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“...passou muito bem sem mapas.

Virem-se.”  Paulo Leminski

“ ( eu e Você       meu hipo-

côndrico crítico
leitor ) “     Haroldo de Campos

A revista Transluminura, que teve seu primeiro número publica-

do no site da Casa das Rosas no final de 2013, passou por uma 

reformulação. Apesar dos méritos inegáveis do primeiro núme-

ro, avaliamos a necessidade de repensar e reformular o perfil 

e o propósito da publicação. Pensamos que ela deveria buscar 

leitores e interlocutores num público de perfil mais aberto e di-

verso, e não apenas ou preferencialmente no especialista.

A partir da definição deste novo perfil para a revista e de uma 

estrutura  dividida em seções capazes de diversificar os temas tra-

tados, avaliamos a conveniência de alterar, também, sua denomi-

nação: assim, ela passa a se chamar Circuladô. O nome estava lá 

em Haroldo e o Caetano musicou; além disso, mantém o conceito 

básico de translação e diálogo entre diferentes códigos e culturas – 

presente no nome anterior – e apresenta a revista como um veículo 

que pretende fazer as ideias e inquietações criativas circularem.

O sucesso da publicação recente da poesia completa de Paulo 

Leminski ( o livro Toda Poesia – Paulo Leminski, da Editora 

Companhia das Letras, que atingiu o 1º lugar no ranking dos 

livros mais vendidos) não lança luz, na mesma proporção, em 

sua obra em prosa – particularmente, em sua prosa de invenção 

desenvolvida no romance-ideia Catatau. A Circuladô dedica 

atenção especial a essa obra fundamental do poeta curitibano 

que, aliás, para escrevê-la, teve como uma de suas referências 

as Galáxias, de Haroldo de Campos.

Na seção Invenção, o leitor encontrará traduções de duas peças 

de Gertrude Stein, de trecho do Finnegans Wake, de James 

Joyce, além de traduções de obras de Leminski e Haroldo para 

o espanhol: uma página do Catatau, do primeiro; um fragmento 

das Galáxias e o poema Finismundo, do segundo.

Destacam-se, também, dois artigos que abordam a poesia de 

Augusto de Campos e o vigor de sua constante renovação, se-

guidos de um artigo sobre poesia e tecnologia.

A seção Galáxia Haroldo apresenta a importante entrevista com 

Boris Schnaiderman sobre sua amizade e colaboração com o autor 

de Crisantempo, republica um texto de Haroldo sobre o Catatau e 

traz um texto de Frederico Barbosa que lança uma visada poética 

sobre o conjunto da obra do poeta patrono desta revista.

Julio Mendonça

editorial
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Tida Carvalho 

O outro, minha caricatura, meu modelo, 
ambos. O outro que imolo justamente 
no silêncio, que queimo nas barbas de 
minha - alma! E Eu! que eu dilacero, e 
que alimento com sua própria substância 
sempre remastigada, único alimento para 
que cresça! 

Valéry 

CARTESIUS NOS TRÓPICOS

A PROSA DE INVENÇÃO 
DE LEMINSKI
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No Catatau, de Paulo Leminski, romance-
ideia onde quase nada acontece, 
Cartesius (Descartes) está sentado sob 
uma árvore em Vrijburg e o que cai em 
sua cabeça não é a maçã newtoniana, e 
sim o cocô do bicho-preguiça. Seguindo 
as trilhas de Antônio Risério ao mapear 
o Catatau, vê-se a árvore como o posto 
de onde o filósofo observa a natureza 
tropical, fumando uma erva misteriosa 
e contemplando a paisagem a lentes 
de luneta. Os “instrumentos” que usa 
representam funções de aproximação 
e distanciamento: a erva nativa que 
traga fala do contato com um novo 
lugar, o Brasil Colônia. A luneta é seu 
contraponto: “quantos vidros e lentes 
vai querer entre si e os seres?” (CAT, p. 
19). Diante da nova realidade, Descartes 
(Cartesius) tenta racionalizar o que vê: 
“Medito uma medida para as mudanças 
deste mundo, onças, pares, palmos e 
quintais, a entrarem por um vidro saindo 
pelo outro” (CAT, p. 21). Assim mesmo, o 
Brasil seiscentista desconcerta o filósofo, 
apesar de sua munição instrumental: “E 
os aparelhos óticos, aparatos para meus 
disparates?” (CAT, p. 16). Desse modo, 
o fumo é o signo de uma aproximação, 
e a luneta, instrumento europeu, é sinal 
de um distanciamento. Cartesius sente-
se num espaço em ebulição, tendo que 
confrontar a perfeição de suas figuras 
geométricas, por exemplo, com a 

“imperfeição” dos animais que vê. Seu 
sonho anterior, europeu, de um mundo 
sem equívocos, é invadido pelo visível:  
“Ver é uma fábula - é para não ver 
que estou vendo” (Cf. Risério, Catatau 
cartesanato. Apud Leminski, 1989, p. 
219-220).
Nas páginas iniciais do Catatau fala o su-
jeito/voyeur, maravilhado com a fauna e 
a flora tropicais:

Bestas geradas no mais aceso do fogo do 
dia... Comer esses animais há de perturbar 
singularmente as coisas do pensar. Pal-
milho o dia entre essas bestas estranhas, 
meus sonhos se populam da estranha. fau-
na e flora: o estalo das coisas, o estalido 
dos bichos, o estar interessante: a. flora 
fagulha e a fauna floresce (CAT, p.15).

Descartes/Cartesius - o filósofo das ideias 
claras e distintas, do pensamento siste-
mático - tem a sua lógica cristalina sub-
metida à pressão dos trópicos. O Brasil, 
“país cheio de brilho e os bichos dentro do 
bicho”, é o fenômeno novo e exuberante 
que desafia o racionalismo cartesiano. Até 
o cogito ergo sum não resiste incólume 
à temperatura do novo ambiente. A exi-
gência de ideias cl cogito ergo sum aras 
e distintas é modulada nessa nova situa-
ção. E é desse choque cartesiano-tropical 
que outras formas de pensar irrompem 
no Catatau entre cobras e lagartos.
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“Estar mister de deuses, na atual cir-
cunstância, presença no estanque dessa 
Vrijburg gaza de mapas, taba rasa de hu-
mores, orto e zoo, oca de feras e casa de 
flores” (CAT; p.13). A extravagância am-
biental, que ameaça desafiar o costume 
e a ordem da natureza, pode acarretar 
alguma vaga sugestão de mistério. Sérgio 
Buarque de Holanda, em sua visão do pa-
raíso põe em cena a questão da magia, 
do ocultismo e as marcas que suas con-
cepções deixariam impressas nas teorias 
filosóficas entre os séculos XVI e XVII:

Mas quem como o próprio Descartes, ou-
sou confessar sua incapacidade de discor-
rer sobre experiências mais raras antes de 
conseguir investigar ervas e pedras mira-
culosas de Índia, ou de ver a ave Fênix e 
tantas outras maravilhas exóticas, e além 
disto se valeu de lugares comuns tornados 
à magia natural, para abordar segredos 
cuja simplicidade e inocência nos impe-
dem de admirar a obra dos homens, não 
pode ser considerado tão radicalmente in-
fenso a tal ou qual explicação oculta de 
fatos empíricos (Holanda, 1992, p. 4).
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No Catatau, Cartesius se impacienta, a 
princípio, com essa “visão do paraíso”. 
O olhar é convulsionado nessa profusão 
de coisas e elementos incongruentes e 
desproporcionais que, de certa forma, 
acarretam uma mudança em seu olhar/
perceber. Tem-se a sensação de que mo-
delos pré-estabelecidos de pensar e sen-
tir entrarão em atrito nesse novo clima. 
A consciência e a percepção existem em 
face desse mundo e de um mundo ou-
tro: “Aqui se acorda ao primeiro chocalho de 
cobra e se dorme num canto coral, o bicho 
prosperando cobras e lagartos” (CAT, p. 21).
O Catatau põe em ação um panteísmo 
em que só o mundo é real e o corpo está 
lá com as coisas, factível, servindo tam-
bém de acesso às coisas e a ele mesmo, 
é “transcendentável”. Descartes começa 
duvidando da realidade do mundo e do 
próprio corpo, até chegar à primeira ver-
dade indubitável: o cogito, o pensamen-
to. Ao recuperar a realidade do mundo e 

do corpo, encontra um corpo que é pura 
exterioridade, uma substância extensa, 
material. Considera então que o homem 
é constituído por duas substâncias distin-
tas: a substância pensante, de natureza 
espiritual – o pensamento; e a substância 
extensa, de natureza material – o corpo. 
No Catatau esse dualismo é convulsiona-
do, o corpo não se identifica às “coisas”, 
mas é enriquecido pela noção de que o 
homem é um ser-no-mundo, em resso-
nância com as palavras de Merleau-Ponty 
que diz: “minha adesão ao mundo per-
mite compensar as oscilações do cogito, 
remover um cogito em benefício de um 
outro e ir encontrar a verdade de meu 
pensamento para além de sua aparência” 
(Merleau-Ponty, Fenomenologia da per-
cepção, 1996, p. 395).

Neste contato com a natureza, o corpo 
está metonimicamente colado ao mundo, 
com ele amanhece e adormece: “Quando 
a noite estava entre o mais-pra-lá-do-
-que-pra-cá e o fica-aí-que-volto-já, era 
quando caça cão com gato quem não tem 
camaleão que é mato” (CAT, p. 22). O 
múltiplo está no ambiente, na linguagem, 
nas possibilidades desse Catatau.

“O vapor umedece o bolor, abafa o mofo, 
asfixia e fermenta fragmentos de fragrân-
cia” (CAT, p. 13). Como nas “Correspon-
dências” de Baudelaire, os sentidos e o 
sentido oscilam no Catatau e oferecem 
um Brasil em suas estruturas híbridas, 
em mutação heraclitiana.Numa parafer-
nália de ambientação física, geográfica, 
histórica, uma épica zoo-humana delineia 
uma inadequação dos instrumentais eu-
ropeus consagrados, face à irrupção de 
realidades inéditas: “animais anormais 
engendra o equinócio, desleixo no eixo 

NUMA PARAFERNÁLIA DE 
AMBIENTAÇÃO FÍSICA, 

GEOGRÁFICA, HISTÓRICA, UMA 
ÉPICA ZOO-HUMANA DELINEIA 

UMA INADEQUAÇÃO DOS 
INSTRUMENTAIS EUROPEUS 

CONSAGRADOS, FACE À IRRUPÇÃO 
DE REALIDADES INÉDITAS: 

“ANIMAIS ANORMAIS ENGENDRA O 
EQUINÓCIO, DESLEIXO NO 

EIXO DA TERRA, DESVIO DAS 
LINHAS DE FATO“
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UM ZOO-BANQUETE 
PANTAGRUÉLICO E UMA 

EPIFANIA DE GAZES FAZEM A 
FESTA NUMA CELEBRAÇÃO DO 

GASTO, DO DESPERDÍCIO.

da terra, desvio das linhas de fato “ (CAT, 
p. 13).

O homem, ser problemático por nature-
za, intervém no mundo na tentativa de 
torná-lo mais aprazível, luta com ele para 
torná-lo compreensível, por isso até o pa-
raíso e a sua visão não se mantêm sem 
o permanente vigiar da queda, pois esse 
bosque harmonioso provoca uma espécie 
de alumbramento que paralisa o homem. 
Em suma, o paraíso é vertigem que rico-
cheteia o imaginário humano e que, às 
vezes, precisa ser exorcizado a golpes de 
lógica. Até porque

o corpo pretendido por mosquitos, onças 
e canibais, toda vespa quer pôr sua agu-
lha, toda besta sua bosta, toda cobra sua 
peçonha, todo toupinambaults sua seta: 
calma, Messieurs, haverá para todos 
(CAT, p. 24).

Cartesius cede à vertigem: “Em foco, 
Tatu, esferas rolando de outras eras, es-
carafuncham mundos e fundos” (CAT, p. 
13). Nesse reino, bicho/homem/espaço 
não se descolam uns dos outros: “Um, 
na algaravia geral, por nome Tamanduá, 
esparrama língua no pó de incerto inse-
to, fica de pé, zarolho de tão perto, cara 
a cara, ali, aí, esdruxula num acúmulo e 
se desfaz eclipsado em formigas” (CAT, p. 
13). Ao mesmo tempo, ironiza-se a ne-
cessidade, também humana, de catalogar 
e rearranjar esse mundo- “Vende-se um 
tamanduá! (comprou o tamanduá, recebe 
um tamanduísta para explicar-lhe o fun-
cionamento)” (CAT, p. 37).
Em mais um índice de estranheza, sol-
ta-se o cogito nessa selva de sentidos. 
Como organizar(-se) (n)esse labirinto de 
formas, cheiros, cores? O espaço natural 

e primordial não é o espaço geométrico 
e, correlativamente, a unidade da expe-
riência não é garantida por um pensador 
universal que asseguraria toda a ciência e 
potência em relação aos conteúdos dessa 
experiência. Mundos giram em torno ou 
sobre o fundo de um único mundo natural.

A manada anda e desanda, papa e bebe, 
mama e baba [no ritmo aliterativo, a exis-
tência, o canto coral, o estar sem proble-
matizações]. Anta, nunca a vi tão gorda. 
Nuvens que o gambá fede empalidecem 
o nariz das pacas. Capivara, estômago a 
sair pelas órbitas, ou, porque fartas se 
estatelam arrotando capinzais ou, como 
são sabem senão comer, jogam o gargalo 
para o alto, arreganhando a dentadura, 
tiriricas de estar sem fome (CAT, p. 14).

Um zoo-banquete pantagruélico e uma 
epifania de gazes fazem a festa numa ce-
lebração do gasto, do desperdício. A co-
munhão das espécies:

Monos se penteando espelham-se no ba-
nho das piranhas, cara quase rosto no 
quasequase das águas(...) símios para 
sempre. Na aguada, o corpanzil réptil en-
tretece lagartos e lagostas. Monstros da 
natura desvairada nestes ares, à tona, 
boquiaberta, à toa, cabisbaixa, o mesmo 
nenhum afã (CAT, p. 14).



14

E Cartesius no meio de tudo isso. Para se 
liberar de cada ambiente particular, liga-
-se ao mundo da natureza que o envolve, 
envolvendo tudo ao redor. O ambiente con-
tagia a personagem num sensualismo exa-
cerbado e numa fecundidade à flor da pele:

Tira pestana ao sol uma jibóia que é só 
borboletas. Tucanos atrás dos canos, 
máscara sefardim, arcanos no tutano. Ji-
bóias, no local do crime, desamarram es-
pirais englobando cabras, ovelhas, bois. 
Chifres da boca para fora – esfinges bu-
cefálicas entre aspas – decompõem pelos 
mangues o conteúdo: cospem cornos o 
dobro [qual o método de síntese dessa 
exuberância?] (...) Exorbitantes, duram 
contos de séculos (...) vegetam eternida-
des. Crias? Mudas? Cruzam e descruzam 
entre si? (CAT, p. 14).

O mistério da natureza se manifesta na 
linguagem também exuberante que re-
flete o pasmo da contemplação do des-
conhecido. Há sempre excesso de sig-
nificado e significações, extrapolando a 
linguagem e o entendimento.

Sérgio Buarque de Holanda descreve as 
misteriosas impressões despertadas por 
algumas espécies animais e vegetais na 
imaginação européia em relação ao para-
íso perdido e aparentemente recuperado 
quando da descoberta da América:

Ao lado desses e de outros bichos que, 
pelo aspecto e compostura, logo chama-
ram a atenção do adventício (o gambá, 
por exemplo, com a bolsa na qual cria 
os filhos, ou a preguiça que, para alguns 
cronistas castelhanos, em suas Índias, só 
se sustenta de ar, assim como se dizia 
de moradores das proximidades do Pa-

raíso Terreal que se nutriam de perfume 
de flores; ou ainda o tamanduá, que não 
tem outro mantimento senão formigas; 
(...) também o reino vegetal, com a es-
tranheza de algumas espécies, ofereceria 
larga matéria para caçadores de símbolos 
e hieróglifos (Holanda, visão do paraíso, 
1992, p. 223).

Nessa excursão/incursão no espaço, do 
embate entre o vislumbre da natureza e 
o arsenal da consciência pensante e re-
flexionante, dá-se uma reversão do sujei-
to pensante e centrado cartesiano: o “eu 
penso” transmuda-se contiguamente em 
“eu vejo”, “eu cheiro”, “eu viro bicho”. Do 
sujeito passa-se ao sujeito/objeto/sujei-
to, em circularidade, já que o cogito não 
conduz a uma afirmação do ser, mas abre 
(-se) para uma série de interrogações e 
reversões onde o ser está em questão. É 
o tratamento poético e inventivo da lin-
guagem que faz com que os sentidos se 
entrechoquem e produzam, assim, uma 
galáxia de significâncias, redundâncias, 
ambivalências de cogitos em rotação. O 
que é o ser do homem, aqui, não é o fato 
de que “ele tem pensamento”, mas sua 
relação tão fundamental com o impensa-
do, com a ausência de modelos.

“Coração de barriga cheia, cabeça vazia, 
coragem de ficar vendo isso: meu centro 
cede, meu antro direito bate a retirada” 
(CAT, p. 57). O Catatau é essa espécie de 
cenário ideal, um “significante flutuante” 
onde Cartesius germina com a paisagem: 
“Eu bebo e a paisagem fica bêbada?” 
(CAT, p. 58). Nesse império dos senti-
dos e da percepção a reflexão não é um 
evento que ocorra no pensamento, mas 
é um ato corporal. Onde está o sujeito? 
Está no objeto:
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O CATATAU É UM JOGO TEXTUAL PERIGOSO, 
POIS AO LEITOR NÃO SÃO OFERECIDAS 

CLAREIRAS NESTA FLORESTA DE SÍMBOLOS. A 
LITERATURA É UMA FONTE PERMANENTE DE 
PROBLEMATIZAÇÕES. O PASMO EUROPEU É 

TAMBÉM O PASMO DO LEITOR E DO ESTUDIOSO 
DE LITERATURA, JÁ QUE O CATATAU NÃO É 

SIMPLESMENTE UM RELATO (A EXPERIÊNCIA 
FICTÍCIA DE DESCARTES NO BRASIL), É CRIAÇÃO 

VERBAL; COMPOSIÇÃO, ARTE, POESIA.

O objetivo anula o entendimento, ignora-
-se o destino. O observador destrói a coi-
sa observada, a percepção é a pior catás-
trofe que sobre nós tem-se abatido por 
estes trechos: transforma-se o confessor 
na culpa confessada, a confissão passada 
(CAT, p. 89).

Reversão das reversões. Muitas vezes, o 
que descobridores, pensadores, coloniza-
dores, aventureiros vêm buscar, não raro 
acabam encontrando nas ilhas e na terra 
firme, numa “realização” de suas expe-

riências, mitologias ou nostalgias ances-
trais, como conclui Sérgio Buarque em 
relação aos objetivos dos desbravadores 
nos grandes descobrimentos marítimos, 
o que nos faz lembrar desses versos de 
Leminski: a vida varia/o que valia menos/
passa a valer mais/quando desvaria.

“Por fim, a cobra morde o próprio rabo.” 
Em seus “quinze pontos nos iis”, Leminski 
explica que na palavra catatau, animal 
e texto são sinônimos. No Catatau o fi-
lósofo Descartes se transforma em fera. 
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“Um dos fenômenos típicos do ‘delirium 
tremens’ alcoólico é a zoopsia, alucinação 
com animais repugnantes: cobras, ratos, 
lagartos. É de zoopsia que Cartésio sofre 
no parque, vendo todos aqueles bichos 
absurdos.” Ainda segundo Leminski, “o 
ilusionismo solipsista (ego-trip) do perso-
nagem Cartésio é o fiel retrato, em ter-
mos de realidade, do estado de espírito 
do colonizado, um homem fragmentado, 
desconexo, perplexo, atônito: alienado” 
(Cf. Leminski, 1989, p. 212).

Em Cartesius, transforma-se o observa-
dor na coisa observada:

Sinto em mim as forças e formas des-
te mundo, crescem-me hastes sobre os 
olhos, o pelo se multiplica, garras ganham 
a ponta dos dedos, dentes enchem-me a 
boca, tenho assomos de fera, renato fui 
(CAT, p. 36).

Colonizador/colonizado, sujeito/objeto 
continuam intercambiando posições na 
imersão no texto, no parque de palavras 
que é o Catatau, um texto em mutação: 
um mutante.

A intenção leminskiana parece ser a de 
inserir o pensamento racional, coloniza-
dor, nesse bestiário, pondo em questão o 
pasmo do europeu frente ao novo mundo 
que desconcerta e possibilita novos enfo-
ques. Ao ver esses animais nesse lugar, 
nesse calor tropical, a lógica de Descar-
tes “vai para o brejo”; como se cada fera 
daquelas (tamanduás, jibóias, preguiças, 
etc) esvaziasse uma lei física, uma fór-
mula geométrica, um tratado moral: “Ao 
rei dos animais convém que animal seja” 

(CAT, p.37).
Há sempre a presença de um corpo estra-
nho no pensamento (des)organizado de 
Descartes. O personagem Cartesius atri-
bui isso a um efeito do clima ou da erva 
que fuma:

Enfim o que digo sendo hipóteses des-
providas de qualquer credibilidade? (...) 
Alguém está pensando no meu entendi-
mento ou já criei bicho na memória? (...) 
Ou uma erva, o clima de uma região ou 
um zoo podem mais que seus reflexos no 
espelho imortal da minha alma? Salvá-la-
-ei? (CAT, p. 3 7).
O Catatau é um jogo textual perigoso, 
pois ao leitor não são oferecidas clareiras 
nesta floresta de símbolos. A literatura é 
uma fonte permanente de problematiza-
ções. O pasmo europeu é também o pas-
mo do leitor e do estudioso de literatura, 
já que o Catatau não é simplesmente um 
relato (a experiência fictícia de Descartes 
no Brasil), é criação verbal; composição, 
arte, poesia. Não é um texto discursivo, 
mas um “panaroma de todas as flores da 
fala”, como escreveu James Joyce no Fin-
negans Wake. Também a minha busca é 
uma ação de caça ao sentido que se mul-
tiplica em inumeráveis elementos. Caça 
e caçador se irmanam no dia da caça e 
do caçador. Nunca podemos habitar, por 
usucapião, o sentido; por isso digo com 
Cartesius: “eu que entupo a boca e estufo 
o peito com fumaça, diga como eu falo 
mas não fale como eu faça! “ (CAT, p. 25).

No pensador puro excedido pelo “absur-
do” tropical há uma antropofagia: uma 
irreverente devoração canibal da Histó-
ria do Brasil e do Lógos do Ocidente para 
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Nota: a este texto é uma adaptação do 

capítulo III: O choque cartesiano-tropical, de 

meu livro O Catatau de Paulo Leminski: (des)

coordenadas cartesianas, publicado em 2000 

pela Editora Cone Sul.

aqui transplantado no outro – Descartes/
Cartesius – ambos triturados numa ritua-
lística barroca.

O experimento com a linguagem amplia a 
visão que o leitor tem do mundo, dando-
-lhe repertórios. Cria novos instrumentos 
de percepção. Descartes/Cartesius – “sob 
o galho onde o bicho preguiça está” – vê 
índios, a baía do Recife, os bichos. Con-
templa a nova realidade e sobre ela ra-
ciocina. O Catatau é a deglutição antro-
pofágica da cultura européia em um novo 
produto made in Brazil. Uma Babel de 
códigos, numa nova linguagem e numa 
nova lógica resultante desse atrito entre 
realidades diferentes.
O eco sai do vaso, passa apenas por um 
espelho, o bastante para ver-se reduzido 
a ovo: espalha vazio. O eco do berro dum 
bicho é o berro de outro bicho: quero ser 
claro com eclipse e tudo! Faça-se verdade 
a minha vontade, feito dizem! (CAT, p. 56).

No Catatau não se pode escolher entre 
a sensação e o pensamento, assim como 
entre o caos e a ordem. O sentido apare-
ce de maneira fugaz, a “ordem” nasce por 
uma organização espontânea. No texto, a 
linha divisória não está entre os sentidos 
e a inteligência, mas entre a ordem natu-
ral, espontânea, das coisas percebidas e 
a ordem humana das idéias em percebê-
-las e vislumbrá-las.

A sala da realidade. Detentora de parcela 
do paraíso, cada coisa toca reunir. Onde 
e o grande onde, morrendo de sede, sol e 
deserto pensando?(...) Vício, forma mais 
violenta de estar vivo: bom senso e boa 

sensação, – incompatíveis! (p.57).

O Catatau, eldorado dos sentidos, ence-
na o teatro da natureza que se impõe ao 
pensamento e o contamina, desterritoria-
liza o pensar:

Perdão senhores animais: perdi o mundo 
num lapso. Minha educação não me per-
mite ver essas coisas. Um mal estar tomou 
conta do meu ser, um mal-entendido con-
tra o bom-senso: estou à vossa disposição. 
Ponho um pé fora do caminho. Aconteceu 
algo de inacontecível (CAT, p. 9).
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Da afinidade de um espaço editorial como 
Circuladô, solicitam-me um comentário 
sobre o “esforço tradutório” envolvido nos 
processos distintos de versão de “duas 
obras que procuram expandir as possibili-
dades da prosa de invenção, indisciplinar a 
linguagem”: ergo, Galaxias de Haroldo de 
Campos e Catatau de Paulo Leminski.b  Duas 
peças inequívocas para a urdidura escritural 
brasileira, mas ainda pouco freqüentadas 
– principalmente a segunda – por nossos 
leitores dos países vizinhos, destinatários 
indubitáveis dessas traduções.

Virada física – até a torção, em uma ou 
outra instância, lidando, inclusive, com as 
miragens das homofonias – a desse esfor-
ço, embora gozoso, desde modulações do 
brasileiro mais radicalizado a uma espécie 
de translíngua latinoamericana não line-
armente argentina (ou portenha), a partir 
da qual eu tentei – sem renegar do nume 
alerta da incomodidade e sempre que me 
foi possível – a incorporação tonal, em 
vez de adaptação a um castelhano pré-
-moldado, contrabandeando e até mesmo 
acrescentando a estranheza originária 
destes obrares de palavra, com a consig-
na pessoal de nunca “converter” seus au-
tores em “um de Nós”.

Porque traduzir permite questionar, não 
sei se tão de soslaio, os supostos da 
identidade coletiva aplicados como bor-
da verbal onde delimitam as potências e, 
até, as latências leitoras. Onde e quando 
escrever não mais implica ter uma últi-
ma palavra, mas radicalizar as potências 
do “impossível possível”; a tentativa de 
trasladar o acontecimento radicalizador 
naquelas escrituras constitui, em sua dis-
seminação do regueiro expressivo, uma 
ação poético-crítica cuja subversão extre-
ma está em reimplantar, na matéria viva 
da língua, aquela delicadeza exposta por 
Rimbaud: a que nos faz “perder a vida”, 
mas reencontrando-a – entre a forma e 
as informalescências – em novos deslo-
camentos e facetas.

Foto: Fernando Aldao
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Isso não impede, no entanto, que a pro-
cedência possa, de qualquer maneira, 
emergir léxica ou sintaticamente, embora 
sem necessidade alguma de reprimi-la, 
dada a fatalidade destinal implícita em 
todo registro culturalmente impregna-
do – mas como intensificação e desafio 
às capacidades inventivas, a contrape-
lo da conformidade do sobreentendido 
com suas sobresignificações, ou seja, de 
entendermo-nos demais e em uma úni-
ca direção. Porque ronda e aprofunda 
o textural, o aliteral, o intransmissível, 
o inconciliável, o alheio no conectivo, a 
tradução de textos escolhidos por apetite 
transleitor constitui um exercício de re-
flexão crítica: permite observar a própria 
região cultural a partir do acesso súbito 
ou paulatino a outras formações, ares di-
versos: palpites, mais do que certezas, 
que nessas obras, em todos os sentidos, 
abrem-se para nós.

O processo tradutório insiste no inters-
tício; acompanhando o deslocamento 
perceptivo – atrás da letra, outro sopro 
de espaçotempo se achega – acentua a 
oscilação fronteiriça: acrescenta o entre. 
Aí o tradutor se torna funâmbulo abissal 
de equilíbrios inesperados: tem que virar 
receptivo, deixar-se conduzir como quem 
desaprende, para entrar na poética, mas 
seguindo o fio material dessa escritura. O 
tradutor que envolve-se na poética é par-
teiro além de partícipe da (a)parição: en-
quanto persegue uma forma, deve entre-
gar-se ao arrasto das conotações, onde 
cessa qualquer ilusão de simetria equidis-
tante. Arrastado pelo escuta do original 
– aborígine, ele mesmo – , não poderia 
não ser um espreitante, um caçador de 
precisões anexatas.

A diferença de matiz com que a tradução 
contribui – quando o mais ínfimo detalhe, 
na íntegra, é o assunto – desencadeia os 
corrimentos do espelho certificador: esse 
rosto da outredade atravessante e que a 
obra (a)trai, coloca de fato entre parên-
teses a própria rostridade  com sua larva 
identitária. O que se traduz provem de 
uma tradição alheia que, ao ser validada 
na incorporação, amplia – se não pertur-
ba – de modo favorável,  nosso senso de 
pertencimento. Algo das identidades apa-
rentemente consumadas se vê materica-
mente expandido nessa espécie sutil de 
distorção. Durante o lapso que intensifi-
que a leitura – subespécie de eternida-
de – se desmorona, juntamente com os 
dispositivos, contrapoéticos por excelên-
cia neutralizadora, do reconhecimento e 
da corroboração. É o que parece mussitar, 
não sem alegria, o Catatau mesmo, trata-

O PROCESSO TRADUTÓRIO 
INSISTE NO INTERSTÍCIO; 

ACOMPANHANDO 
O DESLOCAMENTO 

PERCEPTIVO – ATRÁS 
DA LETRA, OUTRO 

SOPRO DE ESPAÇOTEMPO 
SE ACHEGA – 

ACENTUA A OSCILAÇÃO 
FRONTEIRIÇA: 

ACRESCENTA O ENTRE.
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do em formato monologal que embora co-
loque a primeira pessoa em posição dum 
contínuo anonadamento e envolva todo 
um ensaiar fraseando – não sobre ela, 
mas dela,  a condição americana a par-
tir do alien estrutural que historicamente 
nos anima e signa, e cujo maniera não 
poderia não ser escutada e que, sem lhe 
tirar a estranheza, “trouxe”: 

El gorila mira el espejo y ve Descartes, 
Cartesius recula al gorila, y piensa, des-
gorilándose rápidamente. Eslabón, espe-
jo. Espejo, cristal de bola. Burbuja de vi-
drio, dédalo. 

Igualmente cabe mencionar que estas 
experiências dichosas de transfusão fa-
zem parte de uma sequência maior re-
lacionada com a paixão poética. Isto é, 
sem desdenhar – atrás da vontade de 
intervir poeticamente num contexto bas-
tante refratário à poesia, acima de tudo 
se isento da cor local e demais auto-re-
ferências consagradoras do limite percep-
tual – uma diversidade de formas de en-
carná-la, habitá-la. Sabendo da vigência 
da declaração do sempre insurreto poeta 
Miguel Ángel Bustosc durante o curso de 
uma entrevista, ainda nos início dos anos 
70, de que “falta poesia na vida argenti-
na”, a obstinação em difundi-la só pode-
ria implicar-se na sua qualidade protéica 
divergente, contrária a qualquer estatuto 
preceptivo que a fixasse numa mononor-
mativa, fosse ela estética, ideológica ou 
simplesmente comportamental. Daí a ur-
gência de traduzir obras que incidam na 
variação, irrigando-a.
Será, por tanto, que a prática tradutória 
de têxteis altamente suscitantes como 

Galáxias ou Catatau – que prescindem, 
cada um a seu modo, de qualquer frontei-
ra genérica, aliviando a leitura das cargas 
predestinais do restrito protocolo literário 
– liga com um critério de intervenção em 
que prevalece a subversão (cantante) das 
alfândegas que as poéticas mesmas en-
volvem: “línguas menores” alternas à lín-
gua majestática e legitimadora de usos e 
costumes literais, cuja fixidez e continui-
dade autoritária podem ser alteradas, se-
não transminadas, a partir desta tentativa 
incorporante. E isto também em relação 
ao nacionalismo canonizador, muitas ve-
zes inadvertido, tão introjetado em inva-
riantes de unilateralidade: à “indiferença” 
geral em relação às demais literaturas do 
continente deve ser adicionado o despre-
zo consensual das Letras vernáculas pela 
poesia não museal, para não falar, afinal, 
das escrituras transgenéricas, justamente 
na linha (de fuga) das obras aludidas.

AMBAS AS TRADUÇÕES 
IMPLICARAM SENDAS (MAS 
DIVERSAS) ENTRADAS AO 

TRANSE. NISTO SE PARECEM: 
ESCRITURAS INDUTIVAS QUE, 

SULCANDO AS ILAÇÕES DA PROSA 
NÃO CESSAM DE DESEMBOCAR 
EM ÁGUAS ENCANTATÓRIAS – 

OCEÂNICO-NEBULAR UMA, 
A OUTRA INTRINCADA QUAL 

AMAZÔNICO DELTA. 
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Desdobrar a unilateralidade das fronteiras 
vertendo o estranhamento mobilizador de 
peças como estas, possibilita incorporar 
respiratórias, ilimitar ritmos. Trata-se de 
prender um monte de imagens materiali-
zadoras de essa estranheza implicada em 
toda experiência profunda – às vezes, até 
ao alienígena – no status que habitua, fa-
lador mas não sempre habitante, da lín-
gua-percepção de um contexto, e mais, 
como se vê, um com vera dificuldade para 

o intercâmbio em reciprocidades dinami-
camente renováveis e assimilação criativa 
da outredade. No contexto argentino, e 
latinoamericano a grandes traços, persis-
te a falta de autosincerimento na incorpo-
rante crueza que a moção antropofágica, 
hiperativa mas descontraturante, está se 
alimentando, liberando informalescências 
conectivas de vário cariz, há quase cem 
anos hoje, no corpoespírito brasileiro e 
suas manifestações mais aguçadas.
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Num ambiente como o argentino, em es-
pecial o urbanita – porque o interior do 
país é felizmente um heterogêneo, por 
isso ainda uma incógnita que seguirá 
crescendo – abaixo da pátina “universal” 
da Cosmópolis portenha, em conflito, in-
suficientemente revisto, com suas qua-
lidades mestiças, com tendência a certa 
cerração ou impedimento para comoção 
diante das realidades circundantes mais 
imediatas, traduzir deslocamentos ver-

bonebulares como Catatau ou Galáxias 
implica uma desafiliação insurrecional em 
relação ao imperativo de unilateralidade 
da mentalidade aposentada já desde a 
célula-sílaba – justamente o micropon-
to ultrassignificante/assignificador onde 
opera o artista da língua-palavra: a noção 
estruturante do “nacional” e do identitá-
rio sempre que remetem a uma restrição 
expressiva, a um impedimento de trato 
com o desconhecido. Pois se obstrui, com 
isso, a fonte poética da experiência que, 
ou é conversa multívoca e imanente com 
a outredade, ou se coagula nas confirma-
ções confinadoras de uma consagração 
próxima ao autismo cultural. Sem outre-
dade não haveria movimento de fundo: 
a desmentida dos tácitos preexistentes 
tendentes a fixar, mediante todo tipo 
de dispositivos de retenção identitária, 
as capacidades sensório-aperceptivas, a 
sensibilidade dos irredutíveis singulares. 
Traduzir, então, desta perspectiva, seria 
uma maneira de dispor o corpo à inquie-
tação do fato artístico, fornecedor de ma-
terial e materialização, em sua pluridi-
mensão verbal, do movimento libertador 
de energias obturadas.

PARA A TRADUÇÃO DE GALÁXIAS 
FOI MUITO ÚTIL OUVIR NA VOZ DO 

PRÓPRIO HAROLDO SUA LEITURA DE 
VÁRIOS FRAGMENTOS NO DISCO QUE 
LHE PRODUZIRA ARNALDO ANTUNES  

E ALGUMAS INTERPRETAÇÕES AO 
VIVO DISPONÍVEIS NA WEB. 

Foto: Dico Kremer
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É que em meu caso, a prática da tradu-
ção – o exercício de certas traduções ele-
tivas – parte de uma convergência entre 
a poética (traduzir para estudar os origi-
nais e compartilhar em ultima análise a 
experiência dessa contemplação transla-
ticia) e a crítica (traduzir para incorporar 
escrituras ainda ausentes ou soterradas 
no contexto “desta língua”), entre a mi-
cropolítica (deslocar fronteiras: remover 
sintaxes: tatear e registrar oscilações) e 
o desejo – sensual – de escritura (a tra-
dução tanto como impulso autoral quan-
to como anseio de percepção ampliada, 
a qual alcança o fato concretíssimo de 
inscrever palavras, evocar mundos como 
nunca poderia ter acontecido pra mim 
sem a obra original como medula de refe-
rência para a navegação molecular).

Contudo e para espiralar completamen-
te para o decolagem mais desprendido: 
ambas as obras aludidas de Haroldo e Le-
minski são tão bravas e estimulantes em 
sua capacidade de diferença e variação – 
já que, de fato, não fazem mais que con-
firmar a contrarégua paradoxal que dita 
para o ouvido interno que uma tradição 
literária torna-se possível e se constitui 
unicamente de exceções, longe de qual-
quer acostumada serialidade – que desde 
que pressenti suas (sub)versões não parei 
de rondá-las, traduzindo-as introspectiva-
mente na própira mente descabeçada pela 
beleza que nelas incandescia, até modulá-
-las em transfusão com (espero) uma mí-
nima dignidade. Ambas as traduções im-
plicaram sendas (mas diversas) entradas 
ao transe. Nisto se parecem: escrituras 
indutivas que, sulcando as ilações da pro-

sa não cessam de desembocar em águas 
encantatórias – oceânico-nebular uma, a 
outra intrincada qual amazônico delta. 

Galáxias me conduziu gratamente para 
uma respiratória, imersão na afinada flu-
ência sintática sintonizada com a escan-
são poética do ouvido galático haroldino, 
atravessando trespassado por arrastos da 
memória coletiva. Traduzi-lo foi passar 
por muitos lugares e referências, que se 
refletem nas notas que acrescentei às do 
próprio Haroldo para alguns dos fragmen-
tos-cantos. Catatau, por sua vez, me im-
pôs sua consistência disruptiva – sua ca-
pacidade informalescente, sua constância 
no potencial e informe –, forçando-me, 
esse, seu “fracasso do leitor” estipulado 
por Leminski, a uma alteração constan-
te da percepção, com essa força lisérgica 
– a corrente poética deslocando-se pelo 
sangue verbal com potência enteógena – 
ante a qual tive que me submeter, certa-
mente com prazer. Em ambos os proces-
sos de transfusão cheguei a uma versão 
inicial que, depois, “capinei” sílaba por sí-
laba – nenhum eufemismo – sob a cons-
ciência de que no microponto do signo – 
com anexato e resvaladiço equivalente que 
faz dançar “a língua de chegada”,  se reen-
contra a potência libertadora da linguagem 
que sentimos, com sorte variável, em po-
esia (não foi R.W.Emerson quem advertiu 
que a linguagem é poesia fóssil?). Mas, até 
aqui as semelhanças de procedimento. 

Para a tradução de Galáxias foi muito útil 
ouvir na voz do próprio Haroldo sua leitu-
ra de vários fragmentos no disco que lhe 
produzira Arnaldo Antunesd e algumas in-
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terpretações ao vivo disponíveis na web. 
Uma vez captada a serpente nebular de 
sua escansão, salvando a aparente difi-
culdade da ausência de sinais de pontua-
ção no fluxo, fui aunando uma respiração 
afim num provável e aproximado espa-
nhol riopratense – mais por entonação 
latente que por efetivo sotaque (acento) 
– embora minha tradução, nas ocasiões 
em que pude lê-la em voz alta, difira da 
interpretação de Haroldo em certo grau 
de velocidade. Acho que vou um pouco 
mais rápido, deixando-me enredar pela 
associação silábica e o finíssimo labor ha-
roldino na seu disposição ritmica. Talvez 
minha versão assuma um deslocamento 
um pouco mais acelerado: a rapidez as-
sociativa, marcada por certos usos (e sol-
tares) da conjunção, por exemplo, encon-
tra em Galáxias o tempo de uma grade de 

alta tensão de rimas semânticas acompa-
nhando e acaso ampliando, com todos os 
matizes de distorção, conaturais à trans-
fusão de línguas, por mais próximas que 
como neste caso possam estar, a gama de 
ressonâncias por estratos que este centrí-
fugo livro de livros e viagens desdobra. 

Galaxias – o leitor haroldino sabe bem – é 
um poema constituído por 50 “fragmen-
tos” ou passagens que Haroldo de Campos 
compôs durante algumas décadas. Acon-
tecimento em tempo poético cuja ausên-
cia de traduções em nossa língua talvez 
possa ser relativamente explicada por sua 
dificuldade inerente, dado que talvez não 
se trate, in toto, de poesia escrita em por-
tuguês num sentido estrito e excludente. 
Ao contrário, trata-se de uma língua atra-
vessada pela freqüentação ou inclusão 
de citações nada incidentais, em idiomas 
diversos e referências culturais de toda 
índole, tanto contemporâneas quanto ex-
temporâneas. Encarna, também, o retor-
no mallarmáico de Haroldo à sintaxe e, 
mais ainda, ao fraseio, isto dito desde o 
sentimento preciso de rapto da rapsódia, 
da exploração timbrica da música mo-
derna e do clima improvisatório do jazz 
(vale dizer, improvisação extremamente 
rigorosa). Pois nas Galáxias a respiração 
propõe, insinua a variação, o quase infini-
to, no qual o impulso compositor pudesse 
durar – aunar-se à duração – com base 
num constante deslocamento das velo-
cidades-palavras, aglomerando-se, elas, 
em som de urdir e tramar o contínuo da 
sua ressonância.
Se toda a experiência do concretismo 
está presente como atenção e delicadeza 

À FIO DE INDECISÃO MANIFESTA 
DO TRANSFRONTEIRIÇO, DECIDI 

MANTER A TRADUÇÃO IMPREGNADA 
OU PRENHE COM O FORÂNEO, 

COM MARCAS DE UMA SINTAXE 
PORTUNHOLESCA, SE QUISER, 

NÃO À MANEIRA DE UMA TERCEIRA 
LÍNGUA DEFINITIVAMENTE 

SINCRETIZADA OU SÍNTESE 
SIMETRIZANTE QUE APLANASSE 
AS TENSÕES ENTRE SINGULARES 
RECÍPROCOS (O PORTUNHOL) (...)
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do signo, com a materialidade geradora 
da linguagem, não menos certo é que, 
tratando-se, como dizíamos, de um retor-
no ao syntaxier, nos primeiros poemas de 
Haroldo – pré-concretistas, mas já con-
cretos – encontrava-se presente uma tal 
vontade de espesor. Espesor barroquiza-
do do qual Galáxias retoma ou re-detona 
a força de indagação cantante, da qual 
advém uma silábica do microponto e do 
detalhe: não é senão essa a matéria com 
que o tradutor trata, trabalha. 

Catataue, por seu lado, do qual eu tam-
bém havia alcançado uma primeira ver-
são, muito mais árdua, dada a extensão 
e o efeito de agigantamento do momen-
to que produz (uma vez que, enquanto 
romance-idéia, conforme à moção do Le-
minski, o enredo do “relato” é ínfimo e não 
contém desenvolvimento espaçotemporal 
nenhum, equivalendo ao desdobramento 
de um momento paraboliçado), deu uma 
guinada quando, num e-mail, a igual-
mente tradutora e poeta curitibana Josely 
Vianna Baptista, diante de uma série de 
dúvidas bem pontuais de índole sintática, 
noticiou-me: “É como se um índio esti-

vesse falando”. Índio espiritual, mestiço 
de puridade mestiçante, Leminski, sua 
barrocodelia (Haroldo dixit), deram-me a 
consciência dessa monofala da dramatis 
impersona (verdadeiro ensaio sobre a con-
dição americana, isto é, sobre esta incógni-
ta por via do deslocamento, vista na “inde-
cisão” de uma língua “portuguesa”, afetada 
por duvidosos latins, holandeses antigos e 
tupis) que é Catatau enquanto sintaxe em 
devir, não como exemplo de idioma (nacio-
nal, territorialmente defensivo).

Así da gusto de trabajar a una iguaria que 
ninguna oculinaria igualaría: sólo no me 
igua porque mío es diferente, ¿sino quién 
me desconfundan?

À fio de indecisão manifesta do trans-
fronteiriço, decidi manter a tradução im-
pregnada ou prenhe com o forâneo, com 
marcas de uma sintaxe portunholesca, se 
quiser, não à maneira de uma terceira lín-
gua definitivamente sincretizada ou sínte-
se simetrizante que aplanasse as tensões 
entre singulares recíprocos (O Portunhol), 
mas com a pulsação dessa ondulante 
sensacionista, como articulação de uma 
língua em pleno micronomadismo expe-
riencial, tal como este livro propaga. 

Até agora, não havia colocado aqui o 
termo neobarroco, o qual quisera apli-
car mais como possibilidade de devires 
fecundantes de uma dança do sentido e 
não como solução protocolar ou baile de 
etiqueta para perder o passo, em coin-
cidência com o que – junto a Mar Para-
guayo, por cuja edição argentina fui res-
ponsávelf, a Os poros floridos de Josely, 

TRADUZIR SERIA TRANSLER, 
E ISTO ESTÁ NAS ORIGENS DA 

EXPERIÊNCIA POIÉTICA ENQUANTO 
A PALAVRA TRANSBORDA A 

LINGUAGEM, POR AQUILO ABORÍGINE 
DO VERBO-INVENÇÃO: NÃO É O CASO 
DE CONTINUAR APRENDENDO A LER? 
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que também traduzi para uma editora 
mexicanag, à ponte terrestre-aérea em 
mão dupla inaugurada por Néstor Perlon-
gherh, residente em São Paulo desde os 
anos 80 – o livro coletivo Medusarioi inse-
rira em seu momento extemporâneo: um 
sabor barroquí, uma impregnação que, se 
explora complexidades, também inaugu-
ra novos e inumeráveis contatos com a 
experiência orgânica – a articulação ver-
bal para suporte do transe, num patamar, 
organiza (compõe) por estratos comuni-
cantes, tanto como em outros desorga-
niza (remove). Linguajar do ultramatiz: 
convocar forças, liberar substâncias. 

Por isso, poderíamos falar, ainda, de con-
substanciação, respeito às afinidades 
que situam a quem traduz em situação 
de aprendizagem-desaprendizagem – a 
tradução como experiência poética per 
se – ou, melhor, de uma transverbera-
ção molecular: no caso nunca fechado 
do neobarroco mais pulsional, traduzir 
justamente essas imantações informales-
centes, capazes de atrair – aos campos 
sempre minados do sentido e num âmbito 
viciado por certa mentalidade auto-refe-
rencial, talvez refratária aos influxos da 
desmentida poética – uma precisa irrazão 
de ser. Traduzir, então, como parte de um 
anti-projeto em dissidência com respeito 
aos projetos simplificadores da experiên-
cia, achatamento hipossensual da leitura, 
invasão, pela brain police, de moradas 
sintático-respiratórias.

Traduzir, além disso – o além do plus des-
sas contribuições – para romper a casca 
semântica a que pretenderiam destinar-

mo-nos, conforme cedo percebi em meu 
próprio meio sociocultural, certos pactos 
de leitura. Ou de não-leitura, talvez de-
vesse dizer. Traduzir seria transler, e isto 
está nas origens da experiência poiética 
enquanto a palavra transborda a lingua-
gem, por aquilo aborígine do verbo-inven-
ção: não é o caso de continuar aprendendo 
a ler? Quem conheceria todas as palavras 
no entanto de transmutar não cessam 
aqui onde, dada a intensidade revinculan-
te relativa ao devir, nenhum dicionário ou 
depósito gramatical as conserva intatas?

Indemonstrável por meio intelectivo, mas 
palpável segundo uma rotação espiral da 
experiência, se atende-se esse particular 
e insubornável apetite, desejo instável 
que é ler – e por isso mesmo traduzir, 
para seguir lendo, seguir a linha de certas 
intuições ou as sugestões pulsionais do 
“mestre invisível dos livros” da tradição 
jasídica – , não deixa de ser pasmosa-
mente vertiginoso: é pelo beco habitado 
da tradução que o eco se relança.

aTradução de Julio Mendonça, supervisio-
nada pelo autor.

bAmbas as traduções foram publicadas re-
centemente (a primeira em Montevideo por 
La Flauta Mágica, 2010, e no México, por 
Libros Magenta, 2011; a segunda em Bue-
nos Aires por Descierto Editorial, 2014).

cTive a grata surpresa de encontrar, na 
biblioteca pessoal de Haroldo de Campos 
conservada na Casa das Rosas, São Pau-
lo, que visitei rapidamente durante ou-
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tubro de 2013 no marco de um convite 
que me fizera esse espaço irradiador para 
participar de “Poéticas da Reflexão. Sim-
pósio sobre Haroldo de Campos” (mesa 
“Tradição e Transcriação”; curadoria de 
Simone Homem de Mello), a presença de 
primeiras edições de livros de Bustos as-
sim como de Néstor Sánchez, entre ou-
tros argentinos com escrituras transgené-
ricas, indicação da múltipla interlocução 
que Haroldo mantivera com autores tão 
intensos como diversos, significativos 
justamente por serem exceções a qual-
quer regime literal.

dDe Arnaldo Antunes co-traduzi, junto 
a Ivana Vollaro, uma antologia que foi 
publicada em duas edições com títulos 
diferentes e algumas variações: Instanto, 
Kriller71 Ediciones, Barcelona, 2013 
(inclui um cd), e Palabra Desorden, Caja 
Negra, Buenos Aires, 2014.

eSobre o processo de tradução específi-
co de Catatau, havendo interesse, favor 
consultar meu posfácio à edição argen-
tina (Descierto Editorial, Buenos Aires, 
2014), “Del endês y su demasíada”, re-
produzido na revista virtual Zunái, versão 
anterior, mas com  algumas diferenças 
em relação ao texto definitivo.(www.re-
vistazunai.com/materias_especiais/cata-
tau/ensaio_reynaldojimenez.htm). Tam-
bém está acessível meu artigo “Un libro 
sin fin”, em tradução para o português de 
Victor Del Franco, na revista Celuzlose 
(issuu.com/celuzlose/docs/celuzlose_03/48).

fWilson Bueno, Mar paraguayo, tsé-tsé, 
Col. Archipiélago, Bs. As., 2005. Prólogo 
de Néstor Perlongher, posfácios de Reynal-
do Jiménez, Andrés Ajens e Adrián Cangi.

gJosely Vianna Baptista, Los poros flori-
dos, Aldus, México, 2002, com exceção 
do canto III traduzido por Roberto Echa-
varren, mas incluindo os posfácios de Ho-
rácio Costa y Lucia Santaella e um poema 
de Affonso Ávila. Obs.: este livro —bilin-
güe— ainda não foi publicado no Brasil.

hNéstor Perlongher, Caribe Transplatino, 
Iluminuras, São Paulo, 1991, sel. de NP e 
traduções de Josely Vianna Baptista.

iMedusario. Muestra de poesía latinoa-
mericana, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, seleção e notas de Roberto 
Echavarren, José Kozer e Jacobo Sefamí, 
prólogos de RE e Néstor Perlongher, epí-
logo de Tamara Kamenszain. Hay 2ª ed., 
Mansalva, Bs. As., 2010.
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to que ainda tem mais mundo. Tem de 
tudo esses mistérios da evidência: medir 
é apossar-se das coisas, falar das coisas 
é deixa-las ir sendo, passando de lá delas 
para nós. Sabendo do que estou falando, 
as coisas sabem que eu lhes faço bem 
deixarem-se-me por vir. Digamos: sen-
do. Saudade é muita sacanagem. Isso é 
mundo, e o que for está certo. Quem vive 
mais que uma pedra? Quem dá as bases? 
Incenso nas idéias! Virtude é questão de 
fraqueza, forma é questão de fraqueza, a 
forma é a arte dos fracos. O número já é 
menos. Narrar incentiva. Quero vê-lo ser. 
Deixe que seja. Querendo seja. Propicia 
bagunças para esconder o jogo. Come-
ça por um sutil formigamento na parte 
posterior do crânio, e se generaliza. Na 
moringa, uma água fora do comum. En-
tão, como é que é aquilo que é. Então 
foi assim que veio dar nisso? Quem diria 
o que se diz? Dei de ser outro. Outro é 
bom mas é muito longe. Último suspiro, o 
zero da equação. Natura esconde o jogo. 
Deus, causa, raro aparece.

Faço uma proposta, frase feita por via de 
uma dúvida: alguém pensou aqui, e não 
fui eu. O mundo não quer que eu me dis-
traia; distraído, estou salvo.  Essa neces-
sidade não é só física: é a necessidade 
da verdade, a carência de informações, a 
pobreza dos dados. Não é agradável ser 
olhado por nós, sai da geografia por meio 
da história. Faz física e a nega quando fi-
losofa. Aprende errando. Não são uma es-
pécie.  Eles não vieram lutar, vieram para 
sorrir, amar e povoar a terra. A ciência 
nasceu entre os ignorantes. A fé levantou 
os doentes. Quem ficará para trás numa 
corrida onde todos querem ser o primei-
ro? Provoco a e b a me provarem mais 
que um xis qualquer. Só o impossível é 
viável. Só vendo antes. Fabrico o impossí-
vel no interior disto, dou fundamentos ao 
incrível, ilumino o subentendido, elimino 
os matrimônios indissolúveis entre som 
e senso. As estruturas são legais. Pensar 
não é legítimo, por isso é antídoto contra 
a profissão. De qualquer forma, já que eu 
não me salvo, pelo menos vou dar o má-
ximo de oportunismos ao meu desespero. 
Pelos planos inclinados da torre, pelos pa-
péis de Brasília, pelo amor de Deus, não! 
Por mim. Bicho presta muita atenção. 
Poderosas mentalidades apreciam cores. 
Em autópsia, achar este mundo entalado 
em minha garganta. Da África, sempre 
novícias; passado é coisa, futuro é que 
não vai ser. Cabeça vai a Roma, fica cheia 
de latim: bicho bate papão! Dou de cara 
com este mundo, cara na minha cara, 
fazendo careta, muito bonito para a mi-
nha cara. Vive de notícias, paga pra ver, 
fica olhando. Faça longo um pensamen-

CATATAU, 
DE PAULO LEMINSKI
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Hago una propuesta, frase hecha por vía de 
una duda: alguien pensó aquí, y no fui yo. 
El mundo no quiere que yo me distraiga; 
distraído, estoy salvo. Esa necesidad no es 
sólo física: es la necesidad de la verdad, la 
carencia de informaciones, la pobreza de 
los datos. No es agradable ser mirado por 
nosotros, sale de la geografía por medio 
de la historia. Hace física y la niega cuando 
filosofa. Aprende errando. No son una 
especie. Ellos no vinieron a luchar, vinie-
ron para sonreír, amar y poblar la tierra. 
La ciencia nació entre los ignorantes. La 
fe levantó los enfermos. ¿Quién queda-
rá para atrás en una carrera donde to-
dos quieren ser el primero? Provoco a y 
b a que me probaren más que una equis 
cualquiera. Sólo lo imposible es viable. 
Sólo viendo antes. Fabrico lo imposible 
al interior desto, doy fundamentos a lo 
inscreíble, ilumino el subentendido, eli-
mino los matrimonios indisolubles entre 
sonido y sentido. Las estructuras son le-
gales. Pensar no es legítimo, por eso es 
antídoto contra la profesión. De cualquier 
forma, ya que yo no me salvo, por lo me-
nos voy a dar lo máximo de oportunismos 
a mi desespero. Por los planos inclinados 
de la torre, por los papeles de Brasilia, 
por el amor de Dios, ¡no! Por mí. Bicho 
presta mucha atención. Poderosas men-
talidades aprecian colores. En autopsia, 
hallar este mundo estrujado en mi gar-
ganta. De África, siempre novicias; pasa-
do es unacosa, futuro es que no va a ser. 
Cabeza vete a Roma, quédate llena de
latín: ¡bicho abate ogro! Doy de cara con 
este mundo, cara en mi cara, haciendo 
careta, muy bonito para mi cara. Vive 

de noticias, paga para ver, queda mi-
rando. Haga largo un pensamiento que 
todavía tiene más mundo. Tienen de 
todo esos misterios de la evidencia: me-
dir esposesionarse de las cosas, hablar 
de las cosas es dejarlas ir siendo, pa-
sando desde allá dellas hacia nosotros. 
Sabiendo de qué estoy hablando, las co-
sas saben que yo les hago bien dejárseme 
por venir. Digamos: siendo. Saudapade es 
mucha canallada. Eso es mundo, y lo que 
fuera está seguro. ¿Quién vive más que 
una piedra? ¿Quién da las bases? ¡Incien-
so en las ideas! Virtud es cuestión de fla-
queza, forma es cuestión de flaqueza, la 
forma es el arte de los débiles. El número 
ya es menos. Narrar incentiva. Quiero ver-
lo ser. Deja que sea. Queriendo sea. Pro-
picia barahúndas para esconder el juego. 
Comienza por un sutil hormigamiento en la 
parte posterior del cráneo, y se generaliza. 
En el cántaro, un agua fuera de lo común. 
Entonces, cómo es que es aquello que es. 
¿Entonces fue así que vino a dar en eso? 
¿Quién diría lo que se dice? Dí de ser otro. 
Otro es bueno pero es muy lejos. Último 
suspiro, el cero de la ecuación. Natura es-
conde el juego. Dios, causa, raro aparece.

Tradução: Reynaldo Jiménez

Catatau de Paulo Leminski. Tradução de 
Reynaldo Jiménez, 
Ed. Descierto, Buenos Aires, Argentina, 
2014, 272p.
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GERTRUDE STEIN
COUNTING HER DRESSES
A PLAY
PART I.
ACT I.
When they did not see me.
I saw them again.
I did not like it.

ACT II.
I count her dresses again.

ACT III.
Can you draw a dress.

ACT IV.
In a minute.

PART II.
ACT I.
Believe in your mistake.

ACT II.
Act quickly.

ACT III.
Do not mind the tooth.

ACT IV.
Do not be careless.

GERTRUDE STEIN
CONTANDO OS VESTIDOS DELA 
UMA PEÇA
PARTE I
ATO I
Quando eles não me viram.
Eu os vi de novo. 
Não gostei.

ATO II
De novo conto os vestidos dela.

ATO III
Sabe você desenhar um vestido.

ATO IV
Num minuto.

PARTE II
ATO I
Acredite em seu engano.

ATO II
Aja rapidamente.

ATO III
Não se importe com o dente.

ATO IV
Não seja descuidado.

(1917)
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PART III.
ACT I.
I am careful.

ACT II.
Yes you are.

ACT III.
And obedient.

ACT IV.
Yes you are.

ACT V.
And industrious.

ACT VI.
Certainly.

PART IV.
ACT I.
Come to sing and sit.

ACT II.
Repeat it.

ACT III.
I repeat it.

PART V.
ACT I.
Can you speak quickly.

ACT II.
Can you cough.

ACT III.
Remember me to him.

ACT IV.
Remember that I want a cloak.

PARTE III
ATO I
Eu sou cuidadoso.

ATO II
Sim você é

ATO III
E obediente.

ATO IV
Sim você é.

ATO V
E esforçado.

ATO VI
Sem dúvida.

PARTE IV
ATO I
Venha cantar e se sente.

ATO II
Repita isto. 

ATO III
Repito isto.

PARTE V
ATO I.
Sabe você falar depressa.

ATO II
Sabe tossir.

ATO III
Mande lembranças a ele.

ATO IV
Lembre-se que eu quero um sobretudo.
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PART VI.
ACT I.
I know what I want to say. How do you 
do I forgive you everything and there is 
nothing to forgive.

PART VII.
ACT I.
The dog. You mean pale.

ACT II.
No we want dark brown.

ACT III.
I am tired of blue.

PART VIII.
ACT I.
Shall I wear my blue.

ACT II.
Do.

PART IX.
ACT I.
Thank you for the cow.
Thank you for the cow.

ACT II.
Thank you very much.

PART X.
ACT I.
Collecting her dresses.

ACT II.
Shall you be annoyed.

ACT III.
Not at all.

PARTE VI
Ato I
Sei o que quero dizer. Como vai você 
eu o perdoo por tudo e não há nada a 
se perdoar.

PARTE VII
ATO I
O cachorro. Você quer dizer pálido.

ATO II
Não nós queremos marrom-escuro.

ATO III
Estou cansado de azul.

PARTE VIII
ATO I
Deveria eu usar meu azul.

ATO II
Use.

PARTE IX
ATO I
Agradeço pela vaca.
Agradeço pela vaca.

ATO II
Agradeço muito.

PARTE X
ATO I
Colecionando os vestidos dela. 

ATO II.
Deveria você estar irritado.

ATO III
De modo algum.
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PART XI.
ACT I.
Can you be thankful.

ACT II.
For what.

ACT III.
For me.

PART XII.
ACT I.
I do not like this table.

ACT II.
I can understand that.

ACT III.
A feather.

ACT IV.
It weighs more than a feather.

PART XIII.
ACT I.
It is not tiring to count dresses.

PART XIV.
ACT I.
What is your belief.

PART XV.
ACT I.
In exchange for a table.

ACT II.
In exchange for or on a table.

ACT III.
We were satisfied.

PARTE XI
ATO I
Pode você ser grato.

ATO II
Por quê.

ATO III
Por mim.

PARTE XII
ATO I
Não gosto desta mesa.

ATO II
Posso entender isso.

ATO III
Uma pena.

ATO IV
Isto pesa mais que uma pena.

PARTE XIII
ATO I
Não é cansativo contar vestidos.

PARTE XIV
ATO I
Qual é sua convicção.

PARTE XV
ATO I.
Em troca de uma mesa.

ATO II
Em troca de ou sobre uma mesa.

ATO III
Nós estávamos satisfeitos.



PART XVI.
ACT I.
Can you say you like negro sculpture.

PART XVII.
ACT I.
The meaning of windows is air.

ACT II.
And a door.

ACT III.
A door should be closed.

PART XVIII.
ACT I.
Can you manage it.

ACT II.
You mean dresses.

ACT III.
Do I mean dresses.

PART XIX.
ACT I.
I mean one two three.

PART XX.
ACT I.
Can you spell quickly.

ACT II.
I can spell very quickly.

ACT III.
So can my sister-in-law.

ACT IV.
Can she.

PARTE XVI
ATO I
Diria você que gosta de escultura negra.

PARTE XVII
ATO I
A intenção das janelas é ar. 

ATO II
E uma porta.

Ato III
Uma porta deveria ser fechada.

PARTE XVIII
ATO I
Sabe você manejar isto.

ATO II
Você quer dizer vestidos.

ATO III
Quero eu dizer vestidos.

PARTE XIX
ATO I
Eu quero dizer um dois três.

PARTE XX
ATO I
Sabe você soletrar depressa.

ATO II
Eu sei soletrar muito depressa.

ATO III
Minha cunhada também sabe.

ATO IV
Sabe ela.
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PART XXI.
ACT I.
Have you any way of sitting.

ACT II.
You mean comfortably.

ACT III.
Naturally.

ACT IV.
I understand you.

PART XXII.
ACT I.
Are you afraid.

ACT II.
I am not any more afraid of water 
than they are.

ACT III.
Do not be insolent.

PART XXIII.
ACT I.
We need clothes.

ACT II.
And wool.

ACT III.
And gloves.

ACT IV.
And waterproofs.

PART XXIV.
ACT I.
Can you laugh at me.

PARTE XXI
ATO I
Conhece você algum modo de sentar.

ATO II
Quer dizer confortavelmente.

ATO III
Naturalmente. 

ATO IV
Compreendo.

PARTE XXII
ATO I
Está você com medo.

ATO II.
Já não estou mais com medo de água 
do que eles estão.

ATO III
Não seja insolente.

PARTE XXIII
ATO I
Precisamos de roupas.

ATO II
 E de lã.

ATO III
E luvas.

ATO IV
E impermeáveis.

PARTE XXIV
ATO I
Pode você rir de mim.



ACT II.
And then say.

ACT III.
Married.

ACT IV.
Yes.

PART XXV.
ACT I.
Do you remember how he looked 
at clothes.

ACT II.
Do you remember what he said 
about wishing.

ACT III.
Do you remember all about it.

PART XXVI.
ACT I.
Oh yes.

ACT II.
You are stimulated.

ACT III.
And amused.

ACT IV.
We are.

PART XXVII.
ACT I.
What can I say that I am fond of.

ACT II.
I can see plenty of instances.

ATO II
E eles dizem.

ATO III
Casado.

ATO IV
Sim.

ARTE XXV
ATO I
Lembra como ele olhou 
para roupas.

ATO II
Lembra do que ele disse 
sobre desejar.

ATO III
Lembra tudo sobre isto.

PARTE XXVI
ATO I
Oh sim.

ATO II
Você é estimulado.

ATO III
E entretido.

ATO IV
Nós somos.

PARTE XXVII
ATO I
O que posso afirmar que eu gosto disto.

ATO II
Posso ver vários exemplos.
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ACT III.
Can you.

PART XXVIII.
ACT I.
For that we will make an arrangement.

ACT II.
You mean some drawings.

ACT III.
Do I talk of art.

ACT IV.
All numbers are beautiful to me.

PART XXIX.
ACT I.
Of course they are.

ACT II.
Thursday.

ACT III.
We hope for Thursday.

ACT IV.
So do we.

PART XXX.
ACT I.
Was she angry.

ACT II.
Whom do you mean was she angry.

ACT III.
Was she angry with you.

ATO III
Pode você.

PARTE XXVIII
ATO I
Para isso faremos um acordo.

ATO II
Você quer dizer alguns desenhos.

ATO III
Falo eu de arte.

ATO IV
Todos os números são bonitos para mim.

PARTE XXIX
ATO I
Claro que são.

ATO II
Quinta-feira.

ATO III
Esperamos pela quinta-feira.

ATO IV
E nós também.

PARTE XXX
ATO I
Estava ela brava. 

ATO II
A quem você se refere estava ela brava.

ATO III
Estava ela brava com você.
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PART XXXI.
ACT I.
Reflect more.

ACT II.
I do want a garden.

ACT III.
Do you.

ACT IV.
And clothes.

ACT V.
I do not mention clothes.

ACT VI.
No you didn’t but I do.

ACT VII.
Yes I know that.

PART XXXII.
ACT I.
He is tiring.

ACT II.
He is not tiring.

ACT III.
No indeed.

ACT IV.
I can count them.

ACT V.
You do not misunderstand me.

ACT VI.
I misunderstand no one.

PARTE XXXI
ATO I
Reflita mais.

ATO II
Eu realmente quero um jardim.

ATO III
Quer você.

ATO IV
E roupas.

ATO V
Eu não menciono roupas.

ATO VI
Não você não mas eu menciono.

ATO VII
Sim sei disso.

PARTE XXXII
ATO I
Ele é cansativo.

ATO II
Ele não é cansativo.

ATO III
Não realmente.

ATO IV
Sei contá-los.

ATO V
Você não me interpreta mal.

ATO VI
Não interpreto mal ninguém.
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PART XXXIII.
ACT I.
Can you explain my wishes.

ACT II.
In the morning.

ACT III.
To me.

ACT IV.
Yes in there.

ACT V.
Then you do not explain.

ACT VI.
I do not press for an answer.

PART XXXIV.
ACT I.
Can you expect her today.

ACT II.
We saw a dress.

ACT III.
We saw a man.

ACT IV.
Sarcasm.

PART XXXV.
ACT I.
We can be proud of tomorrow.

ACT II.
And the vests.

ACT III.
And the doors.

PARTE XXXIII
ATO I
Sabe explicar meus desejos.

ATO II
Pela manhã.

ATO III
Para mim.

ATO IV
Sim, lá.

ATO V
Então você não explica. 

ATO VI
Eu não forço uma resposta.

PARTE XXXIV
ATO I
Pode você esperá-la hoje. 

ATO II
Vimos um vestido.

ATO III
Vimos um homem.

ATO IV
Sarcasmo.

PARTE XXXV
ATO I
Podemos nos orgulhar de amanhã.

ATO II
E os coletes.

ATO III
E as portas.



ACT IV.
I always remember the roads.

PART XXXVI.
ACT I.
Can you speak English.

ACT II.
In London.

ACT III.
And here.

ACT IV.
With me.

PART XXXVII.
ACT I.
Count her dresses.

ACT II.
Collect her dresses.

ACT III.
Clean her dresses.

ACT IV.
Have the system.

PART XXXVIII.
ACT I.
She polished the table.

ACT II.
Count her dresses again.

ACT III.
When can you come.

ATO IV
Sempre me lembro das estradas.

PARTE XXXVI
ATO I
Sabe você falar inglês.

ATO II
Em Londres.

ATO III
E aqui.

ATO IV
Comigo.

PARTE XXXVII
ATO I
Conte os vestidos dela.

ATO II
Colecione os vestidos dela.

ATO III
Limpe os vestidos dela.

ATO IV
Conheça o sistema.

PARTE XXXVIII
ATO I
Ela poliu a mesa.

ATO II
Conte de novo os vestidos dela. 

ATO III
Quando você pode vir. 
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ACT IV.
When can you come.

PART XXXIX.
ACT I.
Breathe for me.

ACT II.
I can say that.

ACT III.
It isn’t funny.

ACT IV.
In the meantime.

PART XL.
ACT I.
Can you say.

ACT II.
What.

ACT III.
We have been told.

ACT IV.
Oh read that.

PART XLI.
ACT I.
I do not understand this home-coming.

ACT II.
In the evening.

ACT III.
Naturally.

ATO IV
Quando você pode vir.

PARTE XXXIX
ATO I
Respire por mim.

ATO II
Eu posso dizer isso.

ATO III
Não é engraçado.

ATO IV
Enquanto isso.

PARTE XL
ATO I
Sabe você dizer.

ATO II
O quê.

ATO III
Fomos informados.

ATO IV
Oh leia isso.

PARTE XLI
ATO I
Não compreendo esta volta ao lar.

ATO II
Ao entardecer.

ATO III
Naturalmente.
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ACT IV.
We have decided.

ACT V.
Indeed.

ACT VI.
If you wish.

Tradução: Luci Collin

Publicado originalmente em:
STEIN, Gertrude. O que você está 
olhando: teatro (1913-1920). 
Organização e tradução: Dirce Waltrick 
do Amarante, Luci Collin. 1 ed. – São 
Paulo: Iluminuras, 2014. 

ATO IV
Nós decidimos.

ATO V
Realmente.

ATO VI
Se você deseja. 
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GERTRUDE STEIN – LADIES’ VOICES

CURTAIN RAISER
Ladies’ voices give pleasure.
The acting two is easily lead. Leading is not in winter. Here the winter is sunny.
Does that surprise you.
Ladies voices together and then she came in.
Very well good night.
Very well good night.
(Mrs. Cardillac.)
That’s silver.
You mean the sound.
Yes the sound.

ACT II.
Honest to God Miss Williams I don’t mean to say that I was older.
But you were.
Yes I was. I do not excuse myself. I feel that there is no reason for passing an archduke.
You like the word.
You know very well that they all call it their house.
As Christ was to Lazarus so was the founder of the hill to Mahon.
You really mean it.
I do.
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GERTRUDE STEIN – VOZES DE MULHERES (1916)

PEÇA CURTA
Vozes de mulheres dão prazer. 
O segundo ato é fácil de dirigir. Direção não é no inverno. Aqui o inverno é ensolarado. 
Isso surpreende você.
Vozes de mulheres juntas e então ela entrou. 
Muito bem boa noite.
Muito bem boa noite.
(Sra. Cardillac)
Isso é prata. 
Você se refere ao som.
Sim ao som.

ATO II.
Por Deus senhorita Williams eu não quis dizer que eu era mais velha. 
Mas você era.
Sim eu era. Não me desculpo. Sinto que não há nenhuma razão para eu ultrapassar um arquiduque.
Você gosta da palavra. 
Você sabe muito bem que todos eles a chamam de sua casa. 
Como Cristo foi para Lázaro assim foi para Mahon o criador da colina.
Você acha realmente isso. 
Sim, eu acho.
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ACT III.
Yes Genevieve does not know it. What. That we are seeing Caesar.
Caesar kisses.
Kisses today.
Caesar kisses every day.
Genevieve does not know that it is only in this country that she could speak as she 
does.
She does speak very well doesn’t she. She told them that there was not the 
slightest intention on the part of her countrymen to eat the fish that was not caught 
in their country.
In this she was mistaken.

ACT IV.
What are ladies voices.
Do you mean to believe me.
Have you caught the sun.
Dear me have you caught the sun.

Scene II.
Did you say they were different. I said it made no difference.
Where does it. Yes.
Mr. Richard Sutherland. This is a name I know.
Yes.
The Hotel Victoria.
Many words spoken to me have seemed English.
Yes we do hear one another and yet what are called voices the best decision in 
telling of balls.
Masked balls.
Yes masked balls.
Poor Augustine.
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ATO III.
Sim Genevieve não sabe. O quê. Que estamos vendo César.
Os beijos de César. 
Beijos hoje.
César beija todo dia.
Genevieve não sabe que é somente neste
país que ela pode falar assim.
Ela fala muito bem não é. Ela lhes disse que não havia a mínima
intenção por parte de seus compatriotas de comer o peixe que não
foi pescado em seu país. 
Nisso ela estava errada. 

ATO IV.
O que são vozes de mulheres.
Você quer dizer acreditar em mim.
Você apanhou sol. 
Nossa como você apanhou sol.

CENA II.
Você disse que eles eram diferentes. Eu disse que isso não fez
nenhuma diferença.
Onde faz. Sim.
Sr. Richard Sutherland. Esse é um nome que eu conheço.
Sim.
O Hotel Victoria. 
Muitas palavras que me foram ditas pareciam inglesas.
Sim devemos ouvir uns aos outros e contudo o que são
chamadas vozes é a decisão certa para descrever bailes. 
Bailes de máscara.
Sim bailes de máscaras.
Pobre Augustine. 

Tradução: Dirce Waltrick do Amarante
Publicado originalmente em:
STEIN, Gertrude. O que você está 
olhando: teatro (1913-1920). 
Organização e tradução: Dirce 
Waltrick do Amarante, Luci Collin. 1 ed. 
– São Paulo: Iluminuras, 2014. 
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JAMES JOYCE
trechos do Finnegans Wake
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“O trecho que eu gostaria de compartilhar 
com vocês agora, então, é a sequência 
final, em que ALP se dissolve no mar ao 
mesmo tempo em que perde sua última 
folha (sim, o trocadilho com a última folha 
do livro é intencional) e o (re)começo, um 
trecho belíssimo, por sinal.” 

Adriano Scandolara
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My lips went livid for from the joy of fear. Like almost now. How? 
How you said how you’d give me the keys of me heart. And we’d 
be married till delth to uspart. And though dev do espart. O 
mine! Only, no, now it’s me who’s got to give. As duv herself div. 
Inn this linn. And can it be it’s nnow fforvell? Illas! I wisht I had 
better glances to peer to you through this baylight’s growing. But 
you’re changing, acoolsha, you’re changing from me, I can feel. 
Or is it me is? I’m getting mixed. Brightening up and tightening 
down. Yes, you’re changing, sonhusband, and you’re turning, I 
can feel you, for a daughterwife from the hills again. Imlamaya. 
And she is coming. Swimming in my hindmoist. Diveltaking on 
me tail. Just a whisk brisk sly spry spink spank sprint of a thing 
theresomere, saultering. Saltarella come to her own. I pity your 
oldself I was used to. Now a younger’s there. Try not to part! Be 
happy, dear ones! May I be wrong! For she’ll be sweet for you as 
I was sweet when I came down out of me mother. My great blue 
be-droom, the air so quiet, scarce a cloud. In peace and silence. 
I could have stayed up there for always only. It’s something fails 
us. First we feel. Then we fall. And let her rain now if she likes. 
Gently or strongly as she likes. Anyway let her rain for my time 
is come. I done me best when I was let. Thinking always if I 
go all goes. A hundred cares, a tithe of troubles and is there 
one who understands me? One in a thousand of years of the 
nights? All me life I have been lived among them but now they 
are becoming lothed to me. And I am lothing their little warm 
tricks. And lothing their mean cosy turns. And all the greedy 
gushes out through their small souls. And all the lazy leaks down 
over their brash bodies. How small it’s all! And me letting on to 
meself always. And lilting on all the time. I thought you were all 
glittering with the noblest of carriage. You’re only a bumpkin. I 
thought you the great in all things, in guilt and in glory. You’re 
but a puny. Home!  My people were not their sort out beyond 
there so far as I can. For all the bold and bad and bleary they 
are blamed, the seahags. No! Nor for all our wild dances in all 
their wild din. I can seen meself among them, allaniuvia pul-
chrabelled. How she was handsome, the wild Amazia, when she 
would seize to my other breast! And what is she weird, haughty 
Niluna, that she will snatch from my ownest hair! For ’tis they 
are the stormies. Ho hang! Hang ho! And the clash of our cries 
till we spring to be free. Auravoles, they says, never heed of your 
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Meus lábios livoraram para dá alegria do medo. Como quase ago-
ra. Como? Como você disse que me daria as chaves do coração 
meu. E seríamos casados até que amorte fossepare. E mesmo 
que cin nos sersparemos. Ó, os meus! Só que, não, agora sou eu 
quem tem que ceder. Como fis em si o fes. Ond’água-redonda. 
E será que nu er hora de mme ddespedir? Hílas! Queria eut er-
tido mais relances de tespiar nesta luz crescente dalvorada. Mas 
estás te transformando, aculcha, para além de mim, eu o sinto. 
Ou será que sou eu? Estou banzeira. Clareia afora, dentro aper-
ta. Sim, estás te transformando, maridilho, e mudando, posso 
te sentir, por uma filhesposa das colinas ou travez. Inlamaya. E 
ela vem. Nadando lago atrás de mim. Margulhando, vadeando 
retra. Só um súbito lúbrico audaz vivaz búteo bote bater de algo 
paralá, saltilhando. Saltarela componha se. Tenho pena do seu 
velhosser ao qual mea costumei. Há umais nova agora. Tente 
não ir! Alegria, meus queridos! Que eu me engane! Pois ela te 
será doce como eu flui doce quando desci da mãe minha. Meu 
grande quarto azul, o ar tão quieto, mal há nuvens. Em silêncio 
e paz. Podia ter ficado lencima para sempre apenas. É algo fa-
lha conosco. Primeiro a gente é mágoa. Depois água. E que ela 
garoe agora se quiser. Suave ou forte se quiser. Que ela garoe 
pois é chegada minh’hora. Fiz o melhor quando pude. Sempre 
pensando seu me for tudo vai. Centena de cuidados, dízima de 
angústias e há um só alguém que me entenda? Alguém em mil 
anos e as noites? Vida toda fui ali vivida entre eles mas agora 
começo a letestar-lhes. Letesto seus truquezinhos mornos. Le-
testo suas voltas gostosas e más. E toda golfada galfarra que 
jorra de suas alminhas. E toda vazão vadia a gotejar em seus 
seres sincelos. Minúsculo como é tudo! E eu me revelando para 
mim só ver sempre. E o tempo inteiro cuculando. Pensei que es-
tivesses todo resplandecente com a mais nobre das carruagens. 
Tudo abobrinha. Te pensei fabuloso em todas as coisas, na falta 
e na fama. Não passas dum simplório. Lar! Meu povo não era 
seu tipo lá além até onde posso. Pois por tudo que hade árduo 
e audaz e anúvio são elas as rés, as bruxas-do-mar. Não! Nem 
por todas feras danças em sua fera dinarmonia. Dá para mim ver 
entre elas, alaniúvia pulcrabela. Como era bonito, a fera Ama-
za, quando se agarrava ao meu outrosseio! E o que é estranha, 
soberba Niluna, que ela venha roubar de minhas propríssimas 
madeixas! Pois assim são elas procelas. Ho hang! Hang ho! E o 
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name! But I’m loothing them that’s here and all I lothe. Loonely 
in me loneness. For all their faults. I am passing out. O bitter 
ending!  I’ll slip away before they’re up. They’ll never see. Nor 
know. Nor miss me. And it’s old and old it’s sad and old it’s sad 
and weary I go back to you, my cold father, my cold mad father, 
my cold mad feary father, till the near sight of the mere size of 
him, the moyles and moyles of it, moananoaning, makes me 
seasilt saltsick and I rush, my only, into your arms, I see them 
rising! Save me from those therrble prongs! Two more. Onetwo 
moremens more. So. Avelaval. My leaves have drifted from me. 
All. But one clings still. I’ll bear it on me. To remind me of. Lff! 
So soft this morning,ours. Yes. Carry me along, taddy, like you 
done through the toy fair! If I seen him bearing down on me 
now under whitespread wings like he’d come from Arkangels, I 
sink I’d die down over his feet, humbly dumbly, only to washup. 
Yes, tid. There’s where. First. We pass through grass behush 
the bush to. Whish! A gull. Gulls. Far calls. Coming, far! End 
here. Us then. Finn, again! Take. Bussoftlhee, mememormee!  
Till thousendsthee. Lps. The keys to. Given!  A way a lone a last 
a loved a long the 

riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend 
of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to  
Howth Castle and Environs.

Sir Tristram, violer d’amores, fr’over the short sea, had pas-
sencore rearrived from North Armorica on this side the scrag-
gy isthmus of Europe Minor to wielderfight his penisolate war: 
nor had topsawyer’s rocks by the stream Oconee exaggerated 
themselse to Laurens County’s gorgios while they went dou-
blin their mumper all the time: nor avoice from afire bellowsed 
mishe mishe to tauftauf thuartpeatrick: not yet, though venis-
soon after, had a kidscad buttended a bland old isaac: not yet, 
though all’s fair in vanessy, were sosie sesthers wroth with 
twone nathandjoe. Rot a peck of pa’s malt had Jhem or Shen 
brewed by arclight and rory end to the regginbrow was to be 
seen ringsome on the aquaface.  

The fall (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronnton-
nerronntuonnthunntrovarrhounawnskawntoohoohoordenenthur-
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encontro de nossos clamores até primarmos em vera liberdade. 
Aurévola, dizem, nunca prestanção ao seu nome! Mas eu os tes-
to os que estão aqui e tudo letesto. Solunária em minha soltude. 
Por todas suas falhas. Desmaio. Ó amargo fim! Terei me folhado 
antes que acordem. Jamais verão. Nem saberão. Nem saudade. 
E é velho e velho é triste e velho é moroso e triste voltar a ti, 
gélido pai, gélido pai louco, gélido pai sombroso e louco, até a 
vera visão da sua mera imensão, suas molhas e molhas, a se 
lamumamurianar, me deixe salmeada, maroura, e eu corra, só 
para ti, teus braços serguendo, eu os vejo! Me sal vadas trríveis 
pontadas! Dois mais. Um dois trestão mais. Assim. Avelavalem. 
Zarparam minhas folhas de mim. Todas. Mas umainda resta. Eu 
atrarei comigo. Lembrar-me de. Lff! Tão garoa esta aurora, tão 
nossa. Sim. Me leva contigo, baizim, como naquela vez na feiri-
nha! Seu vi ele descendo sobre mim agora sob alviabertas asas 
como se viesse do Arcanciel, afundo eu morreria a teus pés, me 
humilho, durmilho, em riverânsia. Sim, tid. Eis onde. Primeiro. 
Passamos os ramos, calem-seas calêndulas para. Uixe! Uma ati. 
Atis. Ao longe voz. Chega, ao longe! Sencerraqui. Nós então. Ou-
tra Finnavez! Leva. Massuavemeen, mimemória! Até teumileun-
fim. Lbs. Chaves do. Dei-as! A via a sós a mor a fim a lém das 

rivieras, passando Eva e Adão, da curva da costa à boca da baía, 
nos leva por um cômodo vico de recirculação de volta a Howth, 
Castelo e Entornos. 

Sir Tristão, a violar d’amores, vind’ao breve mar, não reche-
gava passâncora da Armórica do Norte, do lado de lá do istmo 
rugoso da Europa Menor, para cedenfrentar sua guerra penisolar; 
nem haviam as rochas de Topessóia pelo rio Oconee selhexagera-
do até os górgios do Laurêncio condado enquanto dubliavam seus 
múmperos o tempo todo: nem um chá mado ardistância foleado 
mishe mishe para tauftauf turfés-petrício: nem ainda, mas sem 
vanesitar muito, um cabritim acurdido um Isaac ceco: ainda não, 
embora tudo seja válido na vanessidade, irmaviam as sósias ses-
tras enroivado com o doizum nathandjoe. Roto um pico de malte 
do pai, tivesse Jhem ou Shen fermentado aluz do arco e rórido fim 
ao regiobogre a ser visto solanelado n’aquaface.

A queda (bababadalgharaghtakamminarronnkonnbronnton-
nerronntuonnthunntroarrhounawnskawntoohoohoordenenthur-
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nuk!) of a once wallstrait oldparr is retaled early in bed and later 
on life down through all christian minstrelsy. The great fall of the 
offwall entailed at such short notice the pftjschute of Finnegan, 
erse solid man, that the humptyhillhead of humself prumptly 
sends an unquiring one well to the west in quest of his tumpty-
tumtoes: and their upturnpikepointandplace is at the knock out 
in the park where oranges have been laid to rust upon the green 
since devlinsfirst loved livvy. 

What clashes here of wills gen wonts, oystrygods gaggin fishy-
gods! Brékkek Kékkek Kékkek Kékkek! Kóax Kóax Kóax! Ualu 
Ualu Ualu! Quaouauh! Where the Baddelaries partisans are still 
out to mathmaster Malachus Micgranes and the Verdons cata-
pelting the camibalistics out of the Whoyteboyce of Hoodie Head. 
Assiegates and boomeringstroms. Sod’s brood, be me fear! San-
glorians, save! Arms apeal with larms, appalling. Killykillkilly: a 
toll, a toll. What chance cuddleys, what cashels aired and ven-
tilated! What bidimetoloves sinduced by what tegotetabsolvers! 
What true feeling for their’s hayair with what strawng voice of 
false jiccup! O here here how hoth sprowled met the duskt the 
father of fornicationists but, (O my shining stars and body!) how 
hath fanespanned most high heaven the skysign of soft adver-
tisement! But was iz? Iseut? Ere were sewers? The oaks of ald 
now they lie in peat yet elms leap where askes lay. Phall if you 
but will, rise you must: and none so soon either shall the pharce 
for the nunce come to a setdown secular phoenish. 

Bygmester Finnegan, of the Stuttering Hand, freemen’s maur-
er, lived in the broadest way immarginable in his rushlit toofar-
back for messuages before joshuan judges had given us numbers 
or Helviticus committed deuteronomy (one yeastyday he sterne-
ly struxk his tete in a tub for to watsch the future of his fates but 
ere he swiftly stook it out again, by the might of moses, the very 
water was eviparated and all the guenneses had met their exo-
dus so that ought to show you what a pentschanjeuchy chap he 
was!) and during mighty odd years this man of hod, cement and 
edifices in Toper’s Thorp piled buildung supra buildung pon the 
banks for the livers by the Soangso. He addle liddle phifie Annie 
ugged the little craythur. Wither hayre in honds tuck up your part 
inher. Oftwhile balbulous, mithre ahead, with goodly trowel in 
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nuk!) de um comparsalmão walltrora todo restrito é recontecida 
cedo na cama e mais tarde na vida por toda a menestrelaria 
cristã. A grande queda do murônfalo caudou tão sem aviso pré-
vio o pftjschute de Finnegan, que até pouco atrás eira im sólito 
homem, que a rampadampla de sua cucorcanda prantamente 
manda um enquisidor rumo ao ocidente frente à busca de seus 
dandandedões: e suas apontapiquepontoportagens estão em no-
caute no parque onde laranjas foram enterrujadas sobre o verde 
desde que pela prima vez devlin amou livvy.

Que embates cá deus ejos gen desejos, ostragodos gagam 
piscigodos! Brékkek Kékkek Kékkek Kékkek! Kóax Kóax Kóax! 
Ualu Ualu Ualu! Quaouauh! Onde os partesões bodelérios ainda 
buscam matematar Malacos Micgrãos e Verdugos catescalpelam 
a camibalística dos Uaiteboçais da Cabeça Encowthberta. Austri-
gaitas e bumeranstroms. Ovo escolhido, sede-me medo! Sãogló-
rios, salve! Armes trogam aos larmes, tronejantes. Mortemorte-
mor: um foi, um foi. Que acidanças, que custelos se abriram e 
ventilaram! Os mefaçamários desagarrados pelos tegotetabsolu-
tos! Que vero sentido pelos seus palhos, com que voz fenomenal 
de falso hicó. Ah, hora hora, como espre espreilhando vira o cre-
pósculo o pai dos fornicacionistas mas (Ó, meus fúlgidos astros 
e corpo!) como a palmedira o céu altíssimo o celessinal de suave 
aviso! Mas vais ir? Ih, solte! Era mera merda? Ora em pás retur-
fam os carvalhos de entanho, mas olmos cinzaltam onde freixos 
carvalham. Phalhe se for a cair, erguer se deve: e ninguém tão 
cedo também deverá para a pharsa ao presente momento novir 
à secular decepscrição de uma fimnix.

Caipatraz Finnegan, da Mão Titubeante, murário dos livres, vi 
via do modo mais largo imarginável em seu cachaceso antede-
mais pra terrecados, anterior aos juízes josués nos darem núme-
ros ou Helvítico cometer deuteronomia (certo levedia ele severa-
mente brenteu a tete na banheira a fim de laver o futuro de seus 
fados, mas antes de rendirá-la ligeiro de novo, pelos mandos 
de moisés, a própria água tinha eviporado e tudo guínese havia 
tido seu êxodo, só pra te mostrar que camarada pentansjúgico 
era ele!) durante muitos estranhos anos esse homem debalde, 
cimento e edifícios no Thorpe de Toper, empilhou canturo supra 
canturo às margens dos figatos de Hassim’heassado. Tinha a 
linda pitita Annie esposinha, ele braçou a pequena criadura. Se 
quer se caibelos nas mãos, tome no seu parceiro. Com enqu-
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grasp and ivoroiled overalls which he habitacularly fondseed, like 
Haroun Childeric Eggeberth he would caligulate by multiplicables 
the alltitude and malltitude until he seesaw by neatlight of the 
liquor wheretwin ’twas born, his roundhead staple of other days 
to rise in undress maisonry upstanded (joygrantit!), a waalworth 
of a skyerscape of most eyeful hoyth entowerly, erigenating from 
next to nothing and celescalating the himals and all, hierarchi-
tectitiptitoploftical, with a burning bush abob off its baubletop 
and with larrons o’toolers clittering up and tombles a’buckets 
clottering down.

Of the first was he to bare arms and a name: Wassaily Boo-
slaeugh of Riesengeborg. His crest of huroldry, in vert with an-
cillars, troublant, argent, a hegoak, poursuivant, horrid, horned. 
His scutschum fessed, with archers strung, helio, of the second. 
Hootch is for husbandman handling his hoe. Hohohoho, Mister 
Finn, you’re going to be Mister Finnagain! Comeday morm and, 
O, you’re vine! Sendday’s eve and, ah, you’re vinegar! Hahaha-
ha, Mister Funn, you’re going to be fined again!
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ência balbuloso, mitral coco, agarrado à boa espátula e oleo-
búrneos macacãos, que sementamava habitacularmente, como 
Haroun Childeric Eggeberth ele caligulava por multiplicáveis a 
maltitude e pantitude até que viuver pela destiluz da bebida em 
quêmeos nasceu seu espetápulo redondado de outros diaspor 
vir, nualve e reta maisonaria (concedagraça!), um uaauorfe de 
um arruinaciel de uma holtura intorriemente holhível, eriginada 
a partir de quase nada e celescalando os hímals e tudo, hierar-
quitetonitiptitoplóftico, com uma sarça ardente em ripa, à coma 
de seu babilaque e com lóuros o’túlers clitiritando acima e tom-
bos a’bosckets claustroando abaixo. 

Dos primeiros foi ele a portar armas e um nome: Vassile Bier-
slef de Riensengueborgue. Seu paquife de heróltica, em verte e 
semportes, troublant, argent, um carbrão, poursuivant, cabrun-
co, cornuto. Terciado seu escruto, com arqueiros retesando, hé-
lio, da segunda. Rum é pro rústico rijecendo a ripa. Rô rô rô rô, 
Senhor Fim serás outro Finnavez! Fecunda-seira comecedinho e, 
Ó, és vinha! Evem domíngua noite e, ah, és vinagre! Rá rá rá rá, 
Gra-senhor Fam, serás finado outra vez!

Tradução: Adriano Scandolara    

Publicada, anteriormente, na revista digital Escamandro:  
http://escamandro.wordpress.com/2014/06/16/james-joyce-finnegans-wake/
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GALÁXIAS 
HAROLDO DE CAMPOS
no jornalário no horáriodiáriosemanáriomensárioanuário jornalário

moscas pousam moscas iguais e foscas feito moscas iguais e foscas feito

foscas iguais e moscas no jornalário o tododia entope como um esgoto

e desentope como um exgoto e renova mas não é outro o tododia tododiário

ostra crescendo dentro da ostra crosta fechando dentro da crosta

ovo gorando dentro do ovo e assim reitero zero com zero o mero mero

mênstruo mensário do jornalário jângal de baratas nos canais competentes

onde o tal é qual gânglio de traças nos trâmites convenientes onde o

qual é tal lama das lesmas nos anais recorrentes onde o igual é talqual

e os banais semoventes e os fecais incidentes e os fatais precedentes

mesas de aço resmas de almaço traços de lápis raspas de borracha máquinas

metralham tralhas tralham estraçalham estralham mar morto de esgoto

fossa negra onde o dia rola onde rola o diário bebdomadário onde o dia

cola os cacos iguais os nacos iguais os ábacos iguais os cálculos iguais

nesse infernalário jornalário de miúdas nugas de intrigas tricas de nicas

verrugas Il sol tace o sol cala no mictório entre bolas de nafta formol

e soda cáustica o mesmo se repete o mamutemesmo pastando ervas verdoengas

xadrez dos dias iguais de escaques iguais onde o um é o outro jornalário

necrosário mas o livro é poro mas o livro é puro mas o livro é diásporo

brilhando no monturo e o coti diano o coito diário o morto no armário

o saldo e o salário o forniculário dédalodiário mas o livro me salva me

alegra me alaga pois o livro é viagem é mensagem de aragem é plumapaisagem

é viagemviragem o livro é visagem no infernalário onde suo o salário

no abdomerdário dromerdário hebdomesmário onde nada é vário onde o

mesmo esma mesma miasma marasma manadas de mesmo em resmas paradas

em pardas maremas e raspas borracham e dátilos tralham grafam resvalam

o depois e o antes o antesdepois depois do antes o depoisantes do

depois o hojeamanhãontem o anteontem o antemanhã o trasantontem o

trasantemanhã que é hoje ou foi ontem ou depois será pois aqui é zero

cota zero a zero igual no vário feito fetos iguais e moscas feito

foscas iguais e fetos feito fatos iguais e fatos e natos e netos de

natos e o curso recursa o neto renata reneta repete a veneta dos fatos

iguais e fetos iguais e foscos iguais e moscas mas quem diz que a

viagem quem diz que a miragem quem diz que a viagem metrônomos medem

diafragmas fragmam nada se perde nada se excede a crosta descasca mas

ainda é crosta coagula e recrosta e descasca e se encrosta para novo
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en el jornalario en el horariodiariosemanariomensuarioanuario jornalario

moscas se posan moscas iguales y foscas hecho moscas iguales y foscas hecho

foscas iguales y moscas en el jornalario el cadadía a tope como un desagote

y a destope como una esclusa y se renueva pero no es otro el cadadía tododiario

ostra creciendo dentro de la ostra crosta cerrándose dentro de la crosta

huevo malográndose dentro del huevo y así reitero cero a cero el mero mero

menstruo mensuario del jornalario jangal de cucarachas en los canales competentes

donde el tal es cual ganglio de trazas en los trámites convenientes donde lo

cual es tal lama de babosas en los anales recurrentes donde lo igual es talcual

y los banales semovientes y los fecales incidentes y los fatales precedentes

mesas de acero resmas de papel oficio trazos de lápiz raspones de goma máquinas

ametrallan trallas trallan estallan estrellan mar muerto desagote de cloaca

fosa negra adonde el día sume adonde sume el diario bebdomadario adonde el día

pega las trizas iguales los trozos iguales los ábacos iguales los cálculos iguales

en ese infernalario jornalario de menudos antojos de intrigas tramoyas impertinencias

verrugas il sol tace el sol calla en el mingitorio entre bolas de naftalina formol

y soda cáustica lo mismo se repite el mamutismo pastando hierbas enverdecidas

ajedrez de los días iguales de escaques iguales donde uno u otro jornalario

necrosario pero el libro es poro pero el libro es puro pero el libro es diásporo

brillando en el basurero y lo coti diano el coito diario el muerto en el armario

el saldo y el salario el forniculario dédalodiario pero el libro me salva me

alegra me inunda pues el libro es viaje es mensaje de vahaje es plumapaisaje

es viajeviraje el libro es visaje en el infernalario donde sudo el salario

en el abdomerdario dromerdario hebdomismario donde nada es vario donde lo

mismo estima misma miasma marasma manadas de mismo en resmas paradas

en pardas maremas y raspaduras engoman y dáctilos trallan grafían resbalan

el después y el antes el antedespués después del antes el despuesantes del

después el hoymañanayer el anteayer el antemañana el trasanteayer el

trasantemañana que es hoy o fue ayer o después será pues aquí es cero

cota cero a cero igual en lo vario hecho fetos iguales y moscas hecho

foscas iguales y fetos hecho hechos iguales y hechos y natos y nietos de

natos y el curso recursa lo neto renata reneta repite la vemehencia de los hechos

iguales y fetos iguales y foscos iguales y moscas pero quién dice que el

viaje quién dice que el miraje quién dice que el viaje metrónomos miden

diafragmas fragman nada se pierde nada se excede la crosta descascara pero

aún es crosta coagula y recrosta y descascara y se encrosta para un nuevo
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esforço que assim é a ostra a ostra do esgoto onde tudo se frustra

onde o novo goracomo o ovo gora o jângal diário o servissalário em

copos diários o selfserviço da fome a crediário o diáriomensáriurinol-

estuário onde a foz é fossa o fecalvário onde a fossa é fezes tal e 

qual qual e tal talqualetal igual a igual jornaljornada ânusanuário

mênstruomensário setimesmário moscas no aquário onde suo o salário

mas a paragem mas a mensagem mas a visagem mas a viragem mas a viagem
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esfuerzo que así es la ostra la ostra de cloaca donde todo se frustra donde 

lo nuevo se malogra como el huevo malogra el jangal diario el servisalario en

vasos diarios el selfservicio del hambre a crediario el diariomensuariorinal-

estuario donde la fauce es fosa el fecalvario donde la fosa es heces tal y

cual cual y tal talcualtal igual a igual jornaljornada anoanuario

menstruomensuario setúmismario moscas en el acuario donde sudo el salario

pero el paraje pero el mensaje pero el visaje pero el viraje pero el viaje

Tradução: Reynaldo Jiménez

CAMPOS, Haroldo de. Galaxias. Tradução e notas de 
Reynaldo Jiménez. Máxico: Libros Magenta, 2011.
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FINISMUNDO: 
A ÚLTIMA VIAGEM 

HAROLDO DE CAMPOS
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... per voler veder trapassò il segno

I.

Último
Odisseu multi-
ardiloso        --- no extremo
Avernotenso limite       --- re-
propõe a viagem.
                                     Onde de Hércules
as vigilantes colunas à onda
escarmentam:      vedando mais um
passo        --- onde passar avante quer
dizer trans-
gredir a medida            as si-
gilosas siglas do Não. 
                                                Onde
a desmesura     húbris-propensa       ad-
verte:        não
ao nauta       --- Odisseu  (
branca erigindo a capitânea
cabeça ao alvo endereçada  )        pre-
medita:       trans-
passar o passo:        o impasse-
- a-ser:         enigma
resolto         (  se afinal  )  em
finas carenas
de ensafirado desdém     --- ousar.
Ousar o mais:
o além-retorno       o após: im-
previsto filame na teia de Penélope.
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      Ousar

desmemoriado de Ítaca         --- o
além-memória         --- o
revés:        Ítaca ao avesso:
a não-pacificada
vigília do guerreiro       --- no lugar
da ventura o aventuroso
deslugar         --- il folle volo.
Tentar o não tentado         ---
expatriado esconjuro aos deuses-lares.
                                                                                  Re-
incidir na partida.         Ousar       ---
húbris-propulso       --- o mar
atrás do mar.         O ínvio-obscuro
caos pelaginoso
até onde se esconde a proibida
geografia do Éden --- Paradiso
terreno:        o umbráculo interdito:
a lucarna:         por ali
istmo           extremo ínsula
se tem acesso ao céu
terrestre:            ao transfinito.

                                                           Odisseu senescendo
rechaça a pervasiva           --- capitoso
regaço de Penélope           ---
consolação da paz.             Quilha nas ondas
sulca mais uma vez             (   qual nunca antes   )
o irado
espelho de Poséidon:          o cor-de-vinho
coração do maroceano.
                                           Destino:          o desatino
o não-mapeado
Finismundo:          ali
onde começa a infranqueada
fronteira do extracéu.

                                            Assim:
partir o lacre ao proibido:           des-
virginar o véu.               Lance
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dos lances.             Irremissa
missão voraginosa. 
                                                    Ele foi          ---
Odisseu.
                     Não conta a lenda antiga
do Polúmetis o fado demasiado.
                                                         Ou se conta
desvaira variando:        infinda o fim.

Odisseu foi.          Perdeu os companheiros.
À beira-vista
da ínsula ansiada         --- vendo já
o alcançável Éden ao quase
toque da mão:       os deuses conspiraram.
O céu suscita os escarcéus do arcano.
A nave repelida
abisma-se                soprada de destino.

Odisseu não aporta.

Efêmeros sinais no torvelinho
acusam-lhe o naufrágio           ---
instam        mas declinam
sossobrados no instante.
                                         Água só.        Rasuras.
E o fado esfaimando.           Última 

thánatos eks halós
morte que provém do mar salino

húbris.
                                 Odisseu senescente
da glória recusou a pompa fúnebre.
Só um sulco
cicatriza no peito de Poséidon.
Clausurou-se o ponto.      O redondo
oceano ressona taciturno.
Serena agora o canto convulsivo
o doceamargo pranto das sereias
(  ultrassom incaptado a ouvido humano  ).
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...ma l’un di voi dica
dove per lui perduto a morir gisse

2.

Urbano Ulisses
sobrevivido ao mito 
(  eu e Você         meu hipo-
côndrico crítico
leitor  )             --- civil
factótum          ( polúmetis? )
do acaso computadorizado.           Teu
epitáfio?           Margem de erro:          traço
mínimo digitado
e à pressa cancelado
no líquido cristal verdefluente.
                                                                 Périplo?
Não há.       Vigiam-te os semáforos.
Teu fogo prometéico se resume
à cabeça de um fósforo               --- Lúcifer
portátil            e/ou
ninharia flamífera.
                                         Capitula
( cabeça fria )
tua húbris.      Nem sinal
de sereias. 
Penúltima             --- é o máximo a que aspira
tua penúria de última
Tule.      Um postal do Éden
com isso te contentas.

Açuladas sirenes
cortam teu coração cotidiano.
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FINISMUNDO: EL ÚLTIMO VIAJE 
 
                   —per voler veder trapassò il segno

1.

Último
Odiseo multi-
astuto        — en el extremo
límite Avernotenso          — re-
propone el viaje.

             Donde de Hércules
las vigilantes columnas a la onda
escarmientan:      vedando un 
paso más     — donde adelantarse quiere
decir trans-
gredir la medida           las si-
gilosas siglas del No.

            Donde
la desmesura      húbris-propensa          ad-
vierte:           no
al nauta              — Odiseo (
blanca erigiendo la capitánea
cabeza al blanco dirigida )             pre-
medita:       tras-
pasar el paso:         el impasse-
-a-ser:       enigma
resuelto       ( si al final )  en
finas cariátides
de enzafirado desdén       — osar.
Osar el más:
el ultraretorno      el después: im-
prevista fibra en la tela de Penélope.

             Osar
desmemoriado de Ítaca       — la
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ultramemoria         — el
revés:      Ítaca al reverso:
la no-pacificada
vigilia del guerrero          — en lugar
de la ventura el aventurado
deslugar          — il folle volo.
Tentar lo no tentado           —
expatriado esconjuro a los dioses-lares.

       Re-
incidir en la partida.         Osar    —
húbris-propulso           — el mar
atrás del mar.            El inviable-obscuro
caos pelaginoso
hasta donde se esconde la prohibida
geografía del Edén  —  Paradiso
terreno:       el umbráculo interdicto:
la lucarna:        por allí
istmo         extremo ínsula
si tiene acceso al cielo
terrestre:       al transfinito.

           Odiseo envejeciendo
rechaza el persistente     — capitoso*
regazo de Penélope         —
consuelo de paz.             Quilla en las ondas
surca otra vez                   ( cual nunca antes )
el irado
espejo de Poseidón:        el borravino
corazón del marocéano.
                        Destino:      el desatino
el no-mapeado
Finismundo:             allí
donde comienza la infranqueada
frontera del extracielo.

                     Así:
partir el lacre a lo prohibido:           des-
virgar el velo.                 Lance
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de los lances.    Irremisa
misión voraginosa.

          Él fue     —
Odiseo.
                       No cuenta la leyenda antigua
de Polúmetis el fado demasiado.
            O si cuenta
desvaría variando:      infina el fin.

Odiseo fue.       Perdió los compañeros.
A la vera-vista
de la ínsula ansiada           — viendo ya
el alcanzable Edén al casi
toque de la mano:    los dioses conspiraron.
El cielo suscita los escarceos del arcano.
La nave repelida
abísmase              soplada de destino.
                                      
    Odiseo no aporta.
Efímeras señales en torbellino
le anuncian el naufragio       —
instan        mas declinan
zozobradas al instante.

            Sólo agua.       Rasuras.
Y el fado hambreando.          Última

                   thánatos eks halós
          muerte que proviene del mar salino

húbris.

    Odiseo envejecido
de la gloria recusó la pompa fúnebre.
Sólo un surco
cicatriza el pecho de Poseidón.
Se clausuró el ponto.         El redondo
océano resuena taciturno.
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Serena ahora el canto convulsivo
el dulceamargo planto de las sirenas
( ultrasonido incaptado al oído humano ).

   …ma l’un di voi dica
   dove per lui perduto a morir gisse

2.

Urbano Ulises
sobrevivido al mito
( yo y Tú       mi hipo-
condríaco crítico
lector )          — civil
factotum          ( ¿polúmetis? )
del acaso computarizado.         ¿Tu
epitafio?        Margen de error:           trazo
mínimo digitado
y a la ligera cancelado
en el líquido cristal verdeafluente.

        ¿Periplo?
No hay.          Te vigilan los semáforos.
Tu fuego prometeico se resume
a la cabeza de un fósforo      — Lucifer
portátil        y/o
niñería flamígera.

    Capitula
( cabeza fría )
tu húbris.                             Ni señal
de ninfas marinas.
Penúltima                            —  es lo máximo a que aspira
tu penuria de última
Thule.     Una postal del Edén
con eso te contentas.
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Azuladas sirenas
cortan tu corazón cotidiano.

* Incluido em: Haroldo de Campos, Hambre de forma, Antología 
poética bilingüe, Edição de Andrés Fisher, Veintisiete Letras, Madrid, 
2009. (Inclui traduções de Gonzalo Aguilar, Roberto Echavarren, 
Daniel García Helder, Eduardo Milán, Marcelo Pellegrini, Néstor 
Perlongher e o próprio Fisher, além de outras de RJ.)  

Tradução de Reynaldo Jiménez

CAMPOS, Haroldo. Finismundo: a última 
viagem. Ouro Preto: Tipografia do Fundo 
de Ouro Preto, 1990.
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O JOVEM 
AUGUSTO

LUCIO AGRA



77

“…experimenting is being young,”
(Erykah Badu)

a Alberto Marsicano, in memoriam

Aviso que neste artigo não se repete o 
esforço que empreendi em outro texto 
meu, com título “De não em não, o 
‘eco no escuro’”, publicado no volume 
Sobre Augusto de Campos (2004), pela 
7 Letras e Casa de Rui Barbosa, com 
organização a cargo de Flora Süssekind e 
Julio Castañon Guimarães (SUSSEKIND e 
GUIMARÃES, 2004). Aquele livro também 
fazia conexão com uma bela mostra de 
trabalhos de Augusto na veneranda Casa, 
nesse passo transformada em local de 
expressão do experimental, pelas mãos 
dos mesmos organizadores, em momento 
brilhante poucas vezes equiparado na 
própria cidade-mãe-madrasta implacável 
que é São Paulo. 

Aqui eu queria praticar um tom diverso, 
que por vezes chamo de memória afetiva, 
de um lado mais distante da sistemática 
de um texto que reúne datas e dados, de 
outro mais próximo da co-existência viva 
que tenho tido a sorte de ter com a figura 
absolutamente singular de Augusto. 

Auto-ironicamente (este um primeiro 
traço que poderíamos flagrar em toda a 
sua poética) assinala no seu “Bestiário 
para Fagote e Esôfago” (1955) “e/esta/a/
cate/goria oficial/do/vate/a/quem como 
é justo/se esbate/– assim que se mate 
–/o augusto/busto” (CAMPOS, 2001:89) 
A imagem de um “augusto busto” não 
combina com o autor do poema e parece 
referir um eu lírico que se deseja expurgar 
completamente. Augusto, anti-busto.



78

Quando telefonei para ele pela primeira 
vez, atendeu imediatamente. Julguei, pela 
voz, que falava com um de seus filhos. 
Seu jeito de falar, ainda hoje, tem uma jo-
vialidade impressionante. Assinalo aqui o 
jovem Augusto. Ao invés do artista distan-
te, imerso na formalidade, um homem co-
mum, “qualquer um”. “Não sou Ninguém. 
Quem é você?/ Ninguém – Também?”.a

Arnaldo Antunes (re)feriu o iê-iê-iê,  faz 
algum tempo. E outro dia Alberto Marsicano 
lembrou, no Facebook, de uma cena muito 
divertida de um filme de Roberto Carlos, 
que antecipa o show dos Beatles no ter-
raço de um prédio. Aquela imagem da Jo-
vem Guarda também pode dizer muito da 
visão avançada de Augusto. Nem o iê-iê-iê 
é velho nem a velha Jovem Guarda encer-
rou seu poder de surpresa.b

Nada de nostalgia barata. Eu conheço jo-
vens bem jovens que vibram com Lou Reed, 
com Nirvana, Smashing Pumpkins e Augusto. 
Com Chico Science, mashups e Augusto. 

Uma das virtudes da “neovanguarda” 
(termo usado por vários autores, dentre 
eles Charles Perrone e Gonzalo Aguilar) 
poesia concreta é que esta serviu de in-
sumo para vários movimentos artísticos 
pós-vanguardas (como o Tropicalismo). 
Pois Augusto no meio disso é isso ao cubo.

Que se veja os seus primorosos textos 
recentes, saídos nos guetos internéticos, 
assinalando seu entusiasmo por Erykah 
Badu, Lily Allen ou Amy Winehouse. Não 
pensem que ele não está ligado. 
Quero falar desse Augusto, cuja mais per-

feita tradução, no sentido que me inte-
ressa aqui, é a versão do “grasshoper” de 
cummings com “g-a-f-a-n-h-o-t-o”, com-
posta por Cid Campos e com ele gravada 
no poesia é risco. Eu desconheço quem 
tenha conseguido funkear cummings e 
Augusto e Cid conseguiram. Quero falar 
desse rock’n’roll da poesia. Quiseram com 
o designativo denegrir a imagem do mo-
vimento. Hoje ele só o engrandece. Era 
isso mesmo. 

Quero falar da busca de fazer “poesia por 
quaisquer meios que se fizerem necessá-
rios’’ (PERRONE, 2004:215). Laser, fax, 
videotexto, boite en valise duchampiana, 
cd, web. Augusto é autor de vários dos 
flashs, do seu site. Autor da forma técnica 
e não apenas da estética dos conteúdos. 
Não esqueço quando ele me mostrou um 
dia, na sua casa, antes de 94, quando po-
esia é risco veio à tona, a capa que ele já 
fizera com toda a diagramação. Trabalho 
nenhum para a gravadora. Augusto desig-
ner e Augusto compositor. Quem tem tan-
to luxo nas mãos?

QUERO FALAR DESSE 
ROCK’N’ROLL DA POESIA. 

QUISERAM COM O DESIGNATIVO 
DENEGRIR A IMAGEM DO 

MOVIMENTO. HOJE ELE SÓ O 
ENGRANDECE. 

ERA ISSO MESMO.
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Essa é a atitude intermídia que Perrone co-
menta em seu texto e que se verifica nos 
“Ex-poemas”, exposição portátil, textos 
tão “espaciais” e tão próximos da forma 
ancestral do imprimir. E ainda, ao mesmo 
tempo, aludindo aos siderais (“onde quer 
que você esteja”), poemas pulsando no 
negro da tinta, no branco do papel. 

“Ciberespaço tropical”. Também não esque-
ço a visita de Chris Funkhouser, amigo-par-
ceiro dos Estados Unidos que veio ver Au-
gusto em seu ap. nas Perdizes e disse: “esse 
cara é um dos maiores gênios vivos do pla-
neta”. Chris, que é fã do Brasil (o sobreno-
me já engloba dois gêneros musicais), é fã 
também de Augusto e tenta me convencer, 
quando desanimo sob o peso-massacre da 
“calota megalopolitana” (Décio Pignatari) de 
São Paulo, que é daqui que vem algo novo 
para o mundo. Se penso em Augusto, é sim.

Tenho sempre trabalhado com uma pro-
dução de performance que junta poesia e 
música. Minha dívida com Augusto a esse 
respeito é total. Não se fala desse seu as-
pecto, igualmente jovial, a sua disposição 
performática. Procurem na rede alguns 
filmetes do Wooster Group, de Spalding 
Gray, procurem saber o que rola nas noi-
tes de Chicago, o Slam, o Spoken Word. 
Augusto fez incontáveis vezes o “Poesia é 
risco”, performance multimídia com seus 
parceiros Cid Campos e Walter Silveira. 
Subir no palco, passar o som, tomar cui-
dado para não dar chabu (expressão que 
ouvi do próprio Augusto). Essa performan-
ce já rodou mundo (e continua rodando) e 
sempre configura-se um renovado impacto 
na presença do corpo do homem idoso –  

HÁ UM GRANDE NÚMERO DE 
ARTISTAS PERFORMÁTICOS QUE 

TRABALHAM NA FRONTEIRA 
DA EMISSÃO DA PALAVRA EM 

DIVERSOS MEIOS. ENTRETANTO, 
A TRADIÇÃO MODERNA 

BRASILEIRA APLASTROU A 
PERFORMANCE POÉTICA EM UM 
NIMBO PARNASIANO QUE ATÉ 

HOJE ASSOMBRA A MAIS 
SIMPLES DAS LEITURAS. VÃO 
VER OS SARAUS DE POESIA. 
PARECE UM RESSUSCITAR 

DE MÚMIAS. AUGUSTO, 
DESDE SEMPRE, FEZ OUTRAS 
LEITURAS, POR CONSCIÊNCIA 

AGUDA DO ASPECTO DA 
PERFORMANCE: A ELABORAÇÃO 

DE UM ACONTECIMENTO NO 
TEMPO-ESPAÇO, DIANTE DE 

UMA PLATEIA, PROCURANDO 
MULTIPLICAR SENTIDOS.

muito jovem – em cena, com projeções 
fustigando seu rosto, a interpretar, can-
to-falando, com Cid, o “Barco Bêbado” de 
Rimbaud, o ‘‘Gafanhoto’’, já citado, o “com 
som” e vários outros. 



80

A linhagem de Augusto, na performan-
ce, é a dos artistas da voz em presença, 
como quis e assim estabeleceu Paul Zumthor 
no seu Performance, recepção e leitura 
(ZUMTHOR, 2007). Com diferenças ob-
viamente marcantes, a mesma estirpe 
pode incluir de Guillermo Gómez-Peña a 
Laurie Anderson, de Jaap Blonk a Joseph 
Beuys, de Eugene Jolas a Teophile Meyer, 
de Helmut Heissenbütel a Jonathan Meese, 
e dentre todos, acima de todos, de João a 
John Cage. Mesmo se consideramos a di-
ferente linhagem de Isou a Filiou e a Hen-
ri Chopin ou Dieter Schnebel, familiarida-
des e diferenças, mas, ao mesmo tempo, 
fontes que têm “algum nível de vínculo”. 

Há um grande número de artistas per-
formáticos que trabalham na fronteira da 
emissão da palavra em diversos meios. 
Entretanto, a tradição moderna brasileira 
aplastrou a performance poética em um 
nimbo parnasiano que até hoje assombra 
a mais simples das leituras. Vão ver os 
saraus de poesia. Parece um ressuscitar 
de múmias. Augusto, desde sempre, fez 
outras leituras, por consciência aguda do 
aspecto da performance: a elaboração 
de um acontecimento no tempo-espaço, 
diante de uma plateia, procurando multi-
plicar sentidos. Uma consciência constru-
tiva que se vê também em todos os outros 
artistas citados, mesmo quando são fu-
riosamente desconstrutivistas.

Ouver. A outra forma de dizer o antigo 
verbivocovisual joyceano. Augusto sabe 
que o mundo da tecnologia móvel, dos 
clips, dos “luminosos ou filmletras” está 
aí. Nessa perspectiva, também não co-

nheço estudos que busquem aproximar 
a sua obra do cinema. A recente Ocupa-
ção Rogério Sganzerla no Itaú Cultural e 
a renovada exibição de O bandido da luz 
vermelha evocam os luminosos de notícias 
que existiam no centro de São Paulo. Num 
desses, provavelmente aquele sobre o Es-
tadão (hoje reconduzido à condição de Ho-
tel) filmaram-se os letreiros (letreiro em 
letreiro) da produção seminal de Sganzerla. 

Quando Tata Amaral fez o seu curta “poe-
macidade” (1986) também foram escolhi-
dos esses letreiros para o texto de mes-
mo título. Eu mesmo vi, me recordo, nas 
primeiras ocasiões que vim a São Paulo, 
no Vale do Anhangabaú, no topo de um 
prédio, havia um outro luminoso que nos 
anos 80 passava, vez por outra, poemas 
(do Augusto, do Plaza, etc)c. Essa cena 
sempre me volta quando olho o leiaute de 
“O quasar” (1975). Era bem assim mes-
mo, no alto daquele prediozinho que ain-
da está lá. Não era um calçadão, vc tinha 
de parar e esperar o semáforo de pedes-
tres abrir. Inevitavelmente olhava para 
cima (aquela coisa monumental que ain-

UM TRABALHO DE ALUNOS 
DE ESCOLA PÚBLICA QUE 

RECRIAM PERFORMATICAMENTE 
O POEMA “PÓS-TUDO” – 

SEM QUERER ABAFAR NINGUÉM, 
FOI A MELHOR CRÍTICA QUE 

RECEBEU ‘THAT GODDAMN POEM’

(AUGUSTO DE CAMPOS)
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da está lá) e via as notícias, os poemas, 
etc. Os Truisms e os Inflamatory Essays 
(Truísmos e Ensaios inflamantes) da ame-
ricana Jenny Holzer datam de 1977 em 
dianted, o que coloca o experimento de 
Sganzerla em uma condição antecipado-
ra, realizada aqui por Augusto em quase 
simultaneidade com experimentos seme-
lhantes no exterior.

Quando se produziram, já nos anos 90, 
os lasers na Paulista, era um eco daquilo. 
Aliás, Augusto é, provavelmente, do trio 
concretista, o que mais fez poemas em 
formatos outdoor, descendo do muro ao 
chão, em letras grandes, como o próprio 
“Bestiário”. Quem conseguir ver o núme-
ro da revista Código em homenagem ao 
poeta (SOUZA, 1981), encontrará esses 
experimentos. Poemas em acrílico, pla-
cas, colunas de aço, formatos que fazem 
lembrar a observação de Mallarmé quan-
to à diferença de uma letra de corpo 14 
ou de 14 metros. Os experimentos são de 
meados dos anos 70 e amplificam, senão 
pelo menos dialogam com, a proposta ar-
tística de uma Barbara Kruger. Esta, com 
clara influência da monumentalidade de 
alguns experimentos das vanguardas rus-
sas, com particular menção aos projetos 
expositivos de El Lissitzky, irá, entretan-
to, lançar-se ao espaço bem mais tarde. 

A vantagem, no caso de Augusto, é a va-
riabilidade do leiaute, o que quase não se 
passa com Kruger, a ponto desta fixar-se 
em uma tipologia que é sua, por assim 
dizer, marca registrada. No primeiro se-
mestre deste ano (2010), o Instituto Mo-
reira Salles, no Rio, que resgatou o traba-
lho do editor da Código, Erthos Albino de 
Souza, apresentava mais alguns registros 
fotográficos destas “instalações poéticas”.

Textos em uma tela muito grande (o que, 
no cinema, converte-se em motion de-
sign) aparecem como se a própria natu-
reza intimista deles fosse traída por um 
sentido de grandeza e impacto difícil de 
traduzir. As letras ganham corpo. Isso 
ajuda a desfazer, também, as emanações 
– igualmente intimistas – das facilidades 
do ego-poetismo. Como diz muito bem 
Charles Perrone, no texto já citado, os 
poemas “questionam, elidem ou limitam o 
eu (poético) enquanto revivem temas ‘lí-
ricos’” (PERRONE, 2004:216). Trata-se de 
um paradoxo, como nota este autor, que 
percorre toda a obra de Augusto, marca-
da por uma intensidade lírica e um cálculo 
de precisão total. Ao mesmo tempo digo 
sempre aos meus alunos que se assustam 
com um suposto “proto-tecnicismo” de 
“poetamenos” (1953), pranchas em cores 
diferentes, feitas pré-offset, com carbo-
nos coloridos, digo a eles que são poemas 
de amor. A tradução de “Elegia: indo para 
o leito” de Donne é poesia de amor. Augus-
to é o único tradutor que se debruçou sobre 
o Pro Eto (Sobre isto, 1923) de Maiakovski, 
monumental poema de amor, dedicado à 
musa Lilia Brik. E Augusto é fã de Lupicínio, 
que fala de amor como ninguém.  Sem fa-

AS LETRAS GANHAM CORPO. 
ISSO AJUDA A DESFAZER, 

TAMBÉM, AS EMANAÇÕES – 
IGUALMENTE INTIMISTAS – DAS 
FACILIDADES DO EGO-POETISMO.
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zer a “gordura bovina” derramar “ternura 
no dorso” como ironizou Kurt Schwitters 
no seu montagístico “Anaflor” (tradução 
de Haroldo de Campos). Quem sabe fazer 
isso? Augusto é um que sabe.

Bem observa Antônio Risério no editorial 
da já referida Código número 5: “Seus 
dois grandes temas: a poesia e o amor. 
Metapoesia crítico-amorosa (...) Ideogra-
fia lírico-sexual na colorida coreografia 
verbal do Poetamenos. Solange Sohl, Ly-
gia, etc., na cama ou ses vezer: pulsar: 
paixão. Mais o acaso, a ironia, a angústia, 
a crítica social.” (RISÉRIO, 1981)

Cole Porter era outro que sabia. A quem 
também recorre o poeta paulista. Como 
o faz com os “irmãos germanos”, os ex-
pressionistas alemães. August, o outro, 
Stramm. Poderia soar esquisito? Não tem 
“enrosco”, as últimas traduções dele bus-
cam a poética da recusa, não apenas o afi-
namento formal, mas a política de um tex-
to que se ponha a tarefa de contrariar.  

Nem o derramamento da poética amorosa 
facilitada nem o afastamento de uma éti-
ca da estética. “Por que poesia em tem-
pos de pobreza?” Augusto sempre reitera 
a pergunta de Hölderlin. Textos “não dis-
cursivos mas bem significantes” (PERRO-
NE, 2004:216) Um ethos incontornável.

Despoesia, Não-poemas. Sem manhas. 
Quem não quer arriscar e enfrentar o di-
fícil, que não compre a briga. Pois é raro 
mesmo. Desde que conheço Augusto ele 
sempre se queixa do pouco espaço dado à 
cultura e, particularmente, à poesia. Mas 

não fica se lamentando, batalha e faz. 
Muitas vezes sozinho. Tenacidade jovial.

Nas suas apresentações públicas é sempre 
a rapaziada que se aproxima. Ele funcio-
na, na poesia, como o ídolo do rock. Tem 
fãs, sem fã clube. E sempre essa trupe se 
renova. Assim tem sido todas as vezes que 
pude presenciar suas performances.

Numa delas, nos idos de 2003, na Casa 
da Palavra de Santo André, com Ronaldo 
Azeredo vivo e presente entre nós, es-
tudei cada um de seus movimentos para 
tentar aprender como atravessar aque-
la selva de fios, engenhocas, conectores 
etc. Foi uma das ocasiões em que pude 
contar com ele como espectador atento. 
Apresentamo-nos no mesmo ciclo – Arte 
e Tecnologia – , criado por Marcos Azevedo 
e Cid Campos, evento que anos depois 
veio a se realizar no CCBB de São Pau-
lo. Tratados como colegas, um jovem de 
setenta anos e um – a essa altura, ainda, 
inexperto embora já maduro – cara de 43 
que eu era. 

DESPOESIA, NÃO-POEMAS. 
SEM MANHAS. 

QUEM NÃO QUER 
ARRISCAR E ENFRENTAR 

O DIFÍCIL, QUE NÃO 
COMPRE A BRIGA. POIS É 

RARO MESMO. 
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Aprendo com Augusto a juventude. Ele, 
que lembra as passagens de outros in-
ventores como a de Satie ironizando 
aqueles que lhe prognosticavam um en-
caretamento aos 50 anos. Ou de Cocteau 
ou Cagee sobre a vaia, sugerindo a pre-
ferência por ela. Ainda tenho o peque-
no exemplar em xerox do “Não” (1990). 
Chacal, quando viu, babou (outro jovem 
que conheço e que é fã de carteirinha). 
Um simples gesto, num formato tão mí-
nimo. Como “colidouescapo”, também um 
pouco por aí, embora mais sofisticado. E 
isso vai até o bólide (para usar a ideia de 
Hélio Oiticica) que é a Caixa Preta (com 
Júlio Plaza). Continua grande poesia per-
manecendo novidade. 
 
Pressente-se isto no seu super irônico 
“oooi galera”, no site da revista Erratica 
(http://www.erratica.com.br/opus/95/
index.html) (“tvgrama 3”) que pare-
ce relativizar o diagnóstico pessimista 
(tudo já era/não há quem escape). Isto 
se prova no “tvgrama 4” (http://www.
erratica.com.br/opus/98/index.html) no 
qual “tudo” já “existe para acabar em You 
Tube”.  Os tudos como exemplo da an-
gústia extrema: “tudo existe/para acabar 
em tv” (tvgrama 1, 1988);  “quis/mudar 
tudo/mudei tudo/agorapóstudo/extudo/
mudo” (pós-tudo, 1984) “tudo está dito/
nada é perdido” (tudo está dito, 1974). 
Quantas vezes se disse que Augusto disse 
tudo? Quantas será preciso dizer ainda?
 
No blog modo de usar, os youtubizados 
poemas de Augusto são seguidos por co-
mentários como: “Os editores da Modo de 
Usar & Co. sentem-se entre estes jovens 

poetas fascinados por obra tão frutífera, 
barulhenta.” (http://revistamododeusar.
blogspot.com/2009/01/augusto-de-cam-
pos.html). Não é juízo isolado. Que se 
veja porque essas avaliações surgem, 
por exemplo, no recente “Statue of Vic-
tory – profilograma”, na  Erratica (http://
www.erratica.com.br/opus/86/nota.html 
) composto junto com o poema-sem-pa-
lavras “A estátua da Vitória”. Que se ouça 
o “Hino Amerykhano à vitória” e se veja 
seu texto “Black on Black White on Whi-
te” publicado em abril de 2009 no portal 
Cronópios cuja epígrafe é de Lauryn Hill. 
Lá se lê: “Jovens Brittish “soul sista`s”, 
intuitivo-iliteratas, juvenilyrics, cantam o 
amor, tudo bem. Alguma coisa mais para 
cantar?” (CAMPOS, 2009). E depois di-
gam que não. Não disse? 
Vão vendo. Ele presta atenção em tudo e toda 
esta série de textos no Cronópios testemunha 
isso. Traduz graficamente um obscuro Cyro 
Pimentel, cita direto do Youtube os vídeos 
de Joss Stone (junto com Schoenberg). 

Envelhecendo com graça, Augusto, do 
alto de seus agora mais de 80. Vocês já 
leram “Chanc(g)e Wor(l)ds” na Errática 
(http://www.erratica.com.br/opus/56/
index.html)? Então ouvejam: “mudem o 
mundo mudo. São só dados”. 

Por isso faço minha, nesse texto, a epí-
grafe que orna “Cruzadas, cruzamentos e 
encruzilhadas” no Cronópios de 5 de ja-
neiro de 2009  e cito, do mesmo texto, 
essa passagem lapidar, uma lição:

nunca fiz diferença entre eruditos e não-
-eruditos. Sou fã de Machaut e Missy 
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Eliott. De Erik Satie e Erykah Badu. No 
fundo, as duas vias se imbricam na mi-
nha mente e sempre caminharam parale-
lo-interceptantes, valendo a terminologia 
apenas como qualificadora de gêneros e 
linguagens. As duas oitavas de Billie Holi-
day e as macrooitavas microtonais e gu-
turais de Janis Joplin sobrelevam as qua-
tro oitavas da esplêndida soprano negra 
Barbara Hendricks (não Hendrix), quando 
cantam “Summertime”. Barbara é bárba-
ra, mas poderia ser substituída por ou-
tras grandes damas do canto lírico sem 
maior dano. Billie e Janis têm “duende”. 
Como a extraordinária “canta´ora” Niña 
de los Peines, a quem Garcia Lorca as-
sim qualificou, quando a presenciou, cer-
ta vez, cantando: “sem voz, sem alento, 
sem matizes, com a garganta abrasada, 
mas… com duende.” Id est: com “soul”. 
Desempostadas, são mais espontâneas, 
pessoais e livres. Insubstituíveis. O solu-
ço do “soul” derruba prateleiras e partitu-
ras.(CAMPOS, 2009a)

Longo mas imprescindível. Não separar 
erudito e não erudito é coisa do agora, 
embora para gente como Augusto, já role 
há muito tempo. Billie e Janis ecoam um 
título que não tem que ver com a história, 
mas tentando puxar a idéia, quase-con-
ceito, de uma voz “com duende”.

Mais adiante, antes de citar um vídeo, lin-
cado diretamente no texto, ele observa:

As grandes cantoras não precisam de 
malhação “artística” nem de aeróbica 
erótica. Basta uma flor no cabelo. Música e 
não músculos. E se a música pede dança ou 

corpo, não dançam a sua plástica. Dançam 
e pulsam o coração da música. Tina. Janis. 
Badu. Amy. Joss. James Brown para 
Joss Stone: — ScrEEEEEEEEEEEEEEEEam, 
Josshhh!!! (CAMPOS, 2009a)

E veja que seu mestre, John Cage, a vida 
toda, fez música que Cunningham não 
dançava junto. Isto é, dançava ao mes-
mo tempo, sem acompanhar. Mas a dança 
é uma pulsação no coração da música. É 
meio como o que descreve na sua versão 
do episódio de aprendizado de Cage, ten-
do aulas com Schoenberg que 

Em 1935, aceitou dar aulas gratuitas a 
um paupérrimo John Cage, que chegara a 
sustentar-se como jardineiro e lavador de 
pratos, sob a condição de que dedicasse 
a sua vida à música. Cage cumpriu. Ao 
contrário de Gershwin, não era rico nem 
famoso. E não tinha nenhuma vocação 
para a harmonia, para desgosto do severo 
professor… (CAMPOS, 2009a)

“São temas e autores que — volto a 
acentuar — sempre estiveram entrelaça-
dos em minha cabeça-coração.” (idem)f 
Às vezes ele também se pergunta sobre 
quem é, certamente. “Já me defini como 
um vagabundo radical da música” (entre-
vista em SOUZA, 1981) 
 
Quando a polêmica sobre seu “pós tudo” 
se instalou ainda não havia o que recen-
temente, em entrevista, considerou sua 
mais perfeita crítica (http://www.ubern.org.
br/canal.php?codigo=508): “Sem querer 
abafar ninguém, foi a melhor crítica que 
recebeu ‘that goddamn poem’”. Quem 
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quiser que veja a intensidade com a qual 
quando e onde isso vai parar: http://www.
youtube.com/watch?v=7mamaqZUaZQ 
(já me encontro na mesma situação de 
que ele reclamou certa vez: que pena que 
esse texto está em papel...). Trata-se de 
um trabalho de alunos de escola pública 
que recriam performaticamente o poema 
“pós-tudo”.g

Antes de existir tudo, existiu um rei me-
nos o reino. Um poetamenos. O livro de 
estreia de Augusto, muito jovem, reunia 
poemas de 48 a 51. Em 53, o salto nas 
placas com letras coloridas. Augusto vi-
veu intensamente a ruptura rumo à tran-
sição que fugia da esfera de influência do 
Clube de Poesia e dos neoparnasianos de 
45. Como observou Risério, “correu por 
fora”. Um ano depois, o trio, dois irmãos 
e um terceiro, inventam noigandres. A fa-
mosa palavra cujo significado mais prová-
vel seria “olor contra o tédio” segundo a 
sugestão de Emil Lévi, reportada em 1971 
por Hugh Kenner. (RISÉRIO, 1986). Noi-
gandres assinala um jovem Augusto que 
ainda se move na clausura dos versos tra-
dicionais mas muito rápido dela se liber-
ta. Em Os sentidos sentidos (1951-52) há 
um progressivo desmontar da sintaxe po-
ética que vai avançando da “Malva Melan-
colia” do início até “O poeta ex pulmões” 
(um ex-poeta? Um poetamenos) que já 
anuncia em passagens como “por/um/
cal/inho/no seu/meu deu/dia/s dedo” que 
avança até as interjeições amorosas “ah 
ah oh ah oh ar/amameameambos”  que 
explode, já no poetamenos em “irmãum/
gemeoutrem/cimaeu/baixela/ecoraçam-
bos”  e “dias dias dias/sem uma/linha”. 

Percebe-se nitidamente que o poeta está 
lapidando o diamante que atinge o alvo 
certeiro quando a lírica se confunde em 
meio à “melodiadetimbres” sugerida por 
Anton Webern.

No curto período de uns três anos Augus-
to afiou sua lâmina e aperfeiçoou os cor-
tes que iriam marcar seus poemas a par-
tir de então. Seria esse o segredo do seu 
“juvenilyrics”? Talvez. Cinquenta anos 
depois, em um poema de 2000, parte de 
sua série que homenageia os amigos pin-
tores do manifesto “ruptura”, os concre-
tos de São Paulo, assim se refere à obra 
de Judith Lauand (os outros, todos ho-
mens serão “charoux”, 1996, “maurício” 
(nogueira lima), 1996” (CAMPOS, 2003: 
74 a 79) e “fiaminghi”, 1985, “geraldo” 
(de barros) 1986, “fejer” (kasimir) 1993 
(CAMPOS, 1994:78 a 87)). Diz o poema: 
“ressus/citaas/russas//judith//pintor/
asgont/charov//apopov/arozan/ovaste//
panova/todasa/snovas/lauand/andand/
oparao/futuro” (CAMPOS, 2003:78/79). 
O corte que, feito de pedaços de palavras 
cria outras, sugere com “snovas” quase o 
nome dos ateliês russos de pintura mo-
derna (SVOMAS) que depois se fundiriam 
na famosa Bauhaus russa, a Vkhutemas. 
Aí o poema chega a exalar sonoridades 
da outra língua da qual retira  as “novas” 
artistas do início do século soviético. A 
alusão é também interessante pois coloca 
Lauand no mesmo patamar da miríade de 
extraordinárias artistas mulheres que po-
voam toda a história desse período. 

A revista Código 5, à qual me referi por 
diversas vezes, estampa, na sua página 
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final, um logotipo. É o presente de Erthos 
para Augusto, nos seus 50 anos. Várias 
outras homenagens estão espalhadas pela 
revista (de sua esposa, de seus filhos, dos 
amigos próximos). Mas essa tem dois sen-
tidos especiais: o primeiro, o de ser uma 
retribuição ao outro poema-logo (“código”, 
uma “enigmagem” de 1973). O “logotipo 
para Augusto” vem na face final do núme-
ro que se inicia com o logo (poema) da re-
vista. Próximos em suas buscas, sabe-se 
o quanto Erthos era amigo dos concretis-
tas e em particular de Augusto. O segundo 
sentido, liga-se à lembrança de um episó-
dio bem atual, naquela mesma exposição 
do Instituto Moreira Sales, do Rio, no pri-
meiro semestre de 2010.  

A apresentação da mostra, um texto do 
Augusto, reproduzido em corpo ampliado, 
em uma das paredes, conta uma história 
de arrepiar: 

Pignatari lembra que Erthos se atormen-
tava com o fato de não ter chegado a de-
cifrar o significado da palavra “stsioei”, 
que aparecia num verso do “Tatuturema” 
do Guesa de Sousândrade: “Stsioei, rei 
das flores.” (Estrofe 52). Transformou-a 
numa espécie de totem-tabu vocabular 
que exorcizou num “poesigno”, por sua 
vez convertido em logomarca de seu pró-
prio nome. Quis o destino que me coubes-
se decifrá-la, a partir de uma viagem pela 
internet. Ao trabalhar num prefácio para 
a nova edição de O Guesa (Annablume, 
selo Demônio Negro, 2009) deparei- me 
no Google com uma cópia da edição ori-
ginal da enciclopédia francesa L’Univers 
(1837), onde se encontra o capitulo “Bré-

sil”, de Ferdinand Denis, uma das fontes 
informativas de Sousândrade. 
Quando percorria os seus textos sobre a 
flora e a fauna da Amazônia, à procura 
de alguma referência que me pudesse ser 
útil, bati os olhos nesta frase: “Os índios 
de diversas partes da América o chama-
ram de stsioei, o pequeno rei das flores. 
Os portugueses lhe deram o nome poéti-
co de beija-flor… (CAMPOS, 2010)

A comovente solução logo me fez lembrar 
os versos da canção “Codinome Beija Flor” 
(Cazuza/Ezequiel Neves/Reinaldo Arias): 
“eu protegi seu nome por amor/em um 
codinome beija-flor”... Como se a língua 
dos índios estivesse a brincar de esconder 
belezas na superfície dos poemas. Anota 
ainda Augusto que Erthos sobre o logoti-
po que se relacionava à palavra-enigma:

...parecia insinuar o esfíngico protótipo de 
uma escultura in-finita. À primeira vista, 
horizontalizado como um postal comum, 
pareceria um logo para Kilkerry. 
Mas lido verticalmente – levitando, quase 
asa – segundo o direcionamento sugerido 
pelo autor –, pode ser visto como um in-
certo E espectral e especular do próprio 
poeta. Enigma. Stsioei. Isto é. Erthos. 
(CAMPOS, 2010)

Como disse Risério, ao final do editorial 
da Código 5 que marcava a passagem dos 
50 anos do poeta, eu repito agora, pós 
80: “And may you stay forever young...” 
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g Post scriptum 2014: emocionante ver, 
agora, a imagem de um ainda principiante 
e já eficiente James Martins no início de sua 
cruzada. Viríamos a nos encontrar depois, 
inclusive na Bahia e aqui em São Paulo, du-
rante esse ano. Mas eu já vinha advinhando.
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O ano de 2012 significará a quebra de uma marca na rede In-
ternet: descobriu-se que os seres humanos não são mais dire-
tamente responsáveis pela maioria das atividades realizadas na 
rede mundial de computadores. Segundo estudos de uma em-
presa de segurança digital, as atividades realizadas por agentes 
artificiais na rede Internetb teriam superado o tráfego de dados 
entre usuários humanos. Na análise de mil sites de clientes da 
empresa, percebeu-se que o tráfego de robôs já corresponde a 
51% dos acessos a sites da web, contra 49% dos humanos. Es-
tes agentes artificiais podem ser chamados de “robôs”, na defi-
nição que se apresentam como programas que atuam à maneira 
de seres humanos. 

Assim, estes robôs da Internet podem ser, por exemplo, pro-
gramas do tipo clawer, que navegam na rede capturando toda 
informação que encontram para anexá-las a sistemas de busca 
como o conhecido Googlec, permitindo resultados cada vez mais 
amplos nas pesquisas do site. Porém, segundo especialistas em 
segurança, 31% de todo o tráfego da Internet é realizado por 
robôs que possuem “más intenções”, causando algum tipo de 
prejuízo a usuários e sitesd. Entre os robôs da rede tidos como 
prejudiciais, estão os programas espiões (spyware), programas 
que se apropriam de conteúdos para publicar em outros sites 
(scrapers), programas que postam publicidade sob a forma de 
comentários em sites, blogs ou redes sociais (spammers) e ain-
da, agentes que buscam brechas de segurança em servidores 
com o intuito de invadi-los, uma espécie de robô hacker. 

Todos estes robôs estão envolvidos em um campo específico da 
Ciência da Computação chamado de Inteligência Artificial. Nes-
se universo há sistemas capazes de aprender com aqueles que 
venham a interagir: alguns são capazes de agregar associações 
para novos termos, adquiridas em observação a usos frequen-
tes de um usuário isoladamente ou diante de uma coletividade. 
É bastante comum que sites de livrarias possuam um tipo de 
agente que observa a frequência de suas escolhas de livros e a 
partir do cruzamento de suas práticas com escolhas parecidas de 
outros usuários, procure oferecer a você títulos cada vez mais 
próximos daquilo que seria o seu gosto pessoal.
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Um ramo específico da Inteligência Artificial se dedica justamen-
te a entronizar processos que lidam com subjetividades próprias 
dos seres humanos e suas relações; ocupam-se da árdua ativi-
dade de interagir com a heterogeneidade de sentidos, contextos 
e aplicações de termos envolvidos, por exemplo, em uma con-
versa pessoal. Estas preocupações envolvem a criação de social-
bots – ou robôs sociais. Trata-se de um tipo de robô envolvido 
em dispositivos de mídias sociais – como perfis em sites de rela-
cionamento, comunicadores instantâneos, blogs ou e-mail. Estes 
robôs querem fazer “amigos”, mandar “dicas” ou compartilhar 
elogios em comentários a sites alheios. Recentemente, em 2011, 
pesquisadores da University of British Columbia, em Vancouver, 
Canadá, desenvolveram um time de 102 robôs sociais, capazes 
de compilar diversas informações daqueles que os aceitam como 
“amigos” em redes sociais. Esse grupo de socialbots foi capaz 
de agregar milhares de indivíduos no Facebook, arrecadando 
46.500 e-mails e 14.500 endereços físicos dos usuários anexa-
dos, sem que os sistemas de segurança do site detectassem o 
experimentoe. Ora, em todos os casos, evidentemente os usuá-
rios não tinham consciência de se tratar de robôs camuflados, já 
que atuavam tal como os demais amigos.

Muito além da visão do robô como um autômato responsável 
por atividades braçais sem grande complexidade, existem sis-
temas artificiais capazes de se passar por profissionais do inte-
lecto. A revista norte-americana Forbesf, uma das publicações 
mais conhecidas do segmento de jornalismo financeiro, tem feito 
uso de programas da companhia Narrative Scienceg, que através 
de algoritmos que analisam históricos financeiros de empresas, 
geram automaticamente artigos legíveis que abordam possíveis 
tendências e percepções de mercado. As atividades dos robôs 
da Narrative Science não estão restritas às análises do mercado 
financeiro. A empresa – assim como outras do mesmo gênero – 
tem desenvolvido aplicações que vão além de nichos que se ba-
seiam em análises de dados – como esportes, finanças e imóveis 
– para atuar também em outros campos, como no jornalismo 
político. Em uma matéria sobre os candidatos para a presidência 
dos Estados Unidos, os robôs da empresa podem avaliar, atra-
vés das redes sociais, como está a repercussão de determinado 
candidato em uma região ou Estado, e ainda, somar ao texto, as 
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citações mais populares do microblog Twitterh sobre o tema. Cus-
tando centésimos dos valores do trabalho de um jornalista huma-
no, ainda que estes textos produzidos por robôs sejam bastante 
óbvios em suas análises, suscitam a recorrente discussão sobre a 
tomada de funções profissionais por agentes automáticos, agora, 
na realização de tarefas intelectuais. Sobre o caso específico da 
Narrative Science, comenta o pesquisador Evgeny Morozov: “É 
fácil perceber por que os clientes da Narrative Science – a com-
panhia diz contar com 30 deles – consideram seus serviços úteis. 
Primeiro, ela é muito mais barata do que pagar jornalistas huma-
nos, que de vez em quando adoecem e sempre exigem respeito. 
Como o ‘New York Times’ reportou em setembro passado, um 
dos parceiros da Narrative Science no setor de construção paga 
menos de US$ 10 por um artigo de 500 palavras, e não há fun-
cionários para reclamar de péssimas condições de trabalho. Além 
disso, o artigo é ‘redigido’ em apenas um segundo” i.

Há que se observar que o mundo digital, ainda que essencialmen-
te binário, está pautado pelo texto como método de indexação. 
O domínio do texto sobre outras linguagens é nítido ao tentar 
realizar uma pesquisa qualquer via Google: os mais eficientes re-
sultados para imagens se circunstanciarão a partir de termos (não 
por imagens), sons não podem ser encontrados a partir de outros 
sons (ainda que existam aplicativos capazes de reconhecer mú-
sicas) e assim por diante. Esta propriedade permite que a socia-
bilidade dos sistemas inteligentes se dê especialmente por texto. 

Essa dimensão textual dos sistemas digitais é suscitada no traba-
lho de Rui Torres, poeta e pesquisador português de poesia expe-
rimental na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, que produziu 
Poesia Encontrada, incursão realizada conjuntamente com Jared 
Tarbel e Nuno F. Ferreiraj. A produção é inspirada em poema ho-
mônimo do escritor lusitano António Aragão, sendo apresentada 
como uma releitura. Mas consegue ir além, quando insere o tem-
po real em sua práxis. A poesia de Torres não está determinada 
de antemão: ela é um texto mutante que se alimenta das palavras 
presentes em sites noticiosos da própria rede Internet no instante 
em que é visitada. Utilizando-se do recurso RSS (sigla do pouco 
esclarecedor termo Really Simple Syndication) presente nestes si-
tes, a cada novo acesso, o texto se refaz sob o signo do momento.
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Figura1 - Poesia Encontrada de Rui Torres.

É interessante pensar que essa tecnologia RSS foi pensada jus-
tamente para a manutenção de uma organização dentro do fluxo 
contínuo de textos na rede, quando o indivíduo opta por determi-
nadas fontes e, a partir daí, os sites escolhidos automaticamente 
enviam informações assim que elas nascem. Torres, por sua vez, 
utiliza essa ferramenta para criar um espaço em que os textos 
perdem o seu sentido objetivo e o RSS – anunciado pelos tecno-
entusiastas como uma bússola no meio do caos informacional – é 
justamente um agente do excesso.

Mas, bastante simbólico da tomada do universo textual por robôs 
será ShakespeareBot (2009)k, um robô de conversação – cha-
tbot – baseado no dramaturgo inglês William Shakespeare, fale-
cido no século XVII, desenvolvido pela programadora Elizabeth 
Perreau. O robô, com finalidades educacionais, conversa com 
visitantes e permite que se conheça a vida e obra do famoso au-
tor. Já o programador norte-americano David Maggin dedicou-se 
a desenvolver robôs de conversação sob um método particular 
que denominou como Persona-Bot que consiste em criar robôs 
baseados na personalidade “única e original” dos sujeitos em 
questão, alimentando a base de regras com frases de autoria 
destas mesmas pessoas. Neste sentido, ele criou o projeto John 
Lennon: Artificial Intelligence (1999-2002)i, desenvolvendo um 
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robô de conversação na web que parte da personalidade – e al-
gumas frases – do guitarrista da famosa banda de rock britânica 
The Beatles, falecido em 1980m.

Desde algum tempo, a inserção de autômatos na produção das 
artes é recorrente. Uma importante incursão antecedente a esta 
discussão é realizada pelo artista suíço Jean Tinguely que, co-
nhecido por suas máquinas que satirizam o otimismo tecnoló-
gico e científico do pós-guerra no século XX, cria máquinas que 
imitam o gesto espontâneo do expressionismo abstrato. Em Me-
tamatics (1955-1959), Tinguely cria meta-obras: máquinas que 
criam automaticamente sequências infinitas de desenhos, base-
adas em engrenagens, rodas, correias e motores; por conta de 
imperfeições nos mecanismos, seus desenhos nunca são exata-
mente iguais, tal como o gesto humano. O objetivo do mecanis-
mo destas meta-obras é criar copiosamente grafismos em folhas 
de papel. Analisadas conceitualmente, suas ações relativizam a 
figura do artista como gênio e, claro, estabelecem um diálogo 
fértil com as conquistas tecnológicas de seu período.

Desde vários anos, coube a uma parcela dos artistas que ado-
taram a criação em meios tecnológicos, a discussão sobre as 
relações instituídas entre homens e máquinas. Às engrenagens 
mecânicas outrora utilizadas por Tinguely somam-se novos dis-
positivos baseados em tecnologia digital, ampliando a potencia-
lidade de experimentações. Ao mesmo tempo, a figura do robô 
cada vez mais difundida no imaginário pode se associar uma 
crescente e inevitável tomada dos papéis originalmente huma-
nos por equivalentes maquínicos – em um cenário que condicio-
na os humanos à produtividade das máquinas e as máquinas à 
subjetividade dos humanosn. 

Com uma boa dose de provocação diante desta hipotética to-
mada de papéis, o artista multimídia português Leonel Moura já 
insinua certa inferioridade da arte criada por humanos:
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Quando a robótica deixou de simplesmente simular comporta-
mentos humanos, como andar, jogar futebol ou contar anedo-
tas, para se dedicar à realização da arte, alguma coisa de muito 
radical aconteceu. Robôs que fazem arte não questionam só a 
ideia de arte ou filosofia, mas põem em causa a nossa própria 
condição como humanos. Para quê continuar a fazer algo que as 
máquinas fazem melhor e de forma mais consequente?o.

A pesquisa artística de Leonel Moura em torno destas propo-
sições tem um importante ponto de partida com a criação de 
Swarm Paintings (2001). O trabalho baseia-se em um braço ro-
bótico (conectado a um computador) dotado de um pincel com 
tinta que tem seus movimentos controlados por algoritmos – ins-
truções computacionais, neste caso. Consequentemente, o braço 
passa a pintar uma superfície por meio das decisões geradas 
pelo programa computacional. O algoritmo do trabalho, por sua 
vez, se baseia especialmente no comportamento de formigas – 
direcionamento que seria aplicado nas demais experimentações 
do artista, efetivamente robôs. Destes, sem dúvida, o mais co-
nhecido é RAP - Robotic Action Painter, que é um pequeno robô 
equipado com canetas coloridas, sensores e programação capa-
zes de compreender cores e padrões. Com a tela disposta hori-
zontalmente, assim como a action painting de Jackson Pollock, o 
robô se locomove sobre aquilo que é pintado. Segundo o artista, 
ao realizar pinturas, RAP “decide por si próprio o momento em 
que a estas estão terminadas e assina” ao final. Desde 2006, 
RAP faz parte do acervo permanente do Museu de História Natu-
ral de Nova Iorque, nos Estados Unidosp. 
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Figura 2. - RAP de Leonel Moura.

No âmago desta ambiguidade entre o que seria produzido por 
humanos e por robôs, revela-se uma dimensão marcante do tra-
balho de Moura: sua intencionalidade mimética, ou seja, o de-
sejo de criar indistinção entre criações de humanos e de robôs. 
Esse desejo se aproxima do chamado Teste de Turing, um “jogo 
de imitação” proposto pelo matemático britânico Alan Turing em 
1950, para avaliar a inteligência das máquinasq. O teste consis-
tiria na participação de duas pessoas e uma máquina a ser tes-
tada: uma pessoa e uma máquina seriam interrogadas por outra 
pessoa, sem que esta tenha consciência sobre quem é humano 
e quem é máquina. O interrogador, sem qualquer contato visual 
com seus interrogados, buscará através de perguntas por texto, 
saber quem é quem, já cada interrogado deverá tentar conven-
cer o interrogador de que ele é humano, e não máquina. A má-
quina conseguiria passar no teste caso o interrogador não fosse 
capaz de distinguir com certeza a natureza de cada interrogado. 
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Com o tempo, essa proposição se juntaria a outras teorias que 
demarcariam com melhor definição as potencialidades de ações 
inteligentes em sistemas artificiais. Moura, então, extrapola a 
premissa de Turing para a área da criatividade: “se uma máquina 
fizer uma coisa que se for uma pessoa a fazer, nós dizemos: ‘Isto 
é arte’, então aquela máquina é um artista”r. Ou seja, se o que é 
produzido pelo robô se passa por arte, logo é arte.

É neste contexto que Moura também cria o que seria o seu ro-
bô-poeta: ISU (2006). Seu nome é uma homenagem a Isidore 
Isou, poeta e artista visual romeno, que em 1942 fundou o mo-
vimento Letrismo – que revivia alguns aspectos do Dadaísmo e 
do Futurismo, sendo uma referência hoje importante para a po-
esia sonora. Assim como as “lettries” dos letristas, ISU é capaz 
de escrever “palavras e letras que podem ou não desencadear 
significados ao espectador”s. Tecnicamente falando, podemos 
considerar ISU como um aperfeiçoamento de RAP – é também 
um pequeno robô que pode portar canetas (ou outros meios que 
permitam inscrições em superfície), mantendo-se sobre o supor-
te em que deixa suas intervenções. 

Os poemas de ISU seguirão uma programação que mescla ins-
truções pré-definidas com tomadas aleatórias, em que não há 
uma previsibilidade ou controle preciso sobre o que será escri-
to. O poder de criação dos robôs de Moura justamente nasce 
da indeterminação programada nestes sistemas: há certo grau 
de “liberdade”, que é habilmente defendido pelo artista como 
um quase livre-arbítrio – lembrando que o artista diz que cada 
robô decide quando concluir cada trabalho, por exemplo. É nessa 
perspectiva que um livro foi editado com os textos produzidos 
pelo robô, sendo que o prefácio da publicação foi escrito por uma 
especialista em poesia que, segundo o artista, elaborou um texto 
“muito curioso, porque ela não se interessou se era um robô ou 
[se] era um humano”t. Ora, da mesma maneira que as imagens 
pictóricas de RAP seriam facilmente confundidas com criações 
humanas, mesmo por aqueles que tivessem alguma iniciação na 
linguagem, sob a perspectiva do Letrismo, as criações de ISU 
também se enquadram numa perspectiva daquilo que “se pare-
ce” com poesia.



99

Figura 3 - Escritos de ISU de Leonel Moura.

O artista espanhol Carlos Corpa, por sua vez, também tratará da 
tomada dos domínios humanos por robôs. Só que, especialmen-
te, se preocupa em envolver robôs em situações que são consi-
deradas essencialmente humanas. Em 1992, Corpa realizou uma 
instalação baseada em uma tórrida cena de sexo entre robôs, 
chamada de El sexo en las máquinas. Em 2007, criou Sufrobot, 
um robô que “sofre crises de ansiedade”, gritando e tornando-
-se assustadoramente agitado, quando percebe a presença de 
humanos através de seu sistema de visão artificial. Assim como 
Moura, Corpa também cria robôs-artistas que pintam superfí-
cies a partir de uma programação aleatória como APM – Another 
Painting Machine (1999) e Machina Artis 3.0 (2001).

O artista explicita os seus propósitos em seu Manifesto Pessoal: 
“Colocar máquinas em lugar de humanos, ali onde os humanos 
nunca esperariam ver uma máquina. Uma metáfora do mundo 
moderno. Nossa história de amor e ódio com a tecnologia”u. Ora, 
como esperado, esta é uma discussão que necessariamente en-
volve também a criação poética como ato até então essencial-
mente humano. Dentro desta perspectiva, Corpa cria o robô-
-poeta PaCo – Poeta Automático Callejero Online (2004)v, em 
conjunto com Ana María Garcia-Serrado pesquisadora em Inteli-
gência Artificial da Universidade Politécnica de Madrid.
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PaCo, entretanto, não se resume a ser simplesmente uma má-
quina que faz e mostra poemas. Há outros elementos significa-
tivos em sua concepção que permitem leituras mais aguçadas: 
o robô se locomove em uma cadeira de rodas e produz poemas 
somente quando recebe moedas. PaCo não é só um robô-poeta, 
mas um robô-poeta-mendigo. O robô, então, se aproxima das 
pessoas pedindo uma esmola em troca de uma poesia sintética 
que gera no computador que leva a bordo de sua cadeira de ro-
das. Ao receber alguma moeda, o poema é recitado pelo robô em 
voz alta, além de ser impresso na máquina que possui na altura 
de seus ombros. O robô, quando em ação, é capaz de se locomo-
ver sozinho pelos espaços, bem como reconhecer pessoas, ainda 
que a tarefa seja mais difícil em espaços abertos e ruas. O tra-
balho foi um dos premiados no concurso de arte e vida artificial 
Vida 7.0, em 2004, um dos mais importantes eventos do gênero.

Figura 4 - PaCo de Carlos Corpa e María Garcia-Serrado.
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Assim como os outros trabalhos de Corpa, PaCo nos transmite 
certa humanidade que destoa da visão de eficiência e objetivi-
dade a que atribuímos às novas tecnologias. O fato de ser, além 
de poeta, mendigo é revelador da aproximação de um universo 
outsider que acompanha o senso comum sobre a própria figura 
do poeta, ou mais adequadamente, da visão romântica e estere-
otipada do poeta enquanto sujeito que não se enquadra nas con-
venções e necessidades das sociedades, vivendo a margem dos 
valores contemporâneos. Ao mesmo tempo, paga-se (ainda que 
pouco) por poesia, o que é bem significativo, já que se sabe que 
poucos são os poetas que de fato sobrevivem exclusivamente 
de suas criações. Estas condições se somam ao estranhamento 
propiciado por um robô – signo recorrente enquanto amostra do 
que há de mais avançado tecnologicamente – que pede esmolas. 

Obviamente que as incursões de robôs-poetas, ao contrário dos 
autômatos que escrevem textos jornalísticos, não representam 
uma ameaça presente ao espaço de seus equivalentes humanos, 
mas, ao contrário, abrem espaço para uma nova condição de 
poetas, muito mais interessados nas condições em que textos 
digitais podem se transformar em faturas poéticas. Estes poetas 
digitais desvencilham-se da ideia de um texto fechado e previ-
sível para condicionarem-se à imprevisibilidade prevista de um 
programa – o que nos faz naturalmente reconsiderar produto e 
processo sob essa perspectiva.

Cabe dizer que estas incursões estão diretamente relacionadas 
com um imaginário tecnológico que se alimentará, em última 
análise, uma questão-chave: estes robôs (que hoje não possuem 
qualquer consciência daquilo que fazem) poderão futuramente 
realizar conscientemente uma fatura poética? Ou o domínio ple-
no do universo do sensível permanecerá para sempre como uma 
exclusividade humana? Enquanto estas discussões permanecem 
no fértil terreno das questões sem resposta, os criadores aca-
bam por contribuir para o desejo de que o sensível venha a ser 
parte constituinte das máquinas que virão. 
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A poesia de vanguarda e a tecnologia

Com plena consciência dos experimentos formais na poesia 
encontrados na obra de Mallarmé, Apollinaire, Pound e outras 
figuras do período das vanguardas históricas, os poetas 
concretos de São Paulo praticaram uma poesia marcada por um 
construtivismo formal, inspirado tanto pelas lições da poesia de 
vanguarda, o formalismo linguístico, as noções de arquitetura e 
desenho da escola de Ulm e ligado ao abstracionismo geométrico 
que dominava a produção das artes plásticas da década de 1940 
no Brasil. A precisão estrutural de sua arte poética respondia ao 
estado de tecnologia da época. Ao seguir a exposição inaugural 
de poesia no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo em 
1956, Augusto de Campos continuava a integrar uma dimensão 
tecnológica na sua poesia, adaptada à expressão artística. Mais 
do que a expressão de uma dada tecnologia do momento, a sua 
poesia criava uma arte tecnológica, no sentido de uma arquitetura 
do verso que unia palavra, voz e visualidade, procedimento esse 
já implícito na frase “verbi-voco-visual” de Joyce. A presença de 
uma arte tecnológica informa e acompanha as seis décadas da 
produção poética da obra poética de Augusto de Campos.

Dacto: “lygia fingers”

O “dedat” do poema a cores dedicado a Lygia de Azeredo, “lygia 
fingers”, da série Poetamenos (publicado em 1953a), nos remete 
a uma técnica tipográfica na poesia, enraizada nas vanguardas 
históricas e aperfeiçoada e exemplificada, até meados do século 
passado, na obra poética de E. E. Cummings (1894-1962). No 
mesmo ano de 1952-1953, Cummings apresenta em Harvard 
as “six non-lectures” (“seis não-conferências”), onde explica a 
dinâmica que exige das suas composições poéticas: 

[T]hey must create movement through various but precise 
forms of verbal play, making the poem ‘a tactile and cohesive 
adventure.’ ([P]recisam criar movimento através de várias 
formas, sempre precisas, de jogo verbal, fazendo do poema uma 
‘aventura tátil e coesiva’).
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A fórmula do poeta norte-americano tem pontos de contato com 
a teoria da poesia concreta brasileira, da mesma época, seja na 
advertência de Décio Pignatari, “Todo poema autêntico é uma 
aventura” (“depoimento”, 1950), seja no conceito de “multiplicidade 
de movimentos concomitantes” do “plano piloto” (1958).

Augusto de Campos começa a traduzir a poesia de Cummings 
e a partir de 1960 publica as suas traduções, lançando Dez 
Poemas de E. E. Cummings, seguido por 20 Poem(a)s em 1979, 
40 Poem(a)s em 1986 e Poem(a)s em 1999. Na correspondência 
que manteve com o poeta norte-americano, ficou patente a 
exigência tipográfica deste, insistente e inflexível quanto ao 
posicionamento gráfico da tradução, que precisava respeitar 
rigorosamente as linhas, os espaços e a dimensão do lay-out 
original em inglêsb.

Poetamenos anuncia o processo de incorporação de recursos 
gráficos, sonoros e visuais na produção de poemas no Brasil 
que acompanham as novas tecnologias para se tornarem 
multidimensionais e, eventualmente, performances em multimídia, 
desenvolvendo os modelos estabelecidos principalmente por 
Cummingsc. Com “lygia fingers” Augusto já consegue uma 
realização mais complexa daquela que observamos na poesia de 
Cummings em termos de movimento, através do uso de cores 
para distinguir diferentes níveis semânticos e o conceito de som 
de timbres, encontrado na “klangfarbenmelodie” do compositor 
Anton Webern (1883-1945). Poderia ter se referido igualmente ao 
trabalho metapoético e musical do compositor norte-americano 
John Cage (1912-1992), cuja conferência de 1949, Lecture on 
Nothing (Conferência sobre Nada) está dividida em estruturas 
rítmicas, a ser lidas com o tom da fala cotidianad. Poetamenos 
leva a técnica tipográfica a outro patamar com o jogo verbal 
a cores, por associar fingimento poético aos dedos da musa 
datilógrafa e a uma máquina de escrever implícita, fundado num 
trocadilho bilíngue português-inglês, “finge / fingers”.

Antonio Sergio Bessa fala no caso de “lygia fingers” de uma 
“desconstrução  do verbo ‘datilografar’” para descobrir o nome 
da namorada, Lydia, “a fantasma que assombra esses poemas” 
(2007). Jacque Donguy, tradutor do poema para o francês, 
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considera “lygia fingers” um poema de amor em que as vozes 
são representadas por cores diferentes, “ideogramme lyrique de 
la feminité et de la félinité” [“ideograma lírico da feminidade e 
da felinidade”] (Donguy 2002, 8). São os dedos da namorada-
“lynx” que batem as letras no papel no lugar certinho, enquanto 
fingem não sentir nem entender a mensagem amorosa do poeta, 
contida nos fragmentos de letras e palavras a cores posicionadas 
na página em branco. Bessa descreve nesses termos os 
mecanismos de Poetamenos:

The five elegiac poems that compose Poetamenos were written as 
homage to the poet’s wife-to-be Lygia, in the tradition of spousal 
verse, or epithalamium. Throughout the sequence, words are 
cut in syllables or letters with their fragments often interspersed 
among other words. Different colors indicate different timbres 
while the spacing between words and lines dictate the rhythm. 
Words, syllables and phonemes mirror each other creating the 
effect of an echo chamber. Amidst this cacophony other literary 
works resonate adding new shades to the poet’s erotic reverie.  
(Bessa, 2007)

[Os cinco poemas elegíacos de Poetamenos compõem uma 
homenagem à noiva do poeta, Lygia, na tradição de versos 
dirigidos à esposa, ou epitalâmio. Através da sequência, as 
palavras estão cortadas em sílabas ou letras, cujos fragmentos 
estão intercalados entre outras palavras. As cores diferentes 
indicam uma variedade de timbres, e os espaços entre palavras 
e linhas controlam o ritmo. Palavras, sílabas e fonemas se 
espelham, criando o efeito de uma câmara de ecos. No meio da 
cacofonia, surgem outras obras literárias para contribuir mais 
cores ao devaneio erótico do poeta.]

Paralelo à semântica das linhas e cores, há também alusões a 
outros significados cifrados nas letras e fragmentos, desde a 
misteriosa poesia de “solange sohl” (Patrícia Galvão) ao verso mais 
conhecido de Fernando Pessoa, “O poeta é um fingidor.” Há um 
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neo-barroquismo de vanguarda nos jogos temáticos e materiais 
de fingimento em que, para usar a frase de Arnaldo Antunes, os 
poemas de Augusto “parecem dizer o indizível, por não tentar dizê-
lo, mas realizá-lo através da linguagem” (Antunes 2003, orelha).

O “indizível,” na fórmula de Antunes, remonta a dimensões que 
ultrapassam as letras e as palavras. No caso de “lygia fingers”, 
as combinações de cores e letras, quase avulsas, sugerem 
significados que vão além de um único significado discursivo: 
acabam dizendo, sem dizer. No prefácio “CAGE: CHANCE: 
CHANGE”, Augusto comenta a eficácia de uma técnica de silêncio 
no poeta-compositor, “enquanto os poetas que pretendem dizer 
tudo / já não nos dizem nada” (Campos, 1985, IX).

Se o “dedat” se refere aos dedos da musa, Lygia, pode-se 
igualmente perceber na página o trabalho de composição dos 
dedos do poeta, os “augusto fingers”, comandando o fingimento 
ou fingermento. Na obra poética do meio século a seguir, os 
dedos do poeta continuariam a experimentar com a aparência 
visual das letras na página, empregando cada vez tecnologias 
novase. Enquanto na poesia Cummings repete e aperfeiçoa o 
posicionamento tipográfico espacial das palavras na página, 
característica principal de sua produção toda, Augusto, 37 anos 
mais novo do que Cummings, pôde continuar acompanhando 
os avanços tecnológicos na arte de comunicação a cada passo, 
deixando a máquina de escrever para a poesia digital, a poesia 
em vídeo e depois a interativa, passando do dedat ao grypho ao 
grama ao clip.  

Os versos do poema “pós-tudo” (1984) soam como mapa, caminho 
e autobiografia poética: “pós-tudo ex-tudo mudo”. Sempre 
procurando outras versões de si mesma, a poesia de Augusto 
se projeta em múltiplas instâncias de movimento isomórfico, 
ao conjugar inovações visuais com uma leitura de mensagens-
textos escondidas nos próprios materiais de construção: 
“trânsito livre entre os estratos verbais e não-verbais” (“The Yale 
Symphosymposium” 1996, 385). Bessa (2007) comenta que 



109

“Poetamenos is a series remarkable, paradoxically enough, for both 
its concision and opulence; its restrained formalism concealing a 
torrent of emotions and sexual longing. In it de Campos’s technique 
comes the closest to uniting in one packet Pound’s concepts of 
melopoeia and phanopoeia” [“Poetamenos é uma série notável, 
paradoxalmente, pela concisão e pela opulência; o seu formalismo 
contido esconde uma cascata de emoções e desejo sexual. 
Nessa obra, a técnica de Augusto quase consegue unir numa 
única obra os conceitos de melopoeia e phanopoeia de Pound”]. 
 
Já na virada do século XXI, dadas as possibilidades 
multidimensionais do computador, Augusto chega à performance 
e interatividade em termos de realização gráfica, que o permite 
trabalhar com os “[instrumentos] luminosos, ou filmletras” 
que imaginou em 1953, ao compor os poemas de Poetamenos.  
Chega a novas e inesperadas dimensões do “verbivocovisual” (a 
palavra de Joyce encontrado em Finnegans Wake) nos poemas 
em movimento, acrescentando às cores de Poetamenos som, luz, 
e “filmletras”, renovando a aventura de poesia como experiência 
(“poesia-experiência,” na frase de Mário Faustino), mas sem 
abandonar a centralidade do texto, da palavra poética, sempre 
procurada pelo leitor. Mantém através dos seus poemas o gosto 
pelo acróstico, ou mensagem críptico-material, no sentido de 
puzzle, ao mesmo tempo que consegue a cromática luminosa 
desejada desde Poetamenos (Campos 2001, 65).
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Grypho: “cidade city cite” (1962)

Na década de 1960, Augusto passa a usar formas gráficas 
maiores, compostas de letras reproduzidas empregando tipos 
variados. O poema “cidade city cité” é uma longa grafia em 
movimento, impressa como encarte dobrável que pula dos livros 
em que está inserido. 

Cidade é um poema bastante conhecido, mas vale a pena sempre 
lembrar que sua peculiaridade reside no fato de ser constituído por 
uma única longuíssima palavra, composta de radicais de várias 
outras palavras terminadas em “cidade”, e deve ser escrito numa 
única e longuíssima linha... um rolamento horizontal…lhe garantia 
a continuidade ininterrupta do verso:  filme (de Tata Amaral), 
vídeo (de Walter Silveira) e em painel eletrônico (de Augusto de 
Campos). (Machado 2007, 133).

O poema tem muitas versões, como atesta Arlindo Machado, 
existindo hoje em dia em performance e vídeo. Apesar de ser 
muito conhecido e reproduzido, com múltiplas versões em livro, 
vídeo e performance, há dimensões da composição ainda não 
muito comentadas ou apreciadas pela crítica.  

O fato de sequenciar os radicais em ordem alfabética faz Donguy 
pensar que o autor perdeu o controle semântico para cair na 
arbitrariedade (Donguy 2002, 9). Muito ao contrário, a marcha 
do alfabeto contribui num sentido inexorável e fatal à sequência 
de palavras em formação, cada radical conferindo e anunciando 
o seu lugar e o seu significado de acordo com as regras e ordem 
do dicionário. Ao ser falado, o poema corre num único sopro 
até a sua conclusão inevitável, uma história em crescendo cujas 
partes chegam à idéia que as une, e que elas definem, a cidade.  
Em temos de música, a leitura equivale a uma cadência tônica, 
suspendida até que todas as notas tenham soado, para realçar 
o efeito, ou aumentando de volume num crescendo até os três 
acordes finais: cidade, city, cité.  

Pode ser que a velocidade implícita na leitura do poema seja 
impedimento para uma interpretação temática mais pausada ou 
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meditada. A “cidade city cité” moderna é definida através das 29 
radicais, destinadas a chegar à completude nas suas respectivas 
“cidades”, ao fim da viagem pelo alfabeto.  Começando com 
“atro-cidade” e acelerando para “vora-cidade”, passa pelos 
nossos olhos e ouvidos um retrato falado expressionista e 
antropófago dos conglomerados urbanos: atro-cidade, cadu-
cidade, causti-cidade, dupli-cidade, fero-cidade, mendi-cidade, 
rapa-cidade, tena-cidade, e vora-cidade, que a caracterizam 
em termos antropófagos ou primitivistasf. As não-palavras, ou 
parciais, sugerem uma Torre de Babel negativa, tal como se vê 
no filme distópico de Fritz Lang, Metropolis (1927).  Não obstante 
a caracterização antropófaga da cidade, existe uma “histori-
cidade”, “fuga-cidade”, “loqua-cidade” e “multipli-cidade” que 
prometem mudança e adaptação aos novos tempos. De loquaz 
e múltipla, a cidade em formação chega a se definir pela sua 
“elasti-cidade”, “saga-cidade”, “simpli-cidade” e “vera-cidade”.  
Acima de tudo, somos participantes no poema na formação e 
transformação da cidade, marcada pela contínua “velo-cidade” 
e “viva-cidade”, até chegar à qualidade que o faz funcionar, a 
“uni-cidade”.  A grafia se abre para interpretações criativas, seja 
em cartaz, painel, vídeo ou performance.  A obra é a culminação 
de obras que fazem a performance de São Paulog, pela síntese 
e intensidade da sua colagem-panorama – e desde a Paulicéia 
Desvairada de Mário de Andrade; Alma, “Postes da Light”, e 
A Estrela de Absinto, de Oswald; ao romance de “Mara Lobo” 
(Patrícia Galvão), Parque Industrial – um conjunto de obras que 
promove a capital paulista a “city” e “cité” de uma realidade 
internacional, multilíngue e comum à modernidade literária. 

atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperiodiplasti
publirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoracidade

                  city

                  cité
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Grama: “poema bomba” (1987)

Em 1987 Augusto criou, ou construiu um holograma, colaborando 
com Moysés Baumstein, desenvolvendo na nova tecnologia a temática 
política incorporada em alguns poemas da década de 60, como “Psiu”, 
“Greve” e “CUBA SIM”, partindo desta vez da sua crítica à época 
atômica e às guerras pós-coloniais: 

Assistimos no século XX depois de duas guerras deploráveis, ideologias 
transtornadas pelo totalitarismo e superbombas ameaçadoras, à queda 
das utopias, e começamos o XXI sob o signo de fanatismos, barbaridades 
bélicas, bombas-suicidas, egoísmo globalizado e desigualdade social. 
(Gonçalves 2006)

Foi obra integrante da exposição IDEHOLOGIA no MAC/USP em 1987. 
Pode ser visto/lido como um poema de protesto, de guerra simulada, 
em que o participante-leitor sofre o efeito virtual de bombardeamento 
civil, reminiscente de Londres durante a guerra. A experiência-aventura 
produz entre o público reações atônitas e paralisantes, de susto, que 
sobrecarregam aqueles de jogo e simulacro: 

Em termos visuais, a cor vermelha do fundo, sendo um tom forte, chama 
de imediato a atenção, podendo até ser associada à cor alaranjada do 
fogo, se tivermos em conta uma sequência Bomba - Explosão - Fogo/ 
incêndio. A forma como as letras se movem , se dispersam, imitam 
os pedaços de uma explosão que se espalham em várias direções. A 
nível sonoro, o barulho é confuso, ruidoso, ensurdecedor, tal qual uma 
bomba, e acaba, de repente, com “BOMBA” pronunciado lentamente - 
transmite-me a ideia de uma bomba, uma explosão e o silêncio que se 
instala a seguir, quando tudo termina. (Coronha 2006) 

Augusto transforma a sugestão de Mallarmé, de que um poema poderia 
ser uma bomba, numa realização plástica, para produzir no poema 
o mesmo efeito devastador das explosões de bombas. O “poema-
bomba”, após “explodir”, fragmentando suas letras componentes, 
pode efetivamente cair do céu como uma bomba. Aproveita-se de uma 
assonância vocal e visual, dado que as palavras “poema” e “bomba” 
têm três letras em comum, e o “p” e o “b” iniciais podem parecer 
idênticos, ou reversíveis:
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“L’hologramme POEMA-BOMBA où les lettres du poème “bombe 
de lumière et de pensée” se dispersent dans l’espace comme 
“une explosion génétique et/ou cosmique”, fait allusion à la 
phrase de Mallarmé: “Je ne connais pas d’autre bombe qu’un 
livre” en réponse à la question d’un journaliste suite à un attentat 
anarchiste.” (Donguy 2002, 10)

[“O holograma POEMA-BOMBA ou as letras do poema “bomba e 
luz e pensamentos” se dispersa no espaço como “uma explosão 
genética e/ou cósmica”, uma alusão à frase de Mallarmé: “Não 
conheço outra bomba senão um livro”, respondendo à pergunta 
de um jornalista depois de um atentado anarquista”]

Eduardo Kac, um dos pioneiros da poesia em holografia, comenta 
as vantagens desta arte, entre as quais a maleabilidade, fluidez 
e elasticidade. O holograma produz um impacto intenso, de 
novas percepções visuais, segundo Kac, através de qualidades 
de animação, behavior de letras, espaço descontínuo, fluidez dos 
signos, reversibilidade e não-linearidade, entre outras (1996).  
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Sugerindo comparação com The War of the Worlds [“A Guerra 
dos Mundos”], rádio-drama de Orson Welles que foi ao ar em 
1938, adaptado do romance de H.G. Wells, e que provocou um 
pânico nacional, tanto o vídeo quanto a performance do “poema 
bomba” aproximam-se desse clima. A voz do narrador-poeta grita 
em tom de alarme, “bomba” e “poema”, enquanto as letras caem 
vertiginosamente em direção ao leitor-espectador como se fossem 
fragmentos de bombas caindo do ar, com acompanhamento de 
sons e ruídos alarmantes. Através da performance, Augusto 
consegue reproduzir o absurdo e a angústia de quem participa 
ou fica envolvido numa guerra, na qual a violência cai sem aviso do 
nada e a sociedade civil sofre os efeitos.  Ao mesmo tempo, o susto 
e a angústia cedem ao próprio absurdo dum poema ser bomba, a 
tragicomédia da nossa realidade contemporânea, e do comportamento 
da nossa espécie. Será que as bombas também contaminaram a 
poesia? O holograma de Augusto é uma instalação que faz pensar, 
que dramatiza a agressividade à raiz do comportamento sociopolítico 
e, dramaticamente, até chegando à poesia.

Clip: criptocardiograma (1996; 2003)

O poema “criptocardiograma” acompanha os “Clip-poemas” 
em CD no livro Não (2003), sendo a primeira edição em livro 
do micropoema “não”, primeiramente distribuído em 1990 numa 
versão em papel de 3X3 cm., batida à máquina e grampeada.

“Não” faz parte da poesia de recusa, evitando a oficialização e 
seriedade implícita numa edição comercial. Apresenta mais 
jogos de leitura, sendo que em “não” as letras formam blocos 
quadrados em cada página, imitando os palíndromos – o “Sator 
Arepo” de Pompéia que tanto interessou o compositor Webern – 
pelas suas possibilidades de leitura em qualquer sentido e pelas 
quase infinitas possibilidades de combinação. O leitor precisa (se)
parar o fluxo de linhas e de letras para tornar possível uma leitura 
discursiva, embora a contracorrente do próprio feitio e da recusa 
de sentido ou de leitura ortodoxos.
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“Criptocardiograma” renova a crítica à linguagem, através de uma 
semiótica kitsch de hieróglifos, que parecem fazer parte de um me-
lodrama ou telenovela popular. A representação da cultura popular, 
com ingenuidade satírica, faz lembrar a técnica de uma Clarice 
Lispector no romance A Hora da Estrela (1977), com a figura extra-
vagante da cartomante Carola.  O poema de Augusto é igualmente 
uma adivinha, composto de 24 pequenos corações super-vermelhos, 
tais como se manda no Dia dos Namorados, seis facas, duas mãos 
segurando canetas, três dados e duas florezinhas. Esses ícones visu-
ais antiquados nos impedem de passar adiante na leitura e compre-
ensão do poema. Estão arranjados na forma de um grande coração, 
feito principalmente de coraçõezinhos, para o qual o “cripto” se refe-
re tanto aos objetos que parecem estranhos, ou fora de lugar, como 
a um código escondido, porém, indispensável para a compreensão 
dos objetos, e o “grama” aos testes eletrocardiográficos feitos por 
médicos para avaliar o funcionamento do órgão. As facas lembram 
o ciúme e a violência também inerente ao desejo amoroso, matéria 
de melodramas, os dados a operação do acaso que caracteriza os 
encontros amorosos, e as mãos segurando canetas o papel de cor-
respondência amorosa, feita para atiçar o desejo quando de uma 
separação, ou da impossibilidade de um encontro. Ao deparar com 
o poema, o leitor encontra o coração em parada cardíaca total.  Mas 
graças à interatividade, ele manipula pelos dedos o mouse do com-
putador, procura as palavras chaves e desvenda o poema, abrindo 
“o coração”. Nas palavras de Arnaldo Antunes, “criptocardiograma...
além da já admirável inserção de movimento na palavra escrita, so-
mada à sua ocorrência sonora, incorporam ainda o aspecto da inte-
ratividade com o receptor” (Antunes, 2003, orelha).

Pelas suas técnicas, ‘‘criptocardiograma’’ recapitula e nos reme-
te à poética de “lygia fingers” de 1953, passado meio século: é 
um poema de amor fragmentado, a cores, que exige que o leitor 
descubra ou forme as palavras, letra por letra, que vão revelar o 
nome que toca os nossos corações. É ao mesmo tempo óbvio e 
oculto, iconografia em acróstico popular capaz de ressuscitar a 
fonte do amor. Ao compor e soletrar os nomes do seu objeto em 
várias línguas, o leitor-participante sente e ouve imediatamente 
os batidos de um coração vivo e o próprio poema se põe em mo-
vimento, comum à humanidade através do sentimento amoroso.  
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Como nos lembra a bossa nova, nesta poesia “desafinada” de 
Augusto, “também bate um coração”. 

Chegamos da mesma maneira ao coração do movimento 
verbivocovisual.  E voltando a Cummings, é como se o poema fosse 
construído para ilustrar o verso em inglês: “only by you my heart 
always moves” (E.E. Cummings, 1951, “LXX”), assim reforçando 
o jogo e a aventura da experimentação técnica, praticados pelo 
mestre norte-americano.

Com as novas possibilidades do computador na passagem para 
o século XXI seria talvez lógico pensar que, depois de décadas 
de espera e de experimentação, finalmente existem os meios 
adequados para a realização plena do “verbivocovisual”, com 
as possibilidades de animação, de movimento e de som e luz 
mencionados por Augusto: “redobram a força das proposições da 
vanguarda dos anos 1950”. 
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Deram lugar, sem dúvida, a novas e convincentes performances 
digitais de obras como “cidade” e “poema-bomba”, mas com uma 
ambivalência, sentida por Donguy: com os livros, há inscrição 
e profundidade, enquanto nos novos meios a imagem tem 
outros e novos significados e leituras: “...nous pouvons coder 
indifféremment texte, image, son, ce dont il faudra tirer toutes 
les conséquences au niveau de l’écriture” (“...podemos codificar 
indiferentemente texto, som, daí será necessário aceitar todas as 
consequências ao nível da escritura”) (Donguy 2002, 12). 

Implícito no argumento de Donguy é a existência de uma nova 
estética, cuja base não é mais a inscrição ou a página, à qual 
as obras de Augusto estão chegando. O que observamos, de 
Poetamenos aos Clip-poemas, é uma linha de invenção, com 
realizações igualmente válidas para cada uma de suas fases, 
constituindo uma obra que sucessivamente se adapta a novos 
meios de linguagem e tecnologia. 

O poeta se aproveita da mesma matéria prima, mas os 
procedimentos são sempre diferentes: vai se recapitulando e se 
reinventando a cada passo, através do movimento dos augusto 
fingers, os fingers poéticos. Como ele mesmo resumiu de forma 
sucinta: “Os novos artefatos agilizados para o consumo são 
portadores de informações transformadoras” (Gonçalves 2006).
dacto, grypho, grama, clip 
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Apêndice :

Augusto de Campos : cronologia das obras (arte tecnológica)

por Augusto de Campos

1. 1981 - John Webster holografa, a partir de um protótipo 
de Wagner Garcia, o poema REVER (Londres).

2. 1982 (outubro) - o poema QUASAR é apresentado em um 
painel luminoso no Vale do Anhangabaú, em São Paulo 
(Projeto Arte Acesa, organizado por Julio Plaza).

3. 13 setembro 1983 – poemas em diversas « médias » 
para o programa de televisão Fábrica do Som (Especial 
Augusto de Campos).

4. De 22 novembro a 2 dezembro 1984 - PULSAR, « o 
primeiro vídeoclip de alta poesia », de acordo com a 
imprensa, durante a exposição Level 5 realizada no 
Museu de Arte de São Paulo (MASP) e organizada por 
José Wagner Garcia e Mário Ramiro. Realizado em 
computadores de alta resolução, « Sistema Intergraph » 
(com base nos computadores VAX e PDP–11 da Digital 
Equipment Corporation). Vidéoclip animado pela equipe 
de Olhar Eletrônico (Fernando Meirelles, Marcelo Tas e 
outros) com a colaboração dos organizadores e do autor, 
exibido, também, na TV Gazeta (programa « Chris Ra ») 
e na TV Cultura.

5. 1985 – versão digital transcodificada para o vídeo do poema 
PULSAR por Paulo de Tarso Oliva Barreto (apresentado no 
3e Festival Vídeo Brasil).

6. 1985 - AC/JC (Augusto de Campos/John Cage), vídeo 
experimental de Walter Silveira, incluindo as versões em 
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vídeo de CIDADE e de outros poemas.

7. 1985 - Vídeotextos (computador / telefone / vídeo 
amador). LUXO e PLUVIAL, realizados por Julio Plaza, a 
partir de projetos do autor. Exposição Arte e Tecnologia 
(organizador: Julio Plaza).

8. 1985 - Holograma CORMENTEMUDALUZ (modelo 
criado por Julio Plaza, avec la collaboration de l’auteur, 
holographie de Moysés Baumstein).

9. Outubro 1986 – participação, com o poema CODIGO, no 
evento « Sky Art Conference », organizado por Wagner 
Garcia – mensagens artísticas via satélite entre São Paulo 
e os EUA (MAC-USP e CAVS-MIT), utilizando o sistema 
« slow scan ».

10. 21 dezembro 1986 - holograma RISCO (projeto do autor, 
e realização final de Julio Plaza e Omar Guedes, realização 
holográfica de Moysés Baumstein), para a exposição 
TRILUZ, inaugurada em 02/12/86 no Museu da Imagem e 
do Som, de São Paulo.

11. 17 novembro 1987 - hologramas REVER e POEMA BOMBA 
(realização holográfica de Moysés Baumstein sobre um 
projeto do autor) e CORMENTEMUDALUZ, para a exposição 
IDEHOLOGIA, realizada no Museu de Arte Contemporânea 
(MAC) de São Paulo. Documentação : Revista CÓDIGO 12 
– ARTECIÊNCIA (1989–90).

11a. Dezembro 1897 – Participação no espetáculo TERMINAL 
SONORA (Cid Campos, Marcia Bozon de Campos e outros), 
com uma leitura plurivocal de CIDADE CITY CITÉ.

12. 1987 - objeto–néon de REVER (realização de José Wagner 
Garcia, com a colaboração do autor).

13. 1989 - holograma impresso NÃOMEVENDO para a capa 
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do livro À Margem da Margem (projeto do autor, 
realização holográfica de Moysés Baumstein).

14. 1990 - outubro/novembro – exposição POESIA 
ENTRE (poemas-objeto poemas serigrafados 
poemas postais poemas holográficos – serigrafias de 
Omar e Teresa Guedes e de Sérgio Parra, holografias 
de Moysés Baumstein. Poemas-objeto em acrílico : 
DESAPARECEND (pirâmide de acrílico), LY e QUEM 
VOCÊ VÊ ; em serigrafia, poemas cartazes PULSAR e 
PÓS-TUDO.

15. 19 de fevereiro e 10 de dezembro de 1991- Poemas-
laser sobre a Avenida Paulista, em São Paulo : 
POESIA É RISCO, REVER, TYGRE DE BLAKE.

16. Outubro 1991 - CIDADE/CITY/CITÉ em versão fono-
luminosa para o evento  « 100 anos da Avenida 
Paulista » (instalação : dispositivo luminoso 
conjugado à  sonorização da leitura do poema a 
várias vozes superpostas do autor, sob a direção 
musical de Cid Campos).

17. 1992 – poemas SOS e BOMBA, vídeoclips 
(transcodificados a partir de poemas animados por 
computador) realizados na Estação Silicon Graphics 
do Laboratório de Sistemas Integráveis (LSI) da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

18. Agosto 1992 – ilustrações gráficas por computador, 
em colaboração com Arnaldo Antunes, para o livro 
Rimbaud Livre (Perspectiva).

19. Agosto 1992 – POEMA BOMBA e outros poemas em 
animação digital – LYGIA FINGERS, TVGRAMA 1 e 2, 
CANÇÃO NOTURNA DA BALEIA, CIDADE/CITY/CITÉ, 
O TYGRE (Blake), PÓS–TUDO — em vídeoformas 
para o programa POETAS DE CAMPOS E ESPAÇOS, 
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da TV Cultura, dirigido por Cristina Fonseca, trilha sonora 
de Cid Campos.

20. Setembro/outubro 1992 – participação, com 
reproduções a cores dos clips SOS e BOMBA, na 
exposição pOes1e digitale (poèmes générés par 
ordinateur) em Annaberg, Alemanha.

21. Junho 1993 – Nova apresentação de BOMBA para o evento 
« II Diálogo de cinevídeo » (Museu da Imagem e do Som).

22. 1992-1993 – Participação no show Intermédia de poesia, 
OUVER, com uma vídeoanimação de Walter Silveira.

23. 1994 – Performances « verbi-voco-visuais » (poesia-som–
música-slide-vídeo) com Cid Campos, Florida, EUA (Center 
for the Fine Arts, Miami, University of Florida, Gainesville).

24. 1995 – CD POESIA É RISCO, com Cid Campos. Performance 
« verbi-voco-visual » à l’Université de Yale, EUA (Symposium 
on Experimental, Visual and Concrete Poetry).

25. 1995/1998 – Performances intermédia de POESIA É RISCO, 
com Cid Campos (som/música) et Walter Silveira (vídeos/
slides), em Porto Alegre (Festival Porto Alegre em Cena), 
maio 1995 ; para a semana cultural « Perhappiness » de 
Curitiba, maio 1996, e o Festival Viva Brasil em Amsterdam 
(Ijbreker Musik Center), junho 1996 ; o 11e Festival 
Internacional Videobrasil/Sesc Pompéia e a IIIª Reunião 
Bienal – « Silêncios e Luzes ; sobre a experiência do vazio 
e da forma », organizada pela Sociedade brasileira de 
psicoanálise, realizadas, ambas, em São Paulo (novembro 
1996) ; Bahia, São Paulo, Miami, Belo Horizonte.

26. 1995/1996 – Poemas animados em computador 
(Macintosh) por Augusto de Campos : PÉROLAS PARA 
CUMMINGS, CARACOL, F(J)(Y)EUX, CAOSCAGE, 
CONVERSOGRAMAS, PESSOANDANDO, O VERME E A 
ESTRELA, MORFOGRAMAS 1 à 4.
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27. 1997 – « Poesia é Risco », performance para o  evento 
ArteTecnologia, organizado pelo Instituto Cultural Itaú, 
em São Paulo.

28. 1997 – « Clip–Poemas », instalação com 16 animações 
digitais (« animogramas », « interpoemas »/poemas 
interativos, « morfogramas ») para a exposição « Arte 
Suporte Computador », realizada na Casa das Rosas, de 
São Paulo. Animações digitais (« caracol », « cidade ») 
incluídas no CD-ROM da revista ALIRE DOCKS nº 10.

29. 1999 – (maio) apresentações de « Poesia é risco »  na Cité 
de la Musique (La Villette), Paris, no espetáculo « Carte 
Blanche à Caetano Veloso ».

30. 1999 – (setembro) – Lançamento do seu “site” Oficial no 
Universo OnLine www.uol.com.br/augustodecampos. 

31. 2000 – Animações para a Internet dos poemas « rever », 
« cidadecitycité », « subverter », « SOS », « rã de 
Bashô ». (mai-juin) – Participação na exposição « Schrift 
und Bild in Bewegung », em Munich, e na exposição 
eletrônica www.p0es1s.com, com as versões para a 
web de « cidadecitycité » e de dois « interpoemas » 
(« ininstante » e « doors of eyear »).

32. 2001 – Novas animações: « não », « sem saída », 
« palavras ». Apresentações de « Poesia é Risco » em 
Marseille (no Cybercafé WEB BAR, em 7 setembro, sob os 
auspícios do Centro Internacional de Poesia) e em Genève 
(em 11 setembro) no Casino Théatre (Festival de poésie 
sonore).

33. 2002 –Nova apresentação de « Poesia é Risco » em 
Genève (Salon du Livre), em maio. Animação de 
« cançãonoturnadabaleia », « chancewords ». Apresentação 
do holograma « poema bomba » na exposição « Terminal 
Zone – Poésie et Nouvelles Technologies » no Centre 
d’art Contemporain de Basse-Normandie, France. Debate 

http://www.uol.com.br/augustodecampos
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e apresentação de « clip poemas » no SESC Carmo 
(outubro), exposição dos « clip poemas » nas vitrines do 
futuro SESC-Centro (Mesbla).

34. 2003 – CD ROM “CLIP-POEMAS”, antologia de suas 
animações poéticas digitais publicada com o livro NÃO 
(Editora Perspectiva).

35 2004 – Performances de « Poesia é Risco » em Natal e 
Brasília. Exposição de poemas na Casa de Rui Barbosa, no 
Rio de Janeiro, reunindo vídeos e animações digitais.

36. 2007(4) ? – Participação no espetáculo FALA DA PALAVRA, 
de Cid Campos, com ADRIANA CALCANHOTTO.

37. 2010 – 30 março - POEMÚSICA - SHOWVERSA, no 
Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. 8 março – na 
Universidade de Brasília.

a Jacques Doguy, na introdução à tradução para o francês, nos dá 
a história da divulgação de poetamenos: “Une première version 
dactylographiée avec un petit nombre de copies a circulé à l’époque, 
realizee avec des carbones de couleurs et distribuée aux peintres et 
aus amis proches. Des exemplaires en ont été exposés au cipM de 
Marseille lors d’une exposition sur la Poésie concrete brésilienne [7 
septembre au 20 octobre 2001]. La première parution date da 1955 
dans Noigandres no 2, et c’est ce numéro de revue que Pignatari va 
montrer à Gomringer” (Donguy 2002, 8).
A correspondência está reproduzida em fac-simile nas edições de 
1979 e 1999.

b Chris Funkhouser teoriza um novo gênero de arte literária, visual 
e sonoro, a partir de poetas que começaram a usar o computador 
a partir da década de 1950 e, até aos anos 90, passaram por 
experiências com elementos gráficos e cinéticos,  formas móveis 
em telas e no papel, e depois em vídeos, hipertexto, holograma e 
outras experiências feitas no computador (2007).

c Lecture on Nothing”, apresentada no Artists Club de Nova York 
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em 1949, uma tentativa de alcancar o ritmo da música na poesia, 
foi publicada na revista Incontri Musicali (agosto 1959) e no livro 
Silence, (1961). Um texto que mais aparenta semelhanças com a 
obra de Cummings é “Sixty-One Mesotics Re and Not Re Norman O. 
Brown” (1979), um acróstico vertical em que cada linha contribui 
uma letra do nome B-R-O-W-N. Augusto de Campos prefaciou e 
Rogério Duprat traduziu a única edição brasileira de Cage (1985).

d Num ensaio sobre a poesia experimental (1996), a escritora e crítica 
Johanna Drucker faz um levantamento histórico da aparência visual 
do texto na página, atestando a uma proliferação dessas inovações 
no século 20, partindo do “make it new” poundiano. A fragmentação 
de técnicas passa pelos futuristas russos comWassily Kamensky, Ilia 
Zdanevich, Lazar El Lissitzky e Alexander Rodchenko, os franceses 
com Guillaume Apollinaire e Pierre Albert-Birot, os futuristas italianos 
com Filippo Marinetti, Carlo Carrá e Ardengo Soffici e o movimento 
dadá com Tristan Tzara e Raoul Hausmann. Drucker não inclui exemplos 
do primeiro modernismo português, cujo experimentalismo visual é 
notável em poesias de Mário de Sá-Carneiro, Álvaro de Campos e José 
de Almada Negreiros. A linha que chega à poesia concreta brasileira 
remete modernamente a Stephane Mallarmé, cujo “monumental 
e persistentemente enigmático” Un Coup de Dés teve a sua primeira 
versão impressa em 1914. O formalismo visual de Max Bill, na Suiça 
e Alemanha, incluindo Eugene Gomringer e guiados por artistas como 
Kasimir Malevich, Piet Mondrian e Theo van Doesburg, desenvolveu 
um funcionalismo construtivista para indústria, tecnologia e estética, 
observado por Décio Pignatari.  O ano de 1953 ainda se impõe com a 
konstellationen de Gomringer, partindo do conceito de Mallarmé, para 
criar uma área de jogo linguístico-poético dentro de limites rígidas e fixas.  

e Num ensaio sobre os novos meios tecnológicos na poesia, Chris 
Funkhauser fala sobre uma função antropofáfica na poesia chamada 
de e-poetry, poesia de computador, ciberpoesia e poesia digital: “The 
anthropophagic analogy, in which perpetual digestion is a necessary 
function, also corresponds to one of the profound observations on 
hypertext and hypermedia, upon which contemporary identities for 
digital poetry now rest. As Michael Joyce has observed, electronic 
text almost always authoritatively “replaces itself” (rather than affix 
itself)—a defining characteristic of digital poetry (Joyce 236). This 
possibility invites the author to reconsider what an author is and 
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JOYCE, James. Finn’s Hotel. Tradução: 
Caetano W. Galindo.    1ª ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2014.

As narrativas breves que compõem o li-
vro Finn’s Hotel, de James Joyce (1882-
1941), talvez sejam o rascunho, ou uma 
espécie de esboço, de um projeto maior, 
mais ambicioso e radical, que se concreti-
zaria no “Finnegans Wake”, publicado em 
1939. Escritos em 1923, pouco depois de 
Joyce ter concluído o romance “Ulysses”, 
os textos parecem ensaiar uma nova ex-
perimentação com a linguagem da nar-
rativa, abandonando de vez o modelo 
clássico da verossimilhança, para buscar 
uma trama caleidoscópica, fabular, pluris-
significante, em certo sentido inapreensí-
vel como estrutura coesa em torno de um 
enredo fechado.

Especula-se que o escritor irlandês tenha 
abandonado os manuscritos para se de-
dicar ao processo monumental de criação 
do “Finnegans”, consciente de que ali le-
varia a prosa ao seu limite, fronteira que 
para muitos colocaria em xeque a própria 
literatura e o conceito de representação. 
De qualquer modo, mesmo considerado 
pelos especialistas como uma obra inaca-
bada, os textos se sustentam como peças 
em que Joyce exercita uma visão mítica 
e bem humorada da fundação da Irlanda, 
que por sua vez se mistura com a gênese 
também da escrita, ao montar e desmon-
tar palavras, estabelecer analogias poé-
ticas e brincar com o som e o sentido de 
expressões, nomes e frases.

Em “Finn’s Hotel” aparecem as figuras 
lendárias de São Patrício, Tristão e Isol-
da (também Trustão e Usolda), além de 
personagens fundamentais do “Finnegans 
Wake”, como o Homem Comum Enfim 
(Humphrey Chimpden Earwicker) – cujo 
episódio ali seria, na avaliação  de Da-
nis Rose, na apresentação do volume, o 
embrião da obra final de Joyce – e Anna 
Lívia Plurabelle, que escreve a carta ao 
rei em defesa de seu marido, precioso 
material que será refundido e expandido 
no “Finnegans”. Parece clara a intenção 
de Joyce em amalgamar tempos e episó-
dios históricos, lendas, tradições, vozes e 
até elementos biográficos (Finn’s Hotel é 
o nome do estabelecimento em que Nora 
Barnacle, mulher do escritor, trabalhava 
quando o conheceu) para construir uma 
ficção especular, lúdica, em que a própria 
escritura se desfaz, ou se despe, de sig-
nificados previsíveis, já estabelecidos no 
contexto semântico da cultura.

O volume traduzido por Caetano W. Galindo 
inclui uma nova tradução de outro ma-
nuscrito deixado pelo autor, que também 
ajuda a compreender um pouco melhor o 
jogo de armar da obra joyceana, a novela 
lírico-erótica “Giacomo Joyce”. Aqui tam-
bém os dados biográficos se transfiguram 
em pura invenção e desafio à leitura.



131

GALÁXIAS
REINVENTADAS 
EM ESPANHOL

JULIO MENDONÇA



CAMPOS, Haroldo de. Galaxias. 
Tradução e notas de Reynaldo Jiménez. 
México: Libros Magenta, 2011.

O poeta argentino Reynaldo Jiménez, que 
ficou conhecido aqui como editor da re-
vista Tsé-Tsé, tem se destacado, também, 
como tradutor e, particularmente, como 
tradutor de literatura brasileira contem-
porânea para o espanhol. Traduziu Wilson 
Bueno, Josely Vianna Baptista, Arnaldo 
Antunes e acaba de lançar sua tradução de 
Catatau, de Paulo Leminski (trabalho que 
ele comenta aqui, nesta revista, e do qual 
reproduzimos um trecho). Em 2011, Jimé-
nez publicou sua tradução das Galáxias de 
Haroldo de Campos.

É crescente o reconhecimento internacio-
nal da importância das Galáxias como uma 
das obras mais inovadoras da literatura 
recente. A obra já se propôs, ao nascer, 
como um conjunto de textos transfrontei-
riços e multilíngues. Uma proesia marca-
da pela experiência do encurtamento das 
distâncias físicas no mundo. A multiplici-
dade de línguas, o cruzamento intrinca-
do de referências literárias e culturais, 
a pluralidade de ritmos e a exuberância 
das reverberações sonoras dão aos tex-
tos uma fabulosa-fabuladora densidade 
(Jiménez fala em “arrastos da memória 
coletiva” em seu comentário sobre suas 
traduções). Nas Galáxias, cada formante 
se constitui por coágulos de textos iman-
tados em torno de um motivo – utilizo o 
conceito na acepção musical –, organi-
zando-se num equilíbrio deliberadamente 

oscilante e precário entre hipotaxe (su-
bordinação) e parataxe (coordenação). 

O ritmo vai se definindo para o leitor no 
equilíbrio tênue/tenso entre som e senti-
do. Respiração, olhouvido e sentido.

As escolhas de Reynaldo Jiménez como 
tradutor apontam claramente para a pro-
sa e a poesia de invenção. Esta opção se 
confirma em seu texto publicado na parte 
inicial desta revista, o qual demonstra um 
projeto tradutório em desenvolvimento. 
Traduzir as Galáxias é, sem dúvida, uma 
de suas iniciativas mais ambiciosas e ou-
sadas. Jiménez se sai muito bem. Enfrenta 
com coragem as dificuldades da viagem-
-transposição (transcriação, como propôs 
Haroldo), de uma língua para outra, de um 
texto tão rico e complexo, fazendo com 
que a língua da aterrissagem se contamine 
da língua da decolagem. Amálio Pinheiro 
escreveu, há pouco, que “as sociedades 
mestiças ficaram treinadas em tradução: 
esse gesto sintático de assimilar e induzir 
o outro em si e o em si no outro”. Nós, lati-
no-americanos, somos sociedades mesti-
ças, sem dúvida; o trabalho de Reynaldo 
Jiménez é uma ótima contribuição para 
essa descoberta-invenção pela tradução, 
trabalho poético e civilizador que teve em 
Haroldo o grande inspirador.
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CATATAU
TRANSPLATINO 

ELSON FRÓES



Catatau de Paulo Leminski
Tradução de Reynaldo Gimenez, Ed. 
Descierto, Buenos Aires, Argentina, 
2014, 272p.
Tentar compreender o Catatau em por-
tuguês do Brasil “afrotupilatinizado” já é 
uma enorme aventura em sua linguagem 
tão densa e intrincada. Traduzir um livro 
de viagem tortuosa entre signos em aluci-
nante estranhamento e aportá-lo além do 
Rio da Prata, transplatinizá-lo em Buenos 
Aires, é mesmo uma grande proeza. O en-
redo é a vinda de René Descartes ao Bra-
sil na época da invasão holandesa e, aqui, 
perdido em plena floresta tropical, fica 
numa espera interminável por um guia. 
E o pensamento lógico cartesiano, então, 
é forçado a viajar a lugares insondáveis 
numa floresta de palavras.

A história dessa tradução começa nos idos 
de 1999: inspirado pelo meu site Kami-
quasea, dedicado a Paulo Leminski, Rey-
naldo, em sua revista Tsé-Tsé, publicou 
um extenso dossiê sobre o poeta centrado 
em poemas traduzidos. Na apresentação 
do poeta ao leitor argentino, Reynaldo já 
fazia menção ao Catatau e um fragmento 
em tradução de Roberto Echavarren na co-
letânea Medusario (México, 1996)b. 

No ano seguinte, motivado pelo interes-
se de  Reynaldo em Leminski, lhe ofereci 
um exemplar de Catatau. Confesso que o 
fiz intencionalmente, visando provocá-lo, 
e, assim, lançada a semente, Reynaldo foi 
fundo na análise e experimentação em sua 
jornada tradutória. Adentrou o labirinto 
textual como se fosse um oráculo, durante 

anos, contaminando-se ou iluminando-se 
de sua riqueza. Quando então decidiu tra-
duzi-lo integralmente, percebeu que não 
deveria convertê-lo em algo local, mas sim 
destacá-lo com “uma pátina de portunhol”. 

Este é seu grande acerto (diga-se que 
Reynaldo também é tradutor de Haroldo 
de Campos e seguidor de suas teorias tra-
dutórias), dando mais sabor ao texto para 
leitores de língua espanhola. O livro traz 
ainda um belo ensaio de Gimenez sobre o 
Catatau e o percurso de compreensão/tra-
dução e os desdobramentos da interação 
com seu repertório cultural.

Assim como num livro de Joyce, Carroll ou 
Cortázar, estes leitores recebem agora um 
grande desafio, uma prazerosa viagem a 
um deslugar para a razão, num contagian-
te estranhamento, cruzando fronteiras en-
tre línguas e entre poesia e prosa. 

NOTAS
a www.elsonfroes.com.br/kamiquase
b Este e outros dois fragmentos traduzidos 
por Florencia Garramuño e Amalia Sato fo-
ram posteriormente reunidos na coletânea 
Leminskiana org. por Mario Camara (Bue-
nos Aires, 2005).

http://www.elsonfroes.com.br/kamiquase
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O Catatau, de Paulo Leminski, está sendo 
relançado. Publicado em 1975, em Curi-
tiba, por uma pequena editora, teve, por 
assim dizer, um êxito de câmera. O que se 
costuma chamar “sucesso de estima”, jun-
to a um pequeno circulo de aficcionados. 

A seu redor criou-se, como seria de espe-
rar, a legenda negra da ilegibilidade. Para 
isso contribuiu o próprio autor, que, numa 
advertência inicial, proclamava: “Me nego 
a ministrar clareiras para a inteligência 
deste catatau que, por oito anos, agora, 
passou muito bem sem mapas. Virem-se”. 

E houve quem se virasse, como prova a 
pequena mas expressiva “Fortuna crítica” 
que acompanha esta reedição, na qual se 
destaca, pelo detalhe analítico, o ensaio 
“Catatau: Cartesanato”, de Antonio Risé-
rio. Mas o próprio Leminski, antes de ser 
fulminado pela cirrose prometéica que o 

roubou de nosso convívio, teve tempo de 
reconsiderar sua primeira atitude de de-
safio ao leitor. Preparou para a nova edi-
ção uma introdução ao livro, sob o título 
“Descordenadas Artesianas”, na qual abre 
o jogo e conta um pouco da história de 
sua história. “Por fim a cobra morde o pró-
prio rabo”, diz ele. E passa a referir que 
a “intuição básica” do “Catatau” lhe viera 
em 1966, enquanto ministrava uma aula 
sobre os holandeses no Brasil, o estabe-
lecimento de Maurício de Nassau em Per-
nambuco, apoiado em forte aparato naval 
e militar. 

Discorria sobre a urbanização do Recife; 
a Mauritzstad (“cidade de Maurício”) na 
ilha de Antônio Vaz; o palácio de Vrijbrug, 
onde o príncipe invasor instalara sua corte 
ilustrada de artistas e sábios. Nesse cená-
rio real, irrompe a ficção. Ocorreu-lhe uma 
hipótese (falsa, mas verossímil): que acon-

UMA LEMINSKÍADA
BARROCODÉLICAa

HAROLDO DE CAMPOS
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teceria se René Descartes, que servira a 
Nassau na Holanda, o filósofo Cartesius do 
“Discurso sobre o Método”, o físico empe-
nhado em dar uma explicação mecanicis-
ta, una e sistemática, ao Universo, tives-
se acompanhado o conquistador em sua 
empreitada nos trópicos? “Hypotheses non 
fingo” (“Não elaboro hipóteses”), exclamou 
Newton, numa célebre refutação a Des-
cartes, a quem não repugnava o raciocínio 
hipotético, desde que as deduções nele 
fundadas fossem convalidadas pela experi-
ência. Leminski não concorda com Newton 
e vai elaborando sua hipótese ficcional ela-
borando nela através das duzentas e tantas 
páginas do Catatau, confiado não tanto na 
experiência quanto no verbo... E eis Carté-
sio na Mauriciolândia, no parque do paço 
de Vrijburg, sob uma árvore folhuda, ele, 
o experto em Dioptria (refração da luz), 
com suas lentes e lunetas, observando a 
paisagem, as naus no porto e os bichos 
no zôo ou á solta. Ei-lo fumando mariju-
ana (“tabaqueação de toupinambaoults”) 
e fundindo a cuca na desmesura não geo-
metrizável das formas vegetais e animais, 
quando uma preguiça lhe alveja o cocuruto 
com um disparo fecal, como fez o urubu 
com Macunaima. “’Ora, senhora preguiça, 
vai cagar na catapulta de Paris!”, reclama 
o filósofo, embarcando, a gosto ou a con-
tragosto, no seu sonho psicodélico. Melhor 
dizendo, barrocodélico, pois de um cometi-
mento neobarroco, de um ensaio de liquefa-
ção do método e de proliferação das formas 
em enormidades de palavra, é que se tratab.

A lengalengagem do delírio
“Catatau”, segundo o Caldas Aulete e o 
Aurélio, significa: “Discurso enfadonho e 
prolongado; discurseira, béstia.” É sinôni-

mo de “pancada” ou de “calhamaço”. Re-
concilia as noções contraditórias de “sujei-
to de pequena estatura” e “coisa grande e 
volumosa”. Também quer dizer “catana” 
(espada curva), uma palavra que os por-
tugueses importaram do Oriente (do japo-
nês Kataná).’ “Ir num catatau” é o mesmo 
que “falar sozinho”, como “meter a catana” 
equivale a “dizer mal de outrem”. Dessa 
polissemia está bem cônscio Leminski, que 
arrola várias dessas acepções em sua in-
trodução. De todas elas parece ter tirado 
partido, literal ou metafórico, no que cha-
ma uma ego-trip: sua delirante “lengalen-
gagem”. Pois tanto o narrador, Cartesius, o 
pensador puro excedido pelo absurdo tro-
pical, como seu alter ego, parceiro ambí-
guo e depositário da explicação do texto, o 
artimanhosoArtyschewsky (figura inspirada 
na de um herético fidalgo polonês, general 
a serviço de Nassau), ambos têm muito a 
ver com o próprio Leminski. São registros 
complementares de sua voz escritural.

O Catatau -argumenta Leminski- é a histó-
ria de uma espera. O personagem (Carté-
sio) espera um explicador (Artyschewsky). 
Espera redundância. O leitor espera uma 
explicação. Espera redundância, tal como 
o personagem (isomorfismo leitor/perso-
nagem). Mas só recebe informações no-
vas. Tal como Cartésio.

O verdadeiro protagonista do texto, no 
entanto, é Occam (Ogum,Oxum, Egun, 
Ogan), uma espécie de “monstro semió-
tico”, inflado e voraz como Orca, a baleia 
assassina, e pouco disposto a submeter-
-se à disciplina metódica de seu homôni-
mo, o monge-filósofo Guilherme de Occam 
(1280-1349), cuja navalha afiada se pro-
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ponha rasourar toda e qualquer entidade 
inútil, hipotéticamente complexa e não 
avalizada pela experiência. Ao invés, é da 
paralógica, do paradoxo, das associações 
de som e sentido, das frases feitas e des-
feitas, dos contágios pseudo-etimológicos, 
dos jogos polilingues, que se alimenta o 
Occam do Catatau. Um insaciável aban-
tesma grafomaníaco, que reduz ao absur-
do o discurso metódico no tacho fumegan-
te do trópico.

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do 
Brasil, refere uma curiosa explicação an-
tropológica para o insucesso da poderosa 
empreitada holandesa em nossas terras. 

Ao contrário do que sucedeu com os ho-
landeses, o português entrou em contac-
to intimo e frequente com a população de 
cor. Mais do que nenhum outro povo da 
Europa, cedia com docilidade ao prestigio 
comunicativo dos costumes, da linguagem 
e das seitas dos indígenas e dos negros. 
Americanizava-se ou africanizava-se, con-
forme fosse preciso.

E mestre Sérgio prossegue: 

A própria língua portuguesa parece ter 
encontrado, em confronto com a holande-
sa, disposição particularmente simpática 
em muitos desses homens rudes. Aquela 
observação, formulada séculos depois por 
um Martius, de que, para nossos índios, os 
idiomas nórdicos apresentam dificuldades 
fonéticas praticamente insuperáveis, ao 
passo que o português, como o castelha-
no, lhes é muito mais acessível, puderam 
fazê-la bem cedo os invasores.

Mestiçagem. Miscigenação de corpos e lín-
guas. Eis o dispositivo que teria animado 
a “guerra de guerrilhas” contra a qual o 
exército orgulhoso e bem aparelhado da 
Nova Holanda acabou por deixar-se aba-
ter. Leminski tenta demonstrar isso na lin-
guagem. Ou como ele mesmo resume: “O 
Catatau é o fracasso da lógica cartesiana 
branca no calor, o fracasso do leitor em 
entendê-lo, emblema do fracasso do pro-
jeto batavo, branco, no trópico.”

Uma feira livre macarrônica
As influências nessa Leminskíada, como 
eu aqui a batizo, são muitas. Algumas ób-
vias. Como Joyce. Mais que o do Ulisses, o 
do Finnegans Wake, ou Finicius Revém, já 
fragmentariamente abrasileirado por Au-
gusto de Campos e por mim na antologia 
Panaroma (1ª edição, 1962). Nada a es-
tranhar, diga-se de passagem, nessa acli-
matização do fineganês joyceano ao brasi-
lírico português. Basta dizer que é o mes-
mo Sérgio Buarque, em Visão do Paraíso, 
que registra a presença das peregrinações 
de São Brandal e da paradisíaca ilha Bra-
sil, High Brazil ou O’Brazil, em trechos da 
obra máxima do irlandês ecumênico. Evi-
dente, também, é o contributo do Grande 
Sertão rosiano: modos de dizer, circunló-
quios, cadências. Mas outros condimentos 
são igualmente importantes no sarapatel 
leminskiano. O sermonário barroco de um 
Vieira, por exemplo, cujo estilo engenho-
so, a contrapelo do “bom senso” cartesia-
no, foi tão bem estudado por A. J. Saraiva 
(“No discurso engenhoso, as palavras não 
são representantes mas seres autônomos, 
que como matéria podem ser recortados 
para formar outros, e têm em si relações 
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que lembram muito mais os elementos da 
composição musical...”) O latim escolástico 
e latinório das tertúlias coimbrãs também 
não lhe são estranhos. Este último deu em 
nossa literatura as abstrusas composições 
burlescas da Macarrônea Latino-Portugue-
sa, à imitação do beneditino Folengo. So-
bretudo, porém, me parece presente, na 
prosa travada de armadilhas de Leminski, 
um livro inseminador, a “Feira dos Ane-
xins”, do seiscentista d. Francisco Manoel 
de Melo. Essa obra, Alexandre Herculano 
reputava-a um verdadeiro manual para os 
escritores do “gênero cômico”. Trata-se de 
um fascinante repertório de metáforas e 
locuções populares. Dividido em três se-
ções, com subtítulos como “Em metáfora 
de cabelos”, “de testa”, “de olhos” etc., 
tem coisas desabusadas como esta: “Isso 
de olho trazeiro, não me cheira; porque os 
malvistos têm cinco olhos: e os que enxer-
gam bem, com os olhos que tem na cara, 
terão três: mas ter no trazeiro um olho, 
e outro no rosto, é ser Polifemo a torto 
e a direito.” A função do provérbio, como 
o principal recurso de engendramento e 
articulação do livro, já foi aliás salientada 
por Régis Bonvincino (“Com quantos paus 
se faz um Catatau “,artigo de 1979).

Uma coisa, porém, é certa. Quaisquer que 
sejam as extravagâncias, anomalias ou 
disrupções do projeto leminskiano, tra-
ta-se, fundamentalmente de um projeto 
de prosa. Um projeto ambicioso, levado 
minuciosamente à consecução, no qual a 
poesia (para falar como Walter Benjamin) 
é apenas o método (não-cartesiano) da 
prosa. Uma prosa que pende mais para o 
significante do que para o significado, mas 

que regurgita de vontade fabuladora, de 
apetência épica, de estratagemas retóricos 
de dilação narrativa. A poesia, ao contrá-
rio, ainda quando se sirva da prosa como 
“excipiente”, parece dar-se melhor com a 
imagem, com a visão, com o epifânico. É 
uma distinção tendencial, ressalve-se, não 
categórica. As fronteiras são móveis, po-
dendo tornar-se mais e mais rarefeitas.

O bardo Ubaldo e o rapsodo Leminski
Escrevendo sobre o “Catatau”, me veio à 
mente um paralelo que poderá parecer 
surpreendente para alguns, mas que, para 
mim, se impõe. Trata-se de Viva o Povo 
Brasileiro (1984), de João Ubaldo. Obras 
que não tem nada a ver, uma com a outra, 
e tem tudo. Não falo aqui de influências 
(nem caberia). Tudo as separa e tudo as 
aproxima. O compacto, complexo, às ve-
zes tautológico livro-limite de Leminski e 
o desmedido, exorbitante, caudaloso ro-
mance-rio de Ubaldo. O sucesso de esti-
ma de um. O sucesso de público de outro. 
O significado, a mensagem prometida e 
sonegada pelo enigmático exegeta Ar-
tyschewsky, é a vocação latente de Paulo 
Leminski, ostensivo romancista do signi-
ficante, da materialidade do signo. O sig-
nificante, a elaboração verbal, o gozo da 
palavra, o “prazer do texto”, eis, talvez, 
a mais profunda pulsão escritural de João 
Ubaldo, fabulista do significado, atento, 
por um lado, à intriga, à função narrato-
lógica (da qual Jorge Amado, o contador 
de mil-e-uma histórias, é manipulador 
exímio); por outro, propenso a interrogar 
o “quem” da linguagem, como o Rosa da 
prosa ensinou. Veja-se, por exemplo, o 
esplendido capítulo 14 da gesta ubáldica. 
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Datado do “Acampamento de Tuiuti, 24 de 
maio de 1866”, nele se relata o embate 
entre os soldados brasileiros e o exérci-
to paraguaio, narrado agora em termos 
de refrega homérica, com apurados giros 
estilísticos, substituindo-se os deuses do 
panteão grego pelas divindades do céu io-
rubá, com seus vistosos atributos e nomes 
sonoros. Mas, sobretudo, considere-se o 
começo cinematográfico de “Viva o Povo”, 
quando a “primeira encarnação” do Alferes 
José Francisco Brandão Galvão, em pé, na 
brisa da Ponta das Baleias, está prestes a 
receber contra o peito e a cabeça as boli-
nhas de pedra ou ferro disparadas pelas 
bombardetas da frota portuguesa, quase 
entrada na Baía de Todos os Santos. Cote-
je-se esse início com outro lance panorâ-
mico, este racontado em primeira pessoa 
pelo Descartes tropicalista do Catatau: 

Ergo sum, aliás, Ego sum RenatusCarte-
sius, cá perdido, aqui presente, neste labi-
rinto de enganos deleitáveis, - vejo o mar, 
vejo a baia e vejo as naus. Vejo mais (...) 
Do parque do príncipe, a lentes de lune-
ta, CONTEMPLO A CONSIDERAR O CAIS, 
O MAR, AS NUVENS, OS ENIGMAS E OS 
PRODÍGIOS DE BRASÍLIA.

Destaque-se, agora, o final, soberbo, de 
“Viva o Povo”. O alegórico “Poleiro das Al-
mas”, suspenso no espaço cósmico, “vi-
brando de tantas asas agitadas e tantos 
sonhos brandidos ao vento indiferente do 
Universo”; as “alminhas brasileirinhas, tão 
pequetitinhas que faziam pena”, decididas 
a descer, lutar de novo, enquanto o sudes-
te bate, cai a chuva “em bagas grossas 
e ritmadas” e, como ninguém olha para 

cima, ninguém vê “o Espírito do Homem, 
erradio mas cheio de esperança, vagando 
sobre as águas sem luz da grande baía.” 
Compare-se esse final com aquele outro, 
intensíssimo, do Catatau (onde ecoa o 
apelo extremo de Joyce ao leitor, no Fin-
negans: “...torturas tântalas, e há alguém 
que me entenda?”): 

É esta terra: é um descuido, um acerca, 
um engano da natura, um desvario, um 
desvio que só não vendo. Doença do 
mundo! E a doença doendo, eu aqui com 
lentes, esperando e aspirando. Vai me 
ver com outros olhos ou com os olhos 
dos outros? AUMENTO o telescópio: 
na subida, lá vem ARTYSCHEWSKY. E 
como! Sãojoãobatavista! Vem bêbado, 
Artyshewsky bêbado... Bêbado como polaco 
que é. Bêbado, quem me compreenderá?

Não por acaso, nos dois livros, a antro-
pofagia é tematizada como processo sim-
bólico. Na irreverente devoração canibal, 
a História Brasílica (num caso), senão o 
próprio logos do Ocidente para aqui trans-
plantado (no outro), são objeto de tritu-
ração. Digesto indigesto. Por um lado, o 
“caboco” Capiroba, guloso da carne ma-
cia e branquinha dos holandeses, criação 
rabelaisiana do bardo Ubaldo. Por outro, 
o monstro Occam, ogre filológico, masti-
gador de textos, papa-letras e papa-lin-
guas, fantasmagoria sígnica do rapsodo 
Leminski. Por cima das muitas diferenças 
de concepção e de fatura, esse vínculo vo-
raginoso é mais um elo emblemático que 
os liga. 
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a Publicado originalmente em Letras, Folha 
de S. Paulo, 02.09.1989; posteriormente, 
foi incluído pelo autor no livro Metalingua-
gem & Outras Metas.

b O belo ensaio de Roberto Romano, “A 
Razão Sonhadora”, Revista USP, nº 8, São 
Paulo, dez. – jan. – fev. 1990 – 1991, en-
focando a presença do “caos barroco” em 
Descartes, poderia respaldar, por um viés 
filosófico, a fabulação leminskiana...
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a

Este texto poderia começar assim: Haroldo 
de Campos, o mais barroco dos invento-
res da poesia concreta, nasceu em São 
Paulo em 1929 e lançou seu primeiro li-
vro, Auto do Possesso, em 1950. Sua po-
esia está reunida nos volumes Xadrez de 
Estrelas (1976), Signantia: Quasi Coelum 
(1979), A Educação dos Cinco Sentidos 
(1985), Os Melhores Poemas de Haroldo 
de Campos (1992) e Crisantempo (1998). 
Além de incontáveis ensaios críticos, pu-
blicou, em 1984, seu “livro de ensaios”, 
na realidade um longo poema em prosa, 
Galáxias, escrito entre 1963 e 1973 e, em 
2000, três anos antes de falecer, o longo 
poema escrito em terza rima, A Máquina 
do Mundo Repensada. 

Traduzindo, Haroldo de Campos tornou 
acessível ao leitor de língua portuguesa 
muito do que há de mais rico e instigante 
na literatura universal. Destacam-se, en-
tre as suas transcriações, as de Mallarmé, 
Ezra Pound, Dante, Goethe, Homero, tex-
tos do Velho Testamento, Maiakóvski, Ja-
mes Joyce etc. Como se não bastasse isso, 
pesquisou, sempre na companhia de seu 
irmão, Augusto, e de Décio Pignatari, a li-
teratura brasileira e revitalizou o interesse 
por autores como Sousândrade, Gregório 
de Matos e Oswald de Andrade.

Mas não é assim que começa, pois isso diz 
muito pouco de como era o homem Haroldo 
de Campos, como se movia esta galáxia de 
conhecimento e paixão que habitava a Rua 
Monte Alegre, em Perdizes. Sua obra ficará, 
seus ensinamentos serão a cada passo mais 
lidos e absorvidos por todo o mundo. Mas 
cabe a nós, que tivemos a sorte de sermos 
seus contemporâneos e o conhecermos – 
seja qual tenha sido o grau de intimidade 
de que privamos –, tentar explicar ao futuro 
um pouco do que vivenciamos assistindo a 
este verdadeiro fenômeno cultural que as-
sombrou o mundo, surgindo neste país con-
tra tudo e contra todas as impossibilidades 
terceiro-mundistas.

Fui designado, por meus bravos compa-
nheiros desta Ocupação – Claudiney Fer-
reira, Lívio Tragtenberg, Marcelo Tápia e 
a valorosa Gênese Andrade – a dar um 
tom mais íntimo ao meu texto, revelan-
do um pouco de como era conviver, ainda 
que esporadicamente, com Haroldo. Esta 
Ocupação apresenta diversos aspectos do 
processo criativo do autor de Galáxias. A 
partir de sua biblioteca, seus recortes de 
jornal, alguns objetos pessoais e fotos, 
podemos vislumbrar uma pequena por-
ção da vida deste gênio do século XX. E é 
claro que nós, que aprendemos com ele a 
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não misturar literatura com biografia, não 
pensamos que estamos, com essa Ocu-
pação ou com este texto, analisando pro-
fundamente a obra haroldiana. Apenas 
esperamos contribuir para que cresça o 
interesse por essa vasta e multifacetada 
obra, após o público tomar contato com 
esta figura ímpar. Os textos dos meus 
companheiros Gênese de Andrade e Mar-
celo Tápia, estes sim, são aprofundamen-
tos na obra de Haroldo. 

Certas forças da natureza só podem ser 
descritas por meio de metáforas. Só uti-
lizando da linguagem figurada podemos 
tentar transmitir, àqueles que não tiveram 
a sorte de conhecer Haroldo de Campos, 
uma vaga noção de como era esta titâni-
ca figura. Assim, selecionei três metáfo-
ras que podem perfeitamente apresentar 
aspectos da personalidade haroldiana... 
outras foram cunhadas e muitas o serão 
no futuro... mas estas três traduzem um 
pouco do meu sentimento ao pensar em 
Haroldo. E quem falou que memórias não 
são subjetivas?

A Fonte Haroldo – conhecimento, en-
tusiasmo e generosidade.
Haroldo jorrava conhecimento e entusias-
mo por todos os poros. Sua generosidade 
com todo aquele que mostrasse interesse 
nas suas palavras era contagiante. Parecia 
uma criança entusiasmada com a aten-
ção alheia. Chegava a se engasgar com os 
termos curiosos que gostava de tirar da 
memória e se divertia com a linguagem, 
entrecortando o discurso eufórico com 
risadas homéricas. Não havia quem não 
saísse dos contatos com Haroldo, de Ro-

man Jakobson e Júlio Cortazar a seus fãs 
adolescentes como eu, cheio de ideias e 
pronto para ler mais, escrever mais, criar 
mais! A fonte Haroldo contaminava e con-
tinuava catalisando atos criativos mesmo 
de longe.   

Sendo “filho do João Alexandre”, um gran-
de e querido amigo seu, um dos raríssi-
mos admiradores da poesia concreta na 
universidade brasileira da época, eu, que 
era declarado e acalorado admirador de 
Haroldo, Augusto e Décio desde o início 
da adolescência, posso testemunhar como 
poucos a sempre gigantesca generosida-
de de Haroldo. Quando eu tinha apenas 18 
anos, ele leu meus “trabalhos de primícias”, 
como ele próprio os denominou, com aten-
ção e cuidado. Seus comentários e leitura 
crítica e o respeito com que tratou aqueles 
esboços juvenis de poemas permanecem 
em mim para sempre. Quando não conse-
guia editora para meu segundo livro, Nada 
Feito Nada, Haroldo me convidou para pu-
blicá-lo na Coleção Signos, que até então 
não havia publicado nenhum poeta jovem. 
Embora o livro tenha recebido o prêmio 
Jabuti de Poesia naquele ano, a publicação 
na coleção que tinha me formado certa-
mente seguirá como minha maior glória 
literária. Quando organizei uma antologia 
da poesia brasileira, Haroldo escreveu uma 
apresentação generosa e me convidou para 
substituí-lo na edição das obras completas 
de Sousândrade na França. Este projeto, 
sobre o qual falamos pouco antes de seu 
falecimento, nunca foi adiante. 

Quando, como tantos outros, escrevi ver-
sos de rebeldia à poesia concreta: “sem 
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crer em nada nem na linguagem concreta”, 
Haroldo de novo demonstrou sua enorme 
generosidade e me sugeriu um trecho de 
Galáxias, que depois seria musicado por 
Caetano Veloso, em que se lia: “que deus 
te guie porque eu não posso guiar”. Eu en-
tendi o recado e segui livre, revolucionando 
como queria a minha poesia. Em suma, a 
generosidade, o entusiasmo e a erudição 
haroldiana impulsionaram e continuam im-
pulsionando minha vida sempre. A minha 
e a de tantos que tiveram o privilégio de 
beber na fonte Haroldo.

O Vulcão Haroldo – indignação e fúria
Se a generosidade era uma marca inde-
lével de Haroldo, todos aqueles que com 
ele conviveram também testemunharam 
momentos de fúria e de muita indignação 
contra vários aspectos da vida cultural e 
social brasileira. 

A indignação parecia se voltar principal-
mente para a incompetência nas Letras, 
principalmente de boa parcela da univer-
sidade brasileira, que escolhera a poesia 
concreta como seu grande inimigo e se 
dedicava a reduções sociológicas do fe-
nômeno literário. Contra esta tendência, 
Haroldo escreveu vários poemas e era co-
mum ser vilipendiado nas salas de aula 
das universidades paulistas. Voltava-se 
também para a desigualdade social do 
país, o que o fez apoiar sempre as cam-
panhas do Partido dos Trabalhadores, 
chegando a escrever poemas para algu-
mas delas. 

Sua fúria, no entanto, costumava surgir 
quando era atacado pessoalmente. Sua 

irritação era grande com críticos que de-
liberadamente, segundo ele, deturpavam 
o que escrevera. Quem estava por perto 
dificilmente esquecerá o período em que 
Haroldo falava de certo ensaio escrito, se-
gundo ele, apenas para atacar sua leitura 
do Macunaíma, de Mário de Andrade. Mas 
Haroldo acabava brincando com a própria 
fúria. Começou a chamar a autora do tex-
to e outras estudiosas da obra de Mário 
de representantes da “Congregação Ma-
riana” e sua risada sempre acompanhava 
o termo...

Mas Haroldo não conseguia brincar quando 
se tratava de muitos poetas e estudiosos 
que se aproveitavam de seu entusiasmo, 
de sua generosidade para beber na Fonte 
Haroldo e depois passavam a atacá-lo 
abertamente. Os exemplos se sucediam: 
inúmeros poetas jovens que Haroldo 
havia protegido, estimulado e divulgado, 
estudiosos que ele tinha apresentado 
a figuras como Cortázar, Umberto Eco, 
Jakobson, além de iluminar caminhos de 
pesquisas e fornecer ideias como poucos. 
Muitos desses que beberam da fonte 
Haroldo acabaram por trair o mestre. Não 
era muito fácil conviver com tamanha 
erudição, com uma figura tão grande que 
criava um campo gravitacional tão forte. 
Contra estes “traidores”, Haroldo voltava 
sua fúria implacavelmente. A certo poeta 
que havia crescido falando com Haroldo 
diariamente, ele acrescentou um epíteto 
que nunca deixava de usar ao mencioná-
lo: “O fdp do R.”. Nunca usava apenas 
o nome. Nesses momentos, o Vulcão 
Haroldo derramava sua lava raiva sobre 
os inimigos.
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A Ponte Haroldo – 
contatos, relações, transcriações    
Haroldo de Campos era também uma 
ponte. Sua generosidade e seu entusiasmo, 
além da segurança que tinha da sua própria 
erudição, faziam com que ele não tivesse 
qualquer pudor em procurar os homens e 
mulheres mais interessantes e inteligentes 
do mundo para dialogar. E costumava ser 
recebido com muito entusiasmo.

Já na década de 1950, os três jovens 
fundadores do Grupo Noigandres – Har-
oldo, Augusto e Décio – demonstravam 
uma riqueza cultural descomunal, que em 
nada ficava devendo aos seus contem-
porâneos europeus ou americanos. Por 
isso mesmo, estavam livres da xenofobia 
covarde ou do complexo de inferioridade 
subserviente – os dois opostos comple-
mentares que sempre marcaram (e mar-
cam) a maioria dos intelectuais e escri-
tores brasileiros. Eles se propõem, desde 
o início, a realizar a proeza sonhada pelo 
“antropófago” Oswald de Andrade de pro-
duzir, no Brasil, uma literatura de teor, 
qualidade e importância universais.

E quais eram as circunstâncias que tor-
navam possível, neste país, que jovens 
de 21 a 25 anos conseguissem ler o que 
havia de mais novo, interessante e avan-
çado em toda a literatura do mundo na 
época? Primeiro, eles eram jovens extre-
mamente cultos, capazes, que domina-
vam muitas línguas e tinham uma grande 
vantagem – é importante ressaltar – em 
relação aos europeus do pós-guerra, que 
naquele momento estavam em países 
que se recuperavam dos efeitos do confli-

to. Vantagem, porque tinham a informa-
ção da Europa, mas não as suas atribula-
ções; podiam ler coisas dos mais diversos 
locais; tinham o acesso e a possibilidade 
de se desenvolver com a tranquilidade de 
que os europeus não desfrutavam. 

Nesse mesmo período, surgiram várias 
manifestações culturais muito importan-
tes, por exemplo, nos Estados Unidos. 
Em julho de 1951, um senhor chamado 
Allan Freed inicia um programa noturno 
de música negra intitulado “The Moondog 
Show”, numa rádio “branca” de Cleve-
land, Ohio, e resolve nomear as músicas 
tocadas de rock’n’roll. Curiosa e sintoma-
ticamente, a revista O Cruzeiro, de março 
de 1957, trazia a seguinte manchete: “O 
Rock’n’Roll da Poesia”, sobre o surgimen-
to da poesia concreta. A ideia é que fos-
se uma moda passageira e insignifican-
te, “maluca” como a música que surgira 
poucos anos antes nos Estados Unidos. 
Duplo engano. Nem o rock nem a poesia 
concreta morreram. Nascendo na mesma 
época da bossa nova e do rock’n’roll, a 
poesia concreta é o primeiro estilo lite-
rário a surgir, senão antes, pelo menos 
ao mesmo tempo no Brasil e no resto 
do mundo. Numa literatura que sempre 
se viu atrelada às modas que vieram de 
fora, este é um fenômeno único. Havia 
então, tanto nos Estados Unidos, quanto 
no Brasil, uma riqueza econômica muito 
grande (pós-guerra); o acesso à informa-
ção de diversos pontos do mundo; e, no 
Brasil, uma esperança de que o país se 
transformaria e melhoraria em breve. Má-
rio Faustino afirmou, sobre o movimento 
da poesia concreta: 
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[…] a poesia brasileira estava precisan-
do, desesperadamente, de um aconte-
cimento, de um shake up. Aí um grupo 
de três rapazes, dois dos quais irmãos, e 
aos quais outros ir-se-iam, com o tempo, 
acrescentando, reúne-se em São Paulo 
para tratar de poesia. Têm os instrumen-
tos: cultura geral em dia, conhecimen-
to sério das outras artes, sentimento de 
época, sentimento do mundo, titanismo, 
espírito revolucionário, uma ou duas lín-
guas mortas, meia dúzia de línguas vivas, 
vontade de ler, de trabalhar, de escrever, 
de ‘fazer o novo’ [make it new]. Leem 
(direito) os alemães e outros centro-eu-
ropeus, os americanos, os ingleses, os 
franceses, os italianos. João Cabral já es-
tava se encarregando do que há em es-
panhol. Incorporam devidamente (e não 
como fizeram os nossos ‘parnasianos’ e 
os nossos ‘simbolistas’) essas tradições 
culturais à nossa cultura. Sabem que 
Mallarmé e Pound são mais importantes 
para o progresso da poesia do que Bau-
delaire e Eliot. Formulam e discutem pro-
blemas culturais, sociais, filosóficos e, em 
especial, estéticos. Nos domínios do ver-
so chegam, todos os três, rapidamente, 
ao nível do que melhor já se fizera antes 
deles no Brasil, frequentemente, no deta-
lhe, ultrapassando esse nível. Saem dos 
domínios do verso e tentam novos cami-
nhos poéticos. Mas estão em São Paulo 
e as distâncias, neste país, representam 
mais do que em geral se pensa. Muitas 
das poucas pessoas que aqui no Rio to-
mam a sério a poesia levam muito tempo 
ainda sem ouvir falar nos três […]b.

Fica muito claro que este acesso à cultura, 
à informação, faz com que eles procurem 
sintetizar algo de novo de todas essas 
leituras. No livro de traduções Invenção, 
Augusto de Campos lembra: 

A literatura italiana antiga e moderna foi 
sendo visitada por Pignatari, por Harol-
do de Campos e por mim, especialmente 
através da velha Loja do Livro Italiano na 
Rua Barão de Itapetininga, onde, no pós-
-guerra, adquiríamos preciosidades enca-
lhadas, como os livros de poesia moderna 
da coleção ‘Lo Specchio’, da Mondadoric. 

É impressionante, e este é só um exem-
plo, a possibilidade que eles tinham de 
encontrar informação. Hoje, muitos já 
se acostumaram, desde bem jovens, a 
procurar na internet o que desejam, em 
qualquer lugar do mundo. Naquele mo-
mento, era a intensa movimentação cul-
tural da cidade de São Paulo que permitia 
o acesso a essa literatura.

E ASSIM HAROLDO 
APRENDEU, DESDE JOVEM, 

A IMPORTÂNCIA DE SE 
ESTABELECER UMA PONTE 
SÓLIDA ENTRE A CULTURA 

UNIVERSAL E O BRASIL. 
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E assim Haroldo aprendeu, desde jovem, 
a importância de se estabelecer uma 
ponte sólida entre a cultura universal e o 
Brasil. Viajando por todos os continentes, 
sempre em companhia da sua Carmen, 
procurou os maiores artistas e intelectu-
ais do seu tempo. Traduzindo de diversas 
línguas, criando uma teoria da tradução, 
ou transcriação, que já começa a ser re-
verenciada mundialmente, entrando em 
contato com poetas de todos os cantos, 
artistas de todas as expressões e intelec-
tuais de primeira em todo o mundo, Ha-
roldo tomou para si a missão de ser, ele 
próprio, a Ponte Haroldo, que tem, ainda 
hoje, facilitado o contato do Brasil com o 
resto do planeta. 

Haroldo Labirinto, Babel, Lente, 
Observatório etc.
Outras metáforas que me surgem ao 
pensar em Haroldo são: Labirinto, Babel, 
Lente, Observatório... e a grande metáfo-
ra que o próprio Haroldo utilizou: Galáxia! 
Deixo para os visitantes desta H Láxia 
comentarem estas outras quatro metáfo-
ras e criarem as suas. 

Haroldo sempre multiplicando a criação: 
Fonte, Vulcão, Ponte. 

a Este texto foi escrito para figurar no ca-
tálogo (nunca publicado) da exposição H 
Láxia, Ocupação Haroldo de Campos, 
que aconteceu em 2011 na Casa das Ro-
sas e no Instituto Itaú Cultural.
b FAUSTINO, Mário. In: BOAVENTURA, 
Maria Eugenia (Org.). De Anchieta aos 
Concretos.  São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. p. 477-478
c CAMPOS, Augusto de. Sílabas de sol. In: 
Invenção. São Paulo: Arx, 2003. p. 260.
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Entrevistadora: Professor Boris, a ideia 
desse depoimento é, simplesmente dei-
xá-lo livre para falar tudo que o ligou com 
o Haroldo, como vocês se conheceram, a 
importância do Haroldo no cenário brasi-
leiro; essa é um pouco a ideia do Centro 
de Memória Oral, dar esse destaque, no 
seu caso, um depoimento valiosíssimo 
que nós gostaríamos de ter, mas tam-
bém, sobretudo, sobre as relações pesso-
ais porque o senhor é parte da obra dele, 
assim como ele é... Vida e obra de vocês 
são bastante misturadas. Bom, eu vou 
deixá-lo à vontade para falar e interferir 
o menos possível. Muito obrigada!

ENTREVISTA COM 
BORIS SCHNAIDERMAN
SOBRE HAROLDO DE 
CAMPOSa

Boris Schnaiderman: Bem, eu conhe-
ço, conheci o Haroldo, assim mais de 
perto, em 1963. O que nos reuniu, re-
almente, foi o interesse e, na verdade, 
a verdadeira paixão que tivemos pela 
obra de Maiakovski, tanto eu como o 
Haroldo, o Augusto de Campos e Décio 
Pignatari. Aconteceu o seguinte: eu já 
vinha me dedicando à obra de Maiako-
vski fazia algum tempo e eles também. 
Então houve uma conjunção de inte-
resses; interesses de verdadeira paixão 
pela obra de Maiakovski. Eu vinha indi-
cando uns artigos sobre Maiakovski no 
suplemento literário do Estado de São 
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Paulo, e eles ficaram muito interessados. 
E nós nos conhecemos por intermédio de 
Anatol Rosenfeld, foi o agente aliciador, 
não é, que nos reuniu; ele foi o interme-
diário. E, vieram os três à minha casa, 
então, o Haroldo, o Augusto, o Décio com 
as respectivas esposas, vieram à minha 
casa, num chá, nos reunimos para um 
chá, e foi o ponto de partida da nossa 
reunião. Eu não era muito ligado à po-
esia concreta; mais ainda, não gostava, 
mesmo; é verdade. Mas, o que nos reuniu 
foi o interesse por Maiakovski. Vieram os 
três à minha casa, com respectivas es-
posas, como eu disse há pouco, e foi o 
início de uma cooperação, assim... A par-
tir de então eu me interessei mais pela 
obra deles, me identifiquei mais, e pas-
samos a trabalhar juntos, o Haroldo, o 
Augusto junto comigo. O Haroldo passou 
a ter aulas de língua russo comigo, aos 
sábados eu ia à casa dele; e o Augusto se 
matriculou num curso de Russo da USP... 
Então, o Augusto tinha aulas comigo na 
USP e o Haroldo em casa, em casa dele. 
Mas assim, foi algo muito proveitoso para 
mim, eu aprendi muito no convívio com 
eles; eu aprendi muito. Na realidade, eu 
me modernizei mais.  E passei, assim, 
a me interessar mais de perto pelo, as-
sim, pelo mundo, pelo mundo em que 
eles transitavam. Agora, houve, assim, 
uma...  Mais ainda; eles estavam numa 
fase de identificação com uma ideologia 
de esquerda. Ficamos trabalhando jun-
tos; foi então que fizemos as traduções 
da obra de Maiakovski e da poesia russa 
moderna. Daí surgiram dois livros: o li-
vro “Coletânea Poemas de Maiakovski” e 
“Poesia Russa Moderna”; atualmente am-

bos, publicados pela Editora Perspectiva. 
Agora, realmente, foi uma aprendizagem 
riquíssima, para mim foi muito proveito-
so; mas é que na realidade eu lhes dava 
aulas de russo, mas, na realidade, era 
eu quem aprendia, porque eu aprendia o 
mundo da poesia moderna; eu realmente 
ingressava, assim, num mundo que para 
mim era deslumbrante; na realidade eu 
é que aprendia, eu dava aulas, mas, re-
alidade era eu quem aprendia. Eles rea-
giam com um grande entusiasmo àquilo 
que eu lhes trazia. Então, na realidade, 
a maior aprendizagem era minha. Lem-
bro do entusiasmo com que eles acolhiam 
tudo o que eu tinha a ensinar. Eu lembro, 
por exemplo, do entusiasmo com que eles 
reagiram a um provérbio russo, que eu 
gostava muito de utilizar provérbios no 
ensino da língua russa, e eles reagiram 
com muito entusiasmo quando eu trouxe 
à baila o provérbio que diz: “Nievinovinó, 
vinovatopianstvo”, que significa: “O vinho 
é inocente, a culpa é da bebedeira”; um 
provérbio russo. “Nievinovinó, vinovato-
pianstvo”.  Tanto o Haroldo nas minhas 
aulas de sábado como o Augusto nas au-
las na rua Maria Antônia, ficaram fascina-
dos por este provérbio, e outros que eu ia 
trazendo à baila, e assim a aprendizagem 
se tornava mais amena. 

Entrevistadora: Agora, professor, no 
trabalho de tradução propriamente dito, 
como que foi esse processo? Porque o se-
nhor era o grande conhecedor da língua 
russa, eles eram os poetas, entusiastas, 
e que estavam aprendendo a língua. 
Como era esse processo de tradução em 
grupo, digamos?
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Boris Schnaiderman: Havia dois cami-
nhos diferentes: ou eu traduzia, enfim, 
levava uma tradução praticamente lite-
ral, não é, e eles recriavam, ora um, ora 
outro, ora ambos em conjunto,ou então, 
eles é que me traziam uma tradução já 
feita, e eu na base de tradução, tinha do 
inglês e do francês ou do espanhol, e eu 
então corrigia; quer dizer então, eram 
dois caminhos diferentes, ou eu levava 
uma tradução para eles ou eles me tra-
ziam já a tradução feita e eu corrigia. Isso 
funcionou muito bem em tudo. 

Entrevistadora: Tudo começou pelo en-
tusiasmo comum por Maiakovski, não é? 
E depois, também, na seleção dos poetas 
que entraram na antologia, daí deve ter 
sido também uma troca muito grande, 
não é?

Boris Schnaiderman: Sim, não há dú-
vida; não há dúvida. O Haroldo queria 
estender esse trabalho para a poesia an-
terior à fase moderna. poesia russa ante-
rior, mas não chegamos a trabalhar nisso.

Entrevistadora: Então, o convívio de vo-
cês... A respeito do livro “Poesia Russa 
Moderna”, por exemplo, o Horácio Costa 
disse, num depoimento sobre o Haroldo, 
como esse livro o marcou profundamente 
quando o leu, aos 13 anos. A partir desse 
momento, que eu acho que foi decisivo 
para a poesia brasileira, desse trabalho 
conjunto, vocês mantiveram uma amiza-
de até a vida toda e continuaram com o 
intercâmbio intelectual que se traduziu, 
também, por exemplo, nesses poemas 
do Aigui, desse novo livro – também pela 

Perspectiva – há traduções suas e do Ha-
roldo, entre outras.

Boris Schnaiderman: Sim. Nesse livro 
do Aigui, sobre o Aigui, há uns poucos 
poemas que traduzi com o Haroldo; ou-
tros, traduzi com a Jerusab, a Jerusa me 
ajudou. Bom, a amizade com o Aigui foi 
algo extraordinário. A primeira vez que eu 
voltei à Rússia foi em 1965, e eu só podia 
voltar à Rússia como professor da USP, 
antes não havia condições de eu voltar, 
porque eu era... Eu saí da Rússia, minha 
família, com passaporte soviético; quer 
dizer, nós saímos de modo muito diferen-
te da grande maioria, porque a grande 
maioria saiu clandestinamente. Nós saí-
mos autorizados, com passaporte e tudo. 
Então, se eu voltasse à Rússia antes dis-
so, ficaria numa situação muito difícil por-
que eu era, perante a legislação soviéti-
ca, eu era um cidadão soviético, e mesmo 
naturalizado brasileiro, quer dizer, eu re-
nunciei a cidadania soviética, mas para os 
soviéticos eu era russo, não é? Então era 
uma situação muito difícil; mas eu pude 
voltar, já, como professor da USP, e aí 
não havia perigo de eles me segurarem. 
Agora, realmente, foi algo notável eu ter 
conhecido o Aigui, me tornei amigo, ami-
go chegado do Aigui. Eu o procurei, em 
1965, eu tinha, assim, um conhecimento 
muito pequeno da obra dele, quase não 
tinha, mas tinha referências, e me inte-
ressei muito pela obra dele, e eu o procu-
rei no Museu Biblioteca Maiakovski, onde 
ele trabalhava, no curto período em que 
ele trabalhou no Museu Biblioteca Maiako-
vski, mas quando eu cheguei ele estava 
ausente, ele estava de férias, tinha viaja-
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do para Tchuváchia, para a República da 
Tchuváchia. Mas eu deixei uma carta para 
ele, uma carta para ele pedindo que ele 
me desse alguns dados sobre a obra dele, 
um pouco da obra dele que eu queria co-
nhecer porque eu não conhecia, mas sim 
as referências, inclusive do Jakobson; o 
Jakobson tinha uma grande admiração 
pela obra do Aigui. Então, eu tinha muitas 
referências, e ele me mandou uma longa 
carta. Agora, realmente, era uma carta 
surpreendente; surpreendente porque 
nós estávamos todos preocupados com a 
abordagem imanente da obra literária, e 
ele me mandou uma carta toda repleta de 
dados históricos, uma abordagem histó-
rica, e ele estava muito preocupado com 
a ligação dele com o povo dele, os tchu-
vaches, e foi uma coisa muito bonita a 
preocupação dele com o povo tchuvache. 
Agora, depois eu fui novamente à Rússia 
em 1972, e então eu o procurei; eu conto 
isso no livro, não é? Eu o procurei e ele, 
na realidade, se comunicava sempre em 
linguagem poética; para ele a linguagem, 
a prosa cotidiana não poética não existia, 
para ele só existia a linguagem poética. 
Lembro de uma vez que eu mandei para 
ele um bilhete dizendo: “eu estou em 
Moscou; eu quero visitar você, e tal” e 
ele me respondeu com um poema; infe-
lizmente eu o perdi, e depois não vi mais 
incluído na obra dele. Ele me mandou um 
poema para dizer: “eu estarei em casa às 
8 da noite”; para dizer isso ele mandou 
um poema.

Entrevistadora: Mas, provavelmente, o 
convívio com o Haroldo também era mar-
cado por isso, porque o Haroldo também 

era profundamente... O trabalho poético 
dele não cessava em nenhum momento.

Boris Schnaiderman: É, em nenhum 
momento. Então, tive... Então, eu rece-
bi uns materiais em que ele me falava 
principalmente do povo dele e, também, 
os poemas, ele foi me enviando poemas, 
eu fui recebendo com muita alegria, com 
muita emoção, e o nosso convívio foi 
mais por correspondência do que pes-
soalmente; porque foi em 1972... Em 
1977 eu fui à Rússia, mas não o encon-
trei, ele estava, também, ausente; aliás, 
ele trabalhou por pouco tempo no Museu 
Biblioteca Maiakovski porque, pouco de-
pois, o Museu Maiakovski foi transferido 
de onde estava localizado para o Centro 
de Moscou.

Entrevistadora: Professor, o senhor 
traduziu autores russos muito significa-
tivos e, como o senhor já disse, o senhor 
publicava no suplemento literário d’O Es-
tado de São Paulo e assim que eles, o 
grupo dos concretos, Haroldo, Augusto, 
ficaram fascinados pela sua produção – 
que é bastante anterior, assim como a 
de Anatol Rosenfeld, etc. – nesse pro-
cesso, essa troca que o senhor teve com 
o Haroldo no “Poesia Moderna Russa” – 
mas, também, a troca pessoal – o senhor 
diria que isso influenciou a sua forma de 
traduzir, porque...

Boris Schnaiderman: Nem há dúvida, 
nem há dúvida que isso aconteceu. Eu 
traduzo, só que quando eu traduzo sozi-
nho, eu traduzo prosa; mas, é claro que 
fiquei marcado por esse contato.
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Entrevistadora: A Jerusa tinha pedido 
para eu perguntar, também, para o se-
nhor em relação à tradução do Ivanov.

Boris Schnaiderman: Foi um contato ri-
quíssimo esse que eu tive com o grande 
estudioso russo de linguagens Vyaches-
lav Vsievolódovitch Ivanov. Esse nome 
ele tem, que ele faz questão de manter 
esse “Vyacheslav Vsievolódovitch Ivanov” 
um nome longo, não é, mas, abreviada-
mente é V.V. Ivanov. Agora, por que que 
ele se chama Vyacheslav Vsievolódovitch 
Ivanov? Porque houve um grande poeta 
simbolista russo, Vyacheslav Ivanov, e foi 
em homenagem ao Vyacheslav Ivanov, 
que os pais lhe deram esse nome, quer 
dizer, o patronímico, porque todo nome 
russo se divide em três: o nome da pes-
soa, o patronímico e o sobrenome; quer 
dizer, nos registros russos, no registro ci-
vil russo, cada pessoa tem três nomes; o 
dele em homenagem ao Vyacheslav Iva-
nov. Foi outro contato muito rico que eu 
tive na Rússia, de maneira muito estra-
nha, porque nós estávamos interessados 
na obra dele, e saiu publicado, na França, 
um trabalho dela na revistaTelle Quelle, e 
acontece que eu li essa tradução france-
sa e achei um pouco, em algumas coisas, 
estranhas, algumas coisas não soavam 
bem ao meu ouvido, nessa tradução de 
um trabalho dele. Então eu mandei uma 
carta para ele, quer dizer, eu não tinha o 
endereço dele, e eu escrevi no envelope 
simplesmente: União Soviética, Moscou, 
para Vyacheslav Vsievolódovitch Ivanov, 
e como endereço eu pus Academia de Ci-
ências Moscou, e a carta chegou; por mais 
estranho que pareça a carta chegou, ele 

recebeu a carta; e aí ele me respondeu 
entusiasmado; “— ah, eu quero muito 
ter contato com o Brasil, eu me interesso 
muito pelo cinema novo brasileiro; pela 
Bossa Nova, eu me interesso muito”. E aí 
estabeleci o contato com o V.V. Ivanov. 
Sim, mas estou me desviando do tema.

Entrevistadora: Não, tudo está dentro 
do mesmo tema; isso tudo. Eu tenho só a 
curiosidade, também, de saber; o senhor 
tinha falado, e o senhor não é o único que 
não tem muita afinidade com a poesia con-
creta, não é?

Boris Schnaiderman: Não; isso eu não 
tive naquele tempo, depois eu me infor-
mei mais, conheci melhor.

Entrevistadora: Mas daí, assim, entre 
os concretos, o Haroldo foi a pessoa que 
mais se distanciou na obra poética dele – 
embora possa ser vista com uma grande 
continuidade – desde a poesia concreta até 
a Máquina do Mundo Repensada, ele foi o 
que acabou... E não gostava de ser chama-
do de poeta concreto, porque, realmente, 
ele não era um poeta concreto, ele era um 
poeta. Na obra poética do Haroldo, quais 
foram os livros que, para o senhor, tam-
bém nesse contexto de intercâmbio inte-
lectual tiveram uma relevância grande ou 
quais são os livros da sua predileção?

Boris Schnaiderman: É difícil de dizer 
porque eu sou muito ligado à obra do Ha-
roldo, então, é difícil dizer quais os livros. 
Mas, na realidade, todos os livros dele, o 
trabalho de tradução dele, para mim, foi 
muito importante; por exemplo, as tra-
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duções dele do grego, do grego clássico, 
as traduções dele de Dante, me marca-
ram muito... Me marcaram muito; eu não 
destacaria um livro determinado, tudo foi 
importante para mim.

Entrevistadora: E, e tinha uma coisa 
muito... É que isso é a obra dele, mesmo, 
não é, a obra poética dele; há uma coisa 
muito haroldiana no Homero do Haroldo e 
no Dante do Haroldo... É... 

Jerusa Pires: Eu queria dizer uma coisa; 
sabe o que é? É que você falou em tra-
dução e eu acho uma coisa importantís-
sima o conceito de tradução de Haroldo, 
inclusive aquele artigo sobre a húbris que 
você tanto aprecia, por exemplo. Seria 
bom falar disso. (...) é uma história mais 
longa, não é? Porque quando eu cheguei, 
cheguei na década de 80; o Boris é amigo 
do Haroldo desde 60...

Boris Schnaiderman: Desde a década 
de 60. 

Jerusa Pires: Pois é! Então, ele leva vin-
te e tantos anos de vantagem... (risos...)

Entrevistadora: Mas estes 20 anos es-
tão aqui, gravados.

Boris Schnaiderman: Não, mas inclusi-
ve, a Jerusa me ajudou a ver certas par-
tes da obra do Haroldo, eu assimilei mais, 
em contato com a Jerusa; por exemplo, o 
livro “A Máquina do Mundo Repensada”, 
realmente, eu assimilei mais esse livro 
em contato com a Jerusa.

Entrevistadora: É, mas é assim... O que 
a gente está fazendo lá no Centro de Re-
ferência Haroldo de Campos é justamente 
tentar trazer para o Centro tudo o que é a 
obra do Haroldo viva, e são todos vocês, e 
por isso que a gente está aqui também. Já 
tem vários planos com a Jerusa pra gente 
continuar isso.

Boris Schnaiderman: Agora, o que é 
importante frisar, também, é que a prosa 
dele também foi muito importante para 
mim, a obra em prosa dele, porque real-
mente é uma obra monumental, é como 
eu vejo a obra do Haroldo. A partir...

Jerusa Pires: Boris, fale sobre o Ivanov...

Boris Schnaiderman: Já falamos; já 
falamos um pouco. Sim, mas é bom fa-
lar mais, a Jerusa tem razão. A relação 
com o Ivanov foi muito importante para 
mim e para o Haroldo. Há um trabalho 
do Haroldo que não é muito lembrado, e 
que é bem importante, que é o diálogo 
dele com o Ivanov, porque o Ivanov... O 
Ivanov tem um trabalho que eu traduzi – 
e está publicado na revista USP – sobre 
o poeta russo Khlebnikovc , um trabalho 
muito importante; e o Haroldo ficou en-
tusiasmado e respondeu, por escrito. Fez, 
também, outro trabalho, quer dizer, “con-
versando”, conversando com o Ivanov e 
também está publicado na revista USP. 
Uma coisa importante, o Ivanov ainda 
pretendia responder ao trabalho do Harol-
do, mas não chegou a fazer isso, não che-
gou a responder, que é sobre Khlébnikov, 
mas, na realidade, é toda uma visão de 
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cultura a partir do contato com o Orien-
te, quer dizer, é muito convencional este 
contato entre Oriente e Ocidente, mas, 
enfim, é um contato com Japão, China, 
Índia. O Ivanov é um grande estudioso 
das culturas orientais; ele tem uma vasta 
obra sobre a Índia Clássica, e foi muito 
importante para o Haroldo e para mim; 
tudo isso foi muito importante para nós.

Entrevistadora: Isso é belíssimo. A Jeru-
sa tinha falado, também, da importância 
das referências teóricas russas para o Ha-
roldo, e que vocês foram grandes propaga-
dores disso, não é? 

Boris Schnaiderman: Sim! Na realida-
de eu fui aprendendo, assimilando essa 
contribuição russa e transmitindo, assim, 
divulgando no Brasil e transmitindo para 
o Haroldo e o Haroldo e o Augusto passa-
ram a estudar também.

Entrevistadora: Então, professor, esse in-
tercâmbio riquíssimo que a gente gostaria, 
no Centro de Referência Haroldo de Cam-
pos, de marcar, também, com publicações e 
várias coisas; estamos conversando com a 
Jerusa, aqui, de a gente... que no fundo o 
Centro deveria ser continuidade da obra do 
Haroldo, na forma da documentação, de to-
dos os sentidos, e da presença de todo mun-
do que, realmente, teve um papel importan-
te na obra dele, por isso que a gente fica 
muito agradecido por esse seu depoimento.

Boris Schnaiderman: Eu é que agradeço 
a vocês essa oportunidade de relembrar, 
não é, o que o Haroldo significou a mim.

a Depoimento do Sr. Boris Schnaiderman, 
colhido por Simone Homem de Mello no 
dia 11 de dezembro de 2012, em sua 
residência, para o Núcleo de Memória Oral 
do Centro de Referência Haroldo de Campos.
b Boris se refere a Jerusa Pires Ferreira, sua es-
posa, que o acompanhou durante a entrevista.
c O entrevistado faz referência, neste 
trecho, ao artigo “Análise estrutural de 
‘Eis-me levado em dorso elefantino’”, de 
Viatchesláv V. Ivanov, publicado no nº 2 
da Revista USP, em 1989, bem como ao 
“Ensaio de meta-metalinguagem – O es-
tudo de V.V.Ivanov sobre o poema”.
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