, nas cronologias
portuguesas, como não tendo produzido resultados significantes? Mesmo nos
documentos brasileiros, é citada apenas uma entrevista de Décio, publicada no
n.º 2 da revista Graal, de Lisboa. Depois, cita-se a pequena Antologia da Poesia
Concreta brasileira, publicada, juntamente com alguns textos teóricos do
concretismo, em 1962, pela Embaixada Brasileira e organizada por Alberto da
Costa e Silva. Considerando esses elementos, indagamos a Melo e Castro se
Décio Pignatari fizera contato com grupos poéticos atuantes naquele momento.
A resposta foi surpreendente. Ele se refere a uma passagem de Décio por Lisboa
entre os anos de 58 e 60 - o autor não lembra precisamente a data e não conhecia
o brasileiro na época. Pignatari teria encontrado Fernando Guedes, então editor
da revista Tempo presente, que publicou importantes textos teóricos e poéticos
da Poesia Concreta brasileira – fato nunca mencionado pelos concretos brasileiros
em suas inúmeras referências a publicações sobre Poesia Concreta no
estrangeiro. A razão disso, segundo Melo e Castro, foi o desconhecimento de
Pignatari em relação à real situação vivenciada pelos intelectuais portugueses
no contexto do regime Salazarista. Embora Guedes fosse, naquela época, um
poeta bem informado e tendo publicado alguns poemas condensados e
interessantes, ele era politicamente muito conservador e simpatizante da ditadura
salazarista. Além disso, segundo Castro, Fernando Guedes e Manuel Couto
Viana, co-responsável pela revista Tempo Presente, utilizaram o fato de os
concretos brasileiros haverem publicado no periódico como tentativa de cooptação
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dos poetas de esquerda, os mesmos que, mais tarde, formariam o grupo da
Poesia Experimental Portuguesa (Cf. CASTRO, 2002, s.p.)23
Eis, então, o motivo por que os poetas do experimentalismo português não
frisassem em sua cronologia a passagem do poeta concreto brasileiro. As
publicações de Tempo Presente se deram, então, em 1959, ano em que Ana
Hatherly publicou o que se considera ser o primeiro poema concreto português.
No seu primeiro número (maio/1959), a revista Tempo Presente publicou um
estudo introdutório dos próprios editores sobre a Poesia Concreta, o poema “um
tempo/de espaço em espaço”, de Augusto de Campos, o “Plano Piloto da Poesia
Concreta”, e o artigo “A temperatura informacional do texto”, de Haroldo de
Campos. No segundo número, publicou-se o artigo “Ezra Pound e o futuro da
poesia”, de Haroldo de Campos. No número 4, um poema do mesmo poeta.
Nos primeiros e segundo números da revista, Goulart Nogueira, um dos
seus fundadores e membro da Comissão Editorial, responsabilizou-se por definir
o que os editores entendiam como “tempo presente”. Através de sua linguagem,
percebe-se uma tentativa de inserir os projetos de pacificação estética e política
do grupo no contexto das vanguardas que renasciam naqueles anos. Suas

(23) Sendo inédito este registro, transcrevemos o depoimento de E. M. de Melo e Castro: “Segundo foime contado, várias vezes, pelo próprio Décio, pois não o conhecia naquela altura – eu não vivia em
Lisboa, e, mesmo que vivesse, não fizemos nenhum contato nesse momento -, ele foi à Brasileira do
Chiado, porque lhe tinham dito que era o café onde se encontravam artistas, pintores, poetas, escritores,
e outros. Sentou-se, ele estava sozinho, e olhou para a mesa do lado, onde estava um moço com uns
livros de James Joyce, se não me engano... ou Ezra Pound. Entabulou conversa com ele, pois achou
estranho um jovem português lendo James Joyce ou Ezra Pound. O moço, muito simpático, era um
poeta interessante, chamado Fernando Guedes, e que havia publicado uns poemas muito condensados,
com uma contenção verbal verdadeiramente rara nessa altura; poemas interessantes. Só que esse homem
era um radical fascista, líder de um grupo de fascistas atuantes e aguerridos, e ele próprio se declarava,
um pouco contraditoriamente, monárquico e nazi, o que é uma coisa que, parece, só em Portugal
poderá existir. Mas ele não se referiu este fato. E Décio entregou-lhe o Plano Piloto da Poesia Concreta
que tinha acabado de sair, entregou-lhe poemas dos poetas concretos, que foram publicados num
número da revista Tempo Presente, criteriosamente bem feita sob o ponto de vista gráfico. Era uma
revista inovadora, lindíssima, mas radical, fascista e nazi, do pior que se poderia imaginar. Quando nós
vimos isso, e eu já tinha contato com o Haroldo de Campos, ficamos horrorizados: “Mas como é que os
concretos brasileiros vão parar nas mãos dos neonazistas (termo que ainda não se utilizava, mas eram!)
e dos fascistas portugueses?”. Esse foi o começo desastroso da Poesia Concreta brasileira em Portugal,
porque conotou a Poesia Concreta brasileira com essa corrente política, que estávamos todos combatendo
por que nos estava oprimindo. Nessa altura, ainda não havia a guerra do ultramar, mas iria haver dentro
de poucos anos, e os campos políticos estavam absolutamente extremados. Eu conhecia o Fernando
Guedes, cumprimentávamo-nos, cerimoniosamente, mas à distância. Havia um outro personagem no
grupo dele, mais coloquial, que era o António Manuel Couto Viana. Era um bom poeta lírico, tradicional,
e que era também um adepto fervoroso do Estado Novo de Salazar. Um dia, eu recebo um telefonema
do Couto Viana, convidando-me para colaborar na revista Tempo Presente. Eu disse-lhe: “Oh, Couto
Viana, você desculpe-me mas eu não posso colaborar”. “Ah mas os seus amigos Campos do Brasil já
colaboraram”. E eu lhe disse: “Isso é um equívoco terrível, e o próprio Haroldo está muito chocado com
isso”. “Ah não sabemos nada. Acho que eles estão muito satisfeitos. A revista é muito bonita, muito bem
feita, por que você não colabora também?” Eu disse: “Olhe, eu não colaboro por uma simples razão,
porque tal como vocês são fascistas, eu sou antifascista.”” (CASTRO, Apud SILVA, 2002, s.p.).
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palavras dão plena razão a Melo e Castro, como se pode verificar neste excerto.
Segundo Nogueira, o significado atribuído à expressão “tempo presente”
(...) é a permanência duma linha profunda, viva, propulsora,
uma linha geratriz. É a constância duma tradição, logo duma
dinâmica: a tradição nega a estática, assim como nega um
movimento sem finalidade. Tradição significa dar vida,
renovar. Por isso, a tradição actualiza, quer dizer, age, realiza,
torna em acto; e, com a presença, sustenta o tempo, fá-lo
hodierno em cada dia de hoje, permite que ela seja capaz de
ser o hodierno de amanhã e continue o hodierno de ontem. A
tradição mantém a raça, a hereditariedade do tempo,
transporta a genes de qualidade humana, garante o universal,
actualizando. A tradição é o espírito. (Cf. NOGUEIRA, In:
Tempo Presente, 1959, n.1, p.81)

Um espírito desavisado sente ali o eco de uma proposta de vanguarda, ou
mesmo uma tentativa de ajustar-se às idéias desenvolvidas por Eliot em “Tradição
e talento individual” e, certamente, à filosofia de Hegel. Ao tentar definir o que
entende por “espírito”, Goulart Nogueira revela, entretanto, uma incapacidade
de lidar com o contemporâneo, sacralizando uma idéia de tradição que implica
somente apego ao passado. Assim, para ele, a “dialética do espírito” resulta de
sua oposição à natureza, que é vista como “deformação monstruosa”. Portanto,
a superioridade do espírito se daria na superação da degradação e na
particularização a que a Natureza submete os objetos.
Como se pode notar, nem é preciso ir muito além no artigo de Goulart
Nogueira para verificar o sentido redutor que ele impõe às noções de “tradição”,
“inovação” e “vanguarda”. O autor parece querer tornar excessivamente elástica
a noção de “tempo presente”, pois só assim poderá apresentar a revista como
uma novidade, ainda que esvaziada. Ao contrário do que pensa Goulart Nogueira,
o discurso de vanguarda se faz justamente por sua novidade, marginalidade e
liberdade, como diz Melo e Castro alertando-nos:
Mas não se tomem estas características textuais como valores
absolutos em si próprios. Esses valores só têm razão de ser quando
projectados num combate com a realidade, numa práxis portanto.
(Cf. CASTRO, 1987, p.23).
Esse aspecto ressaltado por Melo e Castro é em geral mal compreendido
por alguns estudos críticos sobre a Poesia Concreta e a Poesia Experimental
Portuguesa, que as vêem como alienantes ou ineficientes. Citamos, por exemplo,
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o texto da comunicação “Literatura, escrita e revolução”, realizada por Jacinto do
Prado Coelho no I Congresso dos Escritores Portugueses e publicado no Diário
Popular de Lisboa. O crítico deseja pôr em questão, principalmente, a idéia de
que o trabalho de produção textual seria revolucionário. Retoma, para explicitar
sua discordância, primeiramente, a discussão de Jean-Louis Baudry, do grupo
Tel Quel, sobre uma analogia de Saussure utilizada para explicar que há uma
noção equivalente de valor entre os sistemas lingüístico e econômico. Saussure
coloca lado a lado trabalho e salário, significado e significante. Baudry explicita,
a partir desta justaposição, o seguinte raciocínio: o trabalho está do lado do
significado e o salário do significante, mas é o trabalho sobre o significante, que
permite a circulação dos signos e a transmissão de significados. Desse modo,
seguindo a lição de Marx, Braudy entende que a sociedade burguesa privilegia o
processo da circulação e da troca, o que o leva a concluir, segundo Prado Coelho,
que “a produção textual, transformadora da linguagem, é ação revolucionária
naturalmente reprimida pela burguesia, que prefere a segurança dos sentidos
(salários) aceites.” (Apud COELHO, Diário Popular, 31/07/1975).
Em seguida, Prado Coelho complementa sua exemplificação com a
afirmativa de Melo e Castro, em O próprio poético, de que o discurso ideológico
sonha com a ação, mas, ao servir-se somente de palavras, arrisca-se a não
atingir seu objetivo. O autor busca mostrar que a afirmativa de Melo e Castro
fundamenta-se na idéia de que a inovação poética realiza-se como ação eficaz,
nos mesmos moldes sugeridos por Baudry. Assim, continua Prado Coelho, Melo
e Castro procura provar seu argumento a partir da inovação lingüística e da
descoberta de étimos não-históricos, bem como da decomposição dos
significantes, a exemplo da palavra “detergente”, trabalhada por Ana Hatherly
em seu Eros Frenético (Cf. COELHO, ibidem, s.p.).
Expostos os argumentos desses autores, Jacinto Prado Coelho apresenta
pontos polêmicos, os quais destacamos:
1- a criatividade é um valor humano a ser preservado;
2- a literatura não se reduz à escrita. Insere-se na conjuntura, na história;
3- a literatura não é pura (no sentido químico) e pretender que o seja equivale
a esterilizá-la. (Aqui contesta a concepção de Jakobson de que a literatura
é reconhecida pela predominância da função poética, reforçando que a
denotação e a referencialidade da linguagem não desaparecem no texto
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poético, pois os significados lingüísticos encontram eco na nossa
experiência humana);
4- a oposição dialética entre real e linguagem, concebendo que o real é
resultado de nossa imagem subjetiva e que a linguagem encerra o cosmo
em uma redoma;
5- a contestação de que produção textual experimentalista seja revolucionária,
opondo-lhe as seguintes questões: a) subverter a língua poderá ser sintoma
depressivo, niilismo, escapismo, elitismo, anarquismo; b) libertar os
significantes da submissão a quaisquer significados será a forma
verdadeiramente oportuna de ação revolucionária através da literatura?
A conclusão de Jacinto Prado Coelho a essas questões é já a esperada: a
de que a desmontagem da língua pode até valer como denúncia ou ataque, mas
que será preciso “construir e determinar com inteira consciência de
responsabilidade as diretrizes da reconstrução.” Enfim, pensando a literatura
como fruto de uma conjuntura histórica, este autor aceita a sua submissão ao
discurso ideológico. Segundo ele,
(...) se dentro da Poesia Concreta existe uma corrente
ideológica revolucionária, muitas vezes os concretistas tomam
a nuvem por Juno e caem justamente no pecado da abstração:
abstraem os significantes dos significados, as partes do todo,
a linguagem da vida, e arvoram pesquisas verbais de
interesse restrito, ocasional ou de grupo, em conquistas de
interesse coletivo e poesia autêntica. (COELHO, Diário de
Notícias, 31/07/1975).

Novamente, aí se equivoca Jacinto Prado Coelho, e com ele vários outros
críticos, pois há, de fato, muitos mais exemplos de poesia lírica e tradicional que
tomam a nuvem por Juno. Não cremos que seja pertinente abordar a Poesia
Concreta, em particular, enfatizando a abstração de significados. Observa-se
nela, principalmente, um trabalho realizado sobre os significantes ou a partir da
relação intersemiótica entre signos verbal e não-verbal. Dessa maneira, a parcela
de responsabilidade do leitor é grande, e não há mãos que possam conduzi-lo,
com segurança, para “as conquistas de interesse coletivo e poesia autêntica”,
como desejaria Prado Coelho. O crítico conclui o seu artigo, citando um poema
do búlgaro Rúmen Stoyanev, que seria publicado em português na revista
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Colóquio/Letras, constituindo-se como uma sátira ao poema concreto. A sua
técnica de construção está longe de corresponder aos procedimentos da Poesia
Concreta, e ele termina com uma sentença, coincidente com o ponto de vista de
Prado Coelho:
CONCRETO
A Ruben Vela
Eu sou pela Poesia Concreta.
Por causa da própria palavra: concreto.
Um menino chora.
É um poema concreto: um deles podes ser tu, e concreto.
Uma guerra estoura.
É um poema concreto: tu atiras contra mim ou eles atiram
contra nós
[dois, concretos.
Já chega de
coco
cocó
cocote
cocorote
cocorocó
chega de
taco
caco
macaco
chega de
maca
quices
Concretizemo-nos na realidade como vibrante concreto
armado.
(Apud PRADO COELHO, Diário Notícias, 31/07/1975)

Em suma, estão aí os sentidos (salários) garantidos. Como dirá o poeta
português Alberto Pimenta, a aplicação do logos funciona como “vacina contra
uma fruição da obra que não seja dentro de seu próprio procedimento de
desconstrução” (Cf. PIMENTA, 1995, p.18). E com ele, poderíamos ainda lembrar
aos que pensam como Prado Coelho que
(...) a cultura é que tem história. A encenação individual do
mythos pertence a um presente contínuo e eterno. Tal como
a vida em si, é a reorganização cíclica dos mesmos princípios.
O destino do hoje no tempo estético é continuar a ser o hoje
de amanhã, sendo naturalmente ao mesmo tempo o amanhã
e o ontem de sempre. (PIMENTA, idem, p.19).
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2.2.2 – O PROJETO PORTUGUÊS DA POESIA EXPERIMENTAL E SUA
LIGAÇÃO COM A POESIA CONCRETA
Na sinopse sobre O movimento da Poesia Concreta, publicada pelos poetas
brasileiros, em sua Teoria da Poesia Concreta, os autores indicam, como registro
de sua passagem por Portugal, apenas a entrevista de Décio Pignatari em 1956,
à revista Graal, dirigida por António Manoel Couto Viana e por seus companheiros
da futura Tempo presente. Não há qualquer referência quanto aos textos teóricos
e poéticos publicados em 1959 nos números iniciais de Tempo Presente, conforme
já dissemos. Isso chama a atenção, porque uma entrevista, em princípio, deveria
ser menos importante que a publicação de trabalhos sistemáticos, numa revista
de padrão editorial muito bom. O primeiro número de Tempo presente é de maio
de 1959, e neste mesmo ano, em setembro, Ana Hatherly publica o primeiro
poema concreto português - às vezes erroneamente indicado como sendo o
primeiro poema concreto publicado em Portugal. Assim, também não são
rigorosamente corretas as informações de Alberto Costa e Silva, que publicou,
em 1962, uma antologia da Poesia Concreta, pela Embaixada Brasileira (SEPRO):
O Concretismo brasileiro causou, sim, uma grande impressão em
Portugal, e disto sou testemunha e fui, de certa forma, fautor. Os
primeiros poemas concretos de Augusto de Campos, Décio Pignatari
e Haroldo de Campos foram publicados por Fernando Guedes, na
sua revista Verbo. Eles, porém, ganharam a atenção de um maior
número de leitores, graças à coletânea A nova poesia brasileira,
que organizei em Lisboa em 1960, e a uma plaquette, Poesia
Concreta, que, diante do extraordinário interesse pelos nove poetas
concretos que figuravam naquele primeiro livro, lancei um ano e
meio mais tarde. O êxito foi enorme entre a gente nova. Creio que
essas publicações estimularam os poetas experimentais portugueses
a sair à rua, pois, logo em seguida, apareceram Ideogramas de E.
M. de Melo e Castro e, pouco depois, as “Brin cadeiras” de Salette
Tavares e os poemas visuais de Ana Hatherly. Não teriam os
concretos e, antes e depois deles, João Cabral de Melo Neto servido
como corretores da excessiva subjetividade e do gosto pela
linguagem abstrata de que se ressente grande parte da poesia
portuguesa?
(COSTA E SILVA & BUENO, 1999, p. 29)

Desde 1956, com a entrevista de Décio Pignatari à revista Graal, a Poesia
Concreta já começa a ser conhecida em Portugal. Mais relevante, entretanto, é a
publicação de textos poéticos e críticos do grupo brasileiro em Tempo Presente
(Maio, 1959), o que ocorre num momento mais ou menos coincidente com a
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publicação do primeiro poema concreto de Ana Hatherly. Esse poema saiu no
Diário de Notícias, de 17/09/1959, acompanhado do artigo “O idêntico inverso ou
o lirismo ultra-romântico e a Poesia Concreta”. Logo nas primeiras palavras de
seu artigo, Hatherly sintetiza bem as coordenadas da Poesia Concreta, e parecenos claro que ela tem consciência de que a expressão não é desconhecida do
público português. Diz ela: “Reduzir a música a ritmo, o pensamento a esquema,
a palavra a substantivo: eis a Poesia Concreta. E a trilogia de toda a criação
poética aparece assim mais uma vez demonstrada.” (Cf. HATHERLY & CASTRO,
1981, p.91). A seguir, Ana Hatherly envereda pela discussão dos aspectos que
marcam a Poesia Concreta como um “condensado-determinado”, explicitando
os seus processos de síntese e substantivação da linguagem, suas coordenadas
visuais, o equilíbrio rítmico e uma espécie de lirismo que tem “os lábios cerrados”,
por oposição ao lirismo ultra-romântico:
Se na sua época ultra-romântica o lirismo tocou o extremo do
gesticular e das exclamações, o seu idêntico inverso surge agora
na forma da Poesia Concreta. Quanto o lirismo ultra-romântico era
expansivo, o lirismo concreto é interiorizante: o primeiro gritava,
este tem os lábios cerrados. (Cf. HATHERLY & CASTRO, 1981,
p.92)

Apesar de ser considerada pioneira na prática experimental da Poesia
Concreta, Ana Hatherly não colabora no primeiro número dos Cadernos de Poesia
Experimental (1964), idealizados por Herberto Helder e António Aragão, e que
contaram com a pronta adesão de E. M. de Melo e Castro24. Isso, todavia, não se
deve ao fato de se haver interessado episodicamente pela Poesia Concreta e/ou
experimental, pois se considerarmos sua obra desde Um ritmo perdido ( 1958),
vamos observar um processo individual de radicalização e consciência criativa
na atenção para com a linguagem, cujo ápice se dará logo em Sigma (1965) e
Eros Frenético (1968). Como declara Ana Hatherly, em entrevista que nos
(24) Tratava-se, não de brochuras, mas de uma publicação em formato A4 duplo, em folhas soltas e
dobráveis, de modo a formarem-se páginas na dimensão de 15 x 29,5 cm. No número 1, colaboraram
António Aragão, António Barahona da Fonseca, António Ramos Rosa, E. M. de Melo e Castro, Herberto
Helder, Salette Tavares. O número contou ainda com uma antologia: Luís de Camões (Os chamados
disparates da Índia), Ângelo de Lima (Edd’ora addio... – mia soave!...), Mário Cesariny de Basconcelos
(Ditirambo), Emilio Villa (Carta para Ruggero Jacobbi) e Quirinus Kuhlman (O XLI beijo de amor).
O número 2 contou com poemas de Herberto Helder, Ana Hatherly, Luíza Neto Jorge, José Alberto
Marques, E. M. de Melo e Castro, Herberto Helder, António Aragão, António Barahona da Fonseca, José
Alberto Marques, Jorge Peixinho (Música e notação), Henri Chopin, Ian Hamilton Finlay, Haroldo de
Campos, Emilio Villa, Mike Weaver, Edgard Braga, Mário Diácono, Pedro Xisto, Pierre Garnier, Sallete
Tavares e Álvaro Neto.

134

concedeu, dada a heterogeneidade de autores que colaboraram no primeiro
número dos Cadernos da poesia experimental, ela esperou para ver como o projeto
se desenvolveria, embora tivesse sido convidada para colaborar no primeiro
número. Segundo a poeta, o que passou a ser caracterizado mais tarde como um
“movimento” de poesia experimental nada mais foi que a publicação dos referidos
Cadernos. Em outras palavras, não se pretendeu criar um grupo organizado e
nem mesmo um movimento. A própria escolha do nome “Cadernos” seria um
indicativo de não haver o desejo de se estabelecer uma delimitação teórica precisa
com a qual pudessem definir uma ação coerente de grupo. Quanto à vastidão do
conceito, declara Ana Hatherly:
Se o conceito de experimentalismo realmente é muito vasto,
para o caso português acaba por ser um rótulo justificado.
Pelo menos no início, porque, na verdade como se chamava
Poesia Experimental, repare [lá se achava] a Poesia Concreta.
Apesar de que Melo e Castro era realmente a pessoa mais
ligada ao concretismo, porque era a pessoa que tinha mais
ligações com o Brasil. Mas, na verdade, os cadernos de
Poesia Experimental Portuguesa, quando apareceram nos
anos 60, estavam também muito ligados à Europa,
especialmente à Inglaterra, porque tanto Melo e Castro e eu
- tenho ligações de família e ele estudou lá - estávamos
ligados ao que se estava a fazer na Inglaterra. Mas não lá se
chamava Experimentalismo, chamava-se “Concrete poetry”.
(HATHERLY, Apud SILVA, 2002, s.p.).

Nesta declaração, vê-se bem que o fenômeno da Poesia Concreta, seja
européia ou seja brasileira, contagiava o experimentalismo português, assim como,
de certa forma, suas práticas e experiências com ele se confundiam. Aos poucos,
os autores que permanecem unidos em torno do experimentalismo poético foram
produzindo a teoria do movimento (em parte reunida nos documentos da Po.ex,
1981). Houve, contudo, uma única tentativa de lançamento de um Manifesto,
esboçado por Melo e Castro, mas que não vingou. Este esboço está publicado
no livro PO.EX – Textos teóricos e documentos da Poesia Experimental
Portuguesa (1981), organizado por Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro. À
exceção de algumas exposições, de happenings, de entrevistas e de alguns textos
críticos veiculados em jornal e depois incorporados à produção ensaística dos
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autores, a Poesia Experimental existiu, de fato, na produção criativa de seus
autores. Além dos Cadernos da poesia experimental, que duraram dois números
(1964 e 1966), houve uma outra única produção coletiva, que se intitulou
“Operação 1” e “Operação 2”, lançadas, simultaneamente, em exposição na
Galeria Quadrante, de Lisboa. O formato era o de cartazes, de 51,5 x 36 cm, e
contou com a colaboração de António Aragão, Ana Hatherly, E. M. de Melo e
Castro, José Alberto Marques e do brasileiro Pedro Xisto, que publicou “4
epithalamia”. A “Operação 2” resultou do livro “Estruturas poéticas”, de Ana
Hatherly, hoje incluídas em seu Um Calculador de Improbabilidades (2001).
Na ótica de Hatherly, isso se deveu provavelmente à heterogeneidade de
poetas e de práticas poéticas que se reuniram nos Cadernos; por isso, alguns
simplesmente se afastaram e outros romperam com o movimento, como foi o
caso de Herberto Helder. Porém um fator que contribuiu para a aproximação
entre vários dos poetas fundadores da Poesia Experimental Portuguesa pode
ter sido algo semelhante ao que levou Helder a ser um de seus propositores: a
necessidade de se obter novos efeitos poéticos e a saída de um ciclo esgotado.
Maria de Fátima Marinho, refletindo sobre a trajetória de Helder, sugere que
essa foi uma opção do escritor:
Foi precisamente porque chegou à conclusão de que nos
livros anteriores se limitava a “mover[-se] em círculos sobre
uma linguagem esgotada”, que Herberto Helder passou a
usar novas técnicas visuais e verbais, passou a experimentar
no sentido mais radical da palavra. (MARINHO, 1982, p.91)

Sobre o afastamento de Herberto Helder da poesia experimental, pode-se
entender, conforme o texto de Marinho, que Helder se aproxima ou se afasta
desta ou daquela tendência conforme uma necessidade estética. Esta não é,
entretanto, a opinião de Melo e Castro que afirma ter sido uma ruptura violenta,
com publicação de uma carta nos jornais da época. Durante nossa entrevista,
este fato não foi confirmado por Ana Hatherly, que era a pessoa mais próxima de
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Herberto Helder25. Também, segundo Melo e Castro, desta vez confirmado por
Hatherly, houve uma discussão a respeito de um manifesto redigido por António
Ramos Rosa, que deveria ser publicado no segundo Caderno. Esse “manifesto”,
entretanto, nunca chegou a ser publicado, porque, após ter sido lido por
colaboradores, foi recusado por Salette Tavares. Segundo Melo e Castro, em
nossa entrevista, Tavares, “à frente de cada alínea, escreveu ‘a contrária também
é verdadeira’”. Ainda, segundo Melo e Castro, “ Ramos Rosa ficou ofendidíssimo
e não houve manifesto.” (CASTRO, Apud SILVA, 2002, s.p.). Deste modo, nunca
houve reunião para discutir o manifesto, que, entretanto, foi lido por todos os
colaboradores. Após esse episódio, teria ocorrido o afastamento de Herberto
Helder. Ana Hatherly disse ter consigo uma carta em que Helder explica os seus
reais motivos, mas que esta seria publicada oportunamente. É preciso, entretanto,
não esquecer que alguns poemas de Herberto Helder foram publicados no
segundo número dos Cadernos, que só saiu em maio de 1966, quando era previsto
para 1965. Neste ano de 1965, ainda encontramos contribuições de poemas
visuais de Herberto Helder para a Exposição Visopoemas, organizada por Melo
e Castro na Galeria Divulgação, em 2 de janeiro e, depois, na Antologia da Poesia
Concreta em Portugal, organizada pelo mesmo e por José Alberto Marques, em
1973.
Os fatos a que nos referimos demonstram a dificuldade de constituição de
um movimento coeso e afinado no Portugal dos anos 60. Além disso, era
impossível um debate aberto sobre as dissensões existentes entre os membros
do grupo, já que isso afetaria profundamente sua sobrevivência, dado o contexto
político de exceção vivido em Portugal. Assim, conforme explicita Melo e Castro,
seria impossível responder publicamente à “carta” em que Herberto Helder teria
apresentado discordância em relação ao movimento da poesia experimental nos
jornais:
Eu tive uma resposta preparada para o Herberto Helder, mas
não a publiquei, porque nós iríamos iniciar uma discussão
pública que, invariavelmente, cairia em assuntos políticos e

(25) Depois que promovemos uma intensa busca pelos periódicos portugueses, seguindo as datas
sugeridas por Melo e Castro, mas também outras que considerávamos possíveis, voltamos a solicitar
novas informações a Ana Hatherly. Ela se predispôs a perguntar a Herberto Helder sobre o fato.
Posteriormente, ela disse que Helder afirmou não se lembrar de nada a este respeito. Ana Hatherly,
todavia, afirmou guardar consigo uma carta em que ele expõe os motivos de seu afastamento do grupo.
Em data oportuna ela iria publicá-la em conjunto com outros documentos relevantes para o estudo da
poesia experimental.
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isso iria ter efeitos negativos para todos. Não escrevi, e
combinei isso com António Aragão, uma pessoa com quem
eu sempre me dei muito bem; com quem tive sempre uma
consonância quer estética, quer humana, quer poética. Nós
iríamos de certo modo enfraquecer a nossa projeção, porque
a dissidência do Helder foi comemorada. O melhor era não
dizer nada. (CASTRO, Apud SILVA, 2002).

A polemizar com Helder nos jornais, afirmou-nos Melo e Castro que preferiu
uma resposta teoricamente fundamentada, que foi seu ensaio “Proposição 2.01”,
incluído depois em O próprio poético (1973). De acordo com o poeta, somente
após o segundo número dos Cadernos da Poesia Experimental começa a se
consolidar essa prática experimentalista. Em termos de movimento, porém, Ana
Hatherly recorda que a poesia experimental representava também uma ação
política no quadro da época:
Só ao longo do tempo é que [a po.ex] conseguiu definir-se
como um movimento, com características muito bem definidas:
a primeira e importantíssima era o fato de ser uma ligação ao
movimento internacional, num momento em que Portugal vivia
sob o fascismo e Salazar havia posto o distintivo
“Orgulhosamente sós”. Portanto, era um movimento
transgressor, como qualquer movimento de vanguarda no
século XX, mas tinha essa particularidade que era a de estar
sob um regime altamente repressivo que proibia todos os
contatos (tinha a censura local) e censurava os contatos com
movimentos internacionais. Ora esse movimento internacional
era evidentemente um movimento revolucionário em escala
internacional. Eram os anos 60 e nem vale a pena dizer mais
nada. Nós, integrados nesse movimento internacional,
estávamos a ser agressores para o regime vigente. Isso
acrescentou ao nosso movimento, às nossas pesquisas, ao
nosso trabalho uma dimensão política específica. Não era
só ser anti-establishment. Era especificamente [compor] o
novo establishment mundial, mas principalmente contra o
establishment nacional. Quando veio o 25 de abril, explodiuse tudo, e a partir daí podemos dizer que o movimento se
dissolveu, porque naturalmente a sua necessidade de
subversão ficou muitíssimo diminuída. (HATHERLY, Apud
SILVA, 2002)
Durante todo esse período, porém, os poetas enfrentaram críticas cerradas
nos periódicos portugueses, como foi o caso exemplar de uma polêmica em torno
da publicação de A poligonia do soneto (1964), sendo o alvo predileto o “soneto
soma 14x”, construído apenas com linguagem numérica. Escandalizadas, ficaram,
em 1964, revistas como Seara Nova, de tendência esquerdista, em seus números
1421, 22 e 23, que publicou nota não assinada sobre o livro, na qual afirmava
tratarem-se de divertimentos de Melo e Castro, com que talvez pretendera
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escandalizar o leitor ou “preparar armadilhas para críticos ‘formalmente
reacionários’”. Da mesma maneira, porém mais respeitosamente, O tempo e o
modo faz publicar uma resenha assinada por José Bento, que procura à luz da
própria teoria da poesia experimental demonstrar que os poemas são meros jogos
formais. Compara, por exemplo, alguns sonetos “transcendentalizantes” de autores
consagrados portugueses com as “experiências” de Melo e Castro, para concluir
na esterilidade da pesquisa de linguagem na poesia experimental. Um soneto
como o conhecido “soma 14x” é comparado a um simples aglomerado de
algarismos, como numa fita de máquina calculadora. A essa acusação, Melo e
Castro responde na edição subseqüente da revista com o seguinte raciocínio:
O soneto Soma 14x tem uma construção dupla, pois, por um
lado, ele não é mais que o esqueleto não lingüístico de um
soneto normal em que os fonemas e as imagens (sinais
poéticos) foram substituídos por sinais aritméticos, estando
estes sujeitos às mesmas leis de um soneto vulgar. Por outro
lado, procurou-se um conteúdo metafórico genérico de base
aritmética e assim os algarismos de cada verso somam 14
menos o último que soma 28 (14 x 2). Assim este esqueleto
de soneto aponta para uma representação matemática de
todos os sonetos possíveis dentro de uma idéia talvez
arquétipica de unidade estrutural de perfeição poética em 14
versos, mas no entanto aberta a todas as possibilidades,
destruições, negações e também renascimentos... pois se
trata de uma forma abstrata matemática (...) (Cf. CASTRO,
O tempo e o modo, nº 19, set.1994, p.202-3).
O problema que aqui se coloca é o mesmo relativo à leitura de qualquer
poema moderno. Não há chave que possa servir ao seu leitor, e é preciso que ele
participe re-construindo o poema, despindo-se de preconceitos. No caso de José
Bento, seu artigo “Poligonia do Soneto”, publicado no nº 18 de O tempo e o
modo, parece simular um pacto com os poemas de Castro, ao propor uma análise
dentro dos pressupostos teóricos da poesia experimental. O autor, no entanto,
não abriu mão dos valores que orientam um crítico apegado à tradição. Com
isso, ele aproxima os sonetos de Melo e Castro daqueles sonetos portugueses já
suficientemente digeridos pela crítica tradicional, exclusivamente, para mostrar
o quanto os sonetos de Castro ficam a dever ao passado. Especificamente no
caso do soneto “Soma 14x”, o ponto de tensão mais evidente é a mudança do
código lingüístico para o matemático. Portanto, a análise de José Bento sobre
Poligonia e sobre “Soma 14x”, em especial, indica pouca disposição para aceitar
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essa mudança de códigos, isto é, parece-nos que ele só considera o soneto se
este for feito com palavras de nobre extração, e principalmente que seja realizado
com palavras. Assim, escapa-lhe o fato de que, ao recusar o lingüístico e glosar
o próprio formalismo do soneto, o poema de Melo e Castro pode sugerir que a
forma virou fôrma. Quer dizer, o soneto já não diz nada como forma, pois foi
transformado em fórmula pelas convenções poéticas. Como bem disse Alberto
Pimenta, “catorze versos de dez sílabas bem contadas e medidas não é bastante
para dar razão poética ao discurso”. (Cf. PIMENTA, 1995, p.89).
Apesar dos choques com o público amante de uma poesia mais comportada,
ligada ao discurso transcendental e valorizada pelos veículos de divulgação e
cultura, a poesia experimental constituiu-se como movimento e produziu sua teoria.
Nos textos reunidos na Po-ex (1981), verificamos que, no início, seus idealizadores
buscaram inserir a Poesia Experimental Portuguesa no conjunto daquelas
produzidas pelo movimento internacional. Em carta de janeiro de 1964, Pierre
Garnier louva a integração do experimentalismo português no movimento
internacional, ao concordarem os poetas portugueses em adotar o rótulo
“espacialismo” em suas produções poéticas (Cf. HATHERLY & CASTRO, 1981,
p.219). Em 1964, já nos números 32 e 33, de Le Lettres, revista dirigida por
Garnier, são publicados poemas experimentais portugueses e aparecem
referências sobre o movimento em Portugal.
No cenário português, apareceram algumas publicações, como Cadernos
da Poesia Experimental, Hidra, Folhemas (António Aragão), Operação 1 e 2 e
outras, sendo também organizadas exposições com boa parte desse material
sobre poesia experimental. Tais exposições forçaram os jornais a comentarem o
assunto, às vezes, até mesmo de maneira elogiosa. Além dos Cadernos
Experimentais, chamam a atenção as exposições Operação 1 e 2,
respectivamente, de 1967, e janeiro de 1968. Operação deveria ter-se tornado
uma revista, mas o projeto não foi adiante. Assim, apenas se publicou Operação
1 e Operação 2, com poemas de Ana Hatherly, concebidos como “estruturas
poéticas”. A exposição Visopoemas, ocorrida na Galeria Divulgação em Lisboa,
constituiu um evento importante. Durante essa exposição, foi apresentado
“Concerto e audição pictórica” por Jorge Peixinho e Mário Falcão. Segundo Melo
e Castro, este foi o primeiro happening ocorrido em Portugal e causou polêmica
por cerca de três meses nos jornais portugueses. Fundamental, também foi a
edição do “Suplemento Especial do Jornal do Fundão”, em janeiro de 1965, pois,
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além de haver dedicado um espaço considerável ao experimentalismo, este
suplemento teve papel destacado na divulgação de obras e outras produções
culturais vistas com desconfiança pelo regime salazarista26.
Em parte, depois do 25 de Abril de 1974, atenua-se a visão que uma grande
parcela dos leitores e da própria crítica tinham da Poesia Experimental como
movimento político de reação à ditadura salazarista. Melo e Castro chega mesmo
a dizer que muitos dos críticos à corrente diziam que a Poesia Experimental
acabara. Talvez, como movimento, isso possa ser constatado, mas não como
experiência de linguagem e de abertura, pois esta permanece presente na obra
dos poetas que foram os protagonistas centrais da Poesia Experimental e que
lhe deram consistência, como podemos constatar na poesia de Melo e Castro,
Ana Hatherly, Salette Tavares, Herberto Helder, entre outros, e na produção crítica
dos dois primeiros. De certa forma, esse sentimento de que a Poesia Experimental
foi principalmente um movimento político se deve ao papel que a própria poesia
desempenhou durante os anos de repressão, como mostra Gastão Cruz,
considerando uma parcela dos textos mais criativos na virada dos anos 80:
Suponho que o fenômeno que referi atrás, uma certa desertificação
da área poética [na década de 80], terá não pouco a ver com os
aspectos políticos e sociais da fase que se vive no nosso país.
Durante a ditadura, a poesia foi sempre, mesmo quando menos
comprometida com o processo histórico, um fortíssimo símbolo de
resistência e de luta pela liberdade (‘poesia, liberdade livre’ lhe
chamou António Ramos Rosa), o que lhe dava uma capacidade de
afirmação realmente poética (quer se tratasse de O amor em Visita
de Herberto Helder ou de O Grito Claro de Ramos Rosa) que directa
ou indirectamente se relacionava sempre com a recusa do
repugnante sistema de valores que pesava sobre uma nação inteira.
(CRUZ, 1999, p. 219)

(26) Num recorte encontrado no espólio de Ana Hatherly, de um Suplemento de Cultura intitulado “La
Prensa Literaria”, editado em Honolulu, Vítor Silva Tavares, que fundou o Suplemento do Jornal do
Fundão junto com José Cardoso Pires na década de 60, informa a Stefan Baciu: o Suplemento do Jornal
do Fundão foi fechado pela ditadura salazarista em 1967. Depois, Vítor Silva Tavares dirigiu o Suplemento
Literário do “Diário de Lisboa”, entre 1967 e 1971, dando continuidade ao trabalho iniciado no Jornal do
Fundão, apesar dos choques com a ditadura. Em 1971, passa a editar a revista & Etc.Diz ele textualmente:
“saio en 1971, todavía bajo la dictadura, pero ahora yo contaba com una experiencia no sólo literaria,
sino también política que me permitía enfrentar ventajosamente a los censores de la dictadura.” Mas a
revista durou pouco tempo, porque Tavares se ocupava de todas as instâncias de produção e distribuição
da revista. Problemas financeiros decorrentes desta dificuldade de distribuição obrigaram-no a fechá-la.
Declara sobre o fechamento: “Claro que en aquel momento ya había dejado una huella en la vida literaria
y cultural portuguesa debido a la libertad e independencia de criterio en todos los sentidos. Un cartel
colgado en mi oficina rezaba: “SOLO ACEPTO LOS PROYECTOS QUE USTED PROPONE Y TAMBIEN
CUMPLE”. Queria decir que cada autor era responsable por su “ideas” y por la realización de las mismas.”
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Joaquim Manuel Magalhães, refletindo sobre a poesia pós-25 de abril,
chama a atenção para algumas das expectativas frustradas sobre esse momento,
em que apareceriam as obras não publicadas devido à repressão fascista assim
como a difusão daquelas obras dos que haviam sido forçados ao exílio. Ambas
as promessas não se realizaram, embora Magalhães atribua parte do problema
à substituição da censura que se valia da masmorra (a do regime antidemocrático)
pela censura do capitalismo democrático, que se serve da mais-valia (Cf.
MAGALHÃES, 19 , p. 253-254). Assim, para o crítico, o principal desta questão
não foi publicar o que era suposto existir, mas, principalmente, o desviar a realidade
portuguesa para um outro contexto, sujeitá-la a uma interação de novos feixes
situacionais. Neste sentido, o crítico reconhece o papel desempenhado pela ação
criativa de Poesia 61 e Poesia Experimental, principalmente “no dessoramento
processual da poesia de compromisso ou do lirismo tradicionalista que viera a
ocupar posições dominantes ao longo dos anos 50” (MAGALHÃES, ibidem, p.255).
E mais adiante:
A Poesia 61 (aparecida nesse ano e comportando poetas já
publicados ou publicando-se aí pela primeira vez, cinco ao todo) e
a poesia Experimental (com duas publicações, uma em 1964 e outra
em 1966, e congregando um maior número de autores, não se
limitando ao estrito campo literário, e incluindo também um músico)
desempenharam o papel, enquanto grupos, de importar de novo o
reconhecimento de uma hipótese poética que surgisse mas sem
permitir a recuperação desta hipótese pelas escolas formais então
existentes. Em síntese, a perspicácia desses dois setores consistiu
em tentar demonstrar que era possível um discurso materialista sem
o imediatismo do compromisso, reiterado para aliviar a consciência,
e sem a obsessiva atenção formalizadora aos processos da lírica
sentimentalizante tradicional. (MAGALHÃES, Ibidem, p. 256).

Dado esse contexto em que se processou a Poesia Experimental
Portuguesa, torna-se visível a importância da Poesia Concreta em Portugal, tendo
sido o movimento português o responsável pela entrada da Poesia Concreta na
Inglaterra, conforme referimos anteriormente e como consta nos textos da PoEx, organizada por Melo e Castro e Ana Hatherly.
Para finalizarmos, é preciso retomar as relações que a Poesia Concreta
brasileira e a Poesia Experimental Portuguesa estabeleceram ao longo da década
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de 1960. Tiveram cada uma delas um papel definido e específico no seu solo
pátrio, porém constituíram movimentos solidários em termos internacionais.
São visíveis, entretanto, diferenças entre os dois movimentos: a Poesia Concreta
nasce no contexto do desenvolvimentismo de J. K e busca a modernização cultural
do país formulando um conceito de poesia para consumo internacional, isto é,
busca a exportação da poesia brasileira a partir de um movimento internacional.
A Poesia Experimental Portuguesa funciona como uma poesia de resistência,
com uma proposta de romper o isolacionismo proclamado por Salazar, do
“orgulhosamente sós”. Ambas as poéticas, no entanto, possibilitam a abertura
para novas formas de organização de linguagens. A Poesia Concreta brasileira
esteve atenta às possibilidades do signo verbal e ao funcionamento estrutural do
texto, e a Poesia Experimental Portuguesa, desde o princípio, manteve-se aberta
ao trabalho com os signos verbais e não-verbais. Outra diferença fundamental
foi a organização de uma teoria consistente e conjunta por parte dos concretos
brasileiros, enquanto que a produção teórica e criativa dos portugueses deriva
dos projetos pessoais de seus autores, e não de um grupo coeso. À exceção de
Melo e Castro, que sempre manteve contatos mais fortes no Brasil, os poetas do
experimentalismo português parecem ter prosseguido a sina do modernismo
anterior, de um Fernando Pessoa, a de recolocar Portugal dentro da Europa.
Lições dos modernismos à parte, a Poesia Concreta brasileira também se inspirava
em Oswald com sua poética antropofágica, seu desejo de uma poética de
exportação e da atualização crítica e criativa da poesia brasileira.
Talvez a diferença entre os dois momentos do processo histórico vivido
nos dois países seja o fato de que, ao contrário do que aconteceu com os
modernismos destes países, a fase das neovanguardas pôde consistir num
diálogo, que não se restringiu à Poesia Concreta. Além dessa poesia, poetas
ligados ao Poema-Processo contribuíram em várias publicações editadas pelos
poetas da Poesia Experimental. Dialogaram também com poetas mineiros de
outras linhagens, como Affonso Ávila , os do grupo Vereda e os de Cataguases,
entre outros. Com a chegada dos anos 80 e a organização das exposições da
Poesia Visual, por Fernando Aguiar, haverá um bom aumento no trânsito de
brasileiros nas publicações portuguesas ligadas ao experimentalismo. Com o
desenvolvimento dos trabalhos ensaísticos, em particular de Ana Hatherly e de
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E. M. de Melo e Castro, tornam-se mais sólidas as proximidades teóricas com a
produção crítica de Affonso Ávila, Haroldo de Campos e Décio Pignatari, pois
esses autores procuram pensar em sincronia crítica a pesquisa e a revalorização
do Barroco, a discussão em torno dos problemas da teoria da comunicação, da
lingüística e da semiótica, além da revisão das tradições criativas em prol de
uma historiografia literária aberta e plural.
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CAPÍTULO III

UMA POÉTICA DA LINGUAGEM:
DISCURSO E REPRESENTAÇÃO NAS POÉTICAS EXPERIMENTAIS
“Meu verso assim saia inverso/ e vá, contra pau ou
pedra,
lá onde não sente gelo/ nem o frio pode dar trinca (...)”
(Raimbaut D’Aurenga via Augusto de Campos)

3.1 - DO VERSO À ESPACIALIZAÇÃO: AS RUPTURAS SINTÁTICAS E O
POEMA OBJETO.

Como se referiu algumas vezes nos capítulos anteriores, a desintegração
do verso e das próprias palavras em busca de uma espacialização, desde o
princípio, marcou a Poesia Concreta. Esta espacialização foi, até certo ponto,
influenciada pela poesia de Mallarmé em seu Lance de Dados, pois tanto
Gomringer quanto os irmãos Campos a ele se referiram várias vezes. Gomringer
designou seus primeiros poemas “constelações” como uma homenagem às
constelações de Mallarmé e Augusto de Campos, no artigo “pontos–periferiapoesia concreta”, introduziu a discussão sobre a Poesia Concreta a partir também
do Mallarmé de Un Coup de Dés. Augusto buscava determinar, neste artigo, o
uso inventivo que Mallarmé fizera da noção de estrutura, que passava, a partir
de então, a ser aplicada à Poesia Concreta. Segundo ele, ao ser pensado como
estrutura, o poema equivaleria a um processo em que “o todo é mais do que a
soma das partes ou algo qualitativamente diverso de cada componente.”
(CAMPOS, A., In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p. 17).
Augusto de Campos associou ainda a noção de “estrutura” ao “serialismo”
musical de Webern, fazendo com que, dessa maneira, o conceito não se tornasse
sinal de um puro formalismo, mas de abertura. Palavras e letras passavam a
desempenhar, além dos tradicionais papéis semânticos e sonoros, uma função
visual que interferia também na dimensão semântica ao propiciar novos
“cromatismos” ao poema. Esses matizes têm correspondentes na música serial,
pois nela, como mostra José Miguel Wisnik, a
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série se define como uma estrutura puramente relacional de
intervalos, mais do que um conjunto definido de notas. Assim, ela
pode se apresentar em qualquer altura, podendo ser transportada
para os doze tons cromáticos. A transposição das quatro matrizes
da série para os doze pontos de partida dados pela escala cromática
resulta em 48 permutações possíveis. (Grifos originais) (WISNIK,
1999, p. 179)
Trata-se de um passo importante para a Poesia Concreta, pois tal
perspectiva de composição permutacional explicava a necessidade de a poesia
libertar-se do seu “agrilhoamento sintático-silogístico” e fundamentava o emprego
de uma tipografia dinâmica (tipos de cores e tamanhos diversos), a consciência
do espaço gráfico e o uso especial da folha (páginas duplas e desdobráveis, por
exemplo). Portanto, a substituição de recursos que, na composição tradicional,
decorriam das condições da estruturação discursiva: “substantivação do espaço
gráfico” em lugar dos sinais de pontuação, e do próprio verso por uma estrutura
que, por meio da espacialização, permitia utilizar “com maior plasticidade as
pausas e os intervalos da dicção” (Cf. CAMPOS, A. In CAMPOS, A. et. al., 1975,
p. 18).
Antes de escrever o artigo “pontos-periferia-poesia concreta”, Augusto de
Campos já se havia inspirado
na

“Klangfarbenmelodie”

(melodia

de

timbres)

de

Schoenberg, “purificada por
Webern, para compor sua série
de poemas em cores, publicada
em “Poetamenos” (1953).
Vejamos um dos poemas, o
último da série e o que reúne o
maior número de cores/timbres:

CAMPOS, A., 2001, p. 77
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No texto de apresentação dos poemas, Augusto de Campos explicou a
relação de seus textos com a “melodia de timbres” de Webern, em que a mudança
de cores implicava, por um lado, a variabilidade de
“instrumentos: frase/palavras/sílaba/letra(s), cujos timbres se
definam p/um tema gráfico-fonético ou ‘ideogrâmico”; de outro, a
“reverberação: leitura oral – vozes reais agindo em
(aproximadamente) timbre para o poema como os instrumentos na
klangfarbenmelodie de WEBERN” (CAMPOS, A., 2001., p. 65).

Como numa partitura, temos aí a notação para uma leitura não linear, porque,
ainda segundo o poeta, nesta “partitura”, excluía-se a “representação monocolor
q está para o poema como uma fotografia para a realidade cromática”.
Deste modo, observamos que o poema se compõe de linhas e cores cujos
movimentos em diversas direções faz com que se interpenetrem e dialoguem,
sem precedência de uma sobre as outras. O texto propõe uma melodia contínua
que se desloca de um instrumento, cuja configuração se dá por um determinado
conjunto de palavras e letras, para outro, isto é, um novo conjunto de palavras e
letras de cor diversa. A mudança constante de cor indicaria também as nuances
melódicas e suas reverberações, como na melodia de timbres, de Webern. Dessa
maneira, essas linhas (instrumentos), com sua tessitura fragmentária, compõem
os seus próprios espelhos, com eles dialoga sucessiva ou simultaneamente,
conforme o caminho de leitura escolhido. Numa análise detalhada e instigante, o
professor José Américo de Miranda (MIRANDA, 1996, p.37-45) demonstrou a
eficiência desta composição ideogramática, proposta por Augusto de Campos,
examinando a organização dos temas-cores e suas interpenetrações para a
formação dessa macro-estrutura lírica. Assim, de acordo com suas observações,
as linhas verdes introduzem a temática do tempo, de um tempo físico e homogêneo
na primeira linha (dias dias dias) ao tempo de espera (esperança/expoeta expira:/
sphynx e gypt y g). O campo vermelho (sem/uma/linha/minh/a/mor) acrescenta a
angústia do poeta que não escreve. O texto em violeta introduz outro motivo, o
da espera de cartas. O amarelo, fundindo-se com o vermelho, deixa descortinarse o nome da amada Lígia (LYG), em amarelo, proveniente da seqüência “L
EMBRS / DEMINLYG”, e que se soma a (IA), em vermelho, fragmento de “amemor/
IA e/ stertor

AR / rticula: /

NÃO”. Refletindo sobre esta última seqüência,

lembrou José Américo que a sílaba “mor”, da primeira seqüência do campo
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vermelho, deixa em suspensão a morte, esquecimento amoroso, e a reação do
poeta, que “AR/ rticula:/ NÃO”). O texto impresso em alaranjado (“es/ se/ olhes/
se/ segur

sos se

só

segúramor”), por sua posição topológica, situa-se

entre o vermelho (risco de esquecimento por parte do poeta) e o amarelo (a
certeza de ser lembrado pela amada); portanto, aí se inscrevem as hesitações e
a segurança final (segúramor). O campo azul, em linguagem telegráfica e cifrada,
segundo Miranda, é uma “comunicação telepática, ao mesmo tempo em que simula
a linguagem de um telegrama real” (MIRANDA, ibidem, p. 42). Aqui, entretanto, é
possível identificarmos o sobrenome da amada (“filhaazeredo”). Nesta mesma
linha, a aguda percepção de José Américo aponta-nos uma interpretação bastante
plausível para o enigma das letras “sds”: sábadodomingosegunda. Essa
interpretação permite o retorno à questão do tempo posta na primeira linha em
verde. Tais elementos desvelam a questão do tempo físico, também sugerido
nas três repetições de “dias”. A insistência nesta indicação do plural de “dias”
possibilita também ligarmos o significante ao tempo psicológico, marcado pela
ansiedade. Evidentemente, a análise de Miranda vai além desse recorte aqui
apresentado, buscando, por exemplo, levantar as citações intertextuais presentes
no texto de Augusto de Campos. Porém essa síntese foi útil para indicarmos
que, dentro dos procedimentos de composição propostos por Augusto de Campos,
pausas (espaços em branco), linhas melódicas (palavras, letras, cores),
possibilidades combinatórias e variações são elementos capazes de revolucionar
também o campo da leitura, ao propor a simultaneidade e, principalmente, a
relação entre duas artes distintas poesia e música. Além disso, alguns
procedimentos lingüísticos como tmeses, paronomásias, fusão de palavras e a
sintaxe paratática que caracterizaram a Poesia Concreta estão presentes no
poema, tendo sido alguns deles observados por José Américo Miranda. A título
de exemplo, destacamos fragmentos como “ahcartas”, em que a espera e a
emoção se fundem pela junção de três elementos: “ah”, exclamativo; por
homofonia, o verbo “haver”, e o objeto esperado, “as cartas”. Em “- Heli s sim
sem ar/fim confim

sim”, verificamos efeito semelhante, derivado do jogo da

paronomásia e dos trocadilhos.
Mesmo quando pensamos a relação “estrutura” e “constelação”, como nas
experiências de Gomringer, essa abertura criativa se mostra válida, pois a palavra
tem sua força de irradiação semântica sendo parte de um todo, mas ela também
“pulsa” sozinha na página, como uma estrela no céu, dado o seu poder de
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condensação semântica. Da forma como o poeta suíço-boliviano pensou sua
poesia constelar, a palavra é a unidade básica dessa configuração poética e, ao
mesmo tempo, serve a uma organização estrutural, que ele designa como “uma
área-jogo de dimensões fixas” no manifesto “Do verso à constelação”.
Essas noções a que acabamos de nos referir explicam porque todo o
“barulho” provocado em torno da decretação do fim do verso pela Poesia Concreta
não tem qualquer importância. Culturalmente, os experimentalismos abriram um
campo novo para criação de poesia. Evidentemente, dizer que o ciclo do verso
estava acabado não passou de um forçado jogo retórico, um recurso tipicamente
antidiscursivo das artes de vanguarda. Porém esses poetas trouxeram para o
campo da poesia um rigor construtivo e uma abertura para a sua estruturação
espacial como potencialidades significativas, ganhando seu espaço na história
da poesia. Houve, certamente, os precursores dessa poesia espacial e concisa
normalmente identificada pela visualidade, pois ela floresceu em trabalhos
isolados de poetas de várias épocas. Às vezes, esses trabalhos apenas foram
mencionados pela crítica como parte de uma tradição criativa cujas linhas
perderam o relevo em determinado instante da história cultural. Mas tais tradições
esquecidas, uma vez que representam várias irrupções no decurso do tempo,
acabaram por ser re-inventadas pela linhagem do poema concreto ou
experimental. Noutras palavras, essas poéticas ressurgiram aos nossos olhos
com a visada crítica que as diversas tendências da poesia experimental lhes
acrescentaram. Portanto, mais do que romper com um passado, os manifestos e
textos críticos redigidos pelos poetas concretos e outros poetas ligados ao
experimentalismo revelam um papel crítico de redesenhar as tradições inventivas,
às quais acrescentam seu próprio projeto criativo.
É por isso que, no referido artigo “Pontos – periferia – Poesia Concreta”,
Augusto de Campos começa por associar Mallarmé e Webern, fazendo dialogar
as idéias em torno das constelações mallarmaicas e da música serial,
respectivamente. Neste e em outros artigos, essas referências à poesia, à música
e às artes plásticas propõem a constituição de uma rede inventiva, da qual também
faz parte a Poesia Concreta. Esses poetas seguem, de certa forma, a idéia de
reinvenção da tradição, segundo Eliot27. Assim, Webern, que estava mais ou
menos esquecido até o início da década de 50, foi revalorizado não só pelos
(27)Cf. ELIOT, T.S. Tradição e Talento Individual, 1989. p. 37-49
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trabalhos musicais de Boulez, mas também por via da Poesia Concreta. Sua
obra é recolocada na ponta de um processo de invenção, e com ela são retomados
Schoenberg, Varèse, Stokhausen, Stravinski e outros, como se pode verificar
pelos textos críticos de Augusto inseridos em Música de Invenção (Perspectiva,
1998).
Com relação ao campo da poesia, podemos verificar que o Mallarmé
simbolista será praticamente esquecido pelos poetas concretos em prol do inventor
do Lance de Dados. Percebemos, então, no artigo “Pontos – periferia – Poesia
Concreta”, que Augusto de Campos demarca a Poesia Concreta por seus pontos
de contatos dentro de uma tradição inventiva e também por suas fronteiras com
outras artes.
Como é característica da maioria dos textos teóricos da Poesia Concreta
dos anos 50 e 60, o artigo de Augusto é sintético e condensa uma multiplicidade
de informações não desenvolvidas. Assim, além de buscar delimitar os “pontos
periféricos”, ou fronteiriços, da Poesia Concreta, ele trata também de sua
especificidade. Augusto de Campos assinala que a ruptura com o verso linear,
tradicional, deriva de uma necessidade semelhante à de Mallarmé, ao compor o
seu Lance de Dados, ou seja, a organização do texto a partir de uma multiplicidade
de motivos. Por conseguinte, tal preocupação exigiu-lhe a utilização de recursos
tipográficos específicos, a espacialização do texto e mesmo um uso especial da
folha pelo poeta. Tanto em Mallarmé quanto na Poesia Concreta, o “branco” é
realçado na página e elevado ao estatuto de significante. Do mesmo modo, o
texto rompe com o agrilhoamento sintático-silogístico que aprisionava o verso,
possibilitando a utilização dos recursos tipográficos, de maneira mais dinâmica,
conforme já se vê no poema de Augusto de Campos acima discutido, o qual já
não requer nenhuma pontuação a não ser aquela marcada pelo espaço gráfico.
Augusto de Campos mostra também que essa experiência de Mallarmé teve
origem na música, tendo o poeta francês declarado haver pensado O Lance de
Dados como uma sinfonia - a música ouvida em concerto. Augusto destaca, em
seu artigo, serem essas as lições estruturais relativas à noção de tema, num
sentido que implicava utilizar no poema a idéia musical do desenvolvimento
horizontal e do contraponto.
Embora estivesse consciente da tendência esquemática de sua abordagem
sobre os problemas criativos propostos por Mallarmé ao idealizar o seu poemasinfônico, Augusto de Campos entende que a “rigorosa e irrepreensível
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constelação de palavras” realizada por Mallarmé não seria superada pelos
futuristas e dadaístas. Segundo ele, em seu momento histórico específico, esses
movimentos da vanguarda histórica desempenharam um papel relevante de
reposição de algumas exigências que haviam colocado em foco o poema inovador
de Mallarmé, ou seja, eles se insurgiram contra a “harmonia tipográfica da página,
contrária ao fluxo e refluxo que se estende na folha impressa” (Cf. CAMPOS, A.
In: CAMPOS, A. et al. 1975, p.20). Augusto de Campos refere-se, obviamente,
ao futurismo italiano, a partir do manifesto de Marinetti (1912), descartando a
possível influência que os futuristas possam ter exercido sobre a Poesia Concreta.
Porém, curiosamente, não há neste artigo qualquer referência ao futurismo russo
e aos importantes trabalhos do círculo de Maliévitch, na articulação palavraimagem28. Augusto de Campos sequer chega a desenvolver uma crítica mais
elaborada em torno das razões por que futuristas e dadaístas teriam recolocado
as questões já prefiguradas por Mallarmé em termos inferiores. Este é um fato
relevante, porque, para alguns críticos e mesmo para alguns poetas, como para
os portugueses Melo e Castro e Ana Hatherly, o futurismo e o dadaísmo
constituíram, sim, uma etapa da criação inventiva que deságua na Poesia Concreta
e em outras poéticas experimentais. Nisto, parece também estar de acordo Marjorie
Perloff, em O momento futurista, quando trata do legado futurista para a arte e
para a poesia contemporânea, no que se refere principalmente a suas relações
com a tecnologia. De maneira direta, a autora colocou esse problema durante o
referido Symphosymposium de Yale, relacionando Poesia Concreta e outras
vanguardas:
Eu não estou segura de que o concretismo foi ‘uma das tendências
de vanguarda mais radicais deste século’, porque me parece que
ele foi um prolongamento natural do Futurismo (italiano e russo) e
um desenvolvimento do Dadaísmo francês e alemão. Marinetti já
era um ‘concretista’ de certo modo; tanto quanto Schwitters. E
certamente Khlebnikov e Kruschenykh fizeram coisas extraordinárias
com ‘a palavra como tal’ e a ‘letra como tal’.
(28) É preciso lembrar que este artigo data de 1956, constituindo uma reescrita de dois outros publicados
em 1955. Uma herança do Futurista e do Dadaísmo foi sendo reconhecida em artigos posteriores de
Augusto, Haroldo e Décio. Em “Olho por olho a olho nu”, de 1957, por exemplo, Haroldo os insere no
paideuma concreto, assim se referindo a esses movimentos: “e pq NÃO os FUTURISTAS? – ‘processo
de luz total’ contra/ os DADAISTAS? – ‘o black-out da história...’” (Cf. CAMPOS, A., In: TPC, 1975, p. 47).
Futurismo e Dadaísmo são também lembrados no “Plano Piloto da Poesia Concreta”, de 1958, porém
numa frase de sentido muito abrangente: “futurismo, dadaísmo: contribuições para a vida do problema”
(Ibidem, p.156).
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Não obstante, o concretismo pode ser visto agora como precursor
central da ‘poesia da linguagem’ [language poetry], das poéticas de
performance, e assim por diante. Crescentemente, trabalhos de
“intermédia” (por meio de vídeo, computador, etc.) nos estão
mostrando que não há nenhuma linha de divisão clara entre o verbal
e o visual.29. (Apud JACKSON et al., 1996, p. 409).
Perloff lembra a existência de uma dívida não admitida inicialmente por
Augusto de Campos, no artigo “Pontos – Periferia – Poesia Concreta”, para com
o Futurismo russo e italiano e o Dadaísmo francês e alemão. Por outro lado, fica
a impressão de um vale tudo conceitual, na medida em que a autora recua demais
o conceito de “Poesia Concreta”. Esse descuido, obviamente, não aparece no
texto de Augusto, mas é preciso admitir que a expressão “poesia concreta” não
pode ser utilizada como um equivalente para todas as formas de poéticas
experimentais com as quais a Poesia Concreta mantém afinidades. Sendo assim,
cabe ressaltar que Perloff está em busca de um “guarda-chuva” para situar o
movimento contemporâneo da “language poetry” norte-americana; portanto,
eclipsa Mallarmé como parte fundante deste novo contexto estético.
Embora tenha proposto a destruição da sintaxe para a libertação das
palavras e a analogia entre técnica e poesia, o Manifesto Técnico do Futurismo
de Marinetti não tem o aspecto construtivo de linguagem da Poesia Concreta,
por isso não deve, conforme propõe Perloff, ser considerado uma espécie de
concretismo. Talvez o Futurismo italiano não participe do quadro estabelecido
por Augusto em razão de uma abordagem enfraquecida do aspecto visual da
palavra, o que era essencial para a Poesia Concreta naquele momento. É
realmente estranho, porém, que Augusto de Campos não se referira à vanguarda
russa em seu artigo de 1956. O trabalho especial que os Futuristas russos
realizaram sobre a palavra e a letra como tais, conforme lembrou Perloff, reside,
principalmente, no estabelecimento de uma nova sintaxe, às vezes resultante
também do processo de colagem. Em certo sentido, este processo foi buscado
pela Poesia Concreta, pela Poesia Semiótica e por outras poéticas da visualidade,

(29) “I’m not sure concretism was ‘one of the most radical avant-garde trends of this century’, because it
seems to me that concretism was a natural outgrowth of Futurist (both Italian and Russian) and French
and German Dada developments. Marinetti was already a ‘concretist’ in a sense; so was Schwitters. And
certainly Khlebnikov and Kruschenykh did extraordinary things with ‘the word as such’ and ‘letter as such’.
Nevertheless, concretism can now be seen as a central forerunner of language poetry, performance
poetics, and so on and, increasingly, intermedia works (for video, computer, etc.) are showing us that
there’s no clear dividing line between the verbal and the visual.”

152

sendo que, nestas duas últimas formas de poesia experimental, a colagem foi
sempre um recurso muito utilizado.
Em O momento futurista, Marjorie Perloff desenvolve um interessante
ensaio sobre o “Livro Futurista Russo”, destacando aspectos semelhantes aos
que indicam os objetivos iniciais da Poesia Concreta, de outras correntes do
experimentalismo do Brasil e do movimento português. Em seu livro, Perloff
analisa em especial a “arte da performance” e a poesia visual, com alguns
destaques para o minimalismo norte-americano das décadas de 60 e 70. Segundo
a autora, “é no não-objetivismo (bespredmetnost) de Maliévitch e seu círculo que
encontramos, talvez, a mais radical versão da ruptura que se manifestou,
paradoxalmente, numa nova síntese do verbal e do visual.” (PERLOFF, 1993, p.
208). No próprio manifesto do artista russo, ela destaca procedimentos poéticos
que permitem a mistura surpreendente de versos, prosa e imagem visual, sempre
em novas combinações. Com isso, Maliévitch adota na própria estrutura do
manifesto, a idéia ali defendida de fazer cessar o espelhamento arte/ natureza,
em favor da beleza da máquina, da velocidade, da eletricidade... da vida moderna.
Aqui, verificamos ainda um ponto de vista bem próximo ao do Futurismo italiano.
Porém, como Marjorie Perloff ressalta, a própria idéia de não organizar seu
manifesto ao modo de listas, como fez Marinetti, permite a Maliévitch escapar à
linearidade, demonstrando sua intenção de instaurar a desordem discursiva.
Assim se refere a autora ao texto do futurista russo:
(...) o texto está repleto de repetições; move-se em círculo para trás
a fim de seguir adiante. Assim, a frase ‘pequenos recantos da
natureza’ é repetida várias vezes, cada vez com maior escárnio e
desprezo. Ou ainda, a sentença ‘Objetos desapareceram como
fumaça’, que aparece na primeira página e retorna na penúltima,
depois de Maliévitch ter tomado a questão do cubismo e do futurismo
como etapas na evolução da nova arte suprematista. O futurismo,
sugere ele, estava certo ao celebrar a dinâmica da nova tecnologia
e a liberdade da cor. ‘Mas, ao falhar na destruição do objetivismo
(predmetnost), eles [os futuristas] alcançaram apenas a dinâmica
das coisas”: o galope de um cavalo pode ser transmitido com um
único tom de lápis. Mas é impossível transmitir o movimento do
vermelho, do verde ou das massas azuis com um único lápis. (Grifos
originais) (PERLOFF, 1993, p.211).
Percebe, nesta discussão de Perloff sobre o texto do artista russo, que o
Futurismo não procura somente realizar uma ruptura sintático-discursiva, portanto,
lógica, mas atingir, mesmo, o cerne da representação. A mera reprodução
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mecânica dos processos orgânicos das coisas ou do real torna-se insuficiente
para o artista. É interessante notar que Maliévitch trata, simultaneamente, da
criação no plano verbal e no imagístico. No verbal, ele cria um discurso e o
escarnece, apontando as limitações de um texto futurista. No imagístico, busca
alcançar, com a pintura, uma idéia de expressão e de movimento que estão para
além de um sentido mimético. Ainda é interessante destacar os comentários de
Marjorie Perloff sobre a linguagem zaúm (transracional), de Krutchônikh,
pertencente ao círculo de Maliévitch. Zaúm quer dizer uma “linguagem que corrói
ou ignora os significados convencionais de uma determinada palavra, permitindo,
assim, que o seu som gere o seu próprio círculo de significações, ou, em sua
forma mais extrema, a invenção de novas palavras baseadas puramente no som”.
(PERLOFF, 1993, p. 214). Em seguida, ela cita alguns parágrafos escritos por
Krutchônikh, numerados, mas sem ordem, entre os quais ressaltamos estes dois
exemplos:
4. Pensamento e linguagem não podem alcançar a experiência
emocional de alguém inspirado; portanto o artista é livre para se
expressar não apenas na linguagem comum (conceitos), mas
também numa individual (um criador é individual), assim como numa
linguagem que não tem significado definido (não congelado), que é
transracional. Uma linguagem comum é amarrada; uma linguagem
livre permite uma expressão mais completa.
(...)
1. A nova forma verbal cria um novo conteúdo e não vice-versa.
(Apud PERLOFF, 1993, p. 214-5)

Há algo em comum entre esta proposta e a da teoria da Poesia Concreta,
embora só mais tarde os poetas concretos começassem a se referir e a valorizar
a vanguarda russa, principalmente os irmãos Campos30. Esta valorização se
fez, especialmente, pelas traduções, realizadas em conjunto com Boris
Schnaiderman em Poesia Russa Moderna (1ª ed. 1968; 3ª ed. Perspectiva, 2001),
pelas traduções de poemas de Maiakovski e pelos textos críticos sobre o famoso
poeta russo.

(30) Em textos de 1957, Décio Pignatari e Haroldo de Campos fazem referência ao Dadaísmo alemão e
ao Futurismo russo, respectivamente. Pignatari em “nova poesia: concreta” arrola o nome de Kurt
Schwitters como precursor da nova poesia; Haroldo de Campos, em “Evolução de formas: Poesia
Concreta”, salienta a importância do Futurismo russo na valorização da palavra como elemento primordial
frente ao conteúdo.
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No primeiro plano dos parágrafos de Krutchônikh, nota-se que ele nega a
perspectiva de uma criação centrada no subjetivismo (fato comum também no
Futurismo italiano). Esta mesma idéia se faz presente no projeto concretista.
Entre essas poéticas, é comum o uso da linguagem numa perspectiva inventiva
a partir da língua comum, sempre desvinculada da sintaxe lógico-discursiva. Assim
sendo, os poetas explicitam uma estreita ligação forma-conteúdo, assim como
utilizam recursos tipográficos e exploram aspectos fono-semânticos do texto. O
que as difere substancialmente é o princípio organizador, extremamente livre e
caótico no Futurismo e rigorosamente controlado na poética de Mallarmé e no
concretismo. Embora partam de perspectivas diferentes no processo de
composição e no entendimento da linguagem, o resultado obtido por esses
trabalhos, ao problematizarem a linguagem, tem uma certa equivalência, como
podemos observar nos três exemplos de poemas a seguir:

Fig. 1 - Krutchônikh31 (Apud PERLOFF, 1993, p. 215)

(31) Na antologia Poesia russa moderna, Augusto de Campos apresenta uma versão deste poema,
intraduzível, já que as palavras não têm significado preciso. A diferença aparece unicamente na grafia de
palavras, como “dir” (dyr) e “chtchil” (chtchyl). A disposição gráfica é a mesma. Cf. CAMPOS, A. et al.,
2001, p. 153.
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O aspecto visual deste poema claramente se evidencia para o leitor, mas é
preciso ressaltar que sua constituição espacial se deve muito mais a um processo
de fragmentação ou desagregação das palavras do que a um rigoroso projeto
construtivista de exploração verbi-voco-visual. Tal como adverte Vladimir Márkov
(...) o poema começa com monossílabos energéticos, alguns dos
quais se parecem levemente com palavras russas ou ucranianas,
seguidas por uma palavra trissilábica de aspecto áspero. A próxima
parece um fragmento de alguma palavra, e as duas linhas finais
são ocupadas com sílabas e meras letras respectivamente,
terminando o poema numa bizarra sílaba, que soa como não-russa.
(Apud PERLOFF, 1993, p. 217)
A partir da leitura deste falante russo nativo, percebe-se que o poema
problematiza a linguagem, rompendo com a dimensão referencial da língua.
Como se sugere na citação acima, a própria língua pode perder a sua identidade,
abrindo-se para uma outra. Desta maneira, poderíamos afirmar que, neste poema,
a discussão da linguagem remete-nos para o seu próprio campo vasto e não
para os problemas relativos a uma língua específica, isto é, não se trata, por
exemplo, de discutir, no poema de Krutchônikh, um problema sintático da língua
russa32. Percebe-se que na linha final, o poema fragmentou a palavra ao nível
da letra, do fonema. Na oralidade, isso resultaria num quase balbucio do leitor.
Se compararmos o poema de Krutchônikh ao poema “mesmo se morto”, a
seguir, de Augusto de Campos, percebemos que os dois diferem porque existe
um tema inscrito na exploração fonético-visual do poeta brasileiro: a possibilidade
de vencer a morte. Nele, há uma linha discursiva que se dissolve em favor das
articulações sonoras e das recombinações morfo-semânticas, pois, apenas no
início, conseguimos restabelecer um significado a partir da frase-mote: “mesmo
se morto”. Tal frase se desfaz, entretanto, ao longo do texto, porque se multiplicam
as possibilidades de combinação de sílabas e palavras a partir do encavalgamento
de palavras e de sons, do recurso da tmese e das múltiplas direções em que se
podem ler os versos formados por essas sílabas e letras espaçadas. Mas a grande

(32) No modernismo brasileiro, por exemplo, tratou-se muitas vezes de discutir problemas específicos
da língua portuguesa, como podemos notar em poemas de Mário de Andrade e em “Pronominais”, de
Oswald de Andrade.
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diferença em relação ao texto do poeta russo parece ser a existência de um
princípio organizador, calculado e rigorosamente controlado no poema de Augusto:

Fig. 2 – Augusto de Campos – “salto” (1954)
In: CAMPOS, 2001, p.95
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Neste poema, verificamos que as palavras não se compõem ao acaso,
elas se fundem e se desagregam, realizando vários movimentos, às vezes dando
a impressão de uma afasia do poeta, levado pelo excesso de amor e pelo medo
da morte (ou deste mesmo amor). Como em Poetamenos, há sempre a
possibilidade da reação, aqui, representada pelo salto do “A” de amor, virado de
ponta-cabeça.
Esse princípio organizador preside também os dois poemas que se seguem.
O primeiro deles é de Max Bense e expressa uma homenagem à matemática.
Conforme declara, o poema se constitui como um conjunto de palavras em lugar
de um conjunto de coisas, sentimentos, atmosferas, etc33. Isso quer dizer que as
palavras prevalecem sobre seus significados, valendo, tanto quanto num conjunto
de números matemáticos, por seu valor de significante. Bense afirma que, neste
tipo de poesia, as palavras não são pretextos para os objetos; são eles, os objetos,
os pretextos para as palavras. (Cf. BENSE, Apud WILLIAMS, 1967, s.p). Uma
vez mais observamos: o poeta procura homologia entre as palavras e as coisas.
Vejamos o poema:

(33) Segundo esta nota incluída por Williams: “The text as a ‘set of words’ (homage to mathematics)
rather than a set of things, feelings, atmospheres, etc. ‘Since the words none the less bear meanings’,
says Bense, ‘It seems reasonable to say that in this kind of poetry words are not pretexts for objects so
much as objects are pretexts for words... It is poetry on level of metalanguage, poetry in a world of its
own.’”. (WILLIAMS, 1967, s.p.)
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Fig. 3 – Max Bense (1963) (In: Williams, 1967, s.p.)
Relacionando-o
com

os

poemas

anteriormente
comentados, podemos
observar que este nos
sugere inicialmente a
imagem de um conjunto
caótico de palavras.
Porém, observando-o
com atenção, podemos
verificar que há uma
organização

precisa

desses conjuntos, sendo
possível, por exemplo,
perceber

que

essa

configuração espacial
pode sugerir a imagem
de

um

peixe

que

serpenteia em busca de
algas num dia de sol.
Esta imagem só se torna possível por causa da organização gráfica das palavras
na parte superior da página, em que, seguindo essa disposição, nos deslocamos
em zig-zag. A leitura deriva, então, do arranjo das palavras “fisch” (peixe), “sog”
(mamar), “tag” (em plena luz), “wand” (serpentear), “strich” (riscar), “herbst”
(outono), “jagd” (perseguição), “tang” (algas). Além das possibilidades dadas pelo
campo semântico destas palavras, é preciso observar as lacunas que elas formam
na página, podendo sugerir as profundezas de um lago sobre o qual reflete a luz
do outono. Principalmente, será necessário observar os movimentos decorrentes
de nossa própria “perseguição” às palavras. Não podemos, entretanto, esquecer
que outras imagens poderão surgir, conforme a leitura, através de outros conjuntos
de palavras e de outros movimentos pelo texto. Algumas dessas palavras
indicariam realidades até opostas, sugeridas por suas cargas semânticas próprias,
como podemos observar em “tag” (em plena luz do dia) e “nacht” (noite), colocadas
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em direções diametralmente opostas, ou em “sein” (ser, existir) e “nichts” (nada).
Reafirma-se, então, que se trata de um poema imagético, pois muitas palavras
do texto sugerem imagens captadas pela percepção humana, em estado
consciente ou inconsciente, como em: “bild” (imagem), “blick” (olhar), “schlaf”
(sono), “traum” (sonho), entre outras.
Como se vê, este poema realiza a proposta de Bense, cujo objetivo é fazer
com que as palavras se organizem conforme um conjunto matemático. Disso
resulta um poema como uma coleção de “objetos”, em que cada elemento tem
valor abstrato. Portanto, o feixe de relações expresso por essas palavras só é
possível através do leitor que as contextualiza no poema, reduzindo seu campo
polissêmico para então poder operar sobre esse conjunto.
O segundo poema é de Gomringer. Ele demonstra um rigor muito mais
evidente que nos anteriormente comentados, pois sua visualidade depende de
seu equilíbrio e de sua organização. Inicialmente, percebemos uma maior redução
do uso de palavras, geometricamente distribuídas na página. O núcleo do poema
se faz com apenas quatro palavras, todas decompostas até formarem a letra “o”,
que fixa as extremidades da figura gerada pela exploração espacial. Esta figura
denota uma imagem de equilíbrio pela distribuição uniforme de suas partes, e de
modo algum ela se transforma num tema. O poema é este objeto que sua
configuração determinou. Fig. 4 – “Grow / blow” (1954)):
GOMRINGER, In: WILLIAMS, 1967,

Retomando as palavras de
Williams,

organizador da

antologia (An Anthology of
Concrete Poetry), de onde
extraímos estes exemplos, há
uma diversidade de poemas
que se intitulam “concretos”
dentro

do

Movimento

Internacional, com manifestos,
objetivos

e

princípios

organizados. São, no entanto,
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produções que “não cantam uma mesma canção”, embora em alguns casos,
como os analisados acima, é possível verificarmos a visualidade como princípio
estrutural do poema.

Na amostragem realizada, entre um poema futurista e

outros do concretismo, podemos verificar que a visualidade tornou-se uma grande
questão para a segunda metade do século XX. De certa forma, podemos afirmar,
sim, uma radicalização da visualidade, feita pela Poesia Concreta e por outras
poéticas experimentais afins. Ela é evidenciada na mudança de uma perspectiva
intuitiva, espontaneísta e destrutiva que caracterizou grande parte das vanguardas
do início do século passado para uma outra construtivista e rigorosa, do ponto de
vista da linguagem. Ainda que haja aspectos comuns entre a estética do futurismo
russo e a da Poesia Concreta, por exemplo, como o questionamento do logos, o
poema concreto nos deixa sempre a convicção de que se trata de um objeto
pensado estruturalmente e nos mínimos detalhes, com um controle absoluto,
conforme mostrou o poema de Eugen Gomringer.
Como tentamos demonstrar ao longo deste tópico, a ruptura com o verso
constituiu uma abertura criativa que formula, por sua vez, uma nova problemática
para a linguagem. Se por um lado, a consagração do verso branco, a partir de
Mallarmé e de alguns outros simbolistas, trouxe uma contribuição criativa para a
poesia contemporânea em termos de ritmo, o uso do espaço tornou possível
libertar o próprio discurso, e de certa forma possibilitar o questionamento das
relações arbitrárias entre a palavra e as coisas, isto é, da acomodação da
significação no processo de representação. Podemos dizer, retomando a idéia
enunciada num poema de Silvestre Pestana: “construir o poema” significou
“destruir o objecto” (In: CASTRO & MARQUES, 1973, p. 114). Este poema, de
1969, intitula-se, no entanto, “Construir o objecto”, e traz apenas os dois sintagmas
referidos, posicionados, respectivamente, em cima e em baixo de um objeto, que
sugere uma lâmpada apagada (em cor escura). Consideradas essas questões,
podemos ver, nesta articulação tensa de construção e desconstrução na
linguagem, o desejo desses poetas romperem com uma mímesis aprisionada
pelo logos. Isto é, aquelas representações neutralizadas pela linguagem, as quais
Luís Costa Lima chama de “mímesis da representação” por oposição a “mímesis
da produção”, mais aberta e questionadora por não ser meramente reprodutora
das representações sociais. Numa discussão aproximada, Barthes aborda essas
naturalizações produzidas pela estética realista, que supõe o referente como
portador de uma exatidão, superior e indiferente a qualquer outra função. Trata161

se de seu texto “O efeito do real”, escrito em 1968. Como se vê, pela data desta
publicação, há enorme coincidência em sua formulação sobre a “referência
obsessiva ao concreto”, no auge das discussões sobre Poesia Concreta
mundialmente, com um grupo bem estabelecido na França, em torno de Pierre e
Ilse Garnier, Henri Chopin e outros. A proposição de uma “poesia concreta”,
cujos fundamentos podem ser explicitados pela síntese ideogramática e pela
presentação do objeto, não deixa de ser uma formulação capaz de surpreender
as relações semelhantes às que Barthes percebe na ficção dos anos 60, que
joga, ambiguamente, com a produção de um “real concreto”. Diz ele:
... na ideologia do nosso tempo, a referência obsessiva ao ‘concreto’
(naquilo que se pede retoricamente às ciências humanas, à literatura,
aos comportamentos) está sempre armada, como uma máquina de
guerra, contra o sentido, como se, por uma exclusão de direito, aquilo
que vive não pudesse significar – e reciprocamente. A resistência
do “real” (sob a sua forma escrita, é claro) à estrutura é muito limitada
na narrativa fictícia, construída, por definição, de acordo com um
modelo que, nas suas grandes linhas, não conhece outras exigências
para além das do inteligível; mas este mesmo ‘real’ torna-se a
referência essencial da narrativa histórica, que supostamente relata
‘aquilo que aconteceu realmente’: o que nos importa então a
infuncionalidade de um pormenor, a partir do momento em que ele
denote ‘aquilo que aconteceu’? O ‘real concreto’ torna-se a
justificação suficiente do dizer. (...) Semioticamente, o ‘pormenor
concreto’ é constituído pela colisão directa entre um referente e um
significante; o significado é expulso do signo, e com ele, é claro, a
possibilidade de desenvolver uma forma do significado (..) Estamos
perante aquilo a que se poderia chamar a ilusão referencial.
(BARTHES, 1984, p. 135-6).
Em síntese, as poéticas experimentais, entre as quais se incluem a Poesia
Concreta, o Neoconcretismo, o Poema-Processo, a Poesia Experimental
Portuguesa, entre outras, têm em comum a constituição de uma poética
antimimética que busca a representação de processos e não de coisas. Portanto,
criam uma poética da linguagem, aberta e reversível, capaz de assediar o objeto,
sem que sua expressão no poema se faça por meio de uma referência viciada
pela linguagem discursiva. Põem, assim em causa, a própria mediação da
linguagem, como podemos ver nestas proposições: Haroldo de Campos – “(...)
uma arte inobjetiva?

não

/ : OBJETAL / qdo o OBJETO mentado não é o

OBJETO expresso, a expressão tem uma cárie (...)” (In: CAMPOS, A. et. al.,
1975, p. 46). Ferreira Gullar e outros, no Manifesto Neoconcreto, postulam: “Não
concebemos a obra de arte nem como ‘máquina’ nem como ‘objeto’, mas como
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um quase-corpus, isto é, um ser cuja realidade não se esgota nas relações
exteriores de seus elementos (...)” (In: COCCHIARELE & GEIGER, 1987, p.
235) e reafirma ainda Gullar, na Teoria do Não-Objeto: “O não-objeto não é um
antiobjeto mas um objeto especial em que se pretende realizada a síntese de
experiências sensoriais e mentais: um corpo transparente ao conhecimento
fenomenológico (...)” (Grifos originais. In: COCCHIARELE ¨& GEIGER, 1987,
p. 237). Wlademir Dias-Pino e outros definem o Poema-Processo como “(...)
OBJETO – POEMA: / * O público adquire um comportamento./ * objeto = estrutura
palpável ...” (DIAS-PINO, 1971, s.p).
Como podemos perceber nas referências acima, o caminho escolhido pelas
poéticas em questão é o da indeterminação do sentido, impondo um exercício
contra o logos e, desta maneira, buscando formular textos ou objetos que escapem
a uma apreensão viciada ou tradicional. A essas questões, passaremos em
seguida.

3.2 - O LOGOS ESTREMECIDO: OLHO E MENTE CONTRA OS SENTIDOS

Luiz Costa Lima, em Mímesis e modernidade (1980), propõe-nos a questão
relativa ao problema da representação posto pela arte contemporânea, a qual se
desdobra numa segunda questão suscitada por nossa condição de país periférico:
(...) o teatro reduzido a um grito que cresce e desce em consonância
com o efeito da luz, a doméstica latrina exposta como escultura, o
despertar do herói que opta por potencializar a língua e quase
bloquear sua compreensão, o poema que decompõe a palavra em
letras e joga com a diferença dos tipos gráficos, ainda serão teatro,
escultura, romance, poema? E mímesis de que seriam? Ao dar de
ombros à questão, o analista se faz parafraseador e, desde que
fala ou escreve, parte do suposto de que o objeto existe. Mas a
mímesis é também questão para quem tem a periferia como seu
lugar. Para este, o problema não é tão só decorrente das obras
mais avançadas. É um tópico constante na reflexão do Brasil pelos
brasileiros que temos sido e somos imitadores do que se faz noutra
parte, seja antes Lisboa ou Madrid, seja hoje Paris ou New York.
(LIMA, 1980, p. 2)
O primeiro aspecto problematizado por Costa Lima nesta citação é específico
em relação ao que estamos tratando neste capítulo: os questionamentos da
representação na linguagem criativa, com as rupturas introduzidas pelas poéticas
experimentais no signo verbal e a abertura para a intersemiose na criação poética.
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São estas questões, provocadas pela poesia contemporânea, assim como pela
arte em geral, que levam Costa Lima a se perguntar se o poema ainda é um
gênero, e se ele ainda pode ser tratado em termos de mímesis. O segundo
aspecto importante desta colocação é o que se refere ao lugar da produção
cultural, pois aí “mímesis” é lida como imitação, isto é, por seu aspecto de
espelhamento ou reprodução do real, do que decorre a produção de uma arte de
baixa tensão, na medida em que ela não passaria de um modismo ou um eco de
questões formuladas no mesmo compasso das transformações históricas do
mundo e da cultura humana.
Correlacionar essas observações de Costa Lima parece-nos importantíssimo
para o estudo da Poesia Concreta e de outras correntes da poesia experimental,
porque, em primeiro lugar, as questões discutidas pelo crítico são atualíssimas e
pertinentes na poesia e na teoria produzida por alguns poetas ligados ao
experimentalismo. Em segundo lugar, porque, tanto no Brasil quanto em Portugal,
esses poetas não deixaram de observar as condições materiais de seus
respectivos espaços nacionais, tendo em vista a consciência de que estavam
produzindo uma poesia nova e sintonizada com o contexto mundial. Como
assinalamos no capítulo anterior, Haroldo de Campos, em seus artigos “Contexto
de uma vanguarda” (In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p. 151-155) e “Poesia Concreta
e realidade nacional” (Cf. Tendência, n.4, 1962, p. 83-106), enuncia essa questão,
perguntando-se: “Pode um país subdesenvolvido produzir uma literatura de
exportação?” Em ambos os textos, como também dissemos, ele responde à
questão, refletindo sobre a necessidade de o poeta manter-se informado das
condições técnicas e materiais de seu tempo , ao criar e produzir sua poesia e
sua teoria. Essa é a utopia dos poetas modernos, tendo sido muitas vezes afirmada
pelos poetas de vanguarda, tanto no Brasil quanto em Portugal. Nos dias atuais,
ela aparece às vezes ironizada, como nesta passagem de António Lindeza Diogo,
no livro Linguagens de fazer, afazeres sem linguagem:
Usando de um título de Salette Tavares, a poesia experimental é
um maquinim. Assim, se levarmos em sério aquela afirmação da
nossa Pó-Ex, várias vezes repetida, segundo a qual se terá
antecipado à eclosão do movimento nos países onde electrónica e
cibernética realmente floresciam (é interessante a prioridade
portuguesa e brasileira em muitas destas coisas), talvez devêssemos
concluir que os nossos experimentalistas estão deveras próximos
da essência desta literatura neovanguardista, ou que deveras são
os seus melhores exemplos. Neles, as carências em tecnologia
acusam especialmente bem a substância das neovanguardas de
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60: como disse Cases, uma “ciência” para os pobres; como nos
mostrou Melo e Castro, um manual universitário de Técnicas de
Expressão do Português, i.e., um Jakobson portátil. (...) (DIOGO,
1997, p.7-8).
Parece-nos que essa ironia de Lindeza Diogo reflete um pensamento
redutor, na medida em que ele desconfia do valor do “produto” estético nacional
frente à carência tecnológica daquele espaço. Esse pensamento redutor corre o
risco de aprisionar a arte à eterna condição de imitação dos valores estrangeiros,
exatamente porque não a coloca em perspectiva, dentro do cenário em que essa
própria poesia se diz inscrever. Assim, por exemplo, escapa à sua observação o
fato de que muitos desses poetas “experimentais”, aqui no Brasil assim como em
Portugal, foram pioneiros em discutir seriamente a produção teórica que aplicava
a noção de estrutura aos estudos lingüísticos e culturais, muitas vezes já numa
dimensão pós-estruturalista. Muita da produção de Jakobson, Barthes, Foucault
e mesmo a leitura e divulgação da semiótica de Peirce se faziam, paralelamente,
à produção da arte neovanguardista, e só a partir dos anos 60 começa a invadir
os centros acadêmicos desses países periféricos, como o Brasil e mesmo Portugal
– sempre visto como periférico na Europa.
Como afirma Costa Lima: “Ser capaz de mímesis é transcender a
passividade que nos assemelha a nossos contemporâneos e, da matéria da
contemporaneidade, extrair um modo de ser, i.e., uma forma, que nos
acompanharia além da destruição da matéria.” (LIMA, 1980, p.3).
Um ponto central desse trabalho de Luiz Costa Lima consiste na rejeição
da idéia de a mímesis apresentar apenas um caráter reprodutivo e baseado na
idéia de imitação. Para ele, no momento em que os antigos passam a entendê-la
como “imitação”, eles já demonstram não mais a entenderem. Assim, o modo
como Costa Lima a definiu faz-nos pressupor sempre uma idéia dialética entre
constância e mudança. Este é o seu ponto de apoio, através do qual o autor
passa em revisão o conceito de mímesis a partir de Platão. Assim como a época
clássica reduziu a mímesis à imitação, o historicismo tendeu a utilizar este conceito
num sentido redutor. O autor afirma, por exemplo, que os importantes estudos
de Auerbach pecam justamente por não aceitar a metamorfose como um dos
aspectos que promove o sentido dialético da mímesis. Mas ressalta que Auerbach,
embora marcado pelo historicismo, soube encontrar soluções inventivas, ao
descobrir, por exemplo, em Platão um sentido pouco explorado da mímesis: seu
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aparecimento como um conceito atemporal e unitário. Esta idéia advém de uma
réplica de Platão a Górgias; este último argumentava: se a mímesis poderia
aparecer como conceito uno e atemporal, apesar da mutabilidade do mundo,
seria possível respeitá-la e dar conta de uma atitude. (Cf. LIMA, Op. Cit., p.4).
Assim, pergunta-se Luís Costa Lima por que Auerbach não teria terminado sua
travessia com Joyce? Em seguida, conclui:
A escolha de Joyce, conquanto justificável pela atualização do ricorso
vichiano, tão admirado por nosso autor, afetaria o harmônico
equilíbrio de sua visão da mímesis. Pois, em Joyce, o reajuste da
antiga épica ao cotidiano moderno implica a adoção da paródia. A
mímesis agora não se metamorfoseia senão para dizer de um
desacerto entre o mundo e a visão comunicada pelo poeta. Ao passo
que a vertente crítica sempre acompanhará as realizações criadoras
da mímesis, agora aquela vertente é a própria diretora da concepção
da obra. Ao realce de uma crítica, não proponente sequer
indiretamente de um modelo alternativo para a realidade, não podia
mais caber uma concepção da mímesis como harmônica
metamorfose. (LIMA, 1980, p.4)
Na recusa do Ulysses por Auerbach, estaria a desconfiança de que o “espírito
de sistema se confundisse, de um lado, com uma proposta de autoritarismo político,
de outro, com a sufocação da voz individualizada dos textos, perdida ante a
caixa de ferramentas com que a teoria era confundida.” (LIMA, Op. Cit., p.5).
Assim, também Luiz Costa Lima, evitará que sua análise seja desequilibrada
pela predominância de um pensamento imanentista.
Para alcançar seu objeto, o autor parte da teorização grega de mímesis,
demonstrando como esta noção vai passando por uma espécie de controle prévio
por parte da filosofia contra um privilégio dos poetas. Esses, ainda no período
micênico (ca. 1600-ca.1200), tinham um reconhecimento social como aqueles
que possuíam o privilégio de entrar em contato com o outro mundo. Pelo exercício
da memória, tinham acesso direto aos acontecimentos evocados. Podiam ,
portanto, decifrar o invisível. (Cf. LIMA, Op. Cit., p. 9). Esse estatuto mágicoreligioso da palavra vai-se perdendo à medida que o logos se torna problemático
e surja a meditação sobre a mímesis. Costa Lima mostra que, entre o período
final do séc. VIII a.C. e o século VI a.C., ocorrem transformações na sociedade
grega, em particular na ateniense, que obrigam a uma dobra na palavra, ou seja,
ela perde o caráter unívoco, tornando ambígua a transmissão da verdade ou do
conhecimento. Esta dobra corresponde a uma ambigüidade social, pois a
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aristocracia, embora esteja no poder, é obrigada a aceitar a paridade com o rico
não nobre. Com o surgimento da tragédia, a palavra dobra-se, mostrando sua
força de engano, mas também desenvolve sua ambigüidade sob a forma de
atualização do contraditório. O problema da mímesis aí se mostra já de uma
forma tensa, porque naquela sociedade ela era vista como um meio de autoreconhecimento da comunidade. Considerando esta função social da mímesis,
segundo o autor, desdobra-se, com a tragédia, a problemática da palavra, da
função da verdade de acordo com os moldes da discussão jurídica. Dessa forma,
Luís Costa Lima mostrou que a potência de engano da palavra impede que se
entenda a mímesis como uma imitação, como ele expõe nesta passagem:
Diante da problemática da palavra, a mímesis trágica optará por
dizer que, entre a palavra e a realidade, há uma tamanha rede de
causações que nunca a segunda se torna transparente à primeira.
O logos filosófico adotará distinta estratégia: tratará primeiro de
neutralizar a mímesis, seja confundindo-a com uma palavra inferior
(Platão), seja a submetendo à norma que a razão procurará lhe
emprestar (Aristóteles). (LIMA, Op. Cit., p. 24)
Ainda que Platão e Aristóteles se opusessem, na medida em que o primeiro
condenava a poesia em geral, os dois concordavam quanto à primazia do filósofo
sobre o poeta, conforme mostrou Costa Lima. Platão e Aristóteles inferiorizaram
a mímesis e venceram Górgias, o qual aceitava a poesia como a “quintessência
do poder do discurso pelo abismo que se abre entre a necessidade humana do
conhecer e a impossibilidade de um conhecimento seguro, fornecido pela alétheia.”
(Cf. LIMA, Ibidem, p. 38). Em outras palavras, Górgias ensaiava uma
caracterização da mímesis fora do princípio de uma adequação a algo previamente
dado ou considerado superior.
No capítulo “Questionamento das sombras: mímesis na modernidade”, Luiz
Costa Lima, entendendo que a principal característica da função estética está
em sua oposição à função pragmática, buscou caracterizar as relações entre
linguagem verbal e as representações sociais. Segundo ele, o eixo da
representação só pode ser percebido se o analista estabelece a articulação entre
o quadro da ordem social e o da ordem estética, de modo que inexiste a função
poética em si mesma, assim como a norma estética deriva da norma social. Ao
assim proceder, o crítico evidenciou que, nas poéticas da modernidade, perdese a delimitação precisa do poético. Ele lembrou, por isso, o fato de que Flaubert
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e Baudelaire foram levados aos tribunais, de modo que o ficcional foi, então,
submetido às mesmas sanções das representações da ordem social. Com
Baudelaire, ainda segundo o autor, a poética da modernidade situava-se sob o
signo da negação. A poesia, que até a passagem para o século XIX tinha uma
função de sublimação, perdeu essa função; por seu turno, o poeta rompeu com
os valores do leitor. Costa Lima exemplificou essa situação, mostrando a diferença
existente entre a imagem do leitor feita por Alencar em Iracema, que corresponde
à conduta reservada pela norma social, e aquela enunciada pelo Guesa, de
Sousândrade, em completa ruptura com os valores burgueses. As próprias
transformações do capitalismo ajudam a corroer essa aura mimética entre as
representações sociais e a estética. A conseqüência desse entrelaçamento entre
a norma estética e a social é a corrosão do clichê no texto literário, pois na
“poética da modernidade, torna-se evidente como a atitude inovadora fere as
representações vigentes, menos por conta de uma imagética inusitada (...) do
que por mudar seu ‘referente’” (LIMA, Ibidem, p. 81-2).
É, no entanto, a partir de Mallarmé que Costa Lima desenvolve com maior
precisão os conceitos de mímesis da representação e de mímesis da produção,
pois, por meio do conceito de “transcendência vazia”, ele vê surgir, na obra do
poeta francês, uma radicalização do problema criado com a “crise” da
representação. Essa crise levou Mallarmé e Joyce a criarem uma obra cada vez
mais próxima da impossibilidade de comunicação. Em sua análise, Luiz Costa
Lima evidenciou que a época moderna, contrariamente ao que acontece na
mímesis clássica, não protege o sujeito do mundo e nem o mantém despreocupado
com relação aos problemas e pressupostos da poesia. Assim, por exemplo, quando
o próprio modo de produção capitalista impede o equilíbrio dos valores e,
conseqüentemente, a idéia de transcendência, esta não se esvai completamente.
Mesmo com a “confusão de quadros” (Cf. LIMA, Op. Cit., 1980, p.155) originada
com a obra de Baudelaire ou Nerval, a transcendência abalada permanecia uma
transcendência lembrada, pois “o eu cantava as suas dores, dizia do ensaio de
uma viagem; se bem que aquelas não se consolassem e esta não se cumprisse,
era sempre a subjetividade que se explorava. Faltava-lhe direção, i.e., o eu não
se sublimava, mas permanecia exposto à participação emocional do leitor.” (LIMA,
1980, p.155). Com Mallarmé, nem mesmo a participação do leitor poderá
reorientar esta transcendência, pois o poeta se despede da ordem ético-religiosa
e faz do discurso uma intrincada sintaxe que impede o “exercício de vidências”.
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São esses os dois aspectos centrais que promovem a transcendência vazia: um
simultâneo ataque a uma frente ético-religiosa e a uma estética (a que tende à
transcendência): “O poema é arrastado para o suicídio pelo trabalho de
aniquilamento de seus referentes” (LIMA, ibidem, p.156). A partir da análise de
alguns sonetos de Mallarmé, como “A tumba de Edgar Poe”, “Santa”, “um rendado
se vê desfeito” “Ante a opressão da nuvem mudo” (conforme as traduções dos
primeiros versos por Augusto de Campos), Luiz Costa Lima mostrou como a
impossibilidade de transcendência vai-se fixando na poesia de Mallarmé: o poema
foge à tentativa de representar uma cena, mas obriga ao leitor a “reconstituir”
essa possível cena; procura captar aspectos não visíveis na descrição do cenário
(em “Santa”), sem aceder a uma impressão alucinatória; afirma um processo de
vacuidade sem limites, como “Um rendado se vê desfeito”; em suma, percebe-se
que há, nessa poesia, um completo esvaziamento do telos orientador, numa
progressiva “expulsão do real” (lembramos aqui a discussão que realizamos ao
final do tópico anterior, a partir da referência à “obsessão do real”, texto de Roland
Barthes).
No caso específico de O Livro, Costa Lima demonstra que Mallarmé
procura cobrir um pouco o “deserto das representações sociais unificantes,
oferecendo uma liturgia ‘renovada’” (LIMA, ibidem, p.167). Isso decorre,
possivelmente, de uma insatisfação com a transcendência vazia, o que provoca
a implantação de um culto ao Livro, à Obra total, da qual só se conhece rascunho
de um plano. Sabe-se também que Mallarmé fazia leituras de trechos em voz
alta para um círculo restrito de amigos. Com relação ao problema da crítica,
Costa Lima mostrou que Mallarmé guardara para si a responsabilidade de julgar
a prova dessa Obra permutacional não concluída. Disse o crítico brasileiro a
este respeito:
Apenas apontando para a relevância deste tema, de fato central
para a poetologia contemporânea, só pretendo indicar como, mesmo
em Mallarmé, a indagação estética não é uma mônada, pois se
desdobra na questão referente aos canais de circulação da obra e
na questão da legitimidade do poder do intérprete (...) Escamotear
o problema, como é regra geral, equivale a fugir da indagação radical
do poético e do poder que aí se exerce. Se, portanto, não remetemos
aqui senão ao que escrevemos antes (1976), pelo menos temos a
pretensão de mostrar como, historicamente, o surgimento do
problema coincide com a própria elaboração da mais radical das
poéticas da modernidade. (LIMA, ibidem, p. 167-8).
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De fato, podemos observar que, para uma boa parcela da poesia,
normalmente caracterizada como modernista, assim como para as poéticas
experimentais a partir de meados dos anos 50, os aspectos relativos à criação e
à crítica se tornaram preponderantes. No caso dos poetas oriundos dos
movimentos de neovanguarda, a necessidade fez com que articulassem, cada
vez mais, as suas produções poética e crítica. A razão parece-nos semelhante
àquela apontada por Costa Lima em relação a Mallarmé: “a legitimidade do poder
do intérprete”. Trata-se de uma questão antiga e que ocupou poetas, Edgar Allan
Poe, Baudelaire, e vem sendo colocada desde os românticos alemães. A
legitimação do poder do intérprete representa, na realidade, uma outra tentativa
de os poetas deslocarem o logos que serve de fundo ao exercício da crítica
“poetológica” (conceito desenvolvido pelo poeta português Alberto Pimenta), pois,
muitas vezes, a crítica costuma apenas legitimar aquelas práticas
representacionais obscurecidas pelas poéticas que continuamente lhe desafiam.
Este tema está fortemente presente na crítica literária e na poesia crítica do
português Alberto Pimenta, um dos poetas que, a partir dos anos 70, vivendo
ainda uma espécie de exílio na Alemanha Ocidental, junta-se ao grupo da Po.Ex
Portuguesa.
Antes de destacar essa formulação teórica de Alberto Pimenta, concluimos
as referências ao estudo de Luiz Costa Lima, reafirmando ser um mérito de sua
análise o resgate do sentido produtivo da mímesis, contra a idéia de um conceito
restritivo e ajustado ao real. Esta seria uma perspectiva ainda corrente nas
reflexões sobre literatura e suas relações com o meio social. Há, obviamente,
muitas produções artísticas ou literárias que cultivam o sentido de mímesis como
imitação, mesmo que haja nela algum questionamento sobre esse processo de
representação. Costa Lima nota que, em Mallarmé, ela se despoja ao máximo
dos valores sociais, isto é, do modo como a realidade é enfocada através desses
valores. Mas, na tentativa de rejeitar a realidade, a poesia de Mallarmé faz surgir
o que Costa Lima designou como “mímesis da produção”. Em outras palavras, é
aquela mímesis cuja especificidade configura “o alargamento do real”. Tal
mímesis, para se constituir, deve partir de seu “próprio déficit anterior”, ou seja,
para que uma obra dessa espécie de mímesis possa ser acolhida pelo leitor, ela
deve conter rastros do referente de que se desfaz (caso contrário não haverá
mímesis). Completa Costa Lima seu raciocínio:
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A categoria da negação é assim necessariamente ressaltada, muito
embora o trabalho da produção vá além do negado. A negação
importa como lastro orientador da recepção, a qual, se pretende
conhecer o objeto, e não só entender seu comportamento, precisa
ver o que se faz com o que se negou. (Grifos originais) (LIMA, ibidem,
p. 171-2)
Neste ponto, a análise de Costa Lima abre um campo importante para a
discussão do problema da subjetividade em Mallarmé, uma vez que a “anulação”
do eu ou da instância autoral implicaria a negação desse substrato produtivo a
que ele se refere acima34. Além dessa questão, Luiz Costa Lima concluiu sua
análise sobre Mallarmé, observando que a função estética e a pragmática devem
ser vistas em correlação. Assim, entende que o “modelo consciente” de Mallarmé
consistia em radicalizar uma proposta simbolista, embora seus textos
constituíssem uma resposta a um tipo de mímesis com mais de 2000 anos de
história. Por isso, o crítico brasileiro alertou sobre o risco de estendermos essa
idéia de mímesis produtiva sobre a totalidade da produção mallarmeana, ou mesmo
a outros gêneros. Lembrou ta&mbém que a mímesis da representação não
desaparece após Mallarmé. Por último, advertiu que a questão da pureza da
linguagem não pode ser tomada como tributária da problemática da produção,
sob o risco de interditar o tratamento poético do cotidiano. (cf. LIMA, ibidem, p.
182-3).
Em O Silêncio dos Poetas (escrito em 1978), Alberto Pimenta extraiu
conclusões muito semelhantes às de Luiz Costa Lima. Porém, no Prólogo deste
livro, o poeta e crítico português ressaltou que os seus ensaios “partem de um
interesse de conhecimento”, pressupondo o fato de que “a afinidade entre um
texto literário e uma peça musical ou uma escultura é mais essencial que a
afinidade do mesmo texto com um texto pragmático.” (PIMENTA, 2003, p.11).
Isso não diminui, obviamente, a importância de se ler a poesia seguindo as
convenções das tradições poéticas ou críticas. O importante é a reflexão sobre
as regras instituídas ou sobre o sentido de sua negação. Do mesmo modo, se é
enriquecedor ler um poema segundo as regras específicas de seu gênero ou

(34) Essa questão foi abordada num importante ensaio, intitulado “Anonimato ou alterização”, de Manuel
Gusmão. Ele chama a atenção para a importância de relativizarmos a idéia do desaparecimento elocutório
em Mallarmé, mostrando-nos que a instância autoral pode figurar por outros procedimentos. Por exemplo,
ele recorda que Mallarmé diz em sua “Autobiografia” que seu “trabalho pessoal” será anônimo. In: Revista
Semear n.4, R.J., 2000, p.263-279. Parece-me, no entanto, que essa posição não invalida o ponto de
vista de Luís Costa Lima, uma vez que a idéia de “figuração do eu por outros procedimentos” é, em
outras palavras, a implicação de que realmente a mimeses sempre deixa seus rastros.
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como um trabalho criativo exercido sobre a língua, é preciso aceitar como lícita a
atitude proposta acima por Alberto Pimenta. Ela implica um caminho justamente
porque o olhar do poeta é, antes de tudo, intersemiótico, já que lhe importam as
linguagens, seus significantes e as (im)possibilidades do significado. Ao propor
essa afinidade entre as três linguagens artísticas acima referidas, percebemos
que essa é uma proposição que recusa o logos, pois o método de apreensão do
objeto artístico é sempre resultante dos interesses do analista e, por isso,
obviamente, ele afeta o objeto de sua análise. Dessa maneira, na apreensão de
uma arte por outra, haveria a preservação de um certo grau de abertura:
A arte tem também o caráter duplo dos símbolos: é e representa.
Mas sucede que o que representa tem o interesse específico de ser
representado do modo que é e não doutro. A análise feita a partir
de um interesse de conhecimento nivelador do método de apreensão
de toda a espécie de “mensagem” ou “discurso” só serve os
interesses daqueles a quem a arte serve mas não interessa como
arte. (PIMENTA, ibidem, p. 11)
Em O Silêncio dos poetas, Pimenta afirma que as poéticas centradas unicamente
numa estruturação à base de certos princípios formais e retóricos já conhecidos
são inofensivas ao logos racional. Tais poéticas servem-se da metáfora e
produzem certos efeitos de sintaxe, mas não atingem o logos. Elas teriam como
objetivo fazer coincidir o “subjetivismo expressivo” com a “comunicação objetiva”,
de modo que os processos de despragmatização empregados por essa arte não
passam de uma forma de embelezamento dos símbolos, mantendo sua utilização
prática. A esse tipo de poesia, Alberto Pimenta rotula como “poetológica”.
Assim como Luiz Costa Lima observou em Mallarmé, Alberto Pimenta
também discutiu a idéia de um silêncio programático como característica da poesia
moderna, contrária aos padrões de gosto burgueses. Segundo Pimenta, esse
padrão de gosto seria marcado pela transcendência e pela manutenção de uma
dada ordem simbólica. Essa poesia negativa e caracterizada pelo silêncio é
identificada pelo poeta português com a arte “poetográfica”. Contrariamente à
arte poetológica, que acredita no símbolo, essa outra arte recusa a representação
do mundo. Ela substitui a “ideologia” dos símbolos por uma espécie de “ideografia”
(PIMENTA, 2003, p.169), rejeitando seu logos e preservando-os como signos.
Nesse sentido, inscreve-se a idéia de silêncio na poesia moderna, conforme
Alberto Pimenta, ao demonstrar seu potencial de recusa e negação.
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Para o poeta e ensaísta português, a liberdade da poesia (ou da arte
literária) moderna consiste na emancipação da retórica e dos gêneros literários
pré-estabelecidos, isto é, na saída do círculo vicioso do conceptual-imagem ou
conceptual-palavra, para ganhar vida, “para se animar de todos os cinco sentidos
animais, para se acrescentar dos sentidos ‘baixos’ que são o percurso principal
do corpo nessa vida. Tacto, gosto, olfacto: sentidos degradados por uma estética
repressiva e sublimada” (PIMENTA, 1990, p. 203). Por causa desta postura
consciente diante da criação e da crítica literária, ele vê com reservas o uso da
metáfora, pois ela, assim como a própria palavra, deixou de ser satisfatória para
a descrição do mundo. Lembra que a própria palavra é também uma metáfora,
obviamente por causa do seu caráter simbólico. Por isso, a abertura para o nível
do gráfico e da linguagem visual ganhou importância em sua obra criativa e crítica.
Assim, foge-se àquelas produções de encadeamento lógico-discursivo e de baixa
tensão crítica preferidas pela poetologia, isto é, pelo logos racional. É necessário
optar pela imagem: o essencial é saber ver.
Seu texto “Acerca da poética ainda possível” conclui com uma afirmação
que explica bem a multiplicidade de seus trabalhos poéticos, incluindo
espetáculos, intervenções ou ato poéticos:
A nós interessa viver. Criar percursos poéticos onde todos os
estímulos sensoriais estejam presentes e sejam vividos de dentro
por cada um que os percorra. Realizar Sade, e esquecer Miranda.
Misturar o “público” na ação: abolir o “público”, abolir a ordem
exterior, a memória, o modelo. Abolir a eterna presença da
distância, reiterar o contacto, iluminar os sentidos por dentro,
eliminar o sentido da sua exibição por fora. (PIMENTA, 1990,
p.283).
Se, para Mallarmé, foi necessário criar um “teatro” de palavras, de que seu
Lance de Dados é prova cabal, para um poeta como Pimenta este “teatro” implica
o uso intensificado de todos os sentidos, de modo que, seja num texto escrito ou
visual, seja num ato performático, do leitor-espectador será exigida a aplicação
das percepções sensoriais. Esse exercício propõe uma despragmatização dos
signos que não se contenta só com as palavras; por isso essa arte de Pimenta
permanece ainda marginal aos olhos de nossos contemporâneos.
Mesmo um poeta como o brasileiro Sebastião Nunes, que nunca se dedicou
ao ensaio literário e nem às performances poéticas, pode ser visto dentro de
uma linhagem próxima a de Alberto Pimenta, já que sua poética sofre alto grau
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de marginalização devido à sua proposta radicalmente anticonceitual. A produção
de Sebastião Nunes é exclusivamente literária, destacando-se a poesia (produção
que o autor afirma ter encerrado em 1989); o ensaio-ficção – gênero híbrido e
jocoso em que se poderiam incluir Somos todos assassinos, Sacanagem Pura,
História do Brasil; algumas “ficções” experimentais, como Decálogo da Classe
Média e O elogio da Punheta - trabalhos atuais voltados para experiências com
a prosa. Assim, o segundo volume de sua Antologia Mamaluca/Poesia Inéditas,
editado em 1989, é apresentado como o encerramento de um ciclo poético que
teria durado uns vinte e poucos anos, sentindo-se, então, o poeta livre para se
dedicar a “outro tipo de questões literárias, que não se sabe bem o que serão”
(Cf. NUNES, 1989, p. 6).
Desses dois poetas, Alberto Pimenta e Sebastião Nunes, de um modo geral,
pode-se falar em “inexistência”35, pois seus textos têm circulação restrita, sendo
ainda ignorados por uma grande parcela da crítica especializada das
universidades e pelos setores dos meios de comunicação em geral. Explica essa
“marginalidade”, provavelmente, a própria poética que esses dois poetas
desenvolveram ao longo dos anos, em particular nas décadas de 1970 e 80,
embora continuem ambos publicando nos dias atuais. Mas, durante esses anos,
a atividade poética desses dois autores se consolidou, e talvez, nesse momento,
realizaram seus poemas mais provocativos. Sebastião Nunes publica a partir de
1968. Seu livro “A Cidade de Deus” sai em 1970, sem o poema “Bocage 70”,
expurgado por censura das gráficas, “mesmo com pagamento adiantado.”36 O
poema só foi publicado em 78, em O suicídio do ator (1977/78), inicialmente
editado no formato de Cartaz. Em 1989, ele viveu outra experiência concreta de
censura, quando toda uma edição do jornal Ponta de Lança, então editado pela
Fundação Clóvis Salgado, foi recolhida por ter veiculado o seu poema “As rampas

(35) A expressão foi utilizada por Pádua Fernandes para tratar do lugar ocupado pela poética de Alberto
Pimenta no cenário cultural brasileiro e português (principalmente como uma “estratégia poética”, “uma
vontade de silêncio”) em ensaio publicado inicialmente na revista eletrônica Ciberkioski (http://
www.ciberkiosk.pt/ensaios/p_fernandes.html). Posteriormente, o ensaio foi incorporado ao livro A
encomenda do silêncio, primeira antologia de poemas deste autor no Brasil e que foi editada pela Odradek
Editorial, São Paulo, em 2004.
(36) Na nota intitulada “Porque ficaram Brancos assim os cabelos brancos do meu saco”, Sebastião
Nunes cita esse episódio da seguinte maneira: “(...) para editar o livro A cidade de Deus (1970), fui
obrigado pela gráfica (que estava pagando) a tirar dele o poema Bocage 70, e não por questões estéticas.
Este poema veio a integrar o cartaz o Suicídio do Ator (1978), que foi recusado por cinco gráficas (eu
escrevi gráficas, e não editoras), mesmo com pagamento à vista, antes de afinal ser parido com todos os
poemas e na forma prevista, graças ao poeta SAMARAL, que descolou uma gráfica carioca e corajosa.”
(Cf. NUNES, 1988, p.4).
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do palácio”, considerado ofensivo às altas autoridades37. O poema se encontra
hoje publicado em sua “Antologia Mamaluca/Poesias Inéditas”, com o título de
“Conto de Fadas n.º 1”. Toda a sua poesia, reunida em duas antologias
“mamalucas”, foi publicada pelo próprio poeta, em suas Edições Dubolso.
A censura, todavia, tem muitos meios de ação. Pode, por exemplo,
metamorfosear-se na apreensão poetológica, pois ela procura baixar o nível de
tensão poética, rotulando os poetas que considera fora dos padrões. No caso
desses dois poetas, verificamos que as reações negativas a suas obras
aproximam-nos quanto ao sentido radical de suas poéticas. Deste modo, o poema
“Bocage 70”, barrado por censuras gráficas, é claramente alusivo ao poeta
português Bocage. Neste poema, Sebastião Nunes utiliza uma poderosa descarga
satírica, pois seus versos ridicularizam o otimismo, as leis e os rotineiros discursos
tão em voga na publicidade do período ditatorial da década de 70. “Bocage 70”
utiliza os códigos verbal e não verbal, trazendo, em diálogo, uma espécie de
moldura onde deveria haver a “foto de um índio sorridente” e o texto em versos,
nos quais se diz: “cago no vosso otimismo, nas vossas conquistas, no vosso
futuro./ cago na vossa esperança, nas vossas leis, nos vossos amores./ cago
nas vossas belas palavras, nos vossos rotineiros discursos./ cago nas vossas
certezas de me enterrarem vivo, cago./cagarei eternamente em tudo e cagando
hei de morrer fedendo”. (Cf. NUNES, 1988, p.14).
Como podemos verificar, trata-se de um poema que age fortemente contra
um determinado status quo. Retoma, por isso, o Bocage satírico. Neste poema
de Nunes, a ausência da foto do “índio” denuncia o sistema ditatorial em que o
Brasil vivia, enquanto o texto em versos ironiza o tipo de arte tolerada pelo regime
político vigente, isto é, uma arte meramente poetológica, como aquela descrita
por Alberto Pimenta.
Em Portugal, por seu turno, é comum aproximar Alberto Pimenta de Bocage,
como forma de rotular sua poesia. O rótulo aplicado a um poema ou aos poetas
constitui uma forma de padronização que age num sentido contrário ao daquela
despragmatização pretendida pela arte. Explicar, assim, a linhagem de Pimenta
a partir de Bocage seria equivalente a encontrar um “porto seguro” entre sua

(37) A notícia foi estampada com a manchete “Fundação Clóvis Salgado edita poema considerado
pornográfico”, no jornal O Estado de Minas, de 18/05/1988, p.5, referindo-se ao recolhimento da tiragem
dos habituais 2500 exemplares do Jornal Ponta de Lança, editado pela Fundação.
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poesia inquieta e a tradição lírica portuguesa. Nos dias de hoje, a própria poesia
de Bocage já não incomoda e ele é, hoje, apreciado por portugueses e brasileiros.
Aspectos como esses, relativos aos sucessos editoriais dos poetas e à
apreensão crítica de suas obras segundo as normas estabelecidas, implicam a
questão da aceitabilidade ou não da obra de arte. A marginalidade de uma
determinada obra pode oferecer indícios de que as normas vigentes impõem as
condições em que essa obra poderá ser aceita, isto é, em que grau de subversão
lírica. Assim, se uma obra está fora dos padrões aceitos, ou não se enquadra aos
pressupostos teóricos forjados pela poetologia, ela se torna, por conseguinte,
marginal.
Tanto Sebastião Nunes quanto Alberto Pimenta criam dificuldades para
uma apreensão pacificadora de suas obras, porque seus textos têm forte
propensão para a visualidade e para a mistura de linguagens. São poetas
irreverentes e provocantes na linguagem e na estruturação de seus textos
poéticos, geralmente instauradores de um discurso humorístico, desconstrutor.
Em suas produções, eles lançam mão tanto das tradições literárias ocidentais
quanto de elementos do cotidiano, como textos de revistas, jornais e peças
publicitárias, catálogos de laboratórios e de lojas de departamento.
Tal como se pode notar na poesia de Alberto Pimenta, também a poesia de
Sebastião Nunes põe à prova todo um sistema de valores, regras e prescrições.
Um exemplo disso está presente no poema
“Oh que estúpido que fui!”, incluído em A
velhice do poeta marginal, publicado em
1983. Nesse poema, o poeta se lamenta por
haver quebrado sua “panelinha literária” no
dia em que nasceu. Por isso, ele afirma:
“(...) desde então sou poeta solitário/
corajoso forte e temerário/orgulhoso pra
caralho/mas no borralho.
(NUNES, 1989, p.83)

No poema, o verbal e o não verbal se
interpenetram e dialogam. Mesmo no caso
do texto verbal, há duas instâncias
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discursivas que interferem uma na outra, pois, em uma delas, há um texto que
funciona como legenda das imagens de uma cesta de lixo e do fórceps, aquilo
que serviria “para extrair idéias profundas de poetas superficiais”, e a cesta como
recipiente “para material poético. grande capacidade”. Na outra, escreve-se um
texto anti-lírico, confessional e irônico, dentro do espírito do título “Oh que estúpido
fui!”. Com este proceder, o humor reduplica-se em vários níveis, porque o discurso
do texto, posicionado no centro, como se fosse o poema propriamente dito, utiliza
um tipo de ironia mais retórica, no sentido de que se diz algo para significar o
oposto. E, em certa medida, a ironia vai revelando também o estado de
marginalização e automarginalização desse eu-poético. Contribui ainda para a
ironia a escolha de palavras cruas e antipoéticas, pelo menos para o estilo
“lamentação”, que veste o poema. A palavra “panelinha” joga duplamente com o
seu status metafórico e o literal, pois quando ela se quebrou “voaram cascas,
caquinhos e cagões”. E o termo “cagões” passa a caracterizar metaforicamente
os poetas da panelinha quebrada, rompida. Ao se isolar, esse personagem joga
temerariamente contra as regras postas, impondo as suas. E esse eu-poético
deixa claro que as regras poéticas nada têm de sublimes, pois ele quer, como um
“gênio”, “cagar regras”.
Tais procedimentos constituem inversões satíricas entre o “alto” e o “baixo”,
num sentido dessacralizador do próprio lirismo e das “escolas” literárias. No plano
dos textos não verbais, uma nova carga irônica desvela outros sentidos do poema,
pois, ao serem necessários fórceps e cesta de lixo, fica evidente uma denúncia a
um quadro geral da baixa criatividade poética dominante: os poetas das idéias
profundas lembram bem os simbólicos e transcendentes criticados por Alberto
Pimenta. Sendo assim, só mesmo uma cesta de “grande capacidade”!
“Al maminha gentílica”, outro poema do mesmo livro, já apresenta, no título,
uma referência humorística a Camões, denunciando o quadro de dependência
dos poetas brasileiros, o que se explicita nos primeiros versos: “à sombra ds
metafórics poets brasilinos,/ pagagaios poéticos d’europeus d’antanh,/há tanto
tempo defunsts q nem fedem mais.”. (Grifos originais). Esses versos
complementam a leitura que fizemos do primeiro poema, no sentido de denunciar,
através do humor, a baixa criatividade. Por outro lado, é interessante ainda afirmar
a desconfiança mantida sobre a metáfora, esmaecida pelo jogo poetológico, tal
como reafirmarão os versos seguintes do poema, curiosamente iniciados com a
palavra “hay”, do domínio do espanhol, que, além de indiciar um passado
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lingüístico comum a Portugal e Espanha, ecoa o discurso revolucionário de
Guevara, e, com isso, instaurando também um aspecto de contracultura no texto:

(NUNES, 1989, p.72)
Muito da poesia de Alberto Pimenta apresenta-se em versos, aparentemente
discursivos. Além do fato de haver convivido com o experimentalismo germânico,
talvez a sua proximidade com outros experimentalistas portugueses possa tê-lo
estimulado a realizar, além de seus textos visuais e da produção de textos
performáticos, um trabalho de desestruturação sintática da linguagem verbal.
Esta foi sempre uma característica marcante da poesia experimental portuguesa,
ao contrário do que aconteceu com as produções do concretismo brasileiro. Assim,
no poema “A prática do silêncio”, Pimenta faz uso de um discurso completamente
esvaziado a partir de processos de repetição e reestruturação de frases que
parecem insinuar gestos do poeta. No texto, como podemos notar a seguir, este
poeta fala para buscar o silêncio. Nesse sentido, seu poema reage contra a força
conceitual do discurso, que é esvaziado:
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olho para trás em linha recta
e bebo um copo de vinho. falo
olho para trás em linha recta
e bebo um copo de vinho. falo
e olho para trás em linha que
brada e bebo um copo de vinho
. falo e falo para a frente fa
lo para a frente falo falo pa
ra trás falo para dentro falo
para fora em linha recta falo
falo para dentro em linha que
brada para dentro e para fora
mas fico dentro de mim e fico
e fico e fico dentro de mim.
(PIMENTA, 1990, p. 73)

Evidentemente há outras questões passíveis de serem discutidas nesse
poema, mas é importante observar que, ao nos remeter para o que se passa na
interioridade do eu poético, o poema foge completamente à transcendentalização,
impedindo-nos de discuti-lo sob um ponto de vista centrado no plano de um
absoluto subjetivismo.
Há muito de fortemente satírico e mesmo uma linguagem despudorada na
poesia de Alberto Pimenta, semelhante à poesia de Sebastião Nunes. No entanto,
assinalamos o poema “Meus caros”, em que a visualidade se constrói à maneira
das colagens de Sebastião Nunes. O texto visual, no plano inferior da página,
até poderia funcionar como um poema isolado, porém sua última palavra, “caixa”,
parece prender o texto verbal e o não verbal, ligando-os com o problema tratado
no texto verbal. Embora não seja exatamente uma caixa, o invólucro de lata sugere
que, na “caixa” referida, cabe todo o universo. Este universo se representa no
rótulo afixado à lata: “Camões-Pessoa-Bocage/Lote: Uni-versidade”, seguido de
um texto, indicando o “produto” como “poesia para a CEE”. Evidentemente, isso
constitui uma sátira à idéia de “universo”, dominante na Universidade, e ao próprio
ideal de coletividade da Comunidade Econômico Européia.
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(In__. Obra quase incompleta, 1990, p.218)
No texto verbal, coloca-se o transbordamento, algo que ultrapassa as
fronteiras. O eu-poético refere-se a uma gama de elementos que mesclam
problemas de ordem política e científica, como o fato de o universo não ter
fronteiras e a noção de entropia, relacionando a desordem produzida em
laboratório ao caótico da realidade contemporânea . Nos versos, como se
estivesse desenvolvendo um discurso científico, o poeta vai compondo os níveis
que constituem a pirâmide da análise. Os níveis inferiores e superiores da pirâmide
são constituídos por uma espécie de combinação numerológica que articula o
elemento ativo e o passivo, até chegar ao vinte e um (o neutro). Isso se dá no
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sétimo nível, na sétima pirâmide. Nesse nível, enfim produzida pela superposição
das outras seis pirâmides, apareceria, segundo o texto, a voz do público, pedindo
um basta ao discurso que se repete inúmeras vezes. Esse aparecimento da voz
do público é justamente importante, porque ela remete para aquele público
acostumado com a ordem das regras da poetologia. O caos a que se refere no
início e que seria representativo do mundo atual pode ser produzido no poema
simplesmente esvaziando a paralisia do símbolo, isto é, o significado, utilizando
a mesma linguagem explicativa do discurso científico. Finaliza, então, o poeta:
“eu ia contar o que está dentro da sétima pirâmide: assim,/ limito-me a lembrar
que toda a poética, como o universo, cabe dentro de uma caixa...”. Como podemos
verificar, desenvolve-se no poema um certo sentido de entropia do universo38,
estendido à poética (o universo/poética numa caixa), ao mesmo tempo em que o
poeta brinca com essa idéia transformada em lugar comum: o universo cabe...
numa caixa.... na palma da mão... na cabeça de um alfinete, etc. Quer dizer, o
texto termina com as reticências que reforçam a recusa inicial do poeta (“eu ia
contar o que está dentro da sétima pirâmide”). O humor se instaura porque a sua
anunciação é, no fundo, um lugar comum, conhecimento banal. Ao assim concluir,
retorna as palavras iniciais deste poema, sinalizando, também, para o texto visual
a que nos referimos anteriormente. A idéia de poder colocar o “universo dentro
de uma caixa” sugere justamente uma paralisia. Ao contrário, a desordem é que
descreveria convenientemente o mundo.
Há ainda muitos outros elementos que poderiam ser discutidos em torno
desses dois poetas. Lembraria apenas, ainda, no caso de Alberto Pimenta, que a
sua “poesia de ação” exercita sempre a interação com o público, que deve buscar
suas próprias respostas ao que vê. Como exemplo, podemos observar o texto
que surgiu de sua performance “Homo Sapiens” , no Jardim Zoológico de Lisboa,
em 1977, quando o poeta se fechou numa jaula e deixou o público presente
perplexo e se indagando todo o tempo sobre o que via e não entendia. O registro

(38) Aqui, uso o conceito de uma forma mais ou menos restrita. Entropia é um termo usado de modo
corrente nas teorias cibernéticas e sempre referido pelos poetas adeptos do experimentalismo. Da
termodinâmica, o conceito foi aplicado na teoria da informação. Assim se refere Umberto Eco ao conceito:
“A informação mede, portanto, uma situação de eqüiprobabilidade, de distribuição estatística uniforme
que existe na fonte; e este valor estatístico é o que os teóricos da informação, mutuando-o da
termodinâmica, chamam de entropia. Com efeito, a entropia de um sistema é o estado de eqüiprobabilidade
a que tendem seus elementos. A entropia é também identificada com um estado de desordem, no sentido
de que a ordem é um sistema de probabilidades que se introduz no sistema para poder prever-lhe o
andamento”. (ECO, 1968, p. 102). Num sistema de altíssima entropia, não é possível prever o movimento
individual de cada molécula.
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dessas reações do público, feito discretamente por colaboradores do poeta durante
a “Operação poética”, encontra-se no livro Triptico (& etc, 1983: p.11-26):
– Não percebo o que ele quer! Que é que quer dizer ‘homo sapiens’?
- Então, é uma espécie de macaco. É um animal como os outros.
- Aquilo é algum tipo do Júlio de Matos, e não tinham lá lugar para
ele.
- A mim faz-me muita impressão ver um homem metido ali, coitadinho.
- Mas quem é o homem sapiens? É um homem mesmo?
- Então, não estás a ver?
- Pois, ele parece um homem em tudo... está vestido.
- Então havia de estar nu?
- Sei lá! (...) (grifos originais)
(PIMENTA, 1983. p.16)
O mesmo aconteceu no Chiado, em 1991, no Dia do Turista, quando esteve
exposto, sentado num banquinho e muito bem embrulhado, com a placa “Homem
– Vende-se”.

(In:__. IV de ouros, 1992, p.25)
Essas ações performáticas são
sempre muito bem preparadas por Alberto
Pimenta.

Algumas

vezes,

são

discretamente gravadas as falas do público,
que se transformam em texto poético (como
os fragmentos há pouco citados). O
problema decorrente das performances é
o fato de que elas são um ato poético
programado, mas que se realizam diante
de um determinado público. Isso faz delas
um ato não repetível, uma vez que as
condições e o público sempre mudam. Portanto, Alberto Pimenta grava frases
ditas pelo público, fotografa algumas ações poéticas, e nos oferece um registro
desse trabalho. Apesar da impossibilidade de revivermos tais performances, o
material resultante nos dá prova de que esses trabalhos são exemplos raros e
extremamente críticos de uma discussão sobre a artificialidade do discurso.
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Enfim, além de se tratar de dois poetas versados na sátira e na (con)fusão
das linguagens e dos gêneros, o que mais haveria de comum entre Sebastião
Nunes e Alberto Pimenta? Pensando em suas performances, poderíamos dizer
que elas lembrariam, de certa forma, os feitos do Neoconcretismo no Brasil. Com
os “Bichos”, os “Parangolés” e talvez o “Poema enterrado”, Lygia Clark, Hélio
Oiticica e Ferreira Gullar propunham uma arte interativa, desejando a participação
efetiva do espectador ou do usuário. O uso do corpo, a possibilidade de manusear
objeto artístico e a dimensão conceitual do poema-objeto garantiriam, segundo o
pensamento dos neoconcretos, a experiência ampla dos sentidos. Constituíam ,
dessa maneira, uma poética do sensorial. Lygia Clark, em entrevista a Fernando
Cocchiarale e Anna Bella Geiger, apresenta reflexões que passam ao largo das
propostas de Alberto Pimenta, uma vez que ele não procura a experiência sensorial
como forma de auto-conhecimento, mas, sim, como um modo de pensar a arte.
Não é esta a proposta de Clark, como podemos ler a seguir:
L.C – Mas casa-corpo mais vivencial do que ela é é impossível,
porque você vive nela a penetração, a ovulação, a germinação e a
expulsão – no fundo é o nascimento. (...) É um espaço orgânico eu
diria, um espaço em que você penetrasse nele. Nem que fosse
somente oposto àquelas formas seriadas do pessoal de São Paulo
e da formulação da escola concreta. Eu diria espaço orgânico,
espaço verticalizado (até usei o termo verticalizado quando fiz aquela
fase toda preta de linha branca em volta), porque ali tinha muito a
ver com topologia. (...)
Se você pensar no conceito do que significa, inclusive no Bicho, a
participação do espectador no objeto, que depois inverto, e acho
que atualmente eu transformo o objeto no sujeito quando trabalho
na pesquisa, na terapêutica sensorial que faço com os clientes no
consultório. (In: COCCHIARALE & GEIGER, p. 149).
Alguma afinidade pode ser apontada entre os trabalhos de Alberto Pimenta
e alguns atos do grupo do Poema-Processo, pois apresentam, em comum, a
preocupação de fazer com que o artista se dispa de sua roupagem tradicional
para ser um ser social. Por fim, justifica-se o parentesco entre as performances
de Pimenta e a obra de Sebastião Nunes, porque ambos exercitam em todas as
suas produções o que Nunes chama de “Guerrilha Cultural e Estética da
Provocaçam”. Toda a sua produção poética, assim como a de Pimenta, tem uma
clara função de desestabilização dos códigos de linhagem e cultura, das
panelinhas literárias e dos logros da metafísica. A idéia é mais ou menos essa
que Tião Nunes expressa em “notas às notas”, de sua História do Brasil:
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(...) 8) Permitir a este autor proceder como Cervantes que, irritado
com o excesso de romances de cavalaria, em que milhares de heróis,
perfeitos e benfazejos como anjos, perambulavam pelo mundo a
salvar órfãos, virgens e viúvas das garras de vilões terríveis e
dragões asquerosos, criou o Cavaleiro da Triste Figura, para que os
desmoralizasse de uma vez por todas. Assim também este ator com
suas notas, capazes de todas as vilanias contra os textos e os estilos.
Como se verá, tratou-se aqui de quixotescar as notas, ou os textos
a que se referem, ou a história de que trata, ou o leitor, ou tudo.
(NUNES, 1992, p. 12).

E Alberto Pimenta, em seu Read & Mad, faz afirmações semelhantes:

(...) o pior foi quando monsieur duchamp levou as coisas às últimas
conseqüências e mostrou que não era preciso construir nada:
SANITA É SANITA E NÃO É POR ISSO QUE É MENOS ARTE QUE
O SONETO.
então aí alguns adicionais desatinaram e, receosos de que o negócio
fechasse de vez, meteram-se eles mesmos na produção, isto é, na
reprodução. cabecinhas bonitas, cabeças históricas, cabeçorras,
tudo desatou adicionalmente a fazer versos: que pena que era
acabarem, que a hora era como sempre metafísica e estava já na
ponta da pena em linhas pequenininas. foi um desastre. adorno,
hermeneuta tradicional, comenta: COMO TABULA RASA DE
PROJECÇÕES SUBJECTIVAS A OBRA DE ARTE DESQUALIFICASE.
mete pena, mas fez escola. eu passo bem obrigado, e acho que os
adicionais e os penúltimos metafísicos também têm direito a fazer a
sua arte (sobretudo numa sociedade democrática). o que não têm
direito (impunemente claro) é a fazerem dos outros adicionalmente
parvos, fingindo que estão a produzir quando na realidade estão a
reproduzir, fingindo que estão a fazer novo quando na realidade
estão só a fazer de novo, e pior, muito pior, cada vez pior claro. e
isso é que é o pior. (PIMENTA, 1984, p.5-6).
Evidentemente, as propostas de Sebastião Nunes e de Alberto Pimenta
não configuram, aqui, receitas de poetografias, mesmo porque Alberto Pimenta
sempre procurou quebrar a rigidez conceitual de seus textos críticos, fazendo
com que interagissem freqüentemente com os criativos. Com isso, as produções
criativas e teóricas de Pimenta passam por um contínuo processo de
transformação, na medida em que seus textos são objeto de uma reescrita
constante. Assim, encontramos, freqüentemente, textos que sofreram
interferências ou se transformaram, a partir de fragmentos diversos de produções

184

anteriores. É um modo de evitar a instalação do poetológico na sua própria
produção, como se vê neste fragmento originalmente publicado em O silêncio
dos poetas:

Em certa medida, a abertura para esta escrita poetrográfica foi realizada
também pela Poesia Concreta, mas cada um dos poetas que, com ela tiveram
relações, soube imprimir novos elementos, quebrando, progressivamente, o
possível dogmatismo teórico que a transformasse em escola, sendo que o mesmo
aconteceu a outros experimentalismos. Mas a perspectiva de questionamento da
representação, que vem desde Mallarmé, foi radicalizada pela Poesia Concreta,
pois ela buscou colocar esse problema principalmente a partir da noção de
ideograma. Tal noção procura explicar o uso da linguagem num plano
“verbivocovisual”, de modo que a poesia possa ser escrita numa época de
“paraísos perdidos”. Para tanto, contribuiu Pound, não só com a idéia do “make
it new”, mas com a compreensão da importância do ideograma para uma poética
contemporânea, a partir de sua leitura de Fenollosa. Daí os poetas concretos
puderam chegar à seguinte formulação:
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Se, na poesia das línguas fonéticas, Jakobson perquiria a recorrência
intercambiante das ‘figuras de som e de sentido’ (como Saussure
antes, na vertiginosa decifração anagramática cedera ao ‘furor do
jogo fônico’, ao ‘jogo chinês’ [sic] das palavras ressoando sob
palavras), Fenollosa foi capaz de reconhecer na poesia escrita
chinesa – em nível grafemático, portanto – os ‘harmônicos’
(overtones), vibrando diante do olho e ‘colorindo todos os planos
semânticos, à maneira de uma ‘dominante’. (CAMPOS, H., 1994,
p.41-2)
A partir dos aspectos sintático (relacional, não subordinativo), espacial e
visual do ideograma, e ainda baseados em Pound, os concretos pensam o
processo composicional como justaposição. Este procedimento passou a
configurar até mesmo o formato de seus textos-manifestos, o que nos permitiria
afirmar que o Plano Piloto pode ser visto como uma formulação ideográfica da
Poesia Concreta. Ele nos ensina que a apreensão do fenômeno estético se deve
dar também dentro de uma dimensão sincrônico-diacrônica, dado que a poesia
seria justamente uma tensão de palavras-coisas na dimensão espaço-tempo.
Esta é uma idéia de síntese que aparece também em “Poesia e paraíso perdido”
(Cf. CAMPOS, H. In: CAMPOS, Augusto, 1975, p.26-9), onde Haroldo de Campos
formula o conceito de “culturmorfologia”, isto é, um conceito com que ele busca
situar a poesia inventiva num quadro histórico e simultaneamente inventivo. Esse
conceito corresponde ao “make it new”, de Pound, e representa uma maneira de
impedir a deterioração da arte inventiva pela nostalgia do jogo sem imprevistos,
isto é, para não ser afetada pelo jogo poetológico. Na medida em que a idéia de
culturmorfologia se explicita também pelos semas que compõem esta “palavravalise”, à maneira joyceana, percebemos que os poetas concretos pensam em
resgatar na história da cultura os traços vivos do fenômeno poético. Com este
objetivo, promovem um cruzamento dos eixos diacrônico e sincrônico, afastandose, assim, de uma dimensão linear de história e das convenções literárias. A
culturmorfologia representa a passagem para a “obra aberta” e uma leitura
transtemporal da tradição, como dirá Haroldo na entrevista “Minha relação com a
tradição é musical”:
Dessa leitura musical (partitural) da tradição parece resultar um efeito
de mosaico (outra palavra que deriva de musa...). Não me interessa
a especialização, que se lineariza e parece caminhar em busca de
um ponto cego. Considero-me um desespecialista em fragmentos.
Em matéria de passado de cultura estou sempre atento (falando de
poesia) àquelas obras que respondam, de maneira viva, a uma
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pergunta extraída de uma circunstância produtiva presente.
(CAMPOS, H., 1992, p.258).
As fissuras na representação abrem um campo para uma escritura em que
o elemento gráfico-espacial passa a ser determinante, e essa perspectiva
“constelar” promove também uma mudança na relação desses poetas com a
história e com a crítica. Responder criticamente aos problemas da linguagem
contemporânea, implica, para esses poetas, uma resposta criativa. Assim,
observemos as questões propostas em torno da escrita por Ana Hatherly a partir
de seu trabalho com a visualidade.
A obra desta poeta portuguesa, ligada ao experimentalismo, é na verdade,
multifacetada e dificilmente se poderá identificá-la como pertencente a um gênero
específico ou mesmo saber a que tipo de arte eles pertence. Além de ficcionista,
crítica de literatura e poeta, Ana Hatherly produz um trabalho que não se sabe
bem se é pintura ou poesia. Por isso, é interessante notarmos como ela mesma
o define num texto publicado no volume intitulado Obra visual – 1960-1990:
O meu trabalho começa com a escrita – sou um escritor que deriva
para as artes visuais através da experimentação com a palavra. A
Poesia Concreta foi um estádio necessário, mas mais importante
foi o estudo da escrita, impressa e manuscrita, especialmente a
arcaica, chinesa e européia.
O meu trabalho também começa com a pintura – sou um pintor que
deriva para a literatura através dum processo de consciencialização
dos laços que unem todas as artes, particularmente na nossa
sociedade. Esta consciencialização tornou-se mais importante
quando comecei a utilizar também a fotografia e o cinema como
meio de investigar os processos de expressão e comunicação.
(HATHERLY, 1992, p.75).
Diante de uma parcela significativa desse trabalho produzido em zonas
fronteiriças, isto é, entre as artes plásticas (pintura, colagens) e a poesia (verbal
ou não verbal), podemos situar a poesia de Ana Hatherly como uma poética
voltada para a investigação da escrita. Em seu trabalho, a escrita é entendida
num sentido amplo, pois envolve um exercício contínuo sobre os códigos verbal
e não-verbal, fazendo-os interagir como grafemas. Em alguns de seus “poemas”
visuais, verificamos que Hatherly dedica mais atenção a uma organização
geométrica do espaço, às vezes com características do caligrama. Além disso,
seus textos visuais têm, como elementos distintos da Poesia Concreta, a utilização
da escrita manual, em detrimento de um investimento em fontes tipográficas
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especiais e mecânicas. Noutros textos, seja utilizando fontes mecânicas ou escrita
cursiva manual, às vezes se instaura um discurso que se vai tornando
progressivamente ilegível, a exemplo do que acontece na maioria de seus
trabalhos em Mapas da Imaginação e da Memória (1973):

(HATHERLY, 1973, p. 86)
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(HATHERLY, Ibidem, p. 87)
Nesses trabalhos, com um auxílio de uma lupa ou mesmo a olho nu, podemos
ler algumas palavras e/ou trechos de uma frase, mas logo fica evidente não ser
o objetivo do texto a leitura através dos meios a que fomos condicionados em
nossa escrita ocidental. Os sentidos prováveis não estão ocultos sob a capa das
palavras e nem é o discurso que nos irá favorecer a leitura. Sobre este tipo de
apagamento, refere-se Manuel Castro Caldas:
O signo composto com que abre a série publicada em Mapas da
Imaginação e da Memória, não é já mera “letra”: o olhar (o nosso
olhar ocidental, pelo menos) recusa o automático e suficiente
trabalho de conferir à bordadura, ao perfil, a função de liderar o
sentido, como normalmente fazemos para ler. Somos antes remetidos
para o interior do signo onde a tinta negra, contida, comprime
irregularmente os limites da forma, de tal modo que o encontro deste
interior pleno com o branco que se lhe justapõe não possa ser
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experimentado como uma simples linha. (Apud HATHERLY, 1990,
p. 106)
A frase final de Manuel Caldas nos remete ao início deste capítulo, pois
uma tal radicalização do processo de escritura não poderia existir sem a ruptura
com o verso. Também vimos na discussão sobre a cisão da representação que
as rupturas se dão justamente contra as forças sistemáticas, que são a base dos
valores sociais. Assim, haverá também uma tensão permanente com o estético,
pois este também exerce uma força de mudança. Os trabalhos de Ana Hatherly
forçam-nos a romper com os automatismos da leitura e impedem a busca simplista
de elementos indiciais ou icônicos, pelo menos como um fim para essa leitura.
Assim, se nos voltamos para os poemas acima, veremos esta impossibilidade.
Olhando o segundo poema, expressões ali identificáveis como “pela cabeça” e
“memória”, entre outras, repetidas exaustivamente, às vezes se concentram,
fazendo a escrita mais ilegível. A imagem formada por esses pontos “obscuros”
pode nos levar a supor uma “cabeça” ou mesmo fornecer uma idéia de que há
um lugar onde os pensamentos são ainda indistintos, isto é, instantes antes que
possam transformar-se na energia que faz girarem as coisas do mundo. Melo e
Castro aponta bem o problema que se coloca com estes poemas visuais: o
verdadeiro mistério está no visível, não no invisível, pois é “um visível filtrado por
uma opacidade cultural de muitos séculos, mas é um visível revelado por uma
‘desrevelação’ do olhar que a si próprio se vê e se interroga.” (Apud HATHERLY,
1990, p. 104).
Em O escritor, publicado em 1975, mas escrito entre os anos de 19671972, Ana Hatherly oferece-nos um exemplo radicalizado de uma narrativa visual,
que nos força não apenas a uma nova concepção de discurso (de palavras,
letras e imagens), mas, principalmente, a procura de novos modos de ler. A autora
assim define o livro:
O escritor é uma narrativa em 27 fases. Cada imagem é um
pictograma, um fotograma congelado na página, cujo significado é
posto em movimento pela leitura. A leitura será sempre múltipla
porque à ilusão de ver se acrescenta a ilusão de ler. Todo pictograma
é criptograma. (...)
O autor e o leitor são exploradores sistemáticos – o autor fornece o
mapa dos itinerários e o leitor percorre-os, mas os percursos são
livremente condicionados. (HATHERLY, 1975, p. 5).
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Essa trajetória, feita de razão e espontaneidade de um gesto quase gratuito,
põe em evidência a linguagem e as experiências dos sentidos, abrindo espaço à
visão, ao sonho e a um contato mais amoroso com o mundo, como ressalta Maria
João Fernandes, num belíssimo ensaio publicado recentemente, em que define
a poesia de Ana Hatherly como uma “poética do segredo” (Cf. FERNANDES, In:
MACEDO, A. et al., 2004, p. 69-85). Porém é importante ressaltar que o referido
livro é composto a partir de procedimentos e de técnicas muito variados, como
desenhos, grafias, esquemas, colagens com interferências, montagens visuais,
escrita a base de tintas ou com canetas especiais, entre outros. A exploração
gráfico-espacial oscila entre a geometria, em raríssimos casos, e uma disposição
livre e subjetiva. Há uma produção codificada que nos lembra, em muito, os
procedimentos do Poema-Processo, a exemplo dos trabalhos de Neide e Álvaro
de Sá, analisados no primeiro capítulo desta tese. Isso explica também porque
esta polivalente artista portuguesa despertava a atenção dos brasileiros do PoemaProcesso, em especial, que com ela se comunicavam, sistematicamente, como
pude comprovar em seu espólio na Biblioteca Nacional de Lisboa. Apresentamos,
a seguir, cinco seqüências de O escritor. Elas representam fases distintas da
“narrativa” icônica de Ana Hatherly. Pictograma, fotograma e criptograma, três
palavras usadas pela poeta; as três ligadas ao mesmo etmos de “escrever”,
“grafar”, portanto, ligadas também à imagem, ao icônico. A escrita cifrada, a escrita
em movimento, a representação icônica (que pode ser também aquela
possibilitada pela letra, explorada de modo fisionômico). Dessa forma, o leitor
pode ler as imagens estáticas, entretanto, ao percorrer os olhos sobre as páginas,
confere-lhe um estatuto cinético, fundindo-se o corpo das palavras e das imagens.
Neste processo, forma-se um discurso não ligado pelos princípios da escrita
discursiva. O próprio discurso e o domínio cultural da escrita aparecem tematizado
aqui. Seguindo o mapa oferecido pelo escritor, o leitor devora códigos, letras,
palavras e discursos, tudo o que é possibilitado pela escritura (Cf. quadro nº1). O
leitor recebe, sofre o impacto do “texto” e, durante um complexo processo de
assimilação das informações culturais absorvidas, desenvolvido nas etapas
seguintes do texto, procura recombinar os elementos do código (Cf. quadro nº
2), obtendo um resultado provável (Cf. quadro nº 3, em que os códigos são mais
ou menos legíveis). Assim, já se torna possível uma comunicação e uma relação
de alteridade (Cf. quadro nº 4), processando-se uma abertura intelectual e
sensorial em relação ao mundo exterior. Podemos verificar que as linhas verticais,
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à direita, sugerem rostos superpostos, havendo também setas que indicam
olhos, portanto uma relação com objetos do mundo exterior. O quadro nº 5,
ocupando duas páginas do livro, sugere a superposição da cultura sobre o sujeito.
Neste sentido, a linguagem, aqui representada pela escrita, parece sugerir,
ambiguamente, o signo de civilização, de dominação cultural, mas também a
possibilidade de sonhar e de conquistar a liberdade. A escrita aí se mostra como
código que ela é, não portando necessariamente um sentido determinado, porque
tende ao ilegível e provoca a construção e a reflexão. Significativamente, o livro
se fecha com uma imagem dupla, apresentando, do lado direito, um campo com
representação clara dos códigos alfabético, numérico e gráficos que permeiam a
escrita. Cindida por uma faixa negra, vertical, a página apresenta um segundo
campo preenchido por uma escrita manual, provavelmente discursiva, mas ilegível,
porém na qual se configura o gesto individual, com suas marcas de saturação e
também de reinvenção. Isto é, entretanto, sugerido pela dimensão visual do texto,
pois ele apresenta superposição de palavras, frases e traços que borram algumas
de suas áreas e impedem a legibilidade.
Nº 1

Nº 2

Nº 3
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Nº 4

No 5

Observamos, ainda a partir destes objetos artísticos, que o pictograma e a
criptografia, conforme relação estabelecida pela autora, representam uma certa
antecipação da “poética do pixel”, desenvolvida posteriormente por Melo e Castro,
em virtude do entrelaçamento do icônico e da codificação cifrada. A composição
da imagem por unidades mínimas, movidas por um sistema de coordenadas X e
Y, exige do leitor o mesmo esforço perceptivo e de construção nas duas
concepções de poética, com a diferença de que a poética do pixel de Melo e
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Castro baseia-se numa construção, ainda ideográfica, porém fundada em signos
virtuais:
A construção de imagens virtuais infopoéticas é em si própria uma
transgressão do quadro convencionado, quer pelas escritas
ideográficas, quer pelas escritas alfabéticas. Agora o único signo é
o PIXEL, branco de significado, mas que pela sua mobilidade nos
eixos X e Y da tela do computador, pode adquirir diferencialmente
todos os significados que resultam da sua posição. (CASTRO, 1998,
p. 8)
Como pudemos observar, o experimentalismo pôde propor uma poética que,
aliando o verbal e o visual, que permitiu um contínuo questionamento do logos,
através de uma reflexão sobre a própria natureza de escrita. Nos exemplos citados
de Ana Hatherly e Melo e Castro, podemos verificar que este trabalho dos
escritores implicam até mesmo uma mudança de comportamento do leitor, uma
vez que os próprios suportes artísticos alteram-se de forma muito dinâmica. No
tópico seguinte, abordaremos o papel da escrita, pensando na relação que ela
estabelece com o leitor.

3.3. O VAZIO DA ESCRITA E OS NOVOS MODOS DE PERCEBER O MUNDO

Como já afirmamos, a visualidade na poesia faz com que a linguagem
exerça um movimento para fora do campo do discurso tradicional, colocando em
crise a representação. A palavra não quer dizer, ela quer mostrar. E é nesse
instante que a linguagem poética nos coloca diante daquela idéia de que algo
nos escapa, de que há um vazio (a impossibilidade de fixação de sentidos) a nos
olhar. Com isso, a literatura busca escapar a uma certa dinastia da representação
baseada na lógica aristotélica, e faz com que os signos retornem sobre si mesmos.
Assim, parece-nos que ela põe em evidência seu próprio ser. Consideramos ser
este um dos aspectos das poéticas experimentais do fim do século XX, com a
sua ênfase na visualidade, uma vez que ela macula de forma indelével o significado
expresso verbalmente. Desta maneira, o papel do leitor jamais poderá ser passivo
e ele é obrigado a reformular os seus próprios hábitos de leitura, tal como
enunciamos a propósito dos poemas de Ana Hatherly.
Para desenvolvermos um pouco mais essa questão, começamos por refletir
sobre esta frase do poeta Ernesto Manuel de Melo e Castro: “O ver do poético é
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o ver total”. O contexto em que ele a produz é o da reflexão sobre as relações
entre a poesia visual e as possibilidades da comunicação na era da informática e
das comunicações por satélite. Para ele, pensar a visualidade em poesia é pensar
na utopia do presente: a materialização, em códigos visuais comunicáveis, daquilo
mesmo que é improvável e invisível: a comunicação. Esta dimensão do ver fazse presente em dois textos teóricos do movimento brasileiro da Poesia Concreta:
“nova poesia: concreta”, de Décio Pignatari, e “olho por olho a olho nu”, de Haroldo
de Campos, ambos de 1957. Pignatari chama a atenção para “a importância do
olho na comunicação mais rápida: desde os anúncios luminosos até às histórias
em quadrinhos. a necessidade do movimento. A estrutura dinâmica. O ideograma
como idéia básica” (PIGNATARI, In: CAMPOS, A., 1975, p.41). Enfim, uma poesia
para “o olhoouvido ouvê”. Haroldo de Campos propõe uma arte OBJETAL. “Uma
poesia em que a palavra tem uma dimensão GRÁFICO-ESPACIAL, uma dimensão
ACÚSTICO-ORAL, uma dimensão CONTEUDÍSTICA. Desta maneira, propõe uma
poesia que assedia o objeto mentado em suas plurifacetas: previstas ou
imprevistas: veladas ou reveladas: num jogo de espelhos ad infinitum...”
(CAMPOS, H. A. In: CAMPOS, A., 1975, p. 46).
Os três poetas chamam a atenção para o aspecto da visualidade que afasta
o poema de um jogo de esconde-esconde metafórico lírico-subjetivo, com o qual
se torna impossível um ataque contundente à medula dos objetos de consumo,
postos à disposição pelos mesmos meios de comunicação: propaganda, imprensa,
rádio, televisão, cinema. Diante de posições tais, sentimos a necessidade de
questionar sobre as relações de sentido em poemas dessa natureza. Questionar
até mesmo o papel da letra, pois que, para além do estatuto significante da palavra,
o grafismo é também significante em poemas visuais. Podemos nos perguntar:
qual o poder da imagem nessa poesia de linguagens híbridas e por isso muito
mais aberta à multiplicidade de percepções? O que se oferece ao ouvido-olho?
Um poema-objetal é o que afirma sua própria condição descartável e sua própria
natureza de coisa fabricada?
Parece-nos que age, nesta forma de poesia, a tautologia referida por DidiHuberman: o que vemos é o que vemos39. Assim, percebemos que, ao produzir
(39) Esta é a idéia central desenvolvida por Didi-Huberman em O que vemos, o que nos olha, obra que
se dedica à análise da arte contemporânea e que aborda o minimalismo da arte norte-americana numa
perspectiva contrária à semiótica pragmática anglo-saxônica. O sentido de um olhar tautológico sobre as
coisas aparece desenvolvido, principalmente, nos dois primeiros capítulos, sendo que a formulação que
citamos é resultante da seguinte passagem: “esse objeto que vejo é aquilo que vejo, um ponto, nada
mais. Cf. DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 39.
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imagens, o Poema Concreto não propõe a representação figurativa de “coisas”
ou privilegia a função referencial da linguagem. Não se trata de “desenhar” temas
no poema, nem sequer de fazer referências ao mundo das coisas por via de uma
linguagem menos metafórica e de uso cotidiano. Trata-se de criar isomorfismos:
“/jarro/ é a palavra jarro e também jarro mesmo enquanto conteúdo, isto é, enquanto
objeto designado. a palavra jarro é a coisa da coisa, o jarro do jarro”, postula
Pignatari (PIGNATARI, In: CAMPOS, A. et. al., 1975, p.42). Questionando o poder
de representar, a Poesia Concreta “diz” repetindo o próprio jogo representativo
da palavra sobre a realidade concreta do objeto. Então a imagem produzida
pretende negar o ilusionismo proposto pelo simbolismo metafórico. Esvazia-se o
sentido tradicional de representação, oferece-se o aspecto de coisa – ou seja: o
poema é ele próprio um objeto.
Esse movimento realizado pela poesia visual nos permite verificar a
procedência da afirmação de Foucault (FOUCAULT, 1990) acerca de um
movimento poético para refletir a exterioridade. Esse é um movimento paradoxal,
pois que, através do exercício em torno do mostrar-se, do tornar visíveis seu
conteúdo e sua forma, a poesia põe em relevo zonas tornadas invisíveis pelo
processo de representação tradicional. O poeta precisará atravessar a imagem
nebulosa que a representação confere ao texto, desvesti-la de toda a roupagem
que esconde sua verdadeira forma e explorar a medula da linguagem para
vislumbrar o “ver total” do poema.
Este tem sido um dos objetivos deste trabalho, ou seja, verificar como a
visualidade constitui um exercício de questionamento ao processo de
representação da linguagem nas poéticas experimentais, entre as quais a da
Poesia Concreta.
De certa maneira, essa perspectiva encontra uma motivação teórica na idéia
desenvolvida por Octavio Paz em “A nova analogia: poesia e tecnologia”, publicado
em Convergência (1991: 97-115), a de que vivemos o “tempo da destruição total
e o da ciência da informação” (Ibidem, p.106). Conforme sua abordagem, este
seria um tempo em que entramos em sintonia com sociedades do passado, nas
quais predominava um sistema de correspondências, a antiga analogia.
Consideramos que este pensamento condiz com aquele apresentado pelo poeta
português Melo e Castro, conforme enunciamos anteriormente, o de que a poesia
visual (proposição válida também para as demais correntes de experimentação
poética) constitui uma forma de refletir sobre a materialização da utopia do
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presente. Há também grande proximidade entre essa discussão e a que Michel
Foucault realiza em As palavras e as coisas (1966). Segundo Foucault, a partir
do século XVII, no período barroco, começa a cristalizar-se no mundo moderno a
perda da imagem do mundo. Ele nos mostra como Dom Quixote, de Cervantes,
marcará o início do romance moderno, uma vez que o protagonista tenta capturar
a imagem de um mundo em que a linguagem e as coisas confundiam-se. O filósofo
assinala que, até o século XVI, não era a linguagem real

um conjunto de signos independentes, uniforme e liso, onde as
coisas viriam refletir-se como num espelho para anunciar, uma por
uma, a sua verdade singular. É antes uma coisa opaca, misteriosa,
cerrada sobre si mesma, massa fragmentada e totalmente
enigmática, que se mistura aqui e ali às figuras do mundo, e com
elas se confunde; tanto e assim que, todas juntas, formam uma rede
em que cada uma pode desempenhar, e com efeito desempenha,
em relação a todas as outras, o papel de conteúdo ou de signo, de
segredo ou de indicação. (FOUCAULT, 1966, pág. 57)
A ruptura da analogia – a mesma que caracterizou as antigas sociedades –
é o começo da subjetividade: “O homem entra em cena, desaloja a divindade e
enfrenta a não-significação do mundo”. De outra forma, a palavra torna-se
excessivamente equívoca e o homem passa a defrontar-se “com uma realidade
fechada sobre si mesma, incomunicada e incomunicável.” (PAZ, 1991, p.109).
Dessa maneira, segundo Paz, a história da idade moderna seria a negação da
não-significação do mundo, sua transformação em sentido.
Supomos, então, que a experiência que perpassa o discurso literário
contemporâneo, em particular a poesia visual, seja um desdobramento dessa
não-significação do mundo. Como postula Michel Foucault, no ensaio O
pensamento exterior (1990), “encontramo-nos num hiato que durante muito tempo
tinha sido ocultado: o ser da linguagem não aparece por si mesmo mais do que
no desaparecimento do sujeito” (FOUCAULT, 1990: 20). Num dos tópicos desse
ensaio, intitulado “Minto, falo”, Foucault assinala que o discurso literário, ao se
assumir como “discurso”, o “falo”, põe em destaque a grande questão da ficção
ocidental contemporânea: a de que a linguagem literária movimenta-se para o
“exterior”, escapando à tendência que as linguagens têm para a acomodação.
Nesse movimento, forma-se uma “rede em que cada ponto, diferente dos demais,
à distância inclusivamente dos mais próximos, se situa por relação a todos os
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outros num espaço que os contém e os separa ao mesmo tempo.” (FOUCAULT,
1990: 14). Ao colocar-se “fora de si mesma”, diz ele, põe em evidência seu próprio
ser, e esta claridade repentina revela mais do que um sinal, uma distância; mais
do que um retorno dos signos sobre si mesmos, uma dispersão. Ou seja, ela nos
conduz a esse exterior de onde desaparece o sujeito do qual se fala.
Esse tema também foi tratado por Didi-Huberman em O que nos vemos, o
que nos olha (1998), numa discussão teórica sobre artes plásticas. O autor nos
mostra que
cada coisa a ver, por mais exposta, por mais neutra de aparência
que seja, torna-se inelutável quando uma perda a suporta – ainda
que pelo viés de uma simples associação de idéias, mas
constrangedora, ou de um jogo de linguagem – e, desse ponto nos
olha, nos concerne, nos persegue. (DIDI-HUBERMAN, 1998: p.33).
Recupera-se de certa forma a idéia medieval de que a imagem contém o
vestígio, o traço, a ruína. Está aí o que o autor chama de “inelutável cisão do
ver”: ver é perder. Algo semelhante ele irá notar na arte de vanguarda americana
dos anos 50. Os volumes produzidos sobre essa arte, tal como as antigas lousas
funerárias, falam-nos de nossa existência quando os olhamos:
Diante de um túmulo, a experiência torna-se mais monolítica, e
nossas imagens são mais diretamente coagidas ao que o túmulo
quer dizer, isto é, ao que o túmulo encerra. Eis por que o túmulo,
quando o vejo, me olha até o âmago – e nesse ponto, aliás, ele vem
perturbar minha capacidade de vê-lo simplesmente, serenamente –
na medida mesmo em que me mostra que perdi esse corpo que ele
recolhe em seu fundo. (DIDI-HUBERMAN, 1998: 38)
No minimalismo norte-americano dos anos 50, assim como na exploração
da visualidade pelas poéticas experimentais, poderíamos acrescentar,
presenciamos o exercitar-se de uma linguagem tautológica. Como afirma DidiHuberman, o artista, homem da tautologia, “terá feito tudo para recusar as latências
do objeto ao afirmar como um triunfo a identidade manifesta – minimal, tautológicadesse objeto mesmo: ‘esse objeto que vejo é aquilo que vejo, um ponto, nada
mais.’” (DIDI-HUBERMAN, ibidem, p.39).
Como afirmamos, as poéticas experimentais, com sua propensão visual,
põem em discussão esse jogo de representação, tanto através de uma linguagem
isomórfica quanto da exploração gráfico-espacial e imagética. Como observa
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PAZ (1991), a poesia, que se utiliza dos recursos da técnica, principalmente na
esfera dos meios de comunicação, pode enfrentar os problemas suscitados pela
negação da imagem do mundo. Ou, nas palavras do poeta português E. M. de
Melo e Castro, ao propor um programa para a poesia visual:
(...) através do uso inovador transgressivo dos novos meios
cibernéticos de comunicação, produzir – ante os nossos olhos – a
materialização desmistificadora desse vazio de comunicação – desse
vazio da linguagem que nos estiola e anula – mas que também nos
caracteriza como indivíduos. (CASTRO, 1998: 14-15).
Segundo o poeta português, a poesia visual, também por denominada
“texto postextual”, pode exorcizar “as cargas negativas do universo informacional,
através da insistência repetitiva nessas mesmas cargas, até as tornar
semanticamente novas.” (CASTRO, ibidem, p.15). Este processo de
ressemiotização age contra a massificação dos meios de comunicação, como a
publicidade, por exemplo, que satura nossos sentidos e anula o conteúdo
comunicativo e informacional. Nesse sentido, é interessante observar as
ambigüidades do projeto concretista e, mais tarde, da poesia semiótica, quando
a publicidade se apropria dos recursos da linguagem visual por elas propostas.
O próprio Pignatari produziu “Desinfórmio”, poema-anúncio que circulou em
propaganda de revistas médicas. Isso não invalida o processo de ressemiotização
da linguagem proposto por essas poéticas. Em outras palavras, observamos no
texto-programa da “Nova poesia: concreta”, de Pignatari: “(... ) com a revolução
industrial, a palavra começou a deslocar-se do objeto a que se referia, alienouse, tornou-se objeto qualitativamente diferente, quis ser a palavra /flor/ sem a
flor; e desintegrou-se ela mesma...” ( PIGNATARI & PINTO, In: CAMPOS et al.,
1975, p.42).
O poeta Augusto de Campos propõe discussão semelhante, em outro texto
de Teoria da Poesia Concreta. Ele afirma que o poema concreto não lança à
palavra “olhares oblíquos: vai direto ao seu centro, para vivificar a sua facticidade.”
(CAMPOS, A., In: CAMPOS, A. et al., 1975, p. 44). A Poesia Concreta parecenos querer arruinar o alicerce formal e simbólico que reveste a palavra nas poéticas
comprometidas com as estruturas silogístico-discursivas, de forma a captar “sem
desgaste ou regressão, o cerne da experiência humana poetizável.” (Ibidem,
p.44).
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Quanto ao aspecto da “facticidade” da palavra, podemos associá-lo à visão
de um mundo analógico, tal como apontava Foucault e Paz em relação às
sociedades antigas e à poesia. Ao ser vislumbrada a estrutura do poema concreto
como um “campo relacional de funções”, verifica-se a justaposição de palavras
e coisas, na intenção de se chegar ao signo puro, tal como conceituava Barthes,
um signo vazio por querer tudo significar. Acabam por constituir em seus textos
uma “semiosis”, isto é, uma “mise en scène de significância”. (Apud PERLOFF,
1993, p. 362).
Desde o princípio, a Poesia Concreta soube questionar, tanto na produção
teórica e mais ainda na produção criativa, esse ranço que nossa cultura, centrada
numa apreensão de mímesis fechada e dominantemente reprodutora, como
mostrou Costa Lima. Seus textos, tal como se sucedeu em 1922, com a Semana
de Arte Moderna, vieram sacudir os adornos que cobriam a Escrava do monte
Arará, como disse Mário de Andrade, lembrando o gesto genial de Rimbaud,
reeditado pelos poetas modernistas de então40. Noutros termos, Mário expõe
uma realidade que poderia ser tranqüilamente explicada pelo conceito de
poetologia, que tem, nas convenções literárias e na adequação aos esquemas
tradicionais de representação, os padrões correspondentes de gosto e da norma
social. A estética modernista procurou sacudir esta norma, rompendo os padrões
estabelecidos e promovendo a atualização da inteligência crítica nacional, como
o fez depois a Poesia Concreta. Nos textos a seguir, podemos comparar alguns
exemplos de uma sincronia criativa que expõe essa “factividade” ou essa “mise
em scène da significância”, de que falam, respectivamente, Haroldo de Campos
e Roland Barthes.
Mesmo na fase ainda do caligrama, os textos criativos dos poetas concretos
já comportam um grau acentuado de abertura, inovação, renovação, com um
claro indício de que a busca de uma composição isomórfica está em curso. É o
caso do poema “Ovonovelo”, de Augusto de Campos, que é simultaneamente a
(40) Eis a fábula contada por Mário: “Um vagabundo genial nascido a 20 de Outubro de 1854 passou
uma vez junto do monte. E admirou-se de, em vez do Ararat de terra, encontrar um Gaurisancar de
sedas, setins, chapéus, jóias, botinas, máscaras, espartilhos... que sei lá! Mas o vagabundo quis ver o
monte e deu um chute de 20 anos naquela heterogênea rouparia. Tudo desapareceu por encanto. E o
menino descobriu a mulher nua, angustiada, ignara, falando por sons musicais, desconhecendo as novas
línguas, selvagem, áspera, livre, ingênua, sincera.
A escrava do Ararat chamava-se Poesia.
O vagabundo genial era Rimbaud.
Essa mulher escandalosamente nua é que os poetas modernistas se puseram a adorar... Pois não há de
causar estranheza tanta pele exposta ao vento à sociedade educadíssima, vestida e policiada da época
atual?” (ANDRADE, Mário. “A escrava que não é Isaura”. In: ANDRADE, 1980, p. 202).
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retomada de uma longínqua tradição de visualidade (o poema em forma de ovo,
de Símias de Rodes) em diálogo com as mais recentes experiências de linguagem.
Eis o poema:
1 – Ovonovelo – Augusto de Campos (1954-1960)
A versão caligrâmica foi realizada numa seqüência vertical, conforme a
indicação inserida nos textos. A segunda versão, dentro da organização
geométrica estrutural, abre a seção de poemas, datada de 1954-1960, isto é, a
da fase heróica da Poesia Concreta.
2ª seqüência
1a versão:
1ª seqüência

3ª seqüência

4ª seqüência

CAMPOS, A., 2001, p. 94)
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2ª versão - CAMPOS, A., 2001, p. 91)
De forma semelhante ao proposto nos
caligramas de Apollinaire, o poema de Campos
aponta para uma desartificialização da relação
signo-interpretante, significante-significado,
poema-tema, forma-conteúdo. A articulação dos
signos

no

espaço

gráfico

produz

,

figurativamente, um ovo, cuja imagem é
reduplicada pela evocação semântica de objetos
em forma de círculo: ovo, olhos, ventre de uma
grávida, zero, ponto, seios, sol, circularidade
morte-vida. Verificam-se ainda reduplicações
semânticas a partir de aspectos morfológicos
(ovo/novo), sonoros (aliterações e assonâncias), além da carga metafórica nas
aproximações entre ovo, novelo, feto.
Ao fazer precipitar, entretanto, a relação ovo/novo/novelo, o próprio sistema
da língua permite surgir, por contaminação fonética, uma segunda relação “novo
no velho”, ainda na primeira seqüência, possibilidade que se reforça pelo próprio
tema da criança gerada pelo “velho” (pai/mãe), e a existência de um ciclo
nascimento/morte/nascimento. Se é assim na vida, não será diferente na arte
em que o poema figurado de Símias de Rodes “gera” o poema de Augusto.
Este fato é, ao mesmo tempo, descoberta (o passado sendo desvelado pelo
novo) e revalorização (o novo dá vida à uma tradição esquecida). Talvez provocado
por uma afirmação de Péricles Eugênio da Silva Ramos, que insinuou ter sido
esse poema de Augusto um plágio do poema de Símias de Rodes, no seu estudo
sobre o Modernismo na poesia para a Literatura no Brasil, dirigida por Afrânio
Coutinho, Décio Pignatari escreve o artigo “Ovo Novo no Velho”, em maio de
1960, reafirmando a ligação entre o poema de Augusto de Campos e o poema
grego, escrito por volta de 300 a. C. Para Pignatari, ao contrário do que pensava
o crítico, o reconhecimento dessa relação de intertextualidade resultava numa
forma positiva, pois era apenas prova de que uma tradição inventiva, engenhosa,
dava razão a Apollinaire, Mallarmé, Dylan Thomas, José Lino Grünewald e
Augusto de Campos. Apoiado na crítica do poeta norte-americano Charles
Boutenhouse, que havia organizado uma antologia de poemas em forma de coisas,
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Décio Pignatari retruca o “pensamento dos curupiras da cultura” nacional, e
ressalta os valores do poema de Rodes, reproduzindo as palavras de
Boultenhouse: “sendo um dos primeiros poemas figurados ocidentais que se
conhecem, é também o primeiro poema simultaneísta, uma vez que o 1º verso é
a primeira linha; o 2º, a última linha; o 3º, a seguna linha; o 4º, antepenúltima – e
assim por diante, até a linha final (central)...”, “Sua novidade não se gastou. (...)
A idéia é tão engenhosa como se tivesse sido criada por Apollinaire e tão profunda
como se concebida por Mallarmé.” (Apud PIGNATARI, In: CAMPOS, A. et al.,
1975, p. 128-9).
É ainda, através de Boultenhouse, que Pignatari apresenta essa afirmação
importante para o que estamos desenvolvendo, neste tópico, a respeito da
visualidade como abertura para o vazio e como questionamento da representação:
Um poema configurado é sempre novo, porque faz volver o poema
à simplicidade original da linguagem escrita, à experiência primitiva,
vivida, imediata e mágica de um som combinado com um signo.
Pode o som ser disposto em muitos ritmos e evocar muitas imagens,
mas a dupla experiência de olhar e ler nos dá a sensação de que
tudo está recomeçando do nada. (Apud PIGNATARI, In: CAMPOS,
A. et al., 1975, p. 130)
Essa experiência com as formas abertas, a reciclagem das linguagens será,
talvez, o que levou Dylan Thomas a escrever “Vision and Prayer”, em duas versões,
uma em forma de losango e a outra em forma de asas. A primeira começando
com “Who/ Are you ? Who is born / In the nex room / So loud to may own ...”,
versos que vão sendo dispostos até formar a figura, que se fecha com “Blessing
on/ The wild /Child”. Tematicamente, esta versão dialoga com a de Augusto,
também preocupado com a temática da ressurreição do novo e do velho, figurado
no nascimento de uma criança. A segunda versão, talvez mais conhecida, é
interessante, porque o verso central é ocupado pelo pronome “I” (eu), e os versos
formam asas a partir daí.
Como Dylan Thomas, Augusto de Campos também reescreveu seu poema.
A última versão corresponde melhor às possibilidades que a composição
matemática, geométrica acrescentou como reinvenção de um velho problema
de linguagem.
Inúmeros outros poetas se interessaram pelo poema. Melo e Castro compôs
um “ovocubo”, jogando com as possibilidades do computador e com claras alusões
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ao cubismo, dados os aspectos prismáticos alcançados no texto, publicado em
seu Algorrítmos – infopoemas (1998). Podemos ainda pensar a realização de
Arnaldo Antunes, também interessado nesta questão proposta, há milênios, por
Símias de Rodes, agora, como Melo e Castro, mergulhado nas possibilidades
que a informática trouxe para a composição de textos “verbi-voco-visuais”. O
poema de Arnaldo Antunes, cuja palavra-chave é “dentro”, evoca, com muita
propriedade, a produção de um texto em que a “configuração externa se faz
acompanhar da fatura ‘interna’”, como diria Décio Pignatari, sendo ao mesmo
tempo um novo poema simultaneísta:
2 – “Dentro”, de Arnaldo Antunes

(ANTUNES, 1993, s.p.)

Nas duas “versões” do mesmo poema, observamos que o computador
trouxe, de fato, melhores possibilidades para realização da isomorfia palavraimagem. Além disso, mais do que inserir o problema da cor e da tipografia, o
texto pôde também jogar com a luz, porque tudo não passa de feixes de luz,
energia, movimentada pelos pixels, como diria Melo e Castro, acentuando
questionamentos sobre a referencialidade e a própria materialidade do signo, ao
criar uma inigualável fusão de códigos.
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Comparado ao “ovonovelo” de Augusto, o poema de Arnaldo Antunes
ultrapassa a condição do pictograma, ainda que conserve alguns de seus
aspectos. Sua publicação em livro sugere, como num fotograma, o movimento da
palavra para dentro de si mesma: o dentro transforma-se em centro, e como que
convida o leitor também a fazer o movimento para buscar este centro, quando se
lê “entro”. O que há neste dentro? O que o poema porta? Na medida em que o
poema nos oferece a dobradura da palavra sobre ela mesma, o que temos não
é senão um vazio? Nega-se o sentido para. O que vemos é o que vemos. Não
está posta, pelo menos de maneira evidente, uma busca de referentes na
realidade, no mundo circunstante.
Ainda, relacionado-se às possibilidades do computador, podemos analisar
esses poemas de E. M. de Melo e Castro, os quais parecem acentuar o ilusionismo
que a Poesia Concreta sempre procurou com seus jogos tipográficos e espaciais
(o Trompe-l’oiel), que decorre justamente da construtividade ligada ao olhar.
3 – “O interior dos sólidos é plano” e “túnel veloz”, de E. M. de Melo e Castro

(CASTRO, 2000, p. 291)

(CASTRO, 2000, p. 316)
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Em “O interior dos sólidos é plano”, poema de “Concepto incerto” (1966),
o poeta português explora, a partir da visualidade, a tensão entre certeza/incerteza,
equilíbrio/desequilíbrio. A questão, como ele próprio afirma, é propor uma
formulação em que “das duas, uma, ou se dá a reiteração da percepção
enriquecida por outra via – e se gera a certeza; ou se dá a não-reiteração, até à
sua pura negação, talvez – e se gera a incerteza. Certeza e incerteza que poderão
não se definir do mesmo modo na próxima leitura” (CASTRO, 2000, p.286). Em
outras palavras, o poeta transforma em problema a percepção do poema visual,
dando ênfase à dimensão do olhar. Também podemos observar que o visual e o
escrito não são plenamente equivalentes conceitualmente, uma vez que as
palavras não deixam de sugerir novas possibilidades de significação, vistas por
ação de um campo metafórico, por exemplo. Neste sentido, o texto “O interior
dos sólidos é plano” não tem função ilustrativa, embora ele se interpenetre no
objeto, ao repetir tautologicamente algo que nele pode ser percebido, ou seja, os
planos formados no interior deste objeto sólido. Desta forma, podemos, também,
concluir que há uma poética de denotação conduzindo a formulação textual.
Algo semelhante ocorre em “Túnel veloz”, no sentido da afirmação
tautológica, a que nos referimos. Este é um dos “infopoemas” de Castro, que
utiliza novas possibilidades oferecidas pela informática. Nele, movimentos de
rotação e processos de espelhamentos permitem-nos ver o que o poema é: um
túnel veloz. De certa forma, alguns desses infopoemas de Castro, por se fazerem
prescindir do texto escrito, cuja finalidade é também de nomeá-los, podem, por
isso mesmo, ser aproximados dos primeiros poemas caligramáticos à primeira
vista. Eles se constituem, todavia, como poemas-objetos, os quais nos colocam
problemas relacionados à percepção, à reeducação do olhar e à problematização
da representação, como assinalamos ao longo deste texto.
Entre as novas possibilidades de expressão poética, podem ser citadas
ainda a holopoesia e a poesia sonora. A primeira, conforme os conceitos-chave
apresentados pelo poeta de mídia eletrônica Eduardo Kac, pode ser definida
pela instabilidade espacial, pela imaterialidade (é um espaço constituído por
“photons”, portanto não tangenciável e não concreto), pela tetradimensionalidade,
pela interatividade, pelo movimento, pela percepção e conceito relativos (Cf. Kac
in: http://www.altx.com/ebr/ebr5/kac.htm). Novamente, tal como enunciamos
anteriormente a propósito da poesia de Arnaldo Antunes e da vídeo poesia em
geral, há uma retomada e uma transformação das proposições e das práticas
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instituídas pela Poesia Concreta. Nessas práticas, observamos a tentativa de
explorar o pluridimensional, de fazer o leitor participar e experimentar o poema
como um objeto, levando-o a questionar a linguagem. A diferença está nas novas
possibilidades do suporte, o que possibilita ao leitor, como usuário, uma
interatividade mais concreta.
Dentro dessa perspectiva, Eduardo Kac nos aponta a possibilidade criada
por esses meios eletrônicos a fim de manipularem a relação temporal (no sentido
da inter-relação tempo-espaço pretendida desde o concretismo) e as informações
acumuladas, as quais podem ser controladas de forma a gerar novas experiências
de percepção:
Perguntei-me: qual seria a diferença entre uma escultura de letras
e um holograma desta escultura? A diferença não era significante.
Eu percebi imediatamente que a holografia era muito mais complexa
que a angariada pela ilusão do “espaço tridimensional”. Esta nova
mídia não só tem um poder incrível para criar uma experiência
poética visual imaterial, mas também para manipular sistemas
temporais e armazenar informação de modo que podem ser
cuidadosamente controladas para gerar fascinantes experiências
de novas percepções.
É preciso ficar claro que não considero poemas holográficos aqueles
hologramas que registram ou reproduzem material verbal já
suficientemente realizado em outra forma ou mídia. É importante
explorar as qualidades singulares da própria mídia holográfica e
desenvolver uma escritura “holográfica verdadeiramente genuína41.
(Kac, Key concepts of Holopoetry. In: http://www.altx.com/ebr/ebr5/
kac.htm)
Quanto à possibilidade de manipulação e de armazenamento dos “sistemas
temporais”, é possível apreender os signos em sua materialidade, ainda que o
pixel seja imaterial, pura imagem. Kac, em seus holopoemas, mostra que as
informações acumuladas no suporte online não permanecem imutáveis ou
idênticas a si mesmas durante todo o tempo, pois há um alargamento no campo
da leitura. Isso significa dizer que as informações iniciais mudam ao serem

(41) “I asked myself: what would be the difference between a sculpture of letters and a hologram of this
sculpture? The difference was not significant. I immediately realized that holography was much more
complex than the touted “illusion of three-dimensional space.” This new medium has an incredible power
not only to create an immaterial visual poetic experience, but to manipulate temporal systems, and to
store information in ways that can be carefully controlled to generate fascinating new perceptual experiences.
I must make it clear that I do not consider holographic poems those holograms that record or reproduce
verbal material already successfully realized in other form or media. It is important to explore the unique
qualities of the holographic medium itself and to develop a truly genuine “holographic writing.” .

207

manipuladas seja pelo próprio autor, o seu gerador, ou pelo leitor, o seu usuário,
dentro do próprio meio eletrônico. Ao usuário, evidentemente, nem sempre é
permitido inserir novos materiais entre aqueles disponibilizados na mídia
eletrônica, mesmo assim ele pode fazer leituras diferentes, quando, por exemplo,
na internet, ele opta por seguir navegando entre as diferentes janelas disponíveis.
Isso implica um processo de combinação e recombinação, como nos esclarece
Pedro Barbosa, num pequeno artigo divulgado também nos meios eletrônicos:
O artista concebe o modelo da obra a realizar (programa), a
máquina desenvolve e executa as múltiplas realizações
concretas desse modelo dentro de um campo de possíveis.
O texto-matriz (pattern), concebido pelo autor em estado
latente ou potencial, abre-se sempre a um campo de possíveis
mais ou menos vasto, e tendencialmente infinito, que
constituirá o conjunto dos estados textuais actualizados ou
concretos. Tal campo de possíveis dará origem a um campo
de leitura, o qual pode ser explorado pelo próprio autor, que
nele irá colher e seleccionar o(s) textos(s) a apresentar ao
leitor, mas pode também ser explorado directamente pelo
próprio leitor, dependendo isso de que use no computador o
programa criado. (BARBOSA, P., A renovação do
experimentalismo literário na literatura gerada por
computador, In: www.ciberkioski.pt .)
Enfim, tais experiências nos levam a refletir sobre a afirmação de Ana
Hatherly acerca do encontro entre texto e imagem, o que nos obriga a uma
reconsideração da própria escrita no texto poético. É fácil verificarmos que a
palavra também mudou em nossos conceitos: esta nova poesia aproximou
palavras e coisas, sendo a primeira, na poesia tradicional, um mero instrumento
de designação da segunda. Esta poesia mostra que, por trás da idéia de referência,
devemos enxergar também a letra como traço, ou como um objeto imagético do
qual vínhamos perdendo a consciência. Por ela, percebemos sua fragilidade
material e a ilusão representativa da linguagem. Isso é algo que nos obriga a
indagar conforme este poema de Arnaldo Antunes: “Pensamento vem de fora/ e
pensa que vem de dentro, / pensamento que expectora/ o que no meu peito
penso. / Pensamento a mil por hora, / tormento a todo momento. Por que é que
eu penso agora / sem o meu consentimento? (...) (ANTUNES, 2000, s.p).
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CAPÍTULO IV

(CAMPOS, A, 2003(a), p.43-4)

O TEMPO CURVO: POESIA CONCRETA, EXPERIMENTALISMOS E
QUESTÕES TRANSVERSAS.

4.1 – DIALÉTICAS DO AGORA: MEDITAÇÃO E INVENÇÃO POÉTICA
O poema de Augusto de Campos, em epígrafe, apresenta a discussão central
deste Capítulo: a idéia de que o tempo fecha o seu arco e, embora avance
rapidamente, sua rota não é necessariamente retilínea. A imagem de uma gota
sugere-nos um espaço que se desvela em seu próprio desdobramento. O tempo
incansável (“só o tempo não se cansa”) flui na figuração da gota, porções mínimas
(água, tempo, lágrima, juventude, velhice) que se formam e se desvanecem
repetida e “rápid/ alenta/ mente”. O gesto do poeta, para inscrever essas frações
mínimas do tempo passado e do devir, faz-se, principalmente, pelo recurso da
tmese, que permite inserir novas palavras e reduplicar os sentidos, numa já
paradoxal fusão, como se verifica em “rapidamente/lentamente”. Nesta imagem,
o rápido (Aquiles) e o lento (a tartaruga) se completam, se invertem. Do tempo
físico, cronológico e contínuo, passa-se ao sentimento psicológico do tempo (“fujo
de mim/ e assisto à minha fuga”), e, com isso, temos a ressurreição das energias
perdidas, sugeridas pela palavra “alentar” e “mente”/pensamento. São recursos
que possibilitam sentirmos de novo a figuração da duração no instante. Se a
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nossa passagem pela terra é inexorável, é preciso driblar o tempo, numa luta
“ruga a ruga” (reformulação de “gota a gota”?), em que “o velho mata em si/ sua
criança”.
Como lembra Costa Lima, neste poema “a recorrência ao que não seja
estritamente verbal, através sobretudo da cinética visual, visa não a eliminar o
verso mas a torná-lo presente” (LIMA, 2004, p. 127). Além disso, em muitos dos
poemas de Não, “... por estratégias expressivas diversas, os recursos vocovisuais
visam a intensificar uma compactação, que depende de ser preservado o espaço
do semântico”. (ibidem, p. 128).
Mas o verso e a semântica se modificaram depois de lavrados pela
experiência de Augusto de Campos com a Poesia Concreta. Na apresentação de
Não, Arnaldo Antunes chama a atenção para a trajetória coerente da poesia de
Augusto de Campos, que mantém a fidelidade de um projeto estético, mas se
caracterizando pela incessante busca de novas soluções (ANTUNES, 2003,
s.p.). Como traço dessa trajetória, Arnaldo Antunes destaca a negação como
condição limítrofe da poética de Augusto, uma característica visível desde
“poetamenos”. Consideramos, entretanto, que esta característica é central em
toda a poesia do ex-integrante de Noigandres. Basta ler o título de seu primeiro
livro “O rei menos o reino”. Além do mais, a negação constitui um elemento que
faz sua poesia oscilar sempre entre o falar e o calar, caracterizando o silêncio
como o motor de sua criação. Segundo ainda Antunes, seus livros parecem
“comentar, ou completar, com intervalos de anos, uns aos outros.” (ANTUNES,
Ibidem). Sobre os aspectos formais da poesia de Augusto de Campos, Arnaldo
Antunes aponta as novas soluções que sua poesia soube buscar: pesquisa das
múltiplas possibilidades de fragmentação da linguagem; inauguração de sistemas
diferentes de leitura, nos quais o linear se abre ao prismático; utilização de signos
dentro de signos, em que as várias alternativas encontradas disputam, pelos
cortes ou junções, o mesmo espaço sintático; exploração constante dos
procedimentos gráficos, com o uso cada vez mais apurado da cor; disposição e
escolha de fontes tipográficas, que se relacionam isomorficamente no poema e,
ao mesmo tempo, inserem obstáculos à leitura. Estes novos tipos de letras são
incorporados à sua recepção e são usados de forma estrutural e não decorativa.
A essas observações de Arnaldo Antunes, podemos acrescentar esta outra de
Costa Lima, concernente à primazia do verbal, mesmo quando o poema incorpora
o visual ou a diferença de timbres (acentos) musicais:
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(...) ainda que intensificado por outros códigos, o verbal permanece
o dominante. Esta é a fronteira própria do poético. A música, a arte
não-semântica, é seu antípoda; a plasticidade pictórica, o que joga
com os dois pólos, operando com a figuratividade, correspondente
ao escritural, ora com a arbitrariedade, corresponde à arte sintática
da música. (LIMA, 2004, p. 128-9).
Tanto o poeta Arnaldo Antunes quanto o crítico Luís Costa Lima parecem
estar de acordo que Não é uma retomada de procedimentos que marcaram a
fase concreta e os poemas posteriores de Augusto de Campos. Mesmo quando
as palavras parecem não funcionar exatamente dentro de esquemas isomórficos,
a visualidade, além de intensificar semanticamente o verbal, confere-lhe um outro
status, servindo, ainda, para mostrar o verso não somente como uma linha
retilínea, ou unidirecional, ritmada harmonicamente ou entrecortada, medida ou
livre. O crítico se esquece de que a disposição visual das palavras confere a
alguns poemas também formas caligramáticas, como em “Morituro”, cuja estrutura
lembra um túmulo. Embora tal poema não represente, por isso, um exemplo
rigoroso de isomorfismo, o verbal e o visual funcionam de maneira integrada,
conferindo plena harmonia ao seu tema e à sua forma. No exemplo do poema
“maurício”, composto
em homenagem ao
pintor-arquiteto
Maurício Nogueira
Lima, temos um bom
exemplo de retomada
construtiva por meio
da

desagregação

sintática, implicando
uma direção de leitura
a ser descoberta pelo
leitor,

pois

enunciado

o

verbal

percorre uma direção
em “V”, a princípio não
muito clara:
“Maurício – 1996”. In: CAMPOS, A., 2003, p. 74-5
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Como podemos perceber, o texto verbal parte, na primeira linha, da esquerda
para a direita. Na seqüência, sempre na coluna da esquerda, lêem-se os versos
da esquerda para a direita até a base do poema, de onde se segue para a
coluna da direita; sobe-se, daí, uma linha, de onde se lê, sempre em zigue-zague,
da esquerda para a direita, até o topo da página. Dizem os versos “Arquiteto
pintor/ concreto nato/sem esforço/explodiu a forma e a cor/ depois ousou olhar/ e
ver o/ signo /popular /para implodir / de novo o”. Aqui, em função da necessidade
de fechar a forma geométrica (o losango), o “o” final precisa deslocar-se para a
primeira linha. Essa linha funciona como uma moldura da parte superior do
losango, por um lado; por outro, constitui um verso que, no plano semântico,
desempenha a função de um vocativo e instaura o tema do poema. Esse mesmo
verso, aglutinando as palavras, parece desdobrar-se num anagrama visível em
“arquitetopintor”. Isto é, nesta montagem, em que se descortina um anagrama
parcial, é possível descobrirmos as palavras-chave da temática desenvolvida:
“rotin” (= rotina, rotineiro), o alvo principal do “poet” (=poético ou poeta), “arquitet”
(= arquitetura ou arquiteto). Embora não utilize nenhuma figura da elipse ou do
círculo, a estrutura do poema implica movimentos contínuos, sugerindo o refazer
permanente, com o que o poeta logra “explodir” de novo o poético arquitetado de
modo rotineiro. Imaginação? Seja como for, este poema, assim como outros que
homenageiam pintores, desenhistas e músicos, remetem-nos para os cruzamentos
híbridos que a Poesia Concreta produziu desde o seu início. O próprio tratamento
do tempo, o que nos levou a essa análise digressiva, é um exemplo de uma
retomada constante na poesia de Augusto, como demonstramos no segundo
capítulo, ao tratar de um dos poemas de “poetamenos”.
Sendo inúmeros os exemplos a reafirmarem a permanência de uma
estética, de certa forma, “concreta” na poesia de Augusto, Costa Lima afirma que
esse livro auxilia na compreensão de que o movimento concreto não pretendeu
combater “a poesia do passado enquanto passado”, nem continua uma campanha
contra o verso, mas a prática concreta questionou a “composição de rotina”.
Porém Costa Lima alerta não só quem continua a confundir o movimento da
Poesia Concreta com “terrorismo cultural” (segundo ele expressão que ouviu faz
pouco numa ‘egrégia academia’) quanto os aliados incondicionais do concretismo,
afirmando ser preciso manter a inteligência dos princípios de uma vanguarda,
sem convertê-los em dogma. Nesse aspecto, verificamos, conforme a crítica por
ele empreendida, que a retomada do verso e do componente semântico da
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linguagem corresponde a uma re-inscrição do tema. Essa questão do tempo,
portanto, pode ser vista tanto a poesia de Augusto como a de outros companheiros
de geração e de adeptos posteriores, a exemplo do próprio Arnaldo Antunes,
pois seus textos possibilitam-nos uma visão sincrônica e efetivamente crítica de
questões e de procedimentos ainda não completamente esgotados no presente
momento.
Embora usadas como puras metáforas no campo literário, as referências
às descobertas científicas da física quântica têm levado poetas, artistas e críticos
a falarem na simultaneidade do espaço-tempo. Considerando que a maioria dos
fenômenos do universo não é atribuível a modelos estáveis, mas antes à
instabilidade derivada do fato de que são mais numerosos os sistemas complexos
que os lineares (Cf. CALABRESE, 1999, p.186), é razoável pensar, como faz o
próprio Calabrese, que as criações estéticas estão também aptas a refletir sobre
o problema. Para o autor italiano, esta é a era da “idade neobarroca”, em que se
busca uma diferente conformação do espaço cultural. Por isso, está marcada
por forças de “distorção” e de “perversão”:
Distorção, porque o espaço de representação da cultura de hoje
parece justamente estar sujeito a forças que o flectem, o dobram; o
curvam e tratam como se fora um espaço elástico. Perversão, porque
a ordem das coisas (nos modelos científicos) e a ordem dos discursos
(nas produções intelectuais) não são banalmente desordenados,
mas tornados perversos. Não derrubados, opostos, invertidos:
transformados na sua ordem de um modo que as lógicas precedentes
não os conseguem reconhecer sequer como ‘outro diferente de si’.
Encontrar-lhes uma lógica pode ser o novo desafio à ciência da
cultura. (CALABRESE, 1999, p. 186-7).
Não se trata, obviamente, de considerar a citação como o recurso neobarroco
por excelência, mas adquirido por ela na arte contemporânea.
Calabrese nos introduz na dimensão mais importante da citação, a de ser
um instrumento para uma “reescrita do passado”. Embora tal reescrita aconteça
em todas as épocas e existam muitos meios de volver o passado, para Calabrese
o artista faz mais alguma coisa: ‘renova’ o passado. O que significa
que não o reproduz, mas antes, tirando dele como de um depósito
de formas e conteúdos esparsos, o torna novamente ambíguo,
denso, opaco, relacionando os seus aspectos e significados com a
modernidade. (CALABRESE, 1999, p. 193).
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O artista opera, então, um “deslocamento” do passado. Mas a citação, alerta
o autor, pode servir para atribuir-lhe um significado a partir do presente, ou
proporcionar a este um significado a partir do que foi desvelado no passado.
Assim, mediante a citação, pode-se querer usar o deslocamento para “estabilizar”
o passado (valores perdidos no tempo) ou o presente (para ‘normalizar’
conhecimentos relativos ao passado). Por outro lado, o deslocamento produzido
pela citação pode desestabilizar ambas as épocas : “adoto ousadamente um
achado incerto do passado para interpretações anômalas de hoje; ou então, utilizo
uma teoria improvável contemporânea para uma idéia fantasiosa do passado”.
(Ibidem, p. 193). Na primeira situação, situar-se-iam o gosto pelas novidades da
publicidade, da moda e de algumas artes, e ainda alguns trabalhos de
historiadores. Na segunda situação, estariam aquelas produções artísticas que
provocam uma “distopia” :
Os modernos são antes os que fazem do passado uma distopia, isto
é, um uso temerário, improvável, voltado à anulação da história,
mais do que à sua revalorização. São os que pervertem os vectores
conectivos da história, eliminam as flechas temporais das conexões
(causa-efeito, re-construção, nostalgia). E dedicam-se à mais
moderna das tentativas: a conexão improvável, a sintaxe metahistórica, eliminando o valor da cronologia em favor da unidade das
partes do saber. (CALABRESE, 1999, o, 194-5)
Nesse sentido, acreditamos, encontra-se a sabedoria do poema
“rapidalentamente”, que faz conviver o velho e o novo. Relembramos o poema
em forma de ovo, em que Augusto de Campos reedita o gesto criativo de Símias
de Rodes, transcriando o seu texto no “ovonovelo”. Assim, também, a RE-posição
do experimentalismo das vanguardas dos anos 50 e 60, feitas por Augusto de
Campos, primeiro na reedição, em 2001, de Viva-Vaia (com melhoria no projeto
gráfico e cores de alguns poemas, inclusão do poema-objeto “Linguaviagem”,
ausente nas edições anteriores, e, principalmente, a inclusão de um encarte de
CD, com as leituras de Augusto e seu filho Cid Campos , com o tratamento musical
de poemas e com o restabelecimento da dimensão oral no projeto “verbivocovisual”
concretista). Em seguida, temos a publicação de Não (2003), quase coincidente
com a edição dos livros Poesia de Invenção e Música de Invenção.
Do mesmo modo, essa re-posição do experimentalismo pode ser vista em
Haroldo de Campos, que fundiu, numa bela imagem, a curvatura do tempo em
“Crisamtempo – No espaço curvo nasce um” (1998). O português E. M. de Melo
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e Castro, por sua vez, reuniu a sua Antologia Efêmera (Lacerda Editores, 2000),
em que se deve destacar a pertinência do adjetivo “efêmero” em relação ao
deslocamento diante do passado, no sentido da distopia referida por Calabrese.
Ana Hatherly, igualmente, refletiu sobre sua criação desde os anos 60 em Um
Calculador de Improbabilidades (2001), e depois publicou dois livros que dividem,
novamente, sua poesia em duas forças: uma lírica verbal, crítica e concisa
(Itinerários) e outra, a do experimento com a palavra pensada como imagem e
em diálogo com as artes plásticas (O pavão negro, 2003). Décio Pignatari, por
sua vez, reeditou Poesia, pois é poesia, com projeto gráfico sofisticado,
reestruturando as partes e acrescentando sua produção inédita pós década de
80, e alguns outros mais antigos, porém anteriormente não coletados. Affonso
Ávila, embora tenha uma edição de sua poesia reunida a publicar, apresentou,
em 2002, A lógica do erro - um livro inventivo, com tendência ao retrospectivo e
poemas inéditos.
A organização de coletâneas de textos e a publicação de livros inéditos,
em se tratando dos poetas discutidos neste trabalho, podem ser vistas como
duas faces da produção desses autores: uma que permite verificarmos o seu
posicionamento face às questões do agora e outra que se faz como prospecção
do passado. Dessa maneira, o novo livro posiciona-se em relação aos anteriores
e em relação aos feitos já históricos desses autores, isto é, sua participação num
movimento de idéias que se tornaram parte da história literária. Assim, mais do
que a sagração de uma obra consolidada no tempo, a reedição do conjunto de
suas produções parece-nos muito mais uma tentativa de perspectivá-las num
contexto já “desencarnado” das vicissitudes históricas que o produziu. Deste
modo, esses textos do passado se inserem de novo no presente e o inseminam,
provocando uma espécie de suspensão temporal. É algo semelhante a essa
imagem de um poema que Haroldo constrói com frases de Hegel: “dialética do
agora – 2”: “o agora que ora se nos mostra/ é um ter-sido/ e nisso está sua
verdade:/ ele não tem a verdade do que está sendo./ mas é verdade isso/ de ele
ter sido./ mas o ter-sido não fica sendo/ de fato uma essência: / ele não é/ e
nosso fazer era o ser.” (CAMPOS, H., 1998, p. 222).
Essa complexa trama que só o tempo nos desvela torna-se também possível
na poética desses inventores que viemos estudando. Nos seus mais recentes
trabalhos, o passado não perde importância, como é corrente nessa era de
desilusões. Affonso Ávila, Haroldo de Campos, Ana Hatherly, Augusto de Campos,
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Alberto Pimenta, Sebastião Nunes, E. M. de Melo e Castro, todos estes autores
produzem hoje uma arte de invenção capaz de estabelecer uma relação dialética
entre passado e futuro, refletindo profundamente sobre o hoje. É disso que
trataremos a seguir.
4.2 – EIXOS CRUZADOS NA SUPERFÍCIE DO TEMPO: MEMÓRIA E
REINVENÇÃO DO ESPAÇO CRIATIVO
Começamos com Ana Hatherly, que afirmou sobre seu Um calculador de
improbabilidades:
O que nesta coletânea se oferece é apenas uma seleção, embora
bastante abrangente, do que, dentro da minha obra e até 1989, se
pode incluir na categoria genericamente designada por poemas
experimentais.
Essa designação aplica-se a uma determinada vertente do meu
trabalho poético em que a atitude experimental – correspondendo a
uma forma criativa de investigar as possibilidades da linguagem
poética submetendo-a a uma experimentação sistemática – tem por
objetivo tentar produzir novas formas de praticar a poesia. Nesse
contexto, o programa, ou o processo, e a reflexão sobre ele são
fulcrais para a experiência em si, que é simultaneamente exercício
e meditação sobre a linguagem. (HATHERLY, 2001, p. 7)
E. M. de Melo e Castro assinala, por sua vez, sobre Antologia Efêmera:
Uma antologia é sempre provisória e efêmera. Muito mais se é uma
antologia de autor, dirigida a um público, num determinado momento
da vida do próprio autor, assim refletindo uma idéia, um desenho,
uma vivência, um gosto; realizando cortes e recortes, escolhas e
omissões que nesse momento lhe parecem adequados ou possíveis.
(...)
Mas esta Antologia efêmera não se realizou sem saltos e
sobressaltos. Muito pelo contrário, ela resulta de uma madura
releitura de tudo quanto ao longo de cinqüenta anos escrevi, entre
publicados e até inéditos. Releitura essa que aos poucos foi
construindo um desenho triangular inscrito entre os três pólos de
‘língua poética’ a que me fui simultaneamente dedicando: o poema
em verso (mas muitas vezes em reverso e em inverso); o poema em
prosa (com os seus riscos incalculados na materialidade vocabular);
o poema visual (jogado na abertura da fruição sígnica). Triângulo
esse que adotei como estrutura desta antologia e que esteve até
para estar presente no seu título. Mas pareceu-me que Antologia
efêmera seria menos abstrato e mais sugestivo. (CASTRO, 2000,
p. 17)
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Para além de qualquer outra implicação mercadológica desses sucessos
editoriais, o fato mais importante dessas antologias é o olhar para trás sem
melancolias ou atitudes complacentes para com a própria produção. Em todos
os casos, parece-nos destacar no campo da poética, simultaneamente, um
exercício criativo e uma meditação sobre a linguagem. O poeta, ao se colocar
em diálogo com as várias vertentes que constituíram seu projeto ao longo dos
anos, constrói um desenho de sua produção. Tal trabalho serve-lhe tanto quanto
ao leitor, pois lhe permite um balanço de sua produção, enquanto que ao leitor
crítico torna-se possível avaliá-la no distanciamento temporal e no aspecto
sincrônico. Nesse sentido, os acréscimos, os cortes, as inclusões, as
reformulações gráficas constituem uma re-escuta crítica e um exercício de novas
possibilidades de linguagem . Como exemplo, temos os CDs encartados na
antologia de Augusto, “devolvendo” a voz ao poema concreto.
Ao leitor, tais antologias permitem, além desses aspectos, ter acesso a
publicações esgotadas, raras ou dispersas, e verificar o quão diferente são as
produções individuais desses poetas, mesmo tendo eles participado de projetos
coletivos mais fechados (o grupo Noigandres) ou abertos (o movimento
internacional da Poesia Concreta; movimentos e exposições internacionais de
poesia experimental ou de poesia visual, etc.). Lendo essas antologias, fica
evidente que nenhum desses poetas ligados à poesia experimental sentiram a
“camisa-de-força” das teorias e dos programas, ao contrário do que pensam muitos
críticos. Assim, embora identificados quase sempre como “poetas concretos”,
“experimentalistas”, e outros tantos rótulos, às vezes como tentativa de se
identificar uma vertente criativa, outras tantas como pecha mesmo, esses poetas
tiveram uma dicção própria, trabalhada e conduzida por um viés inventivo, uma
vertente de descoberta e de proposição crítica, de livro a livro, cujos temas e
questões de linguagem, procedimentos e formas são sempre retomados e
reformulados.
De um certo modo, poderíamos assinalar que, nessas publicações, o tempo
atua “como fator de correção semântica”, como disse Ana Hatherly num poema.
Trata-se, na verdade, de um poema contemporâneo de Sigma e que nos ajuda a
explicitar uma das várias vertentes do trabalho de Ana Hatherly: um exercício
simultâneo de construção e desconstrução da linguagem numa revitalização
semântica operada a partir da sintaxe. Este procedimento está na base do livro
Anagramático (1970), embora já tivesse sido utilizado em livros anteriores, como
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Sigma (1965) e Eros Frenético (1968). De certa forma, isso evidencia um processo
de reelaboração permanente de seus poemas e de retomada de questões por
eles colocadas, pois, no fundo, trata-se sempre do homem em face da linguagem:

O TEMPO COMO FACTOR DE CORREÇÃO SEMÂNTICA
século VII (a.C.)
Aos meus ilustres antepassados e perante os espíritos
perspicazes apresento minhas oferendas de joelhos
século III (a.C.)
Ó meus nobres antepassados espíritos tenazes aceitai
minhas oferendas de joelhos
século I (a.C.)
Ó meus nobres antepassados ofereço-vos pertinazes
minhas oferendas de joelhos
século III (d.C.)
Os antepassados espíritos aceitaram perspicazes
as oferendas de joelhos
século VII (d.C.)
No passado acreditámos perspicazes nos espíritos e
nas oferendas de joelhos
(HATHERLY, 2001, p. 63)
Nesse poema, caracterizado pela repetição do enunciado com pequenas
variações do plano sintático, a ironia se instala e enfatiza uma reflexão sobre o
caráter histórico tanto das enunciações quanto dos enunciados. A repetição
aparece, aqui, como um fator estabilizador do tempo, porém ele é, em si mesmo,
um produto histórico; por seu turno, a variação pode ser lida como uma denúncia
das conveniências inseridas também na enunciação dos fatos. Não há, no poema,
qualquer interferência de elementos subjetivos-emocionais a não ser como
inteligência sensível sobre a linguagem. Alguns outros exemplos um pouco mais
refletidos deste uso da variação de elementos sintáticos, morfológicos, semânticos,
neologismos, arcaísmos e outros podem ser vistos também em sua Operação 2
(estruturas poéticas), de 1967. As composições seguem um programa de
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experimentação rigorosa, identificado por “tipos” definidos de intervenção.
Vejamos, por exemplo, as caracterizações abaixo:
TIPO A – deslocação semântica de uma palavra privilegiada num contexto
TIPO B – evolução semântica acelerada de uma palavra privilegiada num contexto
TIPO A – Deslocação no espaço ou no tempo:
O acaso é uma noção científica.
O uso do acaso é um acaso como a utilização humana dos seres
humanos.
A utilização dos seres humanos é um acaso usual como os seres
humanos são acaso.
O acaso é cientificamente ocasional e como tal é usado.
E tudo o que é usado é ocasional
como o não usado
enquanto tudo é acaso, noção científica do instante em série.
O acaso é uma progressão serialmente ordenada e harmonicamente
conjugada e como tal ocasional e uso.
Cientificamente o acaso é o que é constantemente recolocado no
seu ser não estando
E constantemente se descolocando finalmente se coloca fora do
seu ser em tudo estando e não
serialmente acontecendo e não sendo
Pela sua descolocação constante no espaço ou no tempo ou no
acontecimento. (...)
(HATHERLY, 2001, p. 75)
Utilizando um termo muito corrente nos anos 60, Ana Hatherly coloca-o em
evidência, produzindo, com essa palavra, deslocamentos temporais e espaciais
no texto e jogando com as “ocasionalidades” do próprio discurso histórico. Com
isso, força o conceito a se descarnar das palavras para, com elas, ludicamente
evidenciar as conveniências do discurso. Assim, obedecendo a um programa e
vinculada, estética e espiritualmente, a todo um discurso de vanguarda que
implicava atualização científica e mudanças comportamentais, Ana Hatherly
realiza, em seus textos, um decalque crítico do aspecto provisório de todo esse
discurso. Este posicionamento da autora fica um pouco mais evidente em “Texto
para a gênese do Eros Frenético”, publicado em Anagramático (1970), e que
tem, como, outros uma feição de poema-ensaio:
(...) Os meus colegas meus contemporâneos entram em estado de
agonia por estarem constantemente com a cabeça para baixo
construindo os seus pedestais e como desde logo se colocam em
cima de eles custa imenso continuar o trabalho. Alguns acrescentam219

lhes elaborados ornamentos o que complica a posição e a expositura.
E depois andamos todos a tropeçar nesses moldes que ficam pelo
caminho. Eu principalmente. Porque não me resigno. Estou sempre
a andar. Tenho essa erótica. Bato à porta dos amigos e pergunto:
diga-me por favor se está aí o meu ombro esquecido. Ao que eles
respondem: esta pequena está cada vez menos espirituosa. Isso
delicia-me. Tenho essa frenesia. Sento-me à secretária e trabalho
na detergência morosa, minha obra-prima (...). (HATHERLY, 2001,
p. 176).
A essência dessa “detergência morosa” aparece, justamente, nesta variação
do Tipo B, cujo título é “A essência do detergente”:
Foi quando recentemente relia um livro de Rimbaud que deparei
com a surpreendente palavra detergente.
Senti um sobressalto, fiquei perplexa. Durante um certo tempo
mantive-me em esse estado de perplexidade. Seguidamente comecei
reflectindo. Captara uma imagem, um estímulo. Mas que espécie
de imagem? Que espécie de estímulo? Então a minha perplexidade
evoluiu: fiquei perplexa de minha perplexidade.
Levei ainda algum tempo a analisar esse meu estado emocional.
Precisava de transformar os produtos de essa reacção. Mas, se é
certo que para analisar temos de decompor, a etimologia no-lo ensina
assim como a prática laboratorial, nesse processo arriscamo-nos a
recolher as partes de que se compõe o todo, objecto da análise,
perdendo-se assim, eventualmente, o objecto, já que é sabido que
o todo é diferente de suas partes. Ficaria assim perante um objecto
atomisado, ponderalmente desqualificado.
Achei-o curioso.
Achei-me perante essa palavra detergente e verifiquei que podia
desde logo decompô-la em três partes: de ter gente, deter gente e
deterge ente. Mas nenhuma destas partes era detergente.
A sua detergência fundamental diluira-se criando contudo uma
nova, como direi, consistência. Verifiquei então que detergente era
algo consistente. Em que consistia, porém? Em sua concisão? Em
sua consistência?
Detergente era algo de agente, algo de agir na gente de uma
forma detergente. Uma maneira de ser gente, de ter gente, de deter
gente. De detergir o ente. Mas qual ente?
Ah como era pouco detergente!
Retomei então o meu processo reflexo e fazendo coincidir a
consistência da detergência sobre a sua própria incidência, produzi
uma nova imagem em tudo distinta da primeira e obtive: detergente.
Então compreendi.
Compreendi a incidência da detergência, a insistência da
detergência, a urgência da detergência. E em sua qualidade
premente o detergente. Em sua qualidade de ter gente, de deter
gente em sua detergência de detergente ente.
Então o todo era de facto desigual de suas partes porque suas
partes eram detergentes e finalmente o ente detergido, em si reunido,
criava a fundamental qualidade vital da detergência, que é o
essencial essente detergente.
(HATHERLY, 2001, p. 79)
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A realização deste texto de Ana Hatherly pressupunha, como ponto de
partida, a “evolução semântica acelerada de uma palavra privilegiada num
contexto”. Assim, para compreendermos o seu “poema em prosa”, precisamos,
por um lado, verificar que a palavra “detergente”, assim como poderia acontecer
a partir de uma outra qualquer, leva o eu-poético ao insight por se deixar
surpreender fora de seu uso cotidiano, pragmático. Diante deste insight, do seu
potencial imagético e de estímulo, a palavra, em analogia com os produtos
químicos num laboratório, leva o eu-poético a reagir. O processo reativo é
provocado, como acontece em todo laboratório químico. O poeta passa, conforme
essa analogia, a “decompor” o objeto/palavra pela etimologia, recolhe, seleciona
suas partes e as submete à análise. E, assim, analogamente ao químico, deduz
da mistura de substâncias, da nova consistência formada, chegando a uma
compreensão do objeto: sua qualidade premente, sua qualidade de ter gente,
detergir ente.
Descrito o enunciado, verificamos que a enunciação trata das possibilidades
de significação escondidas no corpo da língua, considerando ou não o seu étimo.
Porque “detergente”, etimologicamente, não expressa a potencialização de ações
humanas. “Detergir” é purificar, limpar, por meio de substâncias químicas. Porém
a purificação lograda pelo poeta é a da própria linguagem, pois o que se reconstitui,
a partir dos elementos mórficos, é, não uma etimologia, mas uma ética da
linguagem. Em Anagramático, escrito entre 1965-1966, e publicado em 1970,
Ana Hatherly formula um novo conceito, o de “maldade semântica”, inspirado na
noção de “mal” desenvolvida pelo Marquês de Sade, mas ampliando a idéia de
“detergência”. O livro se introduz com um texto intitulado “A poesia tem sido arte
verdadeiramente animal”. Diz a poeta:
A poesia tem sido uma arte verdadeiramente animal. Enquanto não
for decretado o seu racionamento geral as palavras não serão a
escada por onde ascenderemos à ulterior mudez. As palavras não
servem para descobrirmos o que não sabemos visto que as palavras
só dizem respeito a si próprias. A contemplação tem sido sempre
uma espécie de gelatina. A não-efusão podia muito bem agora tornarse a geléia do real. É por isso que enquanto os meus colegas
propõem soluções eu proponho infusões: TISANAS! É que não
sendo um romântico sou todavia um químico. Mas comover não
desejo. Não aspiro a essas fruteiras (...). ((HATHERLY, 2001, p. 175)
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Mais adiante, reafirma que a poesia tem sido uma arte verdadeiramente animal
porque tem sido uma fiel expressão do sentimento (no sentido, ao que me parece,
de instinto), que, a rigor, caracteriza o animal. O humano seria o afastar-se do
sentimento. E isso os homens compreendem:
Mas os homens têm tal compreendimento e fazendo as construções
do espírito a que chamam arte da poesia tentaram afastar-se
radicalmente da natureza animal enquanto dela se elegiam seus
procuradores mas é sabido que o aspecto verdadeiramente animal
do sentimento é a cegueira. Os zoólogos que estudaram esse
problema concluíram todos do mesmo modo. O pensamento animal
é realmente abstracto. Vejamos o caso do melro que destrói os
próprios filhos desde que eles caiam do ninho porque não consegue
identificá-los fora dele. Assim os poetas tradicionalmente canoros
julgando proteger a sua celulósica prole quantas vezes a esmagam
com as suas impacientes patinhas? Eis como de tão abstractos
sentimentalmente ligados a tudo o que neles é pio se identificam
entre si pela cegueira animal pela arte animal pela canção
sentimental e por tudo o que é radical e querência. Oh poetas! Porque
não vos entregais à detergência? (Ibidem, 2001, p. 175)

Em síntese, essas discussões propostas nos textos de Ana Hatherly, numa
fase áurea do experimentalismo português, podem ser representadas nesta
observação de Pedro Sena-Lino: “o experimentalismo é que encontrou a poesia
de Ana Hatherly, e esta tornou-o seu, cumpriu-o integralmente, e continua a compôlo, como uma obsessão do mínimo, uma economia do sentido (...)” (SENA-LINO,
2004, p. 45). Nos textos citados acima, fica evidente uma paradoxal reafirmação
do experimentalismo, ao revolver a linguagem calcificada pela dormência dos
sentidos e reabilitar a lírica de sua ignorância poetológica, como podemos perceber
nos poemas de Anagramático:
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HATHERLY, 2001, p. 186-7
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Os poemas de Anagramático, à época de sua publicação, provocaram
uma polêmica entre o crítico Nelson Matos e a autora, no Diário de Lisboa, em
novembro de 1970, hoje incluída no volume Um calculador de improbabilidades.
Em uma crítica equivocada, Matos aproxima os poemas de Anagramático
das propostas do Letrismo francês, afirmando, com apoio teórico em Jean Cohen,
que, ao se pretender poema, o letrismo se condenou. Para ele, como para Cohen,
um “poema que não significa nada não é um poema porque não é linguagem”
(Cf. MATOS, In: HATHERLY, 2001, p. 374). Em seguida, ele afirma que
Anagramático “é livro cheio de incorreções ou de uma informação mal entendida
[sic]. Por tudo isto também uma aventura que a autora pretende apresentar como
revolucionária sob o ponto de vista poético acaba, fatalmente, por deixar bem
expressa a sua gratuidade” (Ibidem, p. 374). Como se percebe, Nelson Matos
procurou apreender o poema embasado, filosoficamente, numa metodologia
inadequada. “Aporia” e “Cantata para maldade semântica” não tendem à
desconstrução das letras e à invenção de novos fonemas propostos pelo letrismo.
Como demonstramos, estes poemas não se pautam por um lirismo tradicional.
Além disso, o processo de desconstrução que os constitui reduz sua estrutura
linguística aos elementos mínimos significantes para, então,

operar,

semanticamente, através desses elementos. Sena-Lino destaca que esses
poemas, assim como o texto “A poesia tem sido uma arte verdadeiramente animal”,
tem como alvo a lógica aristotélica (Cf. SENA-LINO, 2004, p. 43-4).
Sendo, no entanto, uma reafirmação do experimentalismo, a poética de
Ana Hatherly não descura de alertar os seus contemporâneos sobre os perigos
do dogmatismo: “enquanto meus colegas propõem soluções, eu proponho
infusões”. Tisanas, aliás, é o título de uma série de micro-narrativas que a autora
vem compondo, desde os anos 60, e já formam um número imenso (o último
volume, publicado em 1997, contou com 351).
A poesia de Ana Hatherly tem, entretanto, muitas facetas e confluências,
pois, além da poesia, a autora é pintora, ficcionista (as Tisanas e o livro O mestre
são alguns exemplos), ensaísta e pesquisadora do Barroco. Portanto, a autora
se move num labirinto de temas e formas. Talvez por isso, muitos dos seus livros
evoquem a palavra escrita em seus títulos (A idade da escrita, A cidade das
palavras, Anagramático, O Escritor, Mapas da imaginação e da memória, O pavão
negro da escrita, entre outros). Assim, seria lícito pensar que uma formulação
adequada para definir seu trabalho seria “poética da escrita”, uma conjunção
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paradoxal, mas com a vantagem de expressar a variante de todos os seus
trabalhos; da poesia à ficção, da literatura à pintura, da arte à crítica. Nessa
poética, a escrita é revolvida através do ritmo (Um ritmo perdido), de sua vértebra
estrutural (Estruturas poéticas) e lingüística (Anagramático), da imagem verbal
(O cisne intacto) e pictural (Mapas da imaginação e da memória) e da tradução
criativa (Rilkeana). Para isso, ainda contribui a reflexão crítica sobre a escrita,
verificável em A experiência do prodígio – Bases Teóricas e Antologia de TextosVisuais Portugueses dos séculos XVII e XVIII, entre outros ensaios. A poética da
escrita em Ana Hatherly pode ser sintetizada nesta afirmação de um de seus
textos críticos:
(...) o indivíduo que pratica um acto poético criador[,] procurará antes
as combinações não-úteis, isto é, procurará para além da
necessidade. Quero dizer: joga. Provoca o acaso, suscita o fortuito,
colhe o inesperado mesmo dentro do conhecido, não rejeita o
inexplicável, o ambíguo, o incompreensível. Finalmente, todo o
trabalho criador e toda a aprendizagem, além de estruturalmente
anagramáticos serão também antológicos no seu processo
cumulativo e de selecção.
A escrita nunca foi senão representação: imagem. Imaginar é igual
a codificar: a escrita surge como um sistema de sinais para indicar
um roteiro específico, o que faz com que toda a página escrita seja
um mapa. Mas as imagens constroem-se a si próprias na diferente
observação (HATHERLY, 1973(a), p.9)
Esse ponto de vista é tão determinante em sua poesia que mesmo o poema
chega a ser visto pela autora como uma “metáfora crítica”. O seu livro O Cisne
Intacto é incluído, juntamente com outros poemas, em Um calculador de
Improbabilidades com o título de “metáforas”. Entre esses poemas, destacamos
um que traduz bem sua poética da escrita, pensada também pelo lugar crítico da
leitura:
O texto é um espaço
crítico
uma experiência
de quem
lê
esparso
intrépido
o livre
livro
ofuscado por nós
(HATHERLY, 2001, p. 303).
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Nestes fragmentos e, poderíamos acrescentar, em toda a sua poética, ela
parece realizar aquilo que afirma Maurice Blanchot sobre a linguagem: “A palavra
age, não como uma força ideal, mas como um poder obscuro, como um feitiço
que obriga as coisas, tornando-as realmente presentes fora delas mesmas.”
(BLANCHOT, 1997, p. 315 – Grifos originais).
Entre os poetas da Poesia Experimental Portuguesa, Ana Hatherly teve
produção criativa mais variada. Em conjunto com Melo e Castro, constituiu um
dos pilares deste Movimento e é uma de suas referências centrais ainda hoje.
Muitos de seus companheiros de geração ou não tiveram uma produção intensa,
como foi o caso de António Aragão, ou logo se desvencilharam do Movimento,
como aconteceu com Herberto Helder. No conjunto, essas produções colocam
problemas muito semelhantes aos apresentados pelos brasileiros, mas o
experimentalismo português diferiu muito do nosso, como afirmamos no segundo
capítulo. No entanto, conforme viemos demonstrando, as formulações poéticas
dos grupos brasileiros e dos portugueses compartilharam, e ainda compartilham,
uma riqueza de informações e contatos com poetas de várias partes do mundo.
O diálogo e a troca de informações foram, sem dúvida, elementos que lhes
permitiram agir de forma revolucionária diante da realidade interna de seus países
e do contexto internacional.
Melo e Castro organizou e publicou Antologia Efêmera no Brasil, durante o
tempo em que aqui morou. Por isso, talvez, pensando no público brasileiro, o
autor tenha preferido uma amostragem ampla de sua poesia, começando desde
os seus primeiros livros dos anos de 1950 aos seus últimos e radicais experimentos
com o computador, em que produziu infopoemas e poemas fractais. Por isso
Antologia Efémera cumpre bem o seu papel de nos oferecer uma visão da
produção de Melo e Castro nos últimos 50 anos. Embora o livro tenha sido
organizado com objetivos didáticos, dificilmente o leitor, principalmente o
brasileiro, poderá imaginar as reações que sua poesia e sua militância de
crítico provocaram em Portugal, uma vez que nossa primeira atitude será
provavelmente cotejar sua produção com a dos seus pares brasileiros. Esse
aspecto de sua recepção em Portugal, conforme já ressaltamos no segundo
capítulo, é muito importante para a compreensão do experimentalismo no quadro
da literatura portuguesa. Essa antologia de Melo e Castro assinala também um
período de 50 anos, o que, segundo nos parece, é o marco norteador do balanço
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crítico oferecido por todas essas coleções dos brasileiros e dos portugueses a
que nos referimos.
Antologia efémera está organizada em três partes: I – Versus-in-versus
(título de um de seus livros, de 1968), com quase toda a produção em versos; II
– O risco da prosa, com publicações desde 1952 até 1999; III – Visão visual
(também título de um livro publicado no Rio de Janeiro, em 1994, e não incluído
na antologia). Esta terceira seção cobre a produção visual, desde Ideogramas
(1962) aos infopoemas de 2000. Segundo o autor, para não ser juiz em causa
própria, optou por selecionar os textos a partir de sete antologias da poesia
portuguesa, com o objetivo de manter um componente qualitativo na seleção. A
opção pela organização dos textos segundo suas características em verso, prosa
ou em sua dimensão visual dificulta um pouco a compreensão do leitor quanto à
complexidade formal existente na poesia de Melo e Castro. Sua opção fez com
que o autor desmembrasse os livros a fim de considerar seus aspectos formais
em separado. Sendo assim, não dá para que o leitor sinta na estrutura dos livros
antologizados o grau de provocação criativa dos livros de Castro, que sempre
primaram pela mescla de códigos e gêneros. Evidentemente, o leitor pode
descobrir as questões propostas pelos livros, se desejar cruzar as três seções
que constituem Antologia Efémera, porém sempre restará alguma dificuldade,
pois esse cruzamento será mais ou menos aleatório em função da dispersão do
conjunto na antologia. De qualquer maneira, é possível verificarmos no livro
aspectos formais que caracterizam uma dimensão imagética, além de uma vontade
paradoxal de construção e de desconstrução presentes nos textos deste autor.
Ele próprio alerta, em nota, que o poema em verso, o poema em prosa e o poema
visual são “materializações sígnicas em que realizo a prática poética e por isso
constituem para mim uma unidade de invenção, ou seja, de poiesis.” (CASTRO,
2000, p. 17).
Todas essas questões podem ser melhor observadas na análise de dois de
seus poemas, pertencentes a fases diferentes de seu trabalho. O primeiro é
“Paisagem - 1”, poema incluído na seção “Juvenis - 1950” - grupo de textos
ainda inéditos, conforme as indicações de Castro. O segundo poema é “meia
face verde”, representando trabalhos mais recentes do poeta com a infopoesia.
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Paisagem – 1
Serão árvores, estas árvores secas,
de verde atônico
revelado e só.
Serão nuvens, de chuva suspendida
na forma: gases, vento.
Serão homens claros e carnais,
de cérebro e movimento.
Serão as árvores, a chuva e o pensamento
a novidade e o encanto.
(CASTRO, 2000, p. 24)

“meia face verde” (CASTRO, 2000,
p.330)
Estes poemas
diferem e muito no
campo

formal,

considerando

o

plano de expressão
ainda subjetivo do
primeiro

e

os

procedimentos
construtivos

do

segundo, ou ainda
a

dimensão

imagético-verbal de
“Paisagem 1” e a dimensão puramente visual de “meia face verde”. Com efeito,
o primeiro poema tem um registro de linguagem bem característico de uma poética
dominante na década de 1950, em Portugal. Trata-se de uma poesia já com
alguma depuração de linguagem, mas com uma visão metafísica da existência e
marcada por uma percepção sensorialista do mundo. Apesar de trazer marcas
dessa poesia, “Paisagem - 1” logra atingir, tanto em suas possibilidades imagéticas
quanto em sua indagação ainda conduzida pelo metafísico, uma materialização
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que se abre para uma pesquisa da visualidade no texto. Verificamos ser este um
poema que se faz pelo questionamento do olhar e pela busca de um pensamento
novo e encantado, conforme disse o eu poético nos versos “Serão as árvores, a
chuva e o pensamento/ a novidade e o encanto”. Por outro lado, “meia face
verde”, acima transcrito, constitui um infopoema ou, talvez melhor, um exemplo
de “hiperescrita”. Ele se realiza como um poema de formas ilegíveis, embora as
cores escolhidas e o tema inscrito no título nos levem a aproximá-lo de “paisagem
1”. Como apontou Jorge Luiz Antônio, em poemas como este, “as imagens
parecem mostrar uma sintaxe, talvez criar um liame com as artes plásticas. Cores,
luz, forma, movimento simulado. Imagens paradas, que parecem estar em
movimento”42. Elaborado com os recursos do Photoshop ou do Coreldraw, a
partir de efeitos de distorção e aplicação de camadas (Blur, layer, Spherize, e/ou
outros “efeitos” artísticos possibilitados pelos programas), o texto leva o seu
espectador a observar tudo e nada em especial. No nosso caso, procuramos
uma relação com o poema “Paisagem I”, portanto observaremos alguns pontos
específicos deste segundo texto. Assim, em primeiro lugar, assinalarmos o seu
jogo de luz e de cores a propor uma ilusão de movimento, pois as formas são, de
fato, estáticas. Seis cores são utilizadas, mescladas, produzindo escalas
diferentes de tons. O negro predomina nas bordas inferiores e ressalta, por entre
as ondas de cores em “movimento”, sombras que sugerem imagens distorcidas
de um humano: rosto, à esquerda, tronco à direita. Portanto, há desfragmentação
e distorção dessa imagem possivelmente humana. O rosto chega mesmo a parecer
uma máscara.
Qual será, então, a relação entre os dois textos? Está no plano das imagens
construídas, contendo semelhanças e também algum grau de diferença. A
diferenciação pode ser percebida no fato de que, no poema “paisagem”, a
articulação verbal apresenta uma imagem que vem de dentro para fora, da
perspectiva subjetiva e desencontrada do sujeito com o mundo. No texto visual,
a imagem parte de fora para dentro, penetrando os olhos do espectador e
desorientando sua percepção em termos de uma comunicação imediata de
conteúdos. A semelhança se dá no aproveitamento das imagens sensoriais,
deslocando o eu-poético de sua relação de adequação ao meio natural e social
em “Paisagem I”. Instauram-se dúvidas e questionamentos: as árvores e o “verde
(42) Texto encontrado na Internet, sem data e sem página. In: http://www.pucsp.br/~cimid/4lit/antonio/
infpoe.htm
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atônico” correspondem a seu estado solitário e debilitado; as nuvens e sua possível
forma de gases e vento são objetos de realidade?; o cérebro e o movimento
formam homens claros e carnais?; chuva, pensamento e novidade serão árvores?
Noutras palavras, a indeterminação das coisas e o movimento, associados à
despersonalização que vai se processando entre o sujeito e o mundo em
movimento, podem ligar-se aos mesmos desníveis da relação sujeito/objeto
produzidos pelas imagens distorcidas pelo Photoshop. Por outro lado, é possível
surpreender, nessas imagens distorcidas, a mesma solidão e desamparo do
sujeito, visto que a fragmentação imposta pelas múltiplas compreensões do mundo
são muito mais evidentes em termos de sufocamento da subjetividade. A própria
distorção de um rosto, quase máscara, e que se vai comprimindo até o
desaparecimento de uma forma legível, corresponde a uma certa diluição dessa
identidade, revelando uma tensão crescente entre sujeito e mundo. Neste sentido,
a discussão sobre o existencial pode não ser realizada apenas no plano verbal.
Vivemos uma era de múltiplas linguagens, mas também de uma dispersão que
leva à superficialização do homem e de sua necessidade comunicativa. O poema
visual de Castro discute esses aspectos, uma vez que nem mesmo podemos
decidir qual a fronteira estabelecida pelo poeta com o campo da poesia visual ou
das artes plásticas. Será, enfim, o pixel uma nova linguagem?
Um ponto forte da poética de Melo e Castro consiste na reflexão realizada
sobre a linguagem como código. A exemplo do que vimos acima, sua poesia
procura desatar os nós do uso pragmático (ou poetológico) da linguagem, como
podemos verificar também com outros dois sonetos escritos pelo poeta em
momentos diferentes de sua produção: “Soma 14x” e “Tu-Soneto-Matéria”.
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SOMA 14 X
14342
23306
41612
32216

“Soma 14 X”, publicado em Poligonia do Soneto
(1964), causou uma certa irritação na crítica

50018
21254
14018
32414

portuguesa de então, ao propor a substituição da
língua pela codificação matemática. Para Alberto
Pimenta, em seu livro O silêncio dos poetas, a

31235
54122
30425

manifestação da negação e da afirmação do
absurdo das convenções na modernidade, cuja arte

43313
51215
89353

é caracterizada pela destruição operada no
horizonte estético. Por isso esta arte não visa a

(In: CASTRO, 2000, p. 80)

substituição de uma convenção por outra. Ela afirma
o absurdo da convenção como tal. No momento em

que a arte moderna decide destruir, pela irrisão, os modelos

celebrados e aproveitados pelo poder totalitário como símbolos
altíssimos da cultura (mais-valia) por esse mesmo poder, a totalidade
perde um dos seus álibis mais interessantes. Este processo de
destruição é um passo na via do silêncio ‘que fala’, pois a
desfiguração da anterior transfiguração da realidade mostra tudo
quanto por meio do sistema mimético-mitológico de representação
havia sido ocultado ou omitido (PIMENTA, 2003, p. 225)
Em “Soma 14 x”, podemos notar que o poema desvela a própria codificação
resultante das normas poetológicas que o celebraram como convenção. A
configuração numérica do soneto, segundo as convenções, consiste naquilo
mesmo que propõe Melo e Castro, num primeiro plano do enunciado, isto é, uma
forma que resulta sempre em 14 versos. O número 14 é o resultado obtido na
soma de cada linha de algarismos/verso. A última linha-verso soma 28 (14 x 2), o
dobro das somas anteriores. De acordo com Pedro Reis, isso pode corresponder
quantitativamente à valorização qualitativa do último verso do soneto tradicional,
sob a figura da “chave de ouro”. (Cf. REIS, 1998, p. 132). Alberto Pimenta lembra
ainda que o soneto de Melo e Castro apresenta números pares nos dois quartetos
e ímpar nos tercetos, com um esquema rítmico pouco usado, mas interessante
(abab cdcd eae fef). Este poema mostra justamente a possibilidade de expressão
por meio de outros códigos que não a linguagem verbal. O mesmo feito realizou
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Fernando Aguiar, em seu livro Dedo, oferecendo-nos um “Soneto
Digital”, apresentado, aqui, a título de comparação:
“soneto digital” – AGUIAR, 1981, p.20
Aguiar toma a palavra “digital” ao pé da letra, como termo
próprio. Através desse procedimento, o poeta instaura a ironia,
pois, ainda, como lembra Alberto Pimenta, há o costume de contar
a métrica dos sonetos com os dedos. Pimenta conclui que, assim,
fica-se no “espaço do corpo e dos sentidos (aliás não é também
costume de principiantes contar pelos dedos as sílabas de versos
metrificados, e não são também os dedos os lugares por onde as
palavras escritas, directa ou indirectamente, saem?)” (Cf.
PIMENTA, 2003, p. 230).
Ao contrário do soneto anterior, em “Tu-Soneto-Matéria”, publicado
originalmente em Sonetos insones (1985), Melo e Castro não propõe rupturas
no aspecto formal do soneto.
Tu-Soneto-Matéria
desliza até ao mar e faz-te espuma
ou confunde-te em areia no saará
faz-te número imaginário no universo
desenha-te em parábola rotativa
pulveriza-te no mercado dos aerosóis
mata insectos rastejantes voadores
tapa buracos roedores de mau cheiro
higiénios e práticos sabores

Embora não tenha rimas e seja
tradicional no acento e na
métrica, o poema foge aos
temas líricos tradicionais do
soneto, inserindo, mesmo, uma
linguagem

completamente

antilírica. O que sobressai, neste
texto, é a metalinguagem.

que o que tu sentes em dispersão gasosa
ou em fórmula matemática contido
nas regiões superiores da atmosfera

Discute-se sua matéria concreta

contribuirá decisivamente e sem esforço
para a destruição gradual do orgasmo
e uma vida mais difícil ano após ano.
(In: CASTRO, 2000, p. 163)

O soneto é tematizado aqui

e sua finalidade estético-social.
como o “veneno” que pode levar
à “destruição gradual do
orgasmo/ e uma vida mais difícil

ano após ano”. Algumas palavras parecem fazer referências a traços estéticos
do próprio “Tu-Soneto-Matéria”: “espuma”, metáfora de sua substância
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evanescente; “número imaginário” e “parábola rotativa”, referindo a estrutura fixa
e metafórica dos versos, assim como a recorrência rítmica ou semântica dos
mesmos; “higiênicos e práticos sabores”, como ironia à linguagem elevada, e,
por conseguinte, as “regiões superiores da atmosfera”, como instância valorativa
da forma e do tema. Talvez, por isso, o eu-poético afirme que o soneto poderá
contribuir “sem esforço” para a destruição gradual do prazer e para uma vida
mais difícil. Em outras palavras, a opção por seguir meramente a convenção
formal pode promover a paralisia da significação; ou, se quisermos retomar as
palavras de Ana Hatherly, o texto é um espaço crítico, portanto não admite a
acomodação dos sentidos.
Lendo esses sonetos, verificamos que a proposta de destruição visível em
“Soma 14 X” ou em “Sonetos Digitais” não significa sua abolição na literatura.
Ao buscar uma dissonância, a poesia não pretende fazer dela uma nova
convenção, conforme também mostrou Wilberth Salgueiro em uma discussão
em torno da poesia brasileira contemporânea (Cf. SALGUEIRO, 2002, p. 194208). Isto é, não se trata da substituição de uma convenção por outra. Produzir
um soneto pode ser também um novo modo de inserir uma assinatura na tradição,
um novo canto a compor uma determinada tradição lírica.
Do verbal ao digital, ao verbal e, de novo, aos códigos. Poderíamos efetuar
uma perpétua dança para dimensionar a poesia de Melo e Castro e, com ele, a
do próprio experimentalismo português, na tentativa de mostrar a validade de
uma proposta, em trânsito, na língua portuguesa. Desta forma, retornemos com
o levantamento de uma última questão na poesia de Melo e Castro, relacionada
à imbricação do experimentalismo e da tecnologia em dois fragmentos de “Roda
Lume”. Trata-se, de fato, de dois textos ideográficos que, segundo o autor,
serviram de diagrama para a montagem de seu primeiro vídeo-poema. Aqui, cabe
ressaltar, o pioneirismo de Melo e Castro neste campo, hoje explorado de modo
intenso. Observemos as duas seqüências:
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1a seqüência. In: CASTRO, 2000, p. 282

2a seqüencia - In: CASTRO,
2000, p. 282
“Roda Lume” (1968) é
considerado um trabalho
pioneiro em vídeo-poesia, um
campo a que o poeta passou
a se dedicar a partir de 1985,
com o projeto “Signagens” na
Universidade Aberta de
Lisboa. Seus textos, como
observamos

nas

duas

seqüências apresentadas,
estruturam-se a partir do código verbal orientado por movimentos em duas
direções: no plano da leitura, e do giro da palavra sobre si mesma, de modo a
tornar mais literal o sentido de “roda”. Lê-se, conforme indicam as setas, de cima
para baixo e, na base, sempre para a direita, em todos os quadros. As letras e
sílabas de “roda lume”, na primeira coluna da esquerda, são inscritas como se
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fossem pequenos pontos, que vão aumentando, de seqüência em seqüência, até
executar o giro. A última seqüência vertical do primeiro texto, ou quadro, retém
apenas a letra “o”, em tamanhos distintos, quase a sugerir o “olho” do espectador
e a dispersão das outras letras para uma nova seqüência, ainda fora do quadro
visível. No segundo texto, ou quadro, a leitura se orienta da mesma maneira,
mas a única palavra que aparece é “fogo”, precedida, respectivamente, de dois
círculos e de duas letras (OG), na última seqüência vertical à direita. Todas as
outras imagens, mesmo de letras, parecem explicitar, metalingüisticamente, o
movimento de “rodar” e a transformação a ser operada em “roda lume”, da qual
irá surgir a palavra “fogo”. Com isso, evidencia-se também a exploração dos
campos semânticos de “roda” e “lume”, associando-as a “fogo,” além de explorar
visualmente as palavras. Neste sentido, podemos dizer que o “diagrama” de
Melo e Castro é um bom exemplo de poema cinético, desenvolvido por quase
todas as poéticas experimentais, cabendo lembrar “LIFE” e “Orgasmo”, de Décio
Pignatari.
Um exemplo de poema cinético brasileiro é este de Anchieta Fernandes,
executado com códigos e chave lexical, isto é, através da associação das palavras
“viver”

e

“morrer”,

respectivamente, às figuras de
uma esfera e de um losângulo
escuros, que passam a conotar
o

campo

semântico

das

palavras.

FERNANDES, IN: DIAS-PINO,
1971, s.p.
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No texto de explicitação teórica de Wlademir Dias-Pino, assim ele se refere
a este tipo de composição cinética:
Poemas sem palavras = ânsia de visualizar a velocidade.
(...)
evento simultâneo/ contínuo
+ movimento como intensidade nova
+ construção formal
unidade receptora simples
sinais simples: exercícios formais.
(...)
(DIAS-PINO, 1971, s.p)
O poema orienta a leitura da esquerda para a direita, conforme a
enumeração dos quadros. Na base da figura, último quadro à direita, uma esfera
e um losângulo escuros compõem uma chave léxica, pois são os dois únicos
elementos legendados; os mesmos que aparecem no primeiro quadro, à
esquerda, na parte superior. Eles rompem um círculo fechado e começam a operar
os movimentos e inter-relações dos quadros posteriores, até formarem um novo
símbolo que parece ser a conjunção “e”, estilizada tipograficamente. A inserção
dos balões mostra a inter-relação de códigos e de linguagens, a geometria e a
cultura popular. O espectador segue os quadros, como se estivesse assistindo a
um filme mudo. O poema de Anchieta Fernandes lembra muito os de Melo e
Castro, em “Roda Lume”, onde optou por explorar os elementos metalingüísticos
que iriam resultar em vídeo, ainda em projeto.
Outra proximidade entre o Poema-Processo e o experimentalismo de Melo
e Castro consiste na preocupação com o computador, de que poderíamos citar,
como exemplo, a “releitura” do poema “Ave”, de Dias-Pino, descrita por Álvaro
de Sá, que diz:
POEMAS À ESPERA DE MÁQUINAS QUE OS POSSAM LER,
COMO “A AVE”, JÁ PREVIAM, EM 1956, OS TRILHOS
MAGNÉTICOS DO COMPUTADOR. Os poemas de grafia global
(leitura sem intervalos) operam justamente na diferença entre o
ordinal e o cardinal, numa grandeza que tem de se manter constante
e infinita onde não existe o sentido de complexidade crescente, uma
espécie de contra-resposta à estimativa de intervalos. Esses poemas
não pretendem provar mas demonstram a diferença entre jogo e
opção livre. (Grifos originais – Álvaro de Sá. In: ARRUDA, [1998],
s.p.).
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Estendendo essas observações de Álvaro de Sá aos questionamentos
propostos pelas poéticas experimentais em geral, observamos o jogo como uma
constante permanente dessas poéticas. Através dessa consciência lúdica, elas
operam uma contínua reinvenção de procedimentos, técnicas e temas, tornando
possível aos artistas um olhar crítico sobre sua própria obra e sobre a realidade
da qual emerge sua produção contemporânea. Com isso, certamente o artista
evita os “becos-sem-saída” da criação.
4.3 - POESIA DE INVENÇÃO PARA TEMPOS ELÁSTICOS: ÊXITO OU
FRACASSO?
SOMA
coçar minha sarna
sacudir minha cas
pa soma entre asp
as asco e fiasco
saco fraco frasco
frascário avis ra
ra pedestre alpes
ter rupestre
estr
o de restos cor q
uo vadis coração
acovardado cão de
fundo de casa tob
y lobo gato de ca
nto de quarto cau
to descarte cinco
vezes dez
um ano
a cada medo cada
menos cada ruído
retábulo de beril
o berne de betim
tímido dom que ma
nca de la suerte
sus soma soma som
a
só o hábito só
ainda ama
pai sartre o êxito é o fracasso
(ÁVILA, 1990, p. 102)

Esse poema, entrecortado e elíptico, compõe o volume O visto e o imaginado,
de Affonso Ávila, como parte da seção “O belo e o velho”, título da publicação
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originalmente feita numa edição fora do comércio. A seção é aberta pela seguinte
epígrafe “e, revelado o encantamento, ela conheceu o rosto belo da fera”. Essa
epígrafe e o primeiro poema, intitulado “viagem em ecos à volta de minha
profissão”, ajudam-nos a compreender que o velho (no sentido de caduco ou o
feio) é a contraparte do belo (a juventude, o novo, o encantamento). Nos poemas
desta seção, as duas dimensões se fundem para revelar uma descoberta de algo
encoberto pelo encantamento. Assim, para que compreendamos “soma”,
precisamos entender melhor o paradoxo desvelado nos textos: o êxito é o fracasso.
Isso se constrói ao longo da leitura do livro de Ávila. Por isso, analisemos também
o poema “viagem em ecos à volta de minha profissão”

na viagem não feita aos parises
patrões a surpresa dos louv
res em taipa-de pilão
e a
â
nsia de vômito em nenhum avião
decolando seu vôo pespegado
no chão
de minério e asfalt
o e palavras padrões
retábu
lo rocaille rosácea palavrões
da impudência de ouro desdou
ro devoção
tempo imaginário
corroído vão
de parede
apod
recidos alçapões
para o nad
a a inanição o não
o sem
se
ntido signo da repetição
me
táfora de si mesma mitificação
do olho vesgo do olho velho
das versões
sublimadas subl
iminares dicção
de heranças
erros de edição
no livro de
linhagem corrupção
da lingu
agem lida língua de abusões
aprendida em dadas babás cart
ões
postais posters
poemas
pichação
de muros murais um
mificação
do prepúcio peito
pés e mãos
em cera cedro pá
tina pedra-sabão
a boca abe
rta na sabida lição
de
erud
ição
perversão
contrafa
cão
em as em es em is em os
em us em ãos em
ões
fiscais de bordo

examinem meu passaporte

(ÁVILA, 1990, p. 66)
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Além da referência formal imediata, isto é, das assonâncias em eco nas
vogais das últimas linhas do poema, percebemos o ecoar também de
ressonâncias estéticas e históricas da cultura brasileira e mineira, no referido
poema. Assim, o penúltimo verso do poema faz uma alusão explícita ao famoso
soneto de Gregório de Matos, assim como a referência à mitificação “do olho
vesgo do olho velho” também repercute o poeta baiano. Nessas alusões,
verificamos também uma crítica, pois a novidade do poeta baiano nos tempos
atuais se perdeu, depois da grande repercussão de sua descoberta. A mitificação
resulta do próprio processo de citação, pois o excesso também leva à
estabilização. O verso “o sem se/ ntido signo da repetição” nos leva a esta
percepção, uma vez que glosa a gratuidade da repetição, do retorno. Mas o
poeta faz o poema existir como repetição do diferente, tal como a “flor que nasce
do asfalto”, de Drummond também re-citado, inserindo uma dimensão irônica
que percorre o texto: “na viagem não feita”, “ na ânsia de vômito em nenhum
avião” e em “fiscais de bordo examinem meu passaporte”. Porém, essa viagem
com o “vôo pespegado no chão

de minério e asfalto” (Drummond) faz-se do

mesmo modo, pela surpresa descoberta dos “louv/ res em taipa-de pilão”. Aqui, o
eco da profissão também de estudioso do Barroco mineiro; um outro é
naturalmente o do ofício do escritor. Da degenerescência barroca, desprendem
as “palavras padrões / retábu/ lo rocaille rosácea palavrões” em meio às imagens
da devoção do mesmo período, “tempo imaginário/ corroído vão”. Através do
mesmo processo de progressiva decadência, os livros de linhagem tornam-se
“linhagem corrupção da lingu/agem”. Nessas seqüências, o poeta evidencia uma
aprendizagem da linguagem, feita pelo lúdico (língua de abusões aprendida em
dadas babás cart/ões postais posters poemas pichação de muros murais), mas
também seus enganos e suas máscaras (erudição, perversão, contrafação) .
Dessa fusão babélica de linguagens e de ecos, que faz do poema de Ávila
uma consistente produção do novo, resulta uma viagem à memória pessoal, mas
não caracterizada como uma memória depositária dos saberes. Mais do que
isso, trata-se de um trabalho de recriação, através do qual se instaura uma
perspectiva crítica da linguagem e de reflexão em torno da trajetória pessoal
desse sujeito enquanto crítico da realidade circundante. Daí também deriva uma
visão de desencanto, porque o desvelar da linguagem é, ao mesmo tempo,
abertura e compreensão desencantada. O último verso nos remete para um
novo jogo, pois a ironia nos obriga a reler o poema e a refletir sobre a tênue
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nuance entre o delírio e o jogo da linguagem. A expressão “examinem meu
passaporte” indica, portanto, igualmente, lucidez irônica e possível marca de
senilidade, reforçada pelas lembranças que o poema evoca. Mas tal senilidade,
como já dissemos, se reveste de valor crítico, uma vez que ela suspende e coloca
em julgamento o passado.
É o fracasso, reafirmado, no último verso de “Soma”, que se marca aqui.
Mas o fracasso só é êxito quando o “conhecimento do rosto da fera” não é uma
descoberta espontânea. É exercício não de uma rememoração, mas da
transformação da memória. Por isso a ironia de “Soma” já se expressa na relação
título/poema. A referência à senilidade, ao fracasso já perpassa todo o primeiro
grupo homogêneo de versos de “Soma”: coçar sarna, sacudir caspas – hábitos
de velhos, índice de senectude a que se juntam “asco e fiasco”, dadas às seduções
libertinas limitadas pela impotência (“saco fraco frasco”). No segundo bloco
homogêneo, as referências se ligam à covardia, ao isolamento, às fraquezas
opostas a outros momentos de “cor q/ uo vadis coração” (isto é, restos de coragem,
ação apaixonada, seqüências que sugerem a próxima palavra “acovardado”). Na
seqüência, a passagem do tempo e o aumento do medo de viver e sentir, seguida
da sugestão de apego religioso (“menos cada ruído/ retábulo de beril” – ornamento
dos altares barrocos). Em suma, a esclerose e a apatia que toma e envelhece o
sujeito, tornado “berne de Betim”, que reclama da sorte, mas que, pelo hábito,
ainda ama a ideologia, lapidada na frase do pai Sartre: “o êxito é o fracasso”.
É evidente, nestes poemas, a partição das palavras de um verso para
outro, servindo como articulação sintática ou enjambement entre os versos.
Recentemente, esse recurso foi relembrado por Júlio Castañon Guimarães a
propósito de A lógica do erro (2002), mostrando um procedimento diferente neste
livro em relação a Código de Minas (1969). Sua análise discute uma observação
de Silviano Santiago sobre Código de Minas, em que o crítico mostra a autonomia
do verso de Affonso Ávila, em que o verso só adquire significação por justaposição.
Em nota a seu artigo, Silviano Santiago distinguiria esse procedimento daquele
encontrado na retórica tradicional, “ou pós-cummings”. Este é o ponto discutido
por Júlio Castañon:
A nota [de Silviano Santiago] se refere mais precisamente ao trecho
em que se diz que ‘o verso de Affonso Ávila é entidade autônoma”.
Com isto se quer dizer que não há continuidade sintática de um
verso para outro, que seria o recurso de ‘retórica tradicional’. Do
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mesmo modo, não há nenhuma forma de partição do verso ou da
palavra, que seria o ‘recurso pós-cummings’, e que implicaria também
uma continuidade do verso ou palavra na linha seguinte. Ora, esse
procedimento que pode parecer minúcia recebe a atenção do crítico
porque é fundamental na organização dos poemas do Código de
Minas. Em lógica do erro, a diferença de procedimento nesse plano
tem a ver naturalmente com todas as modificações que a poesia de
Affonso Ávila sofreu nos cerca de trinta anos que separam um livro
e outro. (GUIMARÃES, J., 2004(a), p. 70).

Se observarmos com atenção algumas das partições sintáticas num poema
como “Soma”, verificaremos que elas não só ligam versos e palavras, na passagem
de um verso a outro, como também parecem prenunciar a palavra seguinte.
Exemplos: “asp/as asco fiasco”; cor q / uo vadis coração /acorvardado”. Nesses
casos, há um jogo sonoro e semântico entre as palavras, em que o recurso da
aliteração e da assonância penetra a palavra seguinte, provocando a tensão dos
sentidos e compondo um campo semântico que aglutina as palavras na implicação
da idéia de fracasso ou degenerescência. Do mesmo modo, às vezes, a partição
possibilita às palavras o exercício de funções múltiplas: “cão de/ fundo de casa
tob /y lobo gato de ca/ nto”; “tímido dom que ma/ nca de la suerte”. O “y”, no
primeiro exemplo, funciona claramente como parte da sílaba de “toby” (nome do
cão? Apelido?) e como conjunção “e” – essa hipótese fica evidente até mesmo
pelo uso da palavra “suerte”, em espanhol, aparentemente isolada ou casual,
no segundo exemplo, aparecendo quase ao final do poema. Também as palavras
que precedem a partição “tob” e “ca”, no primeiro exemplo, e “ma” (partição de
“man ca”), parecem constituir outras significações, dando significações autônomas
aos versos que as introduzem. Por exemplo, “tob” pode aludir “tobacco” (tabaco),
uma vez que se descreve no verso as atitudes de um velho que se esconde em
casa, acovardado - uma possível ironia à reclusão e ao costume de alguns velhos,
que mascam fumo, ou que fumam muito. A sílaba “ca” repercute em todo o bloco
de que faz parte: “cão”, “casa”, “descarte”, cau /to”. Isso nos sugere um
aproveitamento estético desvelado numa dimensão ética, pois, em primeiro lugar,
essas repetições sonoras revelam a existência de um sujeito gago, pressuposto,
também, na partição de “cor q / uo vadis”. Por outro lado, se as compreendemos
como as falhas de articulação do gago, o jogo fônico do texto permite-nos
estabelecer certa equivalência entre “quo vadis” e “covarde”, de modo que se
acentua a impossibilidade de dizer ou, talvez, a condição de um sujeito subjugado
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no cenário contemporâneo, acovardado. Além disso, essa escrita hesitante, com
as suas letras partidas, impõe dificuldades ao leitor seja na oralização ou seja na
fluência de leitura, esta última muitas vezes valorizada nessa era pós-vanguarda.
Voltando ao princípio desta leitura, podemos verificar que a decrepitude é
construída no próprio poema, fazendo com que Affonso Ávila exercite aquele
princípio da “detergência” proposto por Ana Hatherly em seu poema, anteriormente
comentado. Ambos os autores são especialistas em Barroco. Por essa ligação,
ambos praticam uma poética lúdica que se baseia, simultaneamente, no desgaste
e na depuração das palavras. Nesse sentido, há um campo aberto para a invenção
nesses poemas de Affonso Ávila, pois a idéia de degenerescência ou decrepitude
contagia a linguagem e expõe a própria degeneração dos valores humanos. Tal
discurso pode ser verificado em “Viagens em eco em torno de minha profissão”:
os livros de linhagem são “linhagens de corrupção”, a história é “o sem sentido
signo de repetição”. Assim, o poema “Soma” pode ser lido também como uma
reformulação crítica de todo o sonho das vanguardas brasileiras de meados de
1950 e 60, de que resultou a decrepitude dos valores utópicos (o fim da história),
assim como o fracasso ideológico (as mudanças sociais e democráticas são
sufocadas por um golpe de estado); enfim, tudo isso é signo de fracasso. Assim
sendo, o poeta reescreve, obviamente, uma nova história, inserindo-se em um
novo ponto de suas infindáveis espirais.
Essa poética de Affonso Ávila reaparece desenvolvida e muito mais madura
em A lógica do erro. Haroldo de Campos, na contra-capa do livro, sintetiza,
brilhantemente, essa “brasa acesa” que é a poesia de Affonso Ávila, ressaltando
o “viés de senectude”:

O poeta [...] nos apresenta, além de outros aspectos que o distinguem
em sua longa trajetória criativa, um aceramento da reflexão
metafísica, percorrida – sob o viés de uma senectude onde a
invenção não esmorece – por veios de ironia hílare e de assombro
diante dos enigmas do fadário humano... (CAMPOS, H. In: ÁVILA,
2002)
Igualmente importante se mostra essa outra observação de Jacob Guinsburg
na apresentação do mesmo livro:
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De fato, aqui ficou enfeixada uma meditação quase capitulada sobre
a passagem do tempo e da vida no humano viver do poeta e nas
suas confluências com a arte poética, meditação que efetua um
balanço contundente de um existir que já é passado, pelo filtro de
seus poetas paradigmáticos. A subjetividade não flui mais como um
ego definido, mas como um self-universo que se quebra, imanente,
em pedras de um leito de céptica reflexão. E é justamente com o
material desse desfazimento que se faz a rigorosa construção do
poema, cuja verdade mais uma vez, como visão, sentimento e
linguagem surde da lógica do erro. (GUINSBURG, In: ÁVILA, 2002)
Tais considerações se mostram muito importantes para a recepção do livro
de Affonso Ávila e para pensarmos essa complexa relação entre uma contínua
invenção e uma reflexão sobre o passado, por via da não repetição contida no
exercício da memória. Em seus poemas, o autor inter-relaciona quase sempre
memória individual e história, conforme demonstramos acima. Uma possível chave
de interpretação desse livro seria o seu próprio título, “A lógica do erro”. Este
título parece ecoar, de forma metafórica, a teoria científica desenvolvida por Karl
Popper, o qual entendia a ciência como resultado, não de uma verdade final,
mas de um estado permanente de risco e de modificação. A idéia de uma “lógica
do erro” é discutida por Hilton Japiassu, a partir de Popper e Bachelard. Ele
mostra que, segundo Popper, a objetividade científica reside exclusivamente na
crítica recíproca dos pesquisadores: “quanto mais específicos forem os
enunciados empíricos, mais probabilidades eles terão de se revelarem errôneos,
mas também fornecerão melhores conteúdos informativos”. Já Bachelard constrói
a sua epistemologia a partir da idéia de que é preciso “o esforço de apreender a
lógica do erro para reconstruir uma lógica da descoberta da verdade, como
‘refutação’ dos erros, mas também como uma tentativa de submeter as verdades
aproximadas da ciência e os métodos que ela utiliza a uma retificação metódica
e permanente” (Grifos originais)43.
Essa analogia com o pensamento científico contribui para adiantarmos a
compreensão do livro de Affonso Ávila, ainda dentro daquela perspectiva de
fracasso e êxito, comentada anteriormente. Tal como na epistemologia de Popper
e de Bachelard, o erro não torna inválido um método, ele apenas o aperfeiçoa.
Na poética de Affonso Ávila, a negação também não é o fim de um processo.

(43) Essas informações foram consultadas no artigo: JAPIASSU, Hilton. “O Pensamento Epistemológico
em Karl Popper”, disponibilizado na rede por Rudini Sampaio. www.ime.usp.br/~rudini/filos.popper.htm Acesso em 10/01/2005.
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Basta lermos o poema “faça-se”, a seguir, cujo título implica já uma força imperativa
que contrasta com o texto no plano do enunciado:
dizer ainda poe
dizer ainda ainda poesia xô ao nunca mais do corvo
ao ouvido mouco ao estorvo
das quatro paredes ao fosso medievo da mudez ao osso constringente na garganta
urrando a inanição do canto
não modulado de Aretusa
ao sopro vão da flauta oclusa
surdo tilintar de moeda
voz iníqua do anjo da queda
eia ao estrelário do reverso
verse no princípio era o verso
(ÁVILA, 2002, p. 17)
Verificamos, neste texto, o mesmo princípio de partição sintática e quebra
rítmica observada nos poemas de O visto e o imaginado, anteriormente
comentados. O alinhamento pela direita suprimiu os vácuos ou espaços brancos,
que acentuavam a idéia de uma quebra discursiva e o sentido elíptico do texto.
Ao suprimir esses “brancos” e compactar os versos, os textos aqui parecem mais
legíveis, embora isso não resulte em leitura fácil ou compreensão sem esforço. A
hesitação ou suspensão da palavra, no final do primeiro “verso”, pode ser lida
ambiguamente como “poesia” e como referência ao poeta Edgar Allan Poe, o
que fica evidente no complemento do segundo verso, em que se acrescenta o
restante da palavra “poe/sia”, e na referência ao célebre poema “O corvo” em
“sia xô ao nunca mais do corvo”. Esse poema faz um contraponto direto com
“Soma”, no sentido de que neste último é apontada uma saída, enquanto que no
anterior ela era uma possibilidade obscura. Talvez o poeta, escavando como
aquele inseto do poema “Áporo”, de Drummond, tenha encontrado sua saída a
partir dos escombros, pois a interjeição “xô”, usada para afugentar o “corvo”
agourento, aplica-se também ao sujeito enclausurado de “Soma”, analisado
anteriormente: “[xô] ao ouvido mouco ao estorvo/ das quatro paredes ao fos-/so
medievo da mudez ao os-/so constringente na garganta”. Em outras palavras,
esse poema é uma reação à “inanição do canto / não modulado de aretusa”, a
ninfa transformada em fonte que jorra copiosamente, daí o canto não modulado.
Seu artifício era fugir às tentativas de sedução do deus Alfeu, conforme registrado
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no verso “ao sopro vão da flauta oclusa”. Metaforicamente, recusa à esterilidade
do canto artificial. Da mesma maneira, o poema nega as seduções de mercado,
aqui representado pelo tilintar das moedas de Judas, isto é, a não sujeição ao
vender-se facilmente, à queda e a não salvação “voz iníqua do anjo da queda”. E
como se a luz se fizesse novamente sobre o caos, o fazer aparece como opção:
“verse no princípio era o verso”. Essa busca do sentido primordial também se
verifica nos versos de “paráclito” (bem à maneira dos profilogramas de Augusto
de Campos). No texto, o fluir do tempo, do rio e da sede que têm o animal e o
poeta da relva e do sentido primordiais: “água a correr/ da boca em sede/ redil ou
rede / desse animal / frusto de selva / sentido e relva / primordial” (ÁVILA, 2002,
p. 37).
Retomando ainda um aspecto referido por Guinsburg e comentado com
muita propriedade por Júlio Castañon Guimarães, a subjetividade não mais flui
como um “ego definido”, mas como um “self-universo”. Conclui Castañon:
Em A lógica do erro a individualidade que seria matéria dos poemas
não ocorre de modo isolado; ela na verdade como que abarca o
próprio contexto em que situa: ‘algoz algo quer que o perdedor
perdeu alguém o sacou sagaz em algum lugar/ o inquisidor censor
repressor impostor decretou é perda é perda ou é ganho irrecorrível/
o ele-aquele crédulo joga o dado perde e por fado ou desenfado
volta a jogar/ o traficante da tramóia trama de soslaio guloso outro
golpe golpeia sacaneia infalível [...] (...)
Desse modo, uma constante na obra poética de Affonso Ávila
permanece de modo vigoroso neste novo livro – a inter-relação entre
memória individual e história. (GUIMARÃES, J., 2004(a), p. 72)
O trecho do poema citado por Castañon é de “En Retour À La Gaudriole”,
uma das odes joco-sérias de “Décade 7” – livro-seção, também inédito, que
compõe Lógica do erro. Em seu artigo, Castañon lembra a referência que este
livro faz aos 70 anos do poeta (7 décadas). O poema citado faz franca homenagem
a Sousândrade, e seu Inferno de Wall Street. A opção pelos títulos em francês
talvez desvie um pouco a atenção, também para o diálogo com os poemas de
“american impromptu”, de Haroldo de Campos. Neles, o poeta paulista adota a
forma da “renga” (poesia de tradição japonesa, encadeada, séria ou jocosa,
animada por jogos de palavras). Segundo Campos, a renga é tradicionalmente
desenvolvida por um grupo de poetas, embora haja exemplos de rengas escritas
por um só autor. O poeta escreveu uma renga ocidental, por isso ela não segue
estritamente as regras da tradição e, filiando-se à vertente mushin (não
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convencional, jocosa), invoca poetas do passado que visitaram Nova York (Cf.
CAMPOS, H, 1998, p. 368). Comparemos um trecho dos dois autores:
renga em new york
1.
renga em new york: dante e louis zukofsky
estancas de três linhas – terza rima –
na manhattan de lorca e maiakóvski
quem será a primeira bailarina
nessa cadeia tríplice de estrofes
ouro dançante ou rápida platina?
(...)
2.no meio do caminho a vida furta
a selva se obscura o vento sopra
a via reta dobra-se e é uma curva
o pensamento quanto mais se encorpa
mais se escura e cifrado mais se enigma
enquanto o vento do saber ressopra
no pensar-se o pensar se estiola e estigma
que no estéril girar a vida esfuma
e o inferno por baixo borborigma
o lúcifer de milton uma a uma
as plumas vai perdendo de que se orna
cai fulgurando e tudo em torno abruma
que ao partido do demo milton torna
sem o saber (diz blake) enquanto poeta
pois arrazoando o mal dele se adorna
dante em gelo converte o demo e o veta –
hibérneo aracnídeo posto in vitro –
mas o tempo a destempo atira a seta
(...)
(CAMPOS, H., 1998, p. 291-2)
Décade 7 En Retour a La Saison en Enfer
não percebe perceval o que caminha para a
frente que a mão negra da capela de
brangemore é um blefe encantado do branco
sim é preciso decepá-la para galgar o graal
mas o
mal bom cavaleiro cavalga o cavalo ajaezado
de
baço
há um corredor a percorrer-se guiado pela
dama
de avental túnel aberto no opaco
quatro paredes confinantes da consciência de
sartre há que sangrar-se ao líquido lácteo
do abstruso absurdo de camus amparado à
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pedra
pérfida de sísifo persistente subida e queda do
nada ao nada no vão sem saída do lácteo
licor de insídia e veneno a injetar-se iníquo
intravenoso na única veia visível pela viseira
perícia científica do branco
o alvar terrorista de luvas alvas assiste douto
doutor guillotin à rendição do rosto a rolar
rugoso e baço
introjetado o subreptício sutil da insulina
insulase bovino submisso de si ópio sem opção na
opacidade do opaco (...)
(ÁVILA, 2002, p. 143)
Ressalvadas as diferenças, próprias da dicção de cada um dos autores, é
possível ver, não o mesmo tema, mas uma idêntica questão existencial e de
reformulação de linguagens. Affonso Ávila, fortemente marcado por uma tradição
satírica mineira, procura, num jogo irônico, buscar uma tessitura capaz de interrelacionar o individual e o histórico, conforme mostrou Júlio Castañon, e sempre
com a lucidez crítica marcante em sua poesia. Ao contrário de Haroldo, que
compõe seus versos jogando “dados” e sorrindo com os poetas de sua admiração,
Affonso Ávila convoca a teia ficcional que os autores de sua predileção criaram,
ainda fundidos num amálgama de realidades, posto à prova pelo poeta ao
confrontar esse amálgama com o seu presente de sujeito e o devir do processo
histórico. Assim, o amálgama se desfaz pela irrisão do poeta e pelo choque de
realidades multifacetadas, com o que se cria, então, o texto em aberto e sonhase, sim, fazendo “autópsia em vida”. Seguindo modos anteriormente
experimentados, como em O visto e o imaginado, o poeta inscreve no texto sua
persona (como é o caso de sua fotografia aos 20 anos, caminhando, e repetida a
cada início das dez odes). Assim, caminha o poeta, “enfrentando tigre que não
há” (citação de Cláudio Manoel da Costa usada como epígrafe ao livro). Junto
com ele, seguem inúmeros companheiros: Sartre, Camus, Bandeira, Júlio Verne,
Rimbaud, Maliévitch e outros que povoaram a vida e as leituras do poeta. O riso,
porém, não alcança somente as coisas, pois, às vezes, o próprio poeta é atingido
pelo humor, como nestes versos da parte final do poema: “boceja impávido imperial
o esculápio cirurgia/ talvez o trans-retal não deu legal espera-se a/ biópsia biópsia
sim autópsia em vida/semanticamente pode ser é propor-se/ à prova do acaso do
opaco/ acuda prima santa aplaque o descudeirador de cus culhões exorcize-o
[...]” (ÁVILA, 2002, p. 146).
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Como em Ávila, o nível de ambigüidade e as citações do texto de Haroldo
de Campos são intensas, implicando as citações formais, como a “terza rima” e a
forma do poema japonês, a que se refere a primeira estrofe, além da citação de
Nova York como um espaço de interesse de grandes poetas por cuja obra e vida
o próprio Haroldo de Campos se interessa. Embora o traço jocoso se manifeste
no texto, o poema de Haroldo tem um traço reverencial em relação aos poetas
aludidos. Numa passagem, não transcrita, ele evoca por sob o anonimato da
grande cidade: “a cidade os engole grande tênia/ poetas de new york: os estilistas
-/ lotofagoi do verbo – do sublime:/ hart crane e.e. cummings zuk – da vista saem
– a imprensa os deleta sem discrímen:/ fantasmas de suas obras invisíveis”
(CAMPOS, 1998, p. 293). Tornam-se fantasmas pelo único crime de corromperem
as palavras (“a corrupção das palavras é o seu crime”), algo que se opõe ao
mundo do dinheiro, da corrupção venal que a “grande tênia” tolera, o luxo e o
devorar de tudo (“wall street – áurea mandíbula – devora”; “o toyota é um jaguar
entre os incríveis/ leões-mercedes benz ford-ocelotes”). Com as recusas e seu
silêncio, esses poetas todos, juntamente com Haroldo, compõem uma “renga”,
que em muito lembra o conhecido poema de João Cabral de Melo Neto, “Um galo
sozinho não tece a manhã”. O poema de Haroldo termina, lembrando o de Cabral:
“renga em new york: um poeta tece a teia/ o outro poeta (o mesmo?) teima e
glosa/ um fake um falsifacto – uma corvéia” (Ibidem, p. 295). Aqui, como Affonso
Ávila atualizou sua “poesia referencial”, Haroldo atualiza o seu “Servidão de
passagem”. A alusão à “corvéia” nos dá a dica de que sua poesia continua a
serviço da denúncia e da abertura, simultaneamente. “Corvéia”, segundo os
dicionários, designa o trabalho gratuito que o camponês era obrigado a prestar
ao seu senhor. Num outro aspecto, esta “renga” apresenta-se, também, como
uma conversa sobre as certezas e incertezas do devir humano. A chave para
essa conversa é oferecida, logo no primeiro instante, na citação de Dante e nos
versos “a via reta dobra-se e é uma curva// o pensamento quanto mais se encorpa/
mais se escura e cifrado mais se enigma /enquanto o vento do saber ressopra”.
Isso quer dizer também, em outras palavras, um diálogo com os mortos, uma
descida aos infernos, de onde ressurge um novo saber. Por isso mesmo o diálogo
entre as formas ou gêneros, ou seja, a renga ocidentalizada, e essa “teia de um
falsifacto”, numa conversa transtemporal, são exemplos de uma poética
concomitantemente inventiva e dialógica.
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Nesse sentido, é um achado verbal o título da coletânea de Haroldo de
Campos: “crisantempo”. O crisântemo, com suas cores amarelas, róseas ou
alaranjadas, é uma flor ornamental disposta em capítulos, ou seja, pequenas
flores que se inserem sobre um receptáculo único. Isso é exemplar para o livro
de Haroldo, que se organiza em várias seções com produções de longa data e
múltiplas vertentes, mas todas, é possível dizer, são os capítulos de uma mesma
flor, a poesia, embora em cores variadas. Além disso,

o crisântemo é

popularmente conhecido como “despedidas-de-verão”, e isso nos ajuda a pensar
o aspecto efêmero do poema, assim como o da vida (na renga de Haroldo,
possivelmente representam-se os autores “engolidos” pela cidade, os esquecidos
no passado, etc.). O poema faz vibrar tudo isso, revivendo o extinto.
Com esses exemplos, podemos demonstrar, nessa abordagem em torno do
tempo e de suas espirais, que há uma pertinência da poesia de invenção ainda
praticada pelos poetas criadores ou participantes do movimento internacional
da Poesia Concreta. Mesmo entre aqueles que não tiveram uma militância, na
articulação do movimento internacional, ao nível daquela praticada por Haroldo
de Campos e E. M. de Melo e Castro, por exemplo, poetas como os brasileiros
Affonso Ávila e Sebastião Nunes ou o português Alberto Pimenta constituíram
importantes formuladores da poesia de invenção, com prestígio e influência sobre
o quadro geral da poesia contemporânea. Além disso, mesmo quando não
estiveram em contato pessoalmente, foram leitores privilegiados da poesia
experimental. E, principalmente, souberam se manter em sintonia criativa, o que
pode ser verificado, por exemplo, na aproximação entre a poesia de Sebastião
Nunes e a de Alberto Pimenta.
Como viemos demonstrando ao longo desse trabalho, o estudo das práticas
de poesia experimental em língua portuguesa indica uma grande aproximação
entre os poetas analisados, embora tenham mantido independência em suas
trajetórias. Suas obras são ricas e profícuas no diálogo umas com as outras.
Além disso, a sua recepção também sofreu mudanças positivas no decurso da
história, impulsionada pela dinâmica de seus próprios autores, conscientes da
necessária meta-reflexão sobre a própria produção criativa. Desse modo,
atualizam-na e fazem com que suas produções temporalmente localizadas se
tornem participantes no instante contemporâneo. A organização de suas
antologias a que nos referimos constituem prova disso, podendo ainda servir de
processo reflexivo para a feitura de um novo livro.
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Dentre esses poetas, é importante ressaltar as produções inquietas,
corrosivas e provocantes do brasileiro Sebastião Nunes e do português Alberto
Pimenta. Complementando as questões tratadas sobre a poesia desses dois
autores no terceiro capítulo, ressaltamos, agora, os livros mais recentes desses
autores. Decálogo da classe média foi publicado por Sebastião Nunes em 1998.
Nele, o autor continua a “casar” textos e imagens díspares, num caminho em
direção à prosa, onde segundo o próprio autor, é o lugar em que, hoje, em meio
a idiotia da sociedade pós McLuhan, pode se respirar melhor:
Dentro de mais uma ou duas décadas, as pessoas ficarão
boquiabertas com aquilo em que a humanidade se tornou nos últimos
30 anos do século XX: um bando de carneiros conformistas e
consumistas, devorando-se uns aos outros no mais cruel dos
canibalismos, entre risos e aplausos dos animadores de auditório,
gordos ou magros. Essa análise vale, em sua grossura, para todas
as formas de arte, da poesia à música, da pintura ao teatro. Todos
estão mais ou menos idiotizados. Eu diria apenas que somente na
ficção se respira um pouco de ar puro. Talvez até mesmo bastante
ar puro. (NUNES, In: MARQUES, 2004, p. 126-7)
A esse quadro, responde a arte de Sebastião Nunes, atualizando a fábula
e a sátira, por meio de uma relativização da moralidade e da abertura operada
na linguagem, que, sem justaposição, joga com outros códigos. O texto
“Demonstração” e o texto visual que o precede exemplificam essa pluralidade de
códigos. O primeiro se estrutura à maneira de uma sátira operada pela
exemplificação fabulística e o segundo interfere no texto verbal, impedindo a
estabilização dos sentidos em todas as seqüências, de que “Demonstração é
apenas a primeira, através da inscrição repetida da imagem craniana nas páginas
seguintes. Além disso, o texto visual mescla, por sua vez, textos clássicos da
modernidade (Poe, Lewis Carrol, entre outros), referências a quadrinhos,
transmissões radiofônicas de programas policiais, citações de cinema e televisão,
entre outros:
DEMONSTRAÇÃO
Certo inclame tropeçou na própria sombra e xingou um palavrão. A
sombra, que não levava desaforo para casa, respondeu com um
bofetão, que lançou ao chão o parlapatão. Pensam vocês que reagiu
o patão? Pois sim, pois não: limitou-se o azarão a esfregar o carão
dorido e a sorrir constrangido para a sombra que, em atitude de
boxeador amador, esperava alguma reação de lavra do larva. (Quid
est demonstrandum) (NUNES, 1998, p. 11)
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O texto visual a seguir, precede a esta “demonstração”:

NUNES, 1998, p. 10
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O modo de articulação entre textos clássicos e populares, com o objetivo de
instaurar uma guerrilha de desautomatização de textos e provocação à esfera
social já foi estudado por Wagner Moreira, a partir da Antologia Mamaluca - vol.
2/ Aurea Mediocritas, de Sebastião Nunes. Ali, o crítico observa que, do “Livro
das Esferas”, de Gafurín, bordejando Pitágoras e Aristóteles, filósofos do mundo
antigo, o texto de Sebastião Nunes flerta com a poética dos anos 50 de Allen
Ginsberg, mas também com o modernismo brasileiro dos anos 20. Ao deslocar
os textos, a produção de Sebastião Nunes põe em questão também os problemas
do nosso tempo. Lembramos a referência que fizemos, no capítulo III, sobre o
recolhimento dos exemplares do jornal Ponta de Lança. O mesmo texto que causou
perturbação entre os políticos foi republicado em Áurea Mediocritas (um título
bem ilustrativo quanto à discussão do tempo presente e do passado cultural). A
partir da análise deste texto, conclui Moreira:
“Conto de fadas no 1”. Este é o título que impõe a questão da
narratividade no texto poético de AM. Isto já insere esta obra em
uma linha de produção que, a um só tempo, resgata o caráter
narrativo do texto épico clássico, da narrativa popular, inserida nos
contos de fadas e, assemelha-se à estética desenvolvida pelos meios
de comunicação de massas. Mais, faz uso das técnicas destes. O
que resulta em uma poética de desempenho plástico extremamente
original, pois SN veicula sua produção na forma secular do livro.
(...)
O imaginário medieval, por meio dos contos de fadas, construiu um
enredo onde a regulação dos costumes e da moral se daria, em
parte, no nível do inconsciente. Isto significa dizer que o conto
Chapeuzinho Vermelho, além de servir ao entretenimento, ajudou
na instauração de princípios sociais e morais nos sujeitos de então.
E, como toda e qualquer iniciação ao convívio em grupo, também
deixou as marcas do poder através de implícitas perguntas: que
tarefa fazer? (ir à casa da Vovó). Deve-se obedecer aos mais velhos/
experientes? (conselho da mãe para ir pelo caminho fora da floresta).
Deve se revelar para um outro, um diferente, um estranho? (conversa
de Chapeuzinho com o Lobo). (...)
O imaginário contemporâneo atribui à política o encargo de regular
e administrar os costumes e a moral sociais. A política se faz presente
por meio de representações nos níveis municipal, estadual e federal.
Contudo, isto não significa, na prática, um diálogo permanente com
os representados. O que implica o surgimento de classes
marginalizadas e privilegiadas, sendo estas tratadas nas condições
do que se convencionou denominar de clientelismo, vulgarmente
conhecido como troca de favores. (MOREIRA, 1994, p. 55-7)
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Essas observações de Wagner Moreira mostram como o texto de Sebastião
Nunes realiza uma atualização do nosso imaginário por meio da reutilização da
fábula. Assim, ultrapassado um primeiro nível de declarada intenção satírica ao
esculhambar a política nacional em versos como “Chapeuzinho vermelho lambe
a maça peluda./Pela glória municipal./ Pela glória estadual./ Pela glória nacional.”
(NUNES, 1989, p. 7), o texto de Sebastião Nunes faz uma crítica sutil, denunciando
o jogo que se opera entre as classes marginalizadas e aquelas privilegiadas.
Noutra seqüência do texto de Nunes, isso fica claro: “Chapeuzinho vermelho
visita a vovozinha./ Com pistolão estadual./ Com pistolão municipal./ Com pistolão
nacional./ Pelo buraco da fechadura o caçador alerta.” Esse “alerta” suscita uma
ambivalência de perversão e malandragem, uma vez que Chapeuzinho é, no
texto, a “afilhada do prefeito”, que subiu as “rampas do Palácio” no início do
poema. Esse era inclusive o título original do poema.
Ainda que considerado o distanciamento em termos de procedimentos e
do modo de abordar questões sócio-culturais, Alberto Pimenta continua, em seus
trabalhos posteriores, a nos lembrar Sebastião Nunes, no sentido de que há
intenções e resultados aproximados, em particular daquilo que propõe o escritor
mineiro em Decálogo da classe média.
Em Tijoleira (2002), Alberto Pimenta compôs o que sugeriu ser uma
“narrativa concreta”, cuja temática é a morte. Todos os poemas tratam da morte e
do fracasso. Ainda assim, não constitui um livro metafísico. É antes revestido de
um humor que já tresanda do título, pois “tijoleira” é comumente designado nos
dicionários como “fragmento de tijolo para ladrilho”. Entretanto há uma expressão
popular em Portugal que nos ajuda a interpretar essa “narrativa concreta”: se
alguém está “a fazer tijolos”, esse alguém está morto. Portanto, cada poema é a
escrita de um epitáfio, e sua forma alongada centralizada na verticalidade da
página, na maioria das vezes nos faz lembrar caixões enfileirados ou simplesmente
túmulos. Cada poema evoca um nome fictício, compondo uma narração sintética
e concisa de sucessos e insucessos de cada um desses personagens. No fim, os
poemas evocam, de certa forma, o lema barroco da vaidade e da finitude do
homem. Além disso, várias seções do livro são introduzidas por textos infantis
em inglês ou textos publicitários, os quais reforçam o humor presente nos poemas
do livro por misturar um tema “trágico”, como a morte, ao jocoso e lúdico. Por
exemplo, a primeira página apresenta a frase “... e desculpem lá qualquer
coisinha!”. Depois, na página seguinte, vem uma pergunta em inglês “What are
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you looking for in a man?” (o que você está procurando num homem?), ao que se
segue o poema:
(PIMENTA, 2002, p. 8-9)

Esses elementos instauram a dimensão irônica do poema, que se revela
também no plano visual, pois cada poema, estruturado verticalmente no centro
da página, sugere correspondência com um túmulo ou com caixões enfileirados.
Como dissemos, os poemas realizam o epitáfio dos mais variados tipos de pessoa
e classes, sempre referidos por um nome fictício, evidentemente. Esse proceder
lembra-nos alguns traços das cantigas de Escárnio, com suas sátiras indiretas,
como no fragmento desta, escrita por Pêro Garcia Burgalês:
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(...)
E non há já de as morte pavor,
Senon as morte mais la temeria,
Mas sabede bem, para as sabedoria,
Que viverá, dês quando morto fôr,
E faz-[s’]en ser cantar morte prender;
Desi ar viver i vêde que poder
Que lhi Deus deu, mas que non cuidara.
(...)
(BURGALÊS, In: www.geocities.com/Athens/Styx/2607/
portuguesa/trovadorismo.html)

A Cantiga de Pêro Burgalês trata do trovador que se dedicou à amada e,
sendo por ela desprezado, morreu de tanto cantar, embora tenha ressuscitado
ao terceiro dia. Daí a estrofe citada referir-se à “sabedoria de que viverá quando
morto for”. Assim, tal como nessa cantiga, em que o “poeta” vive depois de morto,
o texto de Alberto Pimenta se constrói a partir daquilo que já foi, isto é, do extinto.
Por isso, pesa menos a dimensão moralizadora habitual da sátira no texto de
Pimenta do que sua habilidade de fazer nascer das cinzas o poético; de explorar
a morte como uma extensão da vida. Por isso há também esta permanente tensão
em seus textos, envolvendo uma aprendizagem dos sentidos e permitindo jogar
com os planos sócio-cultural e estético, a exemplo do que postula as suas 40
teses para mestres e mestrandos: “39. quando o social renasce das cinzas, já o
poeta morreu com a sua chama. 40. quando já morreu a chama do social, o poeta
renasce das próprias cinzas.” (PIMENTA, 1997, p. 89-92)
Textos como este de Pimenta, o Não, de Augusto, como os de Ana Hatherly
e de Affonso Ávila, com suas artes da degenerescência, os Sebastião Nunes, em
sua “imodesta guerrilha”, ou de Haroldo de Campos, com suas rengas, personas
e transcriações e falsifactos, todos estes textos propõem uma séria discussão
sobre o papel da arte, seu poder de questionar as representações, com suas
ilusões de realidade e suas pretensões de verdade. Às vezes, um dos caminhos
é a instauração da morte na linguagem, como forma de devolver sua infrasignificação, como queria Barthes. Em Tijoleira, algo assim acontece, pois, ao
evidenciar a morte e acentuar o passageiro, sem qualquer metafísica e com boa
dose de humor, o poeta, tensiona a cultura e a faz jogar ludicamente com os
nossos próprios fracassos. Isso possibilita-nos a experiência do vazio, isto é, a
experiência da linguagem, transgressora e guia na abertura de todos os sentidos.
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4.4 – POESIA E TECNOLOGIA: PARADOXOS DA ARTE E DA CIVILIZAÇÃO
INDUSTRIAL NA POESIA EXPERIMENTAL

Os dicionários definem “tecnologia” como “conjunto de conhecimentos, ou
princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade,
enquanto que a palavra “técnica” expressa o “conjunto de processos”, o jeito, as
habilidades especiais para confecção ou execução de algo44. Às vezes, esses
conceitos parecem mesclar-se, quando discutimos processos e procedimentos
de uma arte. Vejamos, por exemplo, como um crítico experimentado no debate
dessas questões se exprime:
Podemos considerar a relação da arte com a tecnologia como um
casamento marcado por períodos de harmonia e de crises conjugais.
Sabemos, por exemplo, que a palavra grega téchne, de onde deriva
tecnologia, se referia a toda e qualquer prática produtiva e abrangia
inclusive a produção artística. Os gregos não faziam qualquer
distinção de princípio entre arte e técnica e esse pressuposto
atravessou boa parte da história da cultura ocidental até pelo menos
o Renascimento. (Grifos originais - MACHADO, A., 2001, p. 24).
Este exemplo demonstra um costume de deixar pressuposta a relação que
estabelecemos entre arte e tecnologia, pois o senso comum se esquece,
freqüentemente, que a própria escrita (a linguagem) é também uma tecnologia.
Como nos lembra o poeta e antropólogo Antônio Risério:
A gente costuma esquecer do fato de que a escrita, qualquer sistema
escritural, é uma tecnologia, no sentido mais preciso do termo. É a
aplicação concreta de um determinado saber, no mundo externo,
através de certos instrumentos. Para inscrever signos, você tem
que ter um domínio do ritmo, da mão, um código ou um repertório
de sinais, socialmente estabelecidos e instrumentos para gravar
esse traço, tanto para fazer incisões em ossos quanto marcas na
pedra, figura num papiro etc. A partir do momento em que a palavra,
numa sociedade, já não é orgânica – isto é, a partir do momento em
que o ser humano já não vive mais do reino da oralidade
primária -, estamos no universo da palavra tecnologizada, da
tecnologia da escrita. (RISÉRIO, In: MARQUES, 2004, p. 32).

(44) Cf. Dicionário Aurélio Eletrônico – Século XXI, Versão 3, nov. 1999.
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A partir das palavras de Risério, percebemos o quanto fazem sentido as
investidas da Poesia Concreta na exploração tipográfica ou na espacialização
do verso. Tal consciência manifesta nas ulteriores transformações, como nos
poemas-códigos de Processo e sua ruptura com o suporte “livro” como espaço
privilegiado do poema. Assim também, faz muito sentido a “reinvenção” da escrita
e da leitura proposta por Ana Hatherly, conforme comentamos em capítulos
anteriores.
Portanto, se desde os meados dos anos 50, pelo menos, vivemos uma fase
de “harmonia” com a relação arte-tecnologia, isso se deve à violenta ruptura
proposta por essas poéticas dos experimentalismos contra a tradição do verso,
reabrindo os poros da linguagem depois de esquecidas as lições, por um curto
interregno, das vanguardas do início do século. Por isso, tem razão Arlindo
Machado ao mostrar essas oscilações nos próprios conceitos de arte e ciência,
reafirmando o divórcio entre arte e tecnologia desde a estética romântica. Segundo
Machado, os conceitos apaixonados sobre a genialidade individual e o papel do
imaginário foram fundamentais para o desaparecimento dessa relação.
Na verdade, os estudos sobre visualidade e arte de invenção têm
demonstrado que a pesquisa de novos meios e linguagens flui subterraneamente
por longos anos nas tradições poéticas ocidentais. O Barroco redescoberto pelos
poetas brasileiros e portugueses é um bom exemplo disso. Ana Hatherly
redescobre, nas bibliotecas de Portugal, obras esquecidas ou ignoradas, as bases
teóricas do experimentalismo de então, verificando a igual sintonia na valorização
da criação estética regida por um programa que se constituía num valor de
experiência para o autor e o seu destinatário. Essa poesia se exercitava nos
procedimentos combinatórios, nos labirintos e anagramas, nos quais Hatherly
via os princípios da arte permutacional, definida por Abraham Moles nos anos
60. Essa arte da permutação constituía-se numa espécie de abertura, porque
representava a passagem de um mundo analítico para um mundo sintético. (Cf.
HATHERLY, 1995, p. 11). No Brasil, a tradição barroca permanece adormecida.
Gregório de Matos, um dos poetas exponenciais do período, só é redescoberto
em fins do século XIX, e o barroco mineiro permaneceu esquecido até a passagem
da caravana dos poetas modernistas em 1924, quando chamam a atenção para
a riqueza de nosso passado histórico. Revolvendo essa tradição do barroco
mineiro, Affonso Ávila redescobre toda uma formação cultural e, por trás dos
componentes paraliterários dos torneios e festas, ou dos aspectos laudatórios
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dos discursos, enxerga, no artista do período, uma sensibilidade idêntica àquela
contemporânea: uma mesma sensibilidade ótica e uma vocação para o jogo.
Através do lúdico, o artista barroco buscava deter, mesmo ilusoriamente, “o lento
escoar de sua situação absurda no mundo.” (C. ÁVILA, 1995, p. 30).
O artista barroco buscava, dessa maneira, a surpresa e invenção, às vezes
construindo um mundo em que tudo se tornava confuso pela profusão de imagens
e pela instauração de labirintos. Dessa maneira, sua arte cobrava-lhes destreza
e maestria, alem de desafiar a capacidade lógica do leitor-visualizador (em geral
eram textos que faziam preponderar o visual), despertando-lhes também os demais
sentidos da percepção, que eram convocados na compreensão do objeto artístico.
Isso exigia também soluções sofisticadas na composição gráfica de seus textos,
com as técnicas de que dispunham ou que criavam para tal. Veja-se o caso do
Aleijadinho, moldando sua escultura em pedra-sabão. O poeta e o artista
contemporâneo que buscam soluções pouco ortodoxas para a composição de
seus textos, tornam-se também inventores. Arlindo Machado nos dá bons
exemplos ligados aos artistas das artes eletrônicas (computer art, sky art, arte
holográfica e outros). Eles devem, em primeiro lugar, abandonar a imagem de
gênio, já que a noção de autoria fica estremecida pelo trabalho conjunto com
engenheiros e técnicos especializados, assim como pela máquina que realiza o
trabalho. Em segundo lugar, também precisam aprender a lidar com as regras de
mercado e com as instituições de controle e gerenciamento, uma vez que as
tecnologias de ponta são caras (Cf. MACHADO, A., 2001, p. 32-3). Além disso,
ressalta Arlindo Machado:
(...) o trabalho artístico se alimenta da ambigüidade, dos acidentes
do acaso e das liberdades do imaginário; ele se define pelas
utilizações desviantes ou lúdicas, de modo a transformar em jogo
gratuito a função produtiva. O trabalho artístico depende muito pouco
dos valores da produção e progride na direção contrária à da
tecnocracia; ele precisa de um certo coeficiente de desordem, de
um certo espaço de imprevisibilidade, sem os quais degenera na
utilidade programada. (MACHADO, A;, Ibidem, p. 27-8)
O risco evidente, neste alerta, incide sobre dois aspectos: um se relaciona
ao fato de que, sendo caro e difícil o acesso a tecnologias de ponta, a liberdade
do artista fica mais restrita, ao ser necessário descartar improvisos e, algumas
vezes, submeter-se aos interesses das instituições ou das indústrias que
gerenciam esses recursos. O outro é a sua cooptação crescente pela indústria,
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pelos institutos avançados de pesquisa tecnológica e bélica (como o Center for
Advanced Studies – CAVS – do MIT), pela relação próxima a interesses militares,
entre outros. Machado lembra, por exemplo, a coincidência de interesses entre
militares e artistas e a sky art:
Num certo sentido, a sky art concorre diretamente com os
espetáculos militares de acrobacias aéreas e, se quisermos,
podemos estudar as relações entre essa corrente artística e a
indústria bélica, no mesmo sentido que o faz Paul Virilio (1984),
para quem a guerra imita o cinema (ou será o contrário?), fazendo
iluminar o céu com grandes projetores de luz, com vistas a obter
efeitos espetaculares ou intimidatórios. De fato, a sky art não seria
possível sem uma certa cumplicidade dos órgãos de segurança
espacial, em geral da aeronáutica e da NASA, donde a proximidade
perigosa de seus experimentos com os projetos estratégicos na área
militar. (MACHADO, A., 2001, p. 30)
Este tipo de arte está, de fato, aberto a um campo novo de indagações a
partir do qual se constituem novas propostas artísticas, na maioria das vezes,
baseadas na interdisciplinaridade ou na cooperação de especialistas em diferentes
áreas. Isso é bom porque obriga o artista a transitar entre os conhecimentos (a
exemplo, talvez, dos antigos humanistas). Mas as implicações éticas são cada
vez maiores, o que nos leva a uma reflexão apurada sobre o papel da arte no
mundo contemporâneo, conforme referiu Arlindo Machado, acima.
Um outro exemplo dessas implicações éticas é o polêmico trabalho do poeta
brasileiro radicado nos EUA, Eduardo Kac, professor de arte eletrônica no The
School of the Art Institute of Chicago. Trata-se da chamada “arte transgênica”, a
partir da qual Kac criou “Bunny”, uma coelha transgênica cujo pêlo emite luz
fluorescente de cor verde. Esse projeto, intitulado “GFP Bunny”, valeu-lhe
protestos e processos na justiça norte-americana. No entanto, é paradoxal que
as intervenções genéticas, com usos pragmáticos em animais, sejam celebrados
como o advento de uma nova era, numa mesma sociedade que se arrepia diante
de feitos como esse. É claro que se trata de um trabalho polêmico e que põe em
questão não só o conceito de arte, mas também valores éticos e morais da
aplicação dos conhecimentos científicos. Kac assim define seu projeto:
GFP Bunny é um trabalho de arte transgênica que compreende a
criação de um coelho verde fluorescente por meio da proteína que
lhe confere essa cor, o diálogo público gerado pelo projeto e a
integração social da coelha. GFP Bunny foi realizado em 2000 e
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apresentado publicamente pela primeira vez em Avignon, França.
Trata-se de um trabalho de arte transgênica, que eu propus em
outros estudos (Kac 1998; Stocker & Schopf 1999: 289-296), como
uma nova forma de arte decorrente do uso de engenharia genética
na transferência de genes naturais ou sintéticos para um organismo
com o objetivo de criar seres vivos únicos. Um trabalho que requer
o máximo de cuidado, de consciência do grau de complexidade das
questões que ele provoca e, acima de tudo, de compromisso para
respeitar, cuidar e amar a vida criada. (...)
As principais preocupações da obra são:
1. estabelecimento de um diálogo continuado entre profissionais de
diferentes campos (arte, ciência, filosofia, direito, comunicação,
literatura, ciências sociais) e o grande público sobre as implicações
culturais e éticas da engenharia genética;
2. contestação da suposta supremacia do DNA na criação da vida
em prol de um entendimento mais complexo do relacionamento
existente entre genética, organismo e meio ambiente;
3. extensão dos conceitos de biodiversidade e evolução, de modo
que neles seja incorporado o trabalho meticuloso que se desenvolve
no nível genômico;
4. comunicação interespécies entre humanos e mamíferos
transgênicos;
5. integração e apresentação do GFP Bunny em contexto social,
interativo, e dialógico;
6. exame das noções de normalidade, heterogeneidade, pureza,
hibridismo e alteridade;
7. consideração de uma noção não-semiótica de comunicação como
o compartilhamento de material genético através das barreiras
tradicionais das espécies;
8. reconhecimento e respeito público para com a vida emocional e
cognitiva de animais transgênicos;
9. expansão de práticas atuais e limites conceituais da arte para
incorporar a invenção da vida.
(KAC, 2002, p. 35-58).
Retornando às discussões de Arlindo Machado, é preciso lembrar que as
sociedades avançadas industrialmente estão baseadas na
determinabilidade de todas as suas funções e elementos. Elas
trabalham no sentido de otimizar as performances do sistema, na
direção da eficiência e da operacionalidade do todo.(...) Nesse
sentido, elas esperam que o artista se integra da forma menos
dolorosa possível em seu projeto diretivo e aceite sem dramas o
lugar e a função que lhe cabe na linha de produção. (MACHADO,
A., 2001, p. 27).
Isso quer dizer, em outras palavras, que o fazer artístico pode se servir das
tecnologias de ponta, mas não se constitui arte por mera analogia à produção de
bens realizada pela indústria e pelo acúmulo do saber tecnológico. A utilização,
pura e simplesmente, de um equipamento para executar uma ação prevista por
um programa já estabelecido pela máquina transforma-a numa ferramenta comum,
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como acontece em nossas atividades cotidianas. Para que haja, de fato, criação
nova, o uso de ferramentas especiais deve implicar reformulação de conceitos
estéticos. Discutimos essas questões no primeiro capítulo, ao nos referirmos ao
conceito de “redução estética”, desenvolvido por Haroldo de Campos, adaptando
a tese de Guerreiro Ramos de uma “redução sociológica” e uma “redução
tecnológica. Através desse conceito, o poeta analisa um princípio de
“cuturmorfologia” nas propostas da vanguarda brasileira. Vale ainda lembrar as
idéias de Adorno, em “Lírica e sociedade”, quando mostra a configuração dialética
da lírica moderna:
No poema lírico o sujeito nega, por identificação com a linguagem,
tanto sua mera contradição monadológica em relação à sociedade,
quanto seu mero funcionar no interior da sociedade socializada.
Quanto mais cresce, porém, a ascendência desta sobre o sujeito,
mais precária é a situação da lírica. A obra de Baudelaire foi a
primeira a registrar esse processo, na medida em que, como amais
alta conseqüência do Weltschmerz [dor do mundo] europeu, não se
contentou com os sofrimentos do indivíduo, mas escolheu como
tema de sua acusação a própria modernidade, enquanto negação
completa do lírico, extraindo dela suas faíscas poéticas, por força
de uma linguagem heroicamente estilizada. (ADORNO, 2003, p. 75).

Adorno reflete sobre as contradições entre a linguagem poética e a
comunicativa e também entre as relações do sujeito individual e do coletivo. A
partir dessas contradições, o filósofo acentua que a configuração da lírica é a
expressão subjetiva de um antagonismo social. Mesmo as poéticas que “cultuam
a coisa”, como pretendeu Rilke, expressam a idiossincrasia do espírito lírico contra
a prepotência das coisas e contra a coisificação do mundo, pois procuram “resolver
na expressão subjetivamente pura as coisas alienadas, creditando
metafisicamente em favor delas essa sua alienação” (Cf. ADORNO, 2003, p. 69).
Embora as conclusões de Adorno possam contribuir para uma excessiva
valorização do sujeito, como ser privilegiado, é importante assinalar essa tensão
com o mundo incorporada pela própria linguagem artística. Em outras palavras,
é isso o que Charles Bernstein afirma:
Quando recusa a conformidade, a poesia entra no contemporâneo:
falando para as tensões e conflitos do momento com os meios então
ao seu dispor. Quer isto dizer que dou mais valor à poesia que
fende com o normal (....) à poesia que faz com que seja possível
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ouvir sons que, de outro modo, nunca seriam articulados.
(BERNSTEIN, 1997, p. 102).

Desde os anos 60, pelo menos, aumentaram enormemente as possibilidades
de compor poemas com novos meios. Hoje, seria possível mapear, embora
representasse uma longa viagem, essas grandes transformações que ocuparam
o espaço tradicional da composição do poema e do próprio livro. São meios e
formas que vão, da busca de soluções técnicas, como a composição de
“poetamenos”, de Augusto de Campos, numa máquina de escrever com papéiscarbonos coloridos, passando pelas posteriores transformações do livro como
objeto permutável (folhas soltas, páginas duplas, entre outros), e ainda pela
confecção de poemas objetos, do neoconcretismo e do Poema-Processo, até as
últimas realizações de poemas holográficos, interativos e de possibilidades de
sonorização de textos ou de textos para poesia sonora. Além disso, conforme
constata Jorge Luiz Antônio:

Agora nós podemos afirmar que parte da poesia que está em livros,
revistas e jornais, de muitos países, moveu-se para o disquete, o
cd-rom, o disco rígido de computador ou para o site URL. Apesar
disto, muitos livros, revistas e jornais continuam a publicar poesias
verbais, visuais e que estão, simplesmente, circulando também nas
novas mídias digitais-eletrônicas, sem, em muitos casos, assimilar
o que as novas mídias prevêem.
Não há nenhuma dúvida que poesia ainda continua a existir, e que
a poesia se adaptou às novas mídias, ainda que sempre mantendo
a origem, a raiz, em outras palavras, algo que lembra poesias
verbais, visuais, ou sonoras. Também é verdade que há uma poesia
inovadora que circula em mídia digital-eletrônica.
Muitas denominações para este tipo de poesia refletem conceitos
que demonstram um esforço para fixar limites para este tipo de
comunicação poética. Porque é um fenômeno mundial, estes termos,
às vezes, são traduzidos na língua de cada país, mas para a maioria
deles é mantida a denominação em inglês. (...)
Nós podemos parafrasear a lei de Lavoisier, ligeiramente modificada:
no mundo da poesia, tudo que é criado permanece transformado,
adaptado. A poesia de hoje traz em si a essencialidade de ontem,
absorve o que é contemporâneo como uma forma de expressão e
transforma estes recursos em um aliado poderoso, para ficar vivo e
se ampliar nas mídias novas, mantendo-se imediatamente inteiro e
adaptado. Esse é o caminho que a história da poesia parece ter
seguido para nós: a poesia declamada, com todos seus recursos
mnemônicos de rima, ritmos e métrica, sobreviveu na memória das
pessoas e era registrada em livros. Ainda, isso é sempre lembrado
e venerado como a arte do som e da palavra. A poesia deixou de
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ser acompanhada através de instrumentos musicais, como era o
caso na poesia do trovador medieval, e tornou-se impressa. Ela
tomou várias formas, tornou-se espacial, amoldou-se em formas
plásticas como a visual, incorporou imagens, e sobreviveu, sempre,
como poesia. (ANTONIO, s.p.)45
No decorrer deste trabalho, demonstramos inúmeros exemplos de recursos
usados para a composição visual dos textos, desde os tipográficos aos
computacionais. No campo da computação, os processos são variados, permitindo
formas de “tradução” simbólica, indicial ou icônica (lembrando aqui os termos de
Júlio Plaza), com passagem da montagem visual, ao movimento, ou à perspectiva
holográfica. Tal como lembrou Arlindo Machado, a realização de textos em novas
mídias, em geral, requer tecnologia de ponta e laboratórios especiais. Aqui, no
Brasil, Júlio Plaza tem um trabalho pioneiro em tradução intersemiótica, nos quais
estudou não só a aplicação da semiótica de Peirce em produções do concretismo
e outras, como as implicações das mudanças de suporte nessas linguagens e
realizou um conjunto de práticas importantes para quem se dedica à criação ou
ao estudo das artes em novas mídias. Além do Laboratório de Sistemas Integráveis
– LSI, da Escola Politécnica da USP, há ainda um laboratório na PUC-SP, onde
Philadelpho Menezes executou alguns importantes trabalhos em torno da Poesia
Sonora, e um laboratório de Poesia Informatizada na UFSC, coordenado por
Alckmar Luís dos Santos. Em Portugal, há o laboratório do CETIC, na Universidade
Fernando Pessoa, Porto, onde Pedro Barbosa se dedica a experiências em torno
(45) Cf. ANTÔNIO, “A Map of Different Digital Poetries”. In: Digital Média Fest-2001.
www.digitalmedia.upd.edu.ph/dmf2001/map.html.: “We can now affirm that part of poetry that is in
books, magazines and newspapers, from many countries, has moved to the floppy disk, cd-rom, computer
hard disk or to the site URL. In spite of this, many books, magazines and newspapers go on publishing
verbal, visual and sound poetries which are simply circulating also in the new digital-electronic media,
without, in many cases, assimilating what the new media provide.
There is no doubt that poetry still go on existing, and that poetry has adapted to the new media, though
always maintaining the origin, the root, in other words, something that reminds verbal, visual, or sound
existing poetries. It is also true that there is an innovative poetry that circulates on digital-electronic
media.
Many denominations for this kind of poetry reflect concepts that demonstrate an effort to set boundaries
for this kind of poetic communication. Because it is a world phenomenon, these terms are sometimes
translated in each country’s language, but most of them are kept in English. (…)
We can paraphrase Lavoisier’s law, slightly modified: in the poetry’s world, everything which is created
remains transformed, adapted. Today’s poetry brings in itself yesterday’s essentiality, absorbs what is
contemporary as a form of expression and turns these resources into a powerful ally to stay alive and to
expand itself on the new media, keeping itself at once entire and adapted. That is the way the history of
poetry seems to have been for us: the declaimed poetry, with all its mnemonic resources of rhyme,
rhythms and metrics, survived in people’s memory and was registered in books. Yet, it was always
remembered and revered as the sound and word art. Poetry stopped being accompanied by musical
instruments, as it was the case in medieval troubadour poetry, to become printed. It took several forms,
became spatial, shaped itself in plastic forms like the visual ones, incorporated images, and survived,
always, as poetry.”
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dos Syntex – gerador de textos informáticos. Além dessas, há inúmeras
experiências dos poetas em computadores pessoais, com recursos de
sonorização, animação de poemas, visuais ou não.
Na introdução de seu livro, Júlio Plaza enfatiza que o trabalho nessas novas
mídias é um trabalho interdisciplinar, que exige um conjunto de especialistas,
pois é quase impossível a um especialista de uma área determinada, ainda que
ligada à semiótica, solucionar todos os problemas postos pela tradução
interlinguagens (Cf. PLAZA, 1987, s.p.). Portanto, todo esse trabalho que ora
realizamos contém limitações óbvias ao se situar apenas dentro da área literária.
É o mesmo que se verifica neste depoimento, de Haroldo de Campos, que também
chama a atenção para as premissas iniciais da Poesia Concreta, em sua proposta
“verbivocovisual”:
Quando surgiu a oportunidade de trabalhar, em um nível de grandes
recursos tecnológicos, com o grupo de pesquisadores coordenados
pelo professor João Antônio Zuffo, na Escola Politécnica, e com
esta superestação gráfica Silicon Graphics SGI 4D 480/VGX, uma
das maiores máquinas desse gênero. Pareceu-me, então, que esse
encontro era uma conseqüência natural das premissas de trabalho
que os poetas vêm desenvolvendo desde os anos 50. Portanto,
convidado para esta experiência, lembrei que tinha um poema com
todas as características de poder servir a um trabalho desse sentido
[o poema referido é “parafísica”, em homenagem a Mário Schenberg,
estudado pelo grupo e cujo verso “no espaço-curvo nasce um
crisantempo” foi transformado em objeto tridimensional e animado].
(CAMPOS, H., Apud ARAÚJO, p. 28).
Ao estudar e praticar alguns exemplos da holografia, Júlio Plaza afirma:

Toda “nova tecnologia” é inicialmente tradutora e inclusiva das
linguagens anteriores. Contudo, novos suportes supõem imagens.
A imagem produzida pela holografia difere substancialmente das
imagens em suportes tradicionais. A imagem holográfica é uma
imagem-inteira (holos = inteiro, grafia = imagem), imagem-luzmemória que se reativa para o espectador como um simples spot
de luz. (PLAZA, p. 115)
Vejamos um exemplo do trabalho processado por Júlio Plaza a partir de um
dos poemobiles “Luz Mente Muda Cor...”, produzido em conjunto com Augusto
em 1974, e sua versão para holografia em 1985.
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1) Poemóbile - poema de Augusto de Campos, objeto por Júlio Plaza (In: PLAZA,
1987, p. 128)
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2) Holopoema t r a d u ç ã o
intersemiótica de
Júlio

Plaza

e

Augusto

de

Campos

(In:

PLAZA, 1987, p.
129):

O poema de Augusto que serviu de ponto de partida para a realização dos
dois anteriores é:
MUDA
COR
LUZ MENTE
COR MUDA
MENTE
LUZ

LUZ
MENTE
MUDA COR
MENTE LUZ
COR
MUDA

(Ibidem, p. 132)
O poema propõe diferentes combinações entre as palavras, alterando tanto
o seu sentido quanto a sua classe gramatical. Por exemplo, “Mudar”, na primeira
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linha, funciona como verbo e implica “transformação”, “alteração” da “luz”. Na
última linha do texto, “muda” é adjetivo, portanto, qualifica “luz”. O substantivo
“luz”, que indica “radiação” ou “claridade”, na primeira linha, adquire um sentido
figurado que qualifica “mente” em “MENTE LUZ”. “Mente”, substantivo que designa
o intelecto, pensamento, imaginação, tem seu sentido reforçado e qualificado em
“MENTE LUZ” (pensamento, lucidez) e em “MENTE COR” (imaginação). Além
disso, nota Júlio Plaza que a palavra “mente” pode funcionar como sufixo adverbial
em “LUZ MENTE”, “COR MENTE”. E ainda cria possibilidades de montagem de
palavras, por via da aglutinação: “CORMENTE, LUZMENTE, MUDA MENTE ou
MENTELUZ, MENTECOR, MUDACOR, CORMUDA, ou MENTELUZ, etc.
As traduções do poema “Muda Luz” na forma de um objeto, o poemóbiles,
e de um holopoema conferem outras possibilidades ao texto, conforme explica
Plaza:
Assim, as qualidades do suporte nos fornecem as condições para
serem interpretantes icônicos das qualidades-palavra do poema.
No Poemóbilies (folha tridimensional), poema e objeto se
interpenetram, onde o branco da página nos fornece a iluminação
na sua abertura fechamento.
Já na versão em holografia, procurou-se incluir efeitos cromáticos
como interpenetrantes dos grafemas. A sua performance aparece
como metáfora do que acontece na mente quando da aparição de
imagens-ícones no processo de criação (...) (PLAZA, 1987, p. 133)
Há ainda uma versão do poema em vídeo-texto, mas preferimos suprimi-la
nesta abordagem, uma vez que não dispomos deste material no suporte adequado
em vídeo, embora existam algumas imagens no livro de Plaza. Ainda que se
possa imprimir em papel algumas dessas realizações, as melhores opções de
mídia existentes, hoje, para a fruição e consumo pessoal dos usuários é a que
está disponível em vídeo, Cd Rom e Internet - em particular, estas duas últimas
são ótimas por permitirem uma interatividade concreta. A oferta, entretanto, é
ainda bastante restrita, dados os elevados custos de produção e de reprodução
destas experiências. Alguns sites especializados mantém experiências durante
um tempo relativamente longo, mas não é a regra.
Além disso, é preciso assinalar: as máquinas são um meio. Nada surge de
novo, se não houver a capacidade poética de operar os softwares que são as
linguagens (verbal ou não-verbal), como em qualquer experiência criativa.
Lembrando Augusto de Campos, na entrevista concedida a Ricardo Araújo:
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“... não é o caso de fetichizar novas mídias: o simples domínio de suas técnicas,
por si só, não transforma ninguém em grande artista ou grande poeta. Mas é
certo que sua presença é inspiradora e o seu conhecimento extraordinariamente
relevante para a definição dos novos rumos da poesia.” (Cf. CAMPOS, A., Apud
ARAÚJO, 1999, 28).
Podemos lembrar alguns exemplos produzidos pelas poéticas experimentais
desde os anos 60. No primeiro capítulo, mostramos o poema “terra”, de Décio
Pignatari, utilizando o princípio da retro-alimentação mecânica do computador
para fazer com que as palavras produzissem um grande campo, metaforizando o
trabalho agrícola e as questões agrárias decorrentes das dificuldades deste país.
Além disso, são inúmeros os exemplos de referência e de uso das idéias da
cibernética nos poemas concretos de então, além do princípio de composição
matemático. No caso da literatura portuguesa, o experimentalismo contaminou
praticamente todos os poetas envolvidos com os Cadernos da Poesia
Experimental. Recorrendo ao material divulgado na Po.ex portuguesa, que contém
toda a documentação importante do movimento, na Antologia da Poesia Concreta
Portuguesa, organizada por Melo e Castro, ou no livro Poemografia, organizado
por Fernando Aguiar, é fácil observarmos isso.
Ana Hatherly, em Leonorana, e Alberto Pimenta, em Metástase I, produziram
em versos uma poesia dificilmente digerível pelos amantes da metáfora cristalizada
ou apaziguadora. Num misto de irreverência e reelaboração poética, revalorizam,
sem mitificar, a obra de Camões. Hatherly, a partir do mote de um vilancete de
Camões, produziu trinta e uma variações, seguindo um rigoroso programa baseado
em possibilidades combinatórias de elementos sintáticos, semânticos, estruturais,
temáticos e lógicos do poema de Camões. A idéia de “variação” musical é bastante
evidente aqui, pois há repetição e mudança coordenadas por um princípio
matemático, pois uma variável se adiciona a outra variável. Combinada aos vários
ritmos, a melodia produzida por Ana Hatherly é de pura dissonância. O princípio
pode também ser pensado por uma rigorosa combinação de aleatoriedade e
acaso, evidenciada no gesto escritural de Ana Hatherly em algumas das Variações.
O poema escolhido é um “vilancete”, ou seja, uma forma poética que já implica a
glosa, ou a variação. Assim, os três versos do famoso Vilancete (“Descalça vai
para a fonte/ Leonor pela verdura/ Vai formosa e não segura”) se abrem a uma
infinidade de leituras a partir de sua própria estrutura.
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Variação III (HATHERLY, 2001, p.199)

Variação XVIII

(Variação XIX. In: HATHERLY,
2001, p. 217-219)
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A espacialização, por exemplo, na variação III, permite a leitura em múltipla
direção, ampliando as possibilidades de leitura do verso metrificado e já canônico
de Luís de Camões. A variação XVIII é estruturada ideograficamente, de modo
que o nome “Lionor” intensifica os recursos visuais do verso camoniano e
condensa a leitura. A variações XIX dá aos versos uma feição completamente
ininteligível. Em outras variações, como a XX e a XXXI, a legibilidade é afetada
parcialmente ou é obscurecida pelo processo de

“logicização e submissão

formal”, como define a escritora. O resultado da variação XXXI é o surgimento de
uma espécie de acróstico barroco, mas com uma sintaxe que atrita com o elemento
semântico, de modo que não haja a submissão dos sentidos à estruturação dos
versos, como observamos a seguir:

Por vias semelhantes, Alberto Pimenta produziu uma recombinação
sintática de um famoso soneto camoniano, ao que ele designou como Metástase
I. Seu trabalho foi apresentado numa performance durante o Colóquio “Imaginário
do Espaço”, realizado no Funchal em 1987. Observemos os dois textos em diálogo:
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Camões – Soneto 96
TRANSFORMA-SE O AMADOR NA COUSA AMADA,
POR VIRTUDE DO MUITO IMAGINAR;
NÃO TENHO, LOGO, MAIS QUE DESEJAR,
POIS EM MI[M] TENHO A PARTE DESEJADA.
SE NELA ESTÁ MINHA ALMA TRANSFORMADA,
QUE MAIS DESEJA O CORPO DE ALCANÇAR?
EM SI SOMENTE PODE DESCANSAR,
POIS CONSIGO TAL ALMA ESTÁ LIADA.
MAS ESTA LINDA E PURA SEMIDÉIA,
QUE, COMO O ACIDENTE EM SEU SUJEITO,
ASSI[M] COA ALMA MINHA SE CONFORMA,
ESTÁ NO PENSAMENTO COMO IDÉIA;
[E] O VIVO E PURO AMOR DE QUE SOU FEITO
COMO A MATÉRIA SIMPLES BUSCA A FORMA.

Alberto Pimenta -Metástase I
[Camões por interposta pessoa]
OUSA A FORMA CANTOR! MAS SE DA NAMORADA
NUA D’IMAGEM, TIDO RIO POR VIR TU
NÃO TENS, OH JOGA, SEM QUE IDE
IA E MENTE PASSEM, ADMITO, D’HARPEJO,
NADA, TERNO MAR, FALSAMENTE ILHAS. AMAS
DESEJANDO AMOR QUE CALE CIO, PARCAS
RIMAS, E OS DESENCANTOS PEDEM
ODI ET AMO, CAOS, SIGLA. ALI PLANTAS
SETAS EM IDÉIA, AINDA MEL, PURAS,
SEMENTE QUE CAÍDO SUJEITO COMO EU,
A LAMA MINHA INFORMAM. COM ACESSOS
TE PENSO E CATO O MÍNIMO. SE NADA
MUDA, VÊ QUE FRIO E PÓ E RISO E VOTO OU
ÍMPIO AMOR MATA O SER E BUSCA FAMAS.
L. C.

(PIMENTA, 1990, p. 320,21 e 23)
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Formalmente, o segundo poema surge da recombinação de letras e
palavras do famoso soneto camoniano, explorando um campo aberto pelo
experimentalismo poético em torno da lógica combinatória. Este procedimento é
definido por Alberto Pimenta como uma “reconstrução do campo poético”, e não
de um “campo semântico”. Segundo Pimenta, o seu poema”Metastase I”

não é uma interpretação (ou reinterpretação), mas uma reconstrução
feita dos segmentos mínimos alternáveis, minimal. Digamos (e isso
é que define a poesia em oposição à comunicação pragmática) que
o segundo soneto estava já contido no primeiro, e se separou dele
por uma reorganização da energia que o disse pela primeira vez,
porque a poesia diz-se ou comunica-se a si mesma (e a mais nada).
(PIMENTA, 1990, p.319).
No plano temático, podemos verificar que a simples recombinação formal
faz o poema camoniano transitar de uma visão de mundo renascentista para
uma perspectiva barroca desenganada do mundo.
Diante desse trabalho poético, podemos nos remeter à afirmação feita
por Alberto Pimenta, no ensaio “Acerca da poética ainda possível”, de que “toda
a arte do passado está à espera de integração, está à espera de entrar e de ser
penetrada” (Ibidem, p.283). Ao realizar, além da recriação do poema camoniano,
um ato performático, Alberto Pimenta pôde, ainda, resgatá-lo das “sucessivas
autópsias a que a razão pragmática o sujeitou ao longo do tempo” (Ibidem, p.
319), pois mostrou que o poema não é só uma “coisa mental”, podendo ser também
experimentado pela linguagem do corpo e vivenciado pela comunhão dos sentidos.
Ambos, Hatherly e Pimenta, puderam, dessa maneira, devolver-nos o frescor
dos poemas de Camões, ao interferirem nos mesmos com um olhar atual.
Consideraram que a poesia de Camões, sendo patrimônio cultural português,
precisava ser deslocada para continuar a gerar a tensão, própria à obra de arte.
Assim, não importa que o novo “soneto”, desmembrado daquele outro que a
cultura imortalizou, não seja rigorosamente um soneto pelas normas poéticas ou
que ele apresente uma sintaxe frouxa. Sua sintaxe é um elemento central para a
minuciosa (re)combinação mágica de sons e letras do primeiro soneto, advertindonos, assim, da vitalidade criativa que persiste no poema camoniano. Em outras
palavras, é o que diz também Ana Hatherly em texto originalmente publicado no
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Diário de Lisboa, em 1970, a propósito de uma polêmica com o crítico Nelson
Matos:
Sei que escolhi um dos temas mais populares da poesia portuguesa.
Foi precisamente por isso que o preferi, por ele ser um dos mais
conhecidos, divulgados, vulgarizados, portanto e aparentemente,
aquele que ofereceria em princípio menos possibilidades de
reintegração, ou seja, mais dificuldades” (HATHERLY, 2001, p.
376-7)

Por fim, reafirmamos que as poéticas experimentais estão sempre a nos
mostrar que a linguagem é o nosso software e que, para seu perfeito
funcionamento e amplitude, é preciso manter nossos hardwares sempre
atualizados.
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CONCLUSÃO

Tendo em vista a nossa hipótese de que podemos encontrar viva, em nosso
presente, uma poética que se inscreve sob o signo da invenção, constatamos
que, embora não sejam as únicas formas de constituição do novo na poesia
brasileira e portuguesa contemporâneas, os textos mais inventivos se deixaram
marcar pela radicalização, derivada dos experimentalismos, desde o modernismo
nas duas literaturas. O auge dessa poética inventiva se deu com os vários
experimentalismos que, impulsionados pela Poesia Concreta, espalharam-se pelo
Brasil, em especial nos anos 60, repercutindo também em outras literaturas.
Assim, verificamos que, especialmente por meio da Poesia Concreta, a poesia
brasileira de vanguarda ganhou a Europa e os Estados Unidos, particularmente,
conforme discutimos neste trabalho. Embora saibamos que houve importantes
ligações entre os poetas brasileiros e os vizinhos latino-americanos, não pudemos
abordar essas relações, em função das limitações deste trabalho. Além de Octavio
Paz, cujo diálogo com a Poesia Concreta é bastante conhecido, seria possível
mapear a influência da poesia brasileira de vanguarda na Argentina ou no Uruguai,
por exemplo. Há exposições de Poesia Concreta, de Poesia Visual na América
Latina e estudos importantes nessa área, empreendidos pelo uruguaio Clemente
Padín, pelo mexicano César Espinosa, ou pelo argentino Gonzalo Aguilar.
Nesse momento, preferimos, entretanto, averiguar as relações da Poesia
Concreta na Europa, porque o Movimento Internacional por ela protagonizado
está relacionado ao seu surgimento concomitante no Brasil. Além disso, as
relações que brasileiros e portugueses mantiveram, no plano pessoal, também
se confirmaram como afinidades estéticas no campo da poesia de vanguarda.
Portugal representou uma das portas para a difusão internacional da Poesia
Concreta, portanto o Experimentalismo português constituiu um dos movimentos
que mais dialogou com os poetas brasileiros de vanguarda, do concretismo ao
Poema-Processo. Há inúmeras publicações dos portugueses no Brasil, com
representação na XIV Bienal Internacional de São Paulo (1977), divulgação em
revistas e em suplementos de literatura e cultura brasileiros, como a revista
Dimensão e o Suplemento Literário de Minas Gerais; além disso, houveram as
viagens de Ana Hatherly ao Brasil para participação em congresso de escritores,
as visitas de Melo e Castro e, posteriormente, sua permanência no Brasil por
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alguns anos. Isso resultou num diálogo frutífero, como bem demonstra a leitura
da poesia portuguesa e da brasileira.
Neste trabalho, evidenciou-se a importância dos movimentos da Poesia
Concreta e da arte Neoconcreta, bem como de Praxis, do Poema-Processo, da
Poesia Semiótica e do Grupo de Tendência, entre outros também organizados
em torno de revistas em todo o país. Tudo isso constitui parte de um momento
histórico importante do Brasil, no qual experimentamos uma relativa fase de
desenvolvimento e abertura estética, malgrado o golpe militar de 1964, que
interrompeu as aspirações coletivas.
A multiplicação de propostas e o cruzamento com outras correntes, surgidas
aqui e além-mar a partir dos anos 70, evidenciam o fim dos “ismos” como indicação
de movimentos coletivos. No entanto, a leitura das obras desses poetas nos
permite observar as constantes interseções de seus caminhos individuais. Dessa
forma, mesmo durante a fase heróica da poesia concreta, por exemplo, o trabalho
de poetas como Décio Pignatari, os irmãos Augusto e Haroldo de Campos - para
referir apenas aos poetas-núcleo do concretismo - já continham as marcas de
sua individualidade. Trabalhos seguiram uma linha muito bem delimitada, segundo
os interesses dos autores: a relação com a tecnologia e com a música em Augusto;
o interesse por uma poesia transtemporal ou trans-histórica, visível nos poemas,
na tradução e no ensaio de Haroldo de Campos; a reflexão sobre a linguagem e
a semiótica em Décio Pignatari, etc. Mas por serem diferentes, sempre
representaram um diálogo com a tradição inventiva, do passado e do presente.
Embora citados e discutidos nos primeiros capítulos, alguns autores como
Ferreira Gullar, Mário Chamie, não foram contemplados nas análises mais densas
nos capítulos posteriores. Gullar abandonou o concretismo e o neoconcretismo
muito cedo e, embora sejam visíveis marcas posteriores destas estéticas em
sua poesia, as questões surgidas no decorrer dos capítulos não exigiram muito
a sua presença. Chamie tem uma ótima poesia, mas suas pesquisas e discussões
teóricas caracterizam mesmo um refluxo à tradição. Isso não aconteceu com os
poetas que realizaram o movimento da Poesia Concreta e os que propuseram o
Poema-Processo. A análise de poemas concretos e outros foi suscitada pelas
questões neles explicitadas, de modo que preferimos não convocar todos os
poetas ligados aos movimentos e nem toda a sua produção, mas apenas aqueles
poemas que nos pudessem fornecer uma visão mais clara de uma poética da
invenção e do diálogo.
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O mesmo critério foi aplicado no estudo da Poesia Experimental portuguesa.
Embora o número de poetas que a ela se ligaram, desde o início, seja muito
maior do que os discutidos, preferimos nos limitar ao estudo dos textos mais
sistemáticos ou aos que contribuíram para as discussões e inter-relações
estabelecidas conforme o progresso de nossa análise. Daqueles que idealizaram
o primeiro Caderno da Poesia Experimental, o mais atuante na militância crítica
sempre foi E. M. de Melo e Castro. Herberto Helder e António Aragão, madeirenses
de Funchal, dedicaram-se mais à poesia.
A partir do 20 Caderno, E. M. de Melo e Castro e Ana Hatherly foram autores
que desenvolveram uma poética sólida, variada e volumosa, o que muito dificultou
uma maior ampliação de nosso escopo. Nomes como José Alberto Marques,
António Aragão, Salette Tavares e Herberto Hélder, por exemplo, são referências
do primeiro momento da Poesia Experimental. A eles juntaram-se outros, a partir
do início dos anos 80, quando a designação “Poesia Visual” passava a ocupar o
espaço antes preenchido pela poética do experimentalismo. Conforme explicou
Fernando Aguiar, o rótulo “Poesia Experimental” estava muito ligado aos anos
70, por isso adotava-se nos anos 80 o termo “visual”, como marcador de uma
diferença. Muitas contribuições que resultaram no livro “Poemografias Perspetivas da poesia visual portuguesa” demonstram essa ênfase, além de
evidenciar autores que, mesmo tendo participado do movimento experimental,
eram menos conhecidos, como Abílio José dos Santos e Silvestre Pestana, além
de outros geracionalmente mais novos, como Fernando Aguiar, António Barros,
Antero de Alda, António Nelos, Gabriel Rui Silva e outros.
Considerados os inúmeros textos e poetas ausentes nas análises deste
trabalho, pudemos concluir, no entanto, que, tanto a produção poética em livros
quanto os textos produzidos a partir de técnicas multimídia, indicam a permanência
do experimentalismo na poesia brasileira e na portuguesa. Não se trata de um
movimento fechado, ou em grupo, mas de uma experiência em aberto. Nela se
exercita uma vasta gama de poetas novos, mas também aqueles que oferecem,
hoje, uma obra cada vez mais refletida e madura, em termos de uma linguagem
nova: Augusto de Campos, Décio Pignatari, Affonso Ávila, Ana Hatherly, Alberto
Pimenta, Fernando Aguiar, Sebastião Nunes, Arnaldo Antunes, E. M. de Melo e
Castro, entre tantos outros. Além de todos os exemplos analisados no corpo
deste texto, assinalamos, ainda, como demonstração de abertura e de reciclagem
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críticas na poética de invenção, a Maquina do Mundo Repensada, presente e
último legado de Haroldo de Campos, a quem saudamos In memoriam.
Neste livro, à maneira de suas viagens ao âmago do livro em Galáxias,
Campos

espreita a linguagem, enfrentando suas possibilidades e

impossibilidades, certezas e enganos, para nos levar a refletir, entre o sim e o
não, as sutilezas do engenho artístico. Assim, repensando a tradição por meio
de Dante, Camões e Drummond, o poeta nos mostra já não serem possíveis os
mesmos caminhos e as mesmas recusas: se Dante ou Camões puderam ver,
pelo engenho da máquina, explêndidas revelações, Drummond não cedeu,
terminando, assim, o “ciclo ptolomaico”. Por isso, Haroldo de Campos mostra
que, ao poeta contemporâneo, não cabe mais um perder-se na floresta escura
ou palmilhar caminhos desconhecidos, como Vasco da Gama e o poeta Camões.
Nem é mais vigiar-se do auto-engano, como em Drummond. Para Campos, as
novas realidades se impõem ao indivíduo e o obrigam a testar novos modos de
existir e de conhecer o universo. Por isso, afirma o eu-poético na segunda parte
de seu livro:

“41.1. Já eu quisera no límen do milênio
2. número três testar noutro sistema
3. minha agnose firmado no convênio
42.1. que a nova cosmofísica por tema
2. estatuiu: a explosão primeva o big3. -bang - quiça desenigme-se o dilema!”
(CAMPOS, H., 2000, p. 37)
Com isso, verificamos um outro aspecto ressaltado ao longo deste trabalho,
o de que as poéticas experimentais sempre colocaram em pauta a necessidade
de se articularem invenção e reflexão crítica. Desde o princípio, essas poéticas
procuraram demonstrar que a inovação só se revela de fato, como um caminho,
quando o poeta exercita sua consciência crítica, seja diante das questões sociais
imediatas, seja diante da busca de um espaço utópico da imaginação. Ao assim
proceder, o poeta movimenta-se, dialeticamente, entre a história, isto é, o acúmulo
de experiências que constitui as tradições, e a invenção de uma linguagem que
lhe possibilita estar no mundo e, simultaneamente, fazer-lhe a crítica. Este foi um
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aspecto que procuramos ressaltar, demonstrando, desde o primeiro capítulo, as
imbricações do social e do estético, do fazer e do pensar.
Dessa maneira, pudemos também compreender que a crítica dessas
poéticas à mímesis constituiu também uma forma de questionar o conhecimento
normatizado, em prol de uma aventura da linguagem para o aberto e o nãorepresentável. Neste sentido, a postura semiológica desses poetas possibilitou à
arte poética testar novos suportes, fundindo gêneros e mesclando-se a outras
expressões artísticas. Por isso, a lucidez crítica dos poetas concretos e outros
experimentalistas pôs em questão a linguagem transcendentalizadora e abriu
possibilidades para experimentar o “fadário” humano em sistemas de linguagem
diferentes, dialogando também com o conhecimento científico e tecnológico que
fizeram do século XX o tempo da ciência e das artes visuais.
Para concluir, ainda com Haroldo de Campos, a poesia de invenção, com
seu pendor experimentalista e sua abertura crítica, faz com que caminhemos na
mesma “corda bamba” do complexo mundo contemporâneo, porém sem ilusões
e conscientes do contínuo movimento das coisas: “ - einstein então encurva o
espaço: menos/ seguro fica o deus-relojoeiro/ da clássica mecânica ou ao menos/
/ desenha-se outro enredo sobranceiro/ ao de newton do espaço que se quer
não-ilusório/ como de um tempo-vero (é em si só e/ aparte por um sumo
ordenatório// omni-poder que tudo rege e move) (...)”
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