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editorial

Poeta, tradutor, semioticista, ensaísta, prosador, dramaturgo e professor, Décio
Pignatari – um dos criadores da Poesia
Concreta, juntamente com Haroldo de
Campos e Augusto de Campos – foi uma
das personalidades mais marcantes da cultura brasileira na segunda metade do século XX. A ele dedicamos, nesta edição, um
breve dossiê que abre a revista, no qual republicamos textos importantes (com alguma atualização) dedicados à obra de Décio
– de autoria de Lucia Santaella, Kenneth
David Jackson e Omar Khouri – e publicamos pela primeira vez em português um
ensaio de 1976 do Prof. Alfred J. MacAdam,
cuja autorização agradecemos.
Na seção Invenção, apresentamos
poemas recentes de três poetas de características bastante diversas, mas com poéticas que resultam de pesquisas ousadas.
A seção Artigo/ensaios apresenta
três artigos sobre Haroldo de Campos:
o texto de Gustavo Reis Louro comenta
criticamente algumas obras importantes
da recepção de Haroldo no exterior; o de

Raquel Campos analisa a presença das indagações fundamentais da física e da cosmologia modernas no poema A máquina
do mundo repensada, de Haroldo; o de
Monalisa Medrado Bonfim concentra-se no
Canto III do mesmo poema para analisar
a presença de elementos da cabala em seu
texto poético. O artigo de Felipe Paros volta-se para a questão da participação feminina na poesia concreta e comenta o surgimento da poeta Maria do Carmo Ferreira
e sua trajetória. O ensaio de Ronald Polito
sobre Drummond e Daibert é uma reflexão
rica e sensível sobre as relações analógicas entre palavra e imagem.
Em Galáxia Haroldo, publicamos o
texto inédito de uma palestra ministrada
por Haroldo em 1990, registro no qual, no
entanto, não foi possível manter a parte final, por problemas técnicos. Ainda assim,
um registro muito importante, cuja gravação e transcrição devemos a Jardel Dias
Cavalcanti, a quem agradecemos.
Julio Mendonça
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DOSSIÊ:

DÉCIO
PIGNATARI
DESIGNER DA LINGUAGEM

DÉCIO PIGNATARI
ENTRE A VIDA, OS
SIGNOS E A MEMÓRIA
Lucia Santaella

[...] onde a poesia concreta,
por muito abrir e franquear,
dizem alguns calcanhares que é limitada[...]

Décio Pignatari

Neste ano de 2016, são celebrados os 60 anos da poesia concreta. Nada
poderia ser mais oportuno e relevante
do que a iniciativa da Revista Interin1 de
prestar uma homenagem a Décio Pignatari
justamente neste ano. Foi em Curitiba, na
Universidade Tuiuti, berço dessa revista,
que Pignatari ocupou seu último cargo
como professor e orientador. Dada a retomada da memória da poesia concreta, de
que Pignatari foi um dos fundadores, parece propício, se não obrigatório, dar início
a este ensaio por meio de um retorno avaliativo sobre o papel desempenhado pela
poesia concreta e por Pignatari como um
de seus protagonistas fundamentais.
Quando se trata de questões sobre
a arte, literatura, música e sobre a cultura
em geral, procedo como uma benjaminiana convicta. O que interessa do passado
é, sobretudo, aquilo que permanece vivo
no presente e, estando vivo, permite uma

leitura renovada do próprio passado. Para
Benjamin, o estudo da literatura e da arte
não pode prescindir da atenção às bases
materiais da historicidade das formas artísticas e literárias, das relações sociais na
esfera da arte e da literatura e de seus
processos de recepção, revelando que a
historicidade da realidade objetiva impõe,
ao mesmo tempo, uma historicidade dos
meios de produção artística e literária.
Mais do que isso, em vez de considerar
a produção propiciada pelos meios emergentes do ponto de vista dos modos de
produção antigos, Benjamin analisava, ao
contrário, os meios artísticos tradicionais a
partir do enfoque das condições de produção mais atuais.
Nessa justa medida, são as condições de produção atuais que se constituem em ponto de vista privilegiado para
a leitura das formas de criação precedentes, do mesmo modo que, nesse jogo en9

tre presente e passado, este é capaz de
iluminar o presente. Assim se dá com a
poesia concreta. Deixando para trás as
controvérsias, aceitações e recusas, críticas e apologias a que a poesia concreta foi
repetidamente submetida, ao longo das
décadas, as condições atuais da produção
poética, especialmente daquela que se
apropria criativamente das mídias digitais,
apontam para a poesia concreta como sua
precursora, tanto para a sua criação, quanto para a sua distribuição e difusão. Tratase de uma produção que, por si mesma,
indica inevitavelmente a sua paternidade
nos procedimentos instaurados pela poesia concreta, na absorção que esta realizou de experimentos poéticos levados a
cabo por poetas radicais a partir do marco
mallarmaico (SANTAELLA, 2008, 2010).
Para que isso se torne mais convincente,
um breve retrospecto se faz necessário.

pensamento diagramático. São diagramas
internos à linguagem, forças de atração e
repulsão das semelhanças e diferenças,
temporalidade do espaço ou espacialidade
do tempo que se imprimem no tecido da
escritura. Foi justamente essa herança que
os poetas concretos brasileiros, fundadores
do movimento, incorporaram e mesmo radicalizaram. Para a poesia concreta,
não era apenas o „branco‟ da página
– circundante ou interlinear – que adquiria plena função sintático-metafórica („Um mero espaço branco é uma
instância gráfica e o branco deixado na
página é, per se, um „grafo‟, – Peirce
explicando seu „sistema diagramático‟
ou „System of existential graphs‟),
com isso, suprimiam-se as ligaduras
discursivas habituais e instaurava-se
uma sintaxe ideográfica (relacional,
paratática, de correlação e justaposi-

A visualidade de Mallarmé à
poesia concreta

ção). Mas, no mesmo passo, o dígito
alfabético era sistematicamente „iconizado‟ (tratado como se um ícone),

Não me canso de repetir que a invenção introduzida pelo “Lance de Dados”
de Mallarmé, no universo da escritura,
não se confunde com um mero efeito visualmente perceptível na superfície da
página (SANTAELLA, 1996). É certo que
se trata de uma forma de escritura que
se impõe visualmente nos vazios luminosos, na disposição corpórea das letras, na
multiplicidade simultânea de sons e grafias que coreografam no branco da página.
Entretanto, sob essa aparência visual, existe uma revolução mais subterrânea e mais
visceral que diz respeito a um outro tipo
de visualidade, ou seja, uma visualidade
diagramática, tal como foi apreendida por
Haroldo de Campos (1977) na sua leitura
de Fenollosa, à luz da ideia peirceana de
que quanto mais o pensamento for complexamente organizado tanto mais ele será
10

individual ou blocalmente, através da
exploração de fatores gestálticos de
proximidade e semelhança visual, que
o reconvertiam assim num pictograma
ad hoc, para os propósitos do poema
concreto. (CAMPOS, 1977, p. 97).

A radicalização a que a poesia concreta levou esses princípios costuma ser
chamada de fase ortodoxa da produção
dos poetas concretos. Diante dela, a crítica, via de regra, assume um tom condescendente como se a radicalização não
passasse de uma fase inicial, depois superada, uma superação que teria levado os
poetas concretos a recuarem nos princípios assumidos nessa fase. De outro lado,
há também a tendência a se identificar a
poesia concreta com as variadas manifestações das poesias visuais. Discordo de

ambas as tendências e a história recente da poesia parece estar me dando razão. Por ironia inesperada para os críticos,
é justamente o que foi chamado de fase
ortodoxa da poesia concreta que a contemporaneidade vem incorporando como
herança viva, tanto é que essa herança é
tomada como parâmetro daquilo que vem
sendo produzido pela e-poesia ou poesia
digital contemporânea.
Da poesia concreta à ciberpoesia
Esse é justamente o tema de um
dos capítulos do livro Linguagens líquidas
na era da mobilidade (SANTAELLA, 2010),
o que me libera para ser aqui bastante
breve sobre a questão, tendo em vista o
tratamento dado a ela anteriormente.
Ao longo da história, todas as vezes que houve mudanças no suporte da
escrita, foram os artistas e poetas que tomaram a dianteira na exploração de seus
potenciais para a criação. Nos anos 195060, em plena era da pop art, da sofisticação dos tipos gráficos nos jornais e da
espacialização da escrita na publicidade,
a poesia não podia se furtar a uma radical renovação na materialidade mesma
da palavra. Embora tenham estabelecido
uma genealogia própria na evolução das
formas criadoras a partir de Mallarmé, os
poetas concretos estavam imersos na cultura do seu tempo. Na continuidade dessa
tradição, hoje, são os artistas e poetas que
estão repensando a natureza da escritura
e o que se pode fazer com ela ao extrair da
mídia computacional características inéditas da escritura, tanto no nível da aparência da escrita quanto no nível do seu sistema de codificação interno. Escrever no
meio digital leva à reimaginação e amplificação da escritura que não se limita mais
ao sentido usual de caracteres tipográficos
arranjados como transportadores de sig-

nificado, mas envolve imagens, cinética e
coreografia gráfica dentro de ambientes
em constante fluxo. Certamente, isso não
tem impedido que a poesia se apresente
como uma atividade híbrida com obras
que continuam a ser produzidas em forma
impressa, em sincronia com o meio digital
e em outras combinações possíveis.
Como um objeto físico, o texto eletrônico tem as seguintes qualidades específicas: as fases de produção de uma edição desaparecem; ele se solta das cadeias
lineares do texto; ele é manipulável; pode-se mudar a fonte, editar, cortar e costurar em um novo documento; palavras
podem ser contadas, estudos estatísticos
podem ser feitos dele; ele é transmissível
instantaneamente; ele é procurável; ele
não tem tamanho físico ou o tem muito
pouco, pois se pode carregar poemas em
um pen-drive ou clicar em blogs e sites de
poesia a partir de um celular.
O texto visual cinético e as produções em mídias programáveis são multimidiáticas, ou seja, semioticamente
híbridas, englobando o texto escrito, a
exploração de suas possibilidades gráficas,
as distintas mídias imagéticas (gráficas,
fotográficas e videográficas) e o som. Isso
se constitui na performatividade da escrita, que faz dela uma atividade semiótica
que usa e está consciente das várias espécies de mídias que nela se manifestam.
Está aí um dos poderes mais significativos
da escrita em mídia digital: reunir o texto
com a imagem, assim como com outras
mídias, tais como som e vídeo.
A atualidade da teoria da
poesia concreta
Não é apenas a prática poética dos
concretos que hoje volta à cena, mas
também essa prática tal como foi iluminada por uma teoria altamente infor11

mada sobre as tendências do seu tempo e, sobretudo, crítica no cotejo com a
tradição. Tanto é assim que o subtítulo
da Teoria da poesia concreta (CAMPOS;
PIGNATARI; CAMPOS, [1965] 1975) exibe no seu subtítulo: Textos críticos e
manifestos 1950-1960.
Nesse livro estão inseridos artigos do calibre de “A obra de arte aberta”, no qual Haroldo de Campos antecipou
em três anos (1955) o artigo de Umberto
Eco (1958) sob o mesmo título. O texto
de Haroldo de Campos foi originalmente publicado no Diário de São Paulo, em
03/07/1955, então, republicado no Correio
e, depois incorporado na Teoria da poesia
concreta, 1965. Alguns anos mais tarde,
Haroldo de Campos desenvolveria sua antecipação no livro A arte no horizonte do
provável (1969) cuja primeira parte tem o
título de “A poética do aleatório”.
O texto de Eco, “O problema da obra
aberta”, foi primeiramente apresentado em
um Congresso de filosofia, em 1958 e, depois, incorporado no livro com que ganhou
fama, Obra aberta, publicado na Itália, em
1962, antes que O Nome da Rosa o transformasse em um dos escritores de maior
sucesso no século XX. Ciente de que suas
ideias haviam sido antecipadas por Haroldo
de Campos, na Introdução à edição brasileira de Obra aberta, Eco declarava:
A nova escola crítica de São Paulo debate há tempos, o problema da aplicação dos métodos informacionais à
obra de arte, e as contribuições de
muitos críticos e estudiosos brasileiros foram-me úteis nos últimos anos
para levar adiante minhas pesquisas.
É mesmo curioso que, alguns antes
de eu escrever Obra aberta, Haroldo
de Campos, num pequeno artigo, lhe
antecipasse os temas de modo assombroso, como se ele tivesse resenhado
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o livro que eu ainda não tinha escrito,
e que eu iria escrever sem ter lido seu
artigo. Mas isso significa que certos
problemas se manifestam de maneira
imperiosa num dado momento histórico, deduzem-se quase que automaticamente do estado das pesquisas em
curso. Em todo caso, estou feliz em
saber que Obra aberta é agora acessível a um ambiente cultural que foi
dos mais sensíveis na comparticipação
e antecipação de sua problemática.
(ECO, 1969, p. 17).

De fato, é também na Teoria da
poesia concreta que está inserido o artigo atualíssimo para a época “A temperatura informacional do texto”, de autoria
de Haroldo de Campos, originalmente
publicado na Revista do Livro, 18, ano V
(1960), no qual o autor já discutia a teoria da informação, na ambiência mesma
em que essa teoria recém se incorporara à
descoberta do código genético na biologia
e à teoria cibernética nascente. Não apenas Haroldo se mostrava conhecedor dessas tendências emergentes quanto também, à luz da estética informacional de
Max Bense, as transpunha para o universo
da poesia e da prosa poética. Quando nos
damos ao trabalho de seguir a evolução
da primeira até o papel que a atual terceira cibernética hoje desempenha na cultura digital (FELINTO; SANTAELLA, 2012, p.
26-29, p. 45-52), tornamo-nos capazes de
avaliar o caráter antecipatório desse texto
de Haroldo de Campos.
Na sequência do artigo haroldiano,
encontra-se, de autoria de Pignatari, um
texto não menos antecipatório sobre o
“Acaso, arbitrário, tiros”. As questões do
acaso, da probabilidade e das séries estocásticas são tratadas por Pignatari na
sua característica linguagem poeticamente contundente.

Vivificar é preciso
Como se pode ver, recuperar a
memória da poesia concreta e de Décio
Pignatari não cumpre hoje meramente a
tarefa de uma homenagem ao passado,
mas, sobretudo, aquela de seguir a lição das Teses da Filosofia da História, de
Benjamin (1985, p. 224), segundo a qual
“o passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja irreversivelmente, no
momento em que é reconhecido”. Ou seja,
tal como esse passado “relampeja no momento de um perigo”. O perigo neste caso
não é outro senão o do esquecimento, um
esquecimento que colocaria em desfalque
muito propriamente a nossa própria imagem do presente. Vem daí a enorme relevância da abertura, pela Revista Interin,
de um espaço para trazer à tona a presença vivificada do poeta, prosador, ensaísta,
teórico, semioticista, comunicólogo, crítico, publicitário e professor Décio Pignatari
de cujo perfil multifacetado apresentarei
a seguir apenas alguns lampejos, não
sem antes lembrar do profilograma que
Augusto de Campos lhe dedicou por ocasião dos seus 60 anos: “(...) teu coração
carbonário/capaz de pedra/e pedrada/de
avanço e de avesso/de pensar o impensável/ler o ilisível/signar o insignável/de
quebrar a cara/e pedir perdão ...”.
Conforme o tempo passa, mais me
sinto privilegiada por ter sido, na juventude, aluna dos poetas concretos Décio
Pignatari e Haroldo de Campos. Em lugar
de uma educação racional e sentimental,
penso que aquilo que eles me legaram foi
a educação dos sentidos e da sensibilidade, uma mistura entre pensar e sentir, ou
seja, plagiando Fernando Pessoa: pensar
enquanto sente ou sentir enquanto pensa.
No dia seguinte à morte de
Pignatari, o Estadão Cultura (2012) publicou um texto de minha autoria, repu-

blicado na Revista Musa Rara (2013), no
qual deixei as impressões de alguém que
o seguiu e admirou de perto por algum
tempo. São tão só e apenas alguns fragmentos de memória incapazes de capturar
as nuanças da enxurrada produtiva, devidamente documentada na Wikipedia, e
das inúmeras facetas, muitas vezes polêmicas, mas sempre geniais desse artista.
Infelizmente, nas palavras que se seguem
será difícil fugir por inteiro das impressões
que lá busquei trazer à luz.
A docência calcada na teoria, na
ensaística e na prática profissional
Não é novidade para ninguém que
Pignatari foi o introdutor no Brasil da semiótica peirceana para os estudos da literatura, arte, arquitetura, design e comunicação. Tudo indica que o interesse por
Peirce lhe foi despertado depois das visitas
de Roman Jakobson e Max Bense para palestras no país na década de 1960. Sabese que foi justamente Jakobson o grande
responsável pela atenção que passou a ser
dada à semiótica peirceana, nos Estados
Unidos, desde meados dos anos 1950.
Antes disso, esse campo do pensamento
de Peirce mantinha-se praticamente esquecido. Quanto a Bense, este também
trouxe ao Brasil suas explorações cuidadosas e sistemáticas da semiótica peirceana.
Na década de 1960, Pignatari já era
professor na Escola Superior de Desenho
Industrial no Rio de Janeiro. Os alunos
eram principalmente arquitetos, e foi no
campo da arquitetura que Pignatari deu os
primeiros passos em direção a uma teoria
semiótica peirceana voltada para o design,
a arquitetura e a comunicação. Anos mais
tarde, essas sementes iriam brotar na sua
tese de livre-docência na Faculdade de
Arquitetura da USP, então publicada pela
editora Cultrix, sob o título de Semiótica da
13

arte e da arquitetura (1980). Alguns anos
mais tarde, ele foi convidado a ensinar na
Escola de Arquitetura, na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Depois de
sua visita, uma nova área de estudo foi
criada nessa escola voltada para a compreensão da teoria de informação e da
teoria dos signos.
O desabrochar de sua docência viria alguns anos mais tarde, no início dos
anos 1970, quando se tornou professor
no programa de pós-graduação em Teoria
da Literatura na Universidade Católica de
São Paulo. Em 1978, provavelmente sob o
impulso do espírito intersemiótico e interdisciplinar de Pignatari, esse programa foi
expandido para Comunicação e Semiótica.
Assim, a partir de 1972, seminários sobre
a semiótica peirceana eram desenvolvidos
em suas aulas e a teoria dos signos aplicada às artes, música, arquitetura, literatura
e também a fenômenos de comunicação
de massa, tudo isso decorrente da visão
multifacetada que possuia da semiótica.
Mas

afinal,

para

que

serve

a

Semiótica? Serve para estabelecer
as ligações entre um código e outro
código, entre uma linguagem e outra
linguagem. Serve para ler o mundo
não-verbal: “ler‟ um quadro, “ler uma
dança, “ler‟ um filme – e para ensinar a ler o mundo verbal em ligação
com o mundo icônico ou não-verbal. A
arte é o oriente dos signos; quem não
compreender o mundo icônico e indicial, não compreender corretamente
o mundo verbal, não compreender o
Oriente, não compreender poesia e
arte. A análise semiótica ajuda a compreender mais claramente por que a
arte pode, eventualmente, ser um discurso do poder, mas nunca um discurso para o poder. Mas o ícone, como diz
Peirce, é um signo aberto: é o signo
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da criação, da espontaneidade, da liberdade. A Semiótica acaba de uma
vez por todas com a ideia de que as
coisas só adquirem significado quando
traduzidas sob a forma de palavras.
(PIGNATARI, 1979, p. 12).

Em função disso, os complexos e
intrincados conceitos peirceanos, sob a
batuta de Pignatari, eram testados em
processos artísticos e midiáticos diferenciados: literatura, música, pintura, fotografia, arquitetura, cinema. A literatura
em prosa e poesia era estudada no panteão das outras artes, com elas dialogando, num jogo de espelhos, complementaridades e traduções muito pouco afeito a
simplificações e receituários pedagógicos.
Na leitura personalíssima que soube extrair da semiótica, Pignatari criou, de
cunho próprio, sua teoria da poesia como
ícone, paralela à teoria do quase-signo,
cujas formulações podem ser encontradas
em Semiótica da literatura (1979). Nesse
livro, seu “Breve aceno à teoria do quase-signo” é uma orquestração das hesitações
entre o som e o sentido, das filigranas dos
significados plasmados na materialidade
da palavra, uma vera celebração da finíssima potência da iconicidade da língua.
Na verdade, a semiótica funcionava
para ele como uma espécie de coroamento
de conhecimentos teóricos e críticos, entrelaçados à profunda intimidade com a literatura em várias línguas, tudo isso absorvido
e transmitido em perfeita sintonia entre a
história e os conceitos, pousando sua atenção em pontos luminosos, selecionados por
sua atenção aguda e segura. Já no final
dos anos 1960, seus pontos de vista sobre a comunicação eram antecipatórios das
grandes questões atuais. Adivinhou como
ninguém o impacto que as tecnologias pós-revolução industrial e eletrônica viriam
acarretar para a cultura e a comunicação.

Autores cuja paternidade é hoje reconhecida pelos teóricos da cultura digital, tais
como Wiener, Benjamin, McLuhan, Flusser
eram matéria de discussão obrigatória em
seus programas de curso.
Nesse contexto, é bom lembrar que
a incomparável habilidade de Pignatari
para a penetração nas entranhas das linguagens faz hoje muita falta, nesta era de
midiamania, em que os signos ocupam o
ponto cego das retinas, negligenciados nas
sombras dos bastidores, enquanto as falas
sobre as mídias tomam conta de todas as
cenas, como se nas veias das mídias não
corressem os signos.
A par da atividade da docência,
Pignatari também desempenhava a profissão de publicitário e de jornalista. Em
função disso, a teoria para ele não se separava dos insumos e subsídios que a prática de comunicólogo lhe concedia. Durante
alguns anos, manteve uma empresa de
publicidade e assinou colunas em jornais
tanto sobre futebol quanto sobre televisão.
Destas resultou o livro Signagem da televisão (1984). Para Pignatari, tanto quanto
para Umberto Eco, sem signos não há comunicação. Por isso, como os signos são
produzidos nas diferentes mídias, como
se comportam, como significam, como
são percebidos, interpretados, traduzidos,
transformados, transpostos de uma mídia
a outra, como são transmidiatizados faz
parte da matéria vertente da comunicação.
Suas aulas eram performáticas. Com
uma fluência verbal invejável, sua bela voz
dava vazão às inextricáveis misturas de
um intelecto iluminado, incomparavelmente agudo, desconcertantemente inovador,
com um humor poético muitas vezes corrosivo, a léguas de distância da hipocrisia
das modas atuais do politicamente correto.
As verdades quase sempre doem. A Décio
Pignatari nunca faltou o ímpeto para captar
verdades recônditas e a coragem para di-

zê-las em alto e bom tom. Nada ensaiado,
nada pré-concebido. As descobertas lhe vinham de chofre, como relâmpagos de incandescência mental, ao sabor de um dom,
uma força poética que a natureza lhe deu
de descobrir a si mesmo e a suas próprias
ideias enquanto falava ou escrevia.
“Poesia é a arte do anticonsumo”
A frase acima é uma dentre as inúmeras frases-aforismos de que Pignatari
era pródigo, sempre com ironia cortante.
Sua grandeza poética não se expressou
apenas na poesia concreta. Ele foi poeta
pré-concreto, concreto e pós-concreto.
Seus poemas pré-concretos são peças
de rara estirpe: “Tosco dizer de coisas
fluidas,/Gume de rocha rasga o vento:/
Semanas tantas de existir/E de viver um só
momento...” (Poema, 1949). “Onde eras a
mulher deitada, depois/dos ofícios da penumbra, agora/és um poema...” (O jogral
e a prostituta negra, 1949). Digníssimo de
nota é o Eupoema, nas reverberações que
apresenta de Fernando Pessoa, traduzido na pessoalidade poética de Pignatari.
Aliás, segundo nos informa Khouri (2007,
p. 16), Pignatari chamava esse poema de
seu fernandopessoal:
O lugar onde eu nasci nasceu-me
num interstício de marfim,
entre a clareza do início
e a celeuma do fim.
Eu jamais soube ler: meu olhar
de errata a penas deslinda as feias
fauces dos grifos e se refrata:
onde se lê leia-se.
Eu não sou quem escreve,
mas sim o que escrevo:
Algures Alguém
são ecos do enlevo.
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Alguns de seus poemas concretos,
verbivocovisuais – TERRA (1956), LIFE
(1957), ORGANISMO (1960) – são imortais. Para Khouri, esses poemas
entram como algumas das mais belas realizações artísticas do século XX
(...): UM MOVIMENTO (um móbile:
Calder operando palavras no branco
da página), (BEBA) COCA COLA (do
anúncio ao antianúncio), TERRA (uma
visão aérea da lida na terra; uma divisão de terras no espaço em branco),
LIFE (verdadeiramente um cine-poema, o poema que se gesta e explode
em LIFE), ORGANISMO (opera um travelling com uma câmera computadorizada, em pleno 1960. Ou seja, antecipa toda uma série de possibilidades do
então futuro). (KHOURI, 2007, p. 18).

A produção pós-concreta de Pignatari
é uma sequência de experimentos verbais
na constituição de sua incomparável proesia, na qual os grãos densos e condensados
da prosa transmutam a narrativa. Enfim,
com ele aprendi que a poesia não precisa
dar explicações para existir. Entre as mais
sutis e finas flores do potencial humano
para a criação, poesia é desafio, rebeldia,
guerrilha. Além de risco, poesia é desprendimento, solidão, liberdade. É o supremo
gozo do inútil; o mais alto preço espiritual
que a psique humana pede e paga para a
sobrevivência e perpetuação do seu lado
mais sensível, aberto, ambíguo, incerto e
enigmático. É desafio porque incansavelmente se rebela contra o fastio dos sentidos já prontos. Guerrilha interminável
contra os discursos gastos pelo uso. É risco
porque é viagem sem retorno possível. É
tudo ou nada: na poesia como na paixão,
não há meio termo. É desprendimento,
pois exige a entrega sem reservas da alma
tanto do poeta quanto de seu leitor.
16

Noosfera: poesia que é
proesia epistemológica
Exemplar entre exemplares da
proesia de Pignatari, encontra-se a obra
Noosfera que tenho por hábito ler como uma
cifra epistemológica do universo dos signos,
em outras palavras, pelo modo como cifra
uma epistemologia sígnica em proesia. De
fato, nessa obra, uma verdadeira teoria do
conhecimento sobre o acesso à realidade,
que só se realiza pela mediação dos signos,
é construída de modo cifrado e condensado em uma criatura híbrida entre prosa e
poesia, que antecipa, nos nervos tensos da
criação, muitos discursos recentes sobre a
Semiosfera (MACHADO, 2007). Segundo
Khouri (2007, p. 18) em Noosfera, Pignatari
“chega a namorar o épico, um épico-relâmpago: a epopéia do mais-pesado-que-o-ar,
que adentra o céu do cérebro.”
Há umas décadas, entrevistado por
pós-graduandos envolvidos no estudo dessa obra, Pignatari declarou que Noosfera
resultou de uma visão cuja realização levou anos para ser implementada, o que só
se deu quando o insight, a visão interna,
encontrou sua tradução em visualização
externa. Esta é suficientemente engenhosa
para afastar leitores impacientes que, desencantados, não sabem dar à arte a demora perceptiva e reflexiva que ela exige.
De que tenho notícia, há duas leituras à altura da engenhosidade da obra,
leituras pelas quais tenho grande apreço,
pois foram desenvolvidas como partes de
teses de doutorado sob minha orientação. A primeira realizada por Julio Plaza,
na tese que foi posteriormente publicada
sobre Tradução Intersemiótica (1987);
a segunda, de Rinaldo Gama (2004), no
seu doutorado dedicado especificamente à
prosa de Décio Pignatari. Meu privilégio,
ao acompanhar ambos os trabalhos, foi
duplo. De um lado, pela magia com que

a inteligência dos trabalhos me contagiou,
de outro, pela possibilidade de penetrar na
obra de Pignatari através de olhares exploratórios distintos do meu.
Tanto Noosfera quanto as leituras
que dela foram feitas são figuras que se
perfilam contra o fundo da fenomenologia
e teoria dos signos de Peirce, a demonstrar o partido criador que poetas e artistas
sabem tirar de obras filosóficas, abstratas
e teóricas. A tese de Rinaldo Gama é preciosa no merecido relevo em que coloca a
prosa de Décio Pignatari no contexto da
literatura brasileira contemporânea. Uma
prosa personalíssima que faz tinir os nervos sensíveis do verbo.

ras, visuais, verbais, artísticas, literárias e
comunicacionais. Afinal, o esquecimento
de obras magnas do passado produz rombos irremediáveis na nossa compreensão
do presente. Portanto, quando o perigo do
esquecimento ronda o presente, é preciso
fazer o passado relampejar.

É preciso resistir às
modas intelectuais
Os campos e os espaços das humanidades estão costumeiramente muito
sujeitos às modas intelectuais. Embora
quase sempre os autores que entram
em moda tenham relevância, o problema
ocorre quando a moda nos leva a esquecer ou negligenciar fontes do passado que
mantêm sua potência para o deslindamento das determinações e dilemas do presente. Octávio Paz uma vez declarou que
o ser humano é um animal sem memória.
Costumo complementar esse diagnóstico
declarando que, no Brasil, isso adquire características dramáticas. Vem daí a conclusão deste breve ensaio que, nem de longe,
pode fazer jus à genialidade qualitativa da
obra de Pignatari, tampouco à admirável
quantidade e heterogeneidade de sua produção. De todo modo, as rememorações,
que aqui ficaram expressas, acordaram em
mim a necessidade de colocar grande ênfase no papel que essa obra tem a desempenhar em todas as áreas das humanidades, especialmente, nas áreas que lidam
prioritariamente com as linguagens sono17
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DÉCIO PIGNATARI

UM FAZEDOR PARA MUITOS
E MUITOS SÉCULOS
Omar Khouri

Não sendo propriamente um nome inédito - pois é conhecido colaborador da Rev.
Brasileira de Poesia e dos suplementos literários paulistanos, o sr. Décio Pignatari é
todavia um de nossos poetas mais moços e um dos que se apresentam com melhores
credenciais para um destino de realizações imprevisíveis.

1ª orelha do livro O Carrossel, 1950. Texto não assinado.

Há criadores e criadores. Poetas e
poetas. Há poetas que, dada a complexidade de suas facturas e do alto grau de
novidade que as mesmas trazem, acabam
sendo mais poetas para poetas, como é o
caso de alguns dos que se empenharam
na busca de novas formas e chegaram, de
fato, a um novo procedimento, como que
inaugurando uma nova época, um novo
modo de fazer. São, estes, os inventores,
como colocou Ezra Pound, numa classificação dos escritores (poetas, entenda-se… e podemos estendê-la aos criadores
em geral), ou seja, “Homens que descobriram um novo processo ou cuja obra
nos dá o primeiro exemplo conhecido de
um processo” (Pound 1970: 42). E nesse
departamento se encontram: Mallarmé,

Schoenberg, Duchamp e tantos outros.
É claro que nada vem do nada e que
toda grande obra é frutificação do que de
melhor a tradição vem plantando e muitas das revoluções artísticas resultaram de
um esforço conjunto, como foi o caso da
Renascença, do Impressionismo, da Poesia
Concreta. Décio Pignatari é co-inventor da
Poesia Concreta. Antes, já era um excepcional jovem versemaker: sua poesia em
versos conta. “Esses jovens, hoje, querem fazer poemas no âmbito da logopeia
e não leram Décio Pignatari.” Disse, mais
que uma vez, Augusto de Campos. Vejase o seu fernandopessoal (como ele-mesmo costuma dizer, em tom de brincadeira)
EUPOEMA, de 1951, cuja primeira publicação é de 1952 (Pignatari 2004: 53):
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EUPOEMA
O lugar onde eu nasci nasceu-me
num interstício de marfim,
entre a clareza do início
e a celeuma do fim.
Eu jamais soube ler: meu olhar
de errata a penas deslinda as feias
fauces dos grifos e se refrata:
onde se lê leia-se.
Eu não sou quem escreve,
mas sim o que escrevo:
Algures Alguém
são ecos do enlevo.

E Décio Pignatari foi grande em tudo
o que praticou: da Poesia à Teoria e Crítica
da Literatura e das Linguagens em geral
(foi o pioneiro nos estudos e divulgação da
Semiótica peirceana no Brasil), passando
pela Prosa Ficcional e de Reminiscências
(O rosto da memória, contos, Panteros,
romance, Errâncias, comentários suscitados por imagens fotográficas: prosa que
chega às alturas de um Machado de Assis),
pela Tradução de Poesia, tornando-se um
tridutor (Campos et alii 1974: 85-105) e
pela incursão na performance e no teatro
(chegou a propor um teatro hologrâmico).
O livrinho Comunicação Poética, pensado
para adolescentes, traz uma introdução
“A Linguagem Poética”, que vale por um
tratado – um aluno da Pós chamou-me a
atenção para algo que eu já havia lido várias vezes e tomado como ‘natural’, considerando a genialidade do autor (Pignatari
1977B: 3-7). Polemista exemplar, sempre
defendeu ideias (tinha por que lutar). E
como as defendeu! Generoso e implacável, desenhou um tipo inconfundível para
si, despertando o fascínio naqueles que
tiveram olhos para as suas excepcionais
qualidades e os ódios dos que, invejosos
20

ou incapazes de compreender o seu trabalho, eram impiedosamente fulminados
por seus argumentos. Nisso, era muito
parecido e chegou a aprender com o pintor Waldemar Cordeiro, cujo legado está
ainda para ser melhor avaliado. Parecido
também - sempre se arriscou a ganhar
um inimigo para não perder a chance de
uma tirada genial: humorístico-destruidora - com o tão admirado por ele Oswald de
Andrade que, no esmaecer da existência,
recebeu os futuros componentes do Grupo
Noigandres e se simpatizou especialmente
com Décio Pignatari.
Não chegou a haver propriamente
um diálogo dos concretos (Décio Pignatari
e os irmãos Campos, Augusto e Haroldo)
com Drummond (este tomou conhecimento e até chegou a elogiar os primeiros livros
do trio: O Carrossel, Auto do Possesso e O
Rei Menos o Reino. Nessa fase pré-concreta, deve ter havido apenas um encontro - o
único - no Rio de Janeiro), que acabou por
se mostrar arredio e agressivo com relação
à Poesia Concreta. Pois é, o mega-poeta
Carlos Drummond de Andrade, que embora devesse coisas a Oswald de Andrade
(veja-se o seu Alguma Poesia - 1930, por
exemplo), tampouco o havia compreendido
ou fingiu não tê-lo compreendido. Daí que
Décio Pignatari foi capaz da mais bela análise que se fez de poema de Drummond:
“Áporo” (Pignatari 1971: 131-7) e das
maiores blagues e ofensas: por ocasião
dos 80 anos do poeta de Itabira e logo
após sua morte, desvendando “o enigma
Drummond”. Grosso-fino: uma quase-teoria do próprio Décio Pignatari.
Foi como professor universitário que
Décio Pignatari conseguiu um maior número de admiradores. Aulas sempre esperadas com ansiedade, incríveis: invariavelmente um lance de extrema inteligência,
uma interpretação não esperada, uma
revelação, um paradoxo. E deixou outros

afazeres profissionais (nunca exerceu a
profissão de advogado - formado que era
em Direito, pela Faculdade do Largo de São
Francisco - e fechou sua agência de publicidade, mesmo não estando no vermelho
e tendo criado nomes até hoje em circulação, como o notável LUBRAX) exatamente
para exercer a docência, tendo passado
pelo Rio de Janeiro (ESDI), por Marília,
São Paulo (PUC e FAU-USP), Curitiba,
onde residiu durante alguns anos.
Poder-se-ia organizar um livro inteiro com frases-aforismos de Décio
Pignatari, a começar do que disse, na primeira metade dos anos de 1960, época da
revista Invenção, a Cassiano Ricardo, que
criticara a radicalidade dos então moços
concretos: “Na geleia geral brasileira, alguém tem de exercer o papel de medula
e osso”, e que ficou famosa em letra de
Torquato Neto, na parceria com Gilberto
Gil. Porém, aqui, somente me reportarei a
algumas frases, ouvidas por mim-mesmo:
- Seus aristocratas de subúrbio!
(Disse, nos anos 1970, inúmeras vezes,
para alguns dos frequentadores das conversas em bares, como o Krystal e o Leo,
poetas, pessoas de alto repertório que
teimavam em ministrar aulas em escolas
dos então 1º e 2º Graus. Deveriam ingressar na Pós-Graduação e lecionar na
Universidade, aconselhava).
- A crônica [o seu exercício] está
destruindo a prosa brasileira. (Aludindo à
praga de escritores ficcionistas que estavam a se dedicar à crônica, nos grandes
jornais, em detrimento de uma narrativa
mais consequente - ficcional).
- Existem grandes escritores do segundo time, como é o caso de José de
Alencar. (Isto ele disse numa conferência em
Fortaleza-CE, portanto, “na toca do lobo”).
- Best-seller não é Literatura. (A mim,
ao telefone, para encerrar um assunto que,
para ele, não tinha a menor importância).

- Pois é, nós fizemos todo um rastreamento crítico, elaboramos todo um
paideuma, falamos sobre o melhor do melhor e agora estamos nas mãos dos medíocres! (Ouvi dele, numa tarde, no Krystal
Chopps e não ousei perguntar quem seriam os medíocres).
- Prometemos a nós-mesmos - considerando a solidão intelectual e artística
a que ficou relegado Oswald de Andrade,
naquela São Paulo - que jamais romperíamos a amizade, por mais que viessem a existir diferenças entre os nossos
trabalhos. Isto, para que não ficássemos
sem interlocutores, em idade avançada.
(Em diversas ocasiões. O “nós” = Décio
Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos.
Ter ou não ter interlocutores, na velhice:
eis a questão).
- Omar, a palavra “merda” não faz
falta a texto algum! (Eu comentava com
ele a recusa que recebi de publicação de
um texto meu em um suplemento literário, sob a alegação de que a aludida palavra traria problemas para o editor-responsável. “Retire a palavra”, disse-me).
- Quem gosta de música não vai a
shows. (Certamente, referia-se aos megashows de música popular, em que há
mais estardalhaço sonoro que outra coisa,
e em que o público “participa”, cantando
junto com a estrela do espetáculo e dançando).
- É admirável a ensaística de
Octavio Paz! O homem discorre sobre política internacional, culinária mexicana, filosofia oriental, Mallarmé, Duchamp, em
sendo um poeta. Não há um poeta brasileiro, dentre os celebrados, capaz de ter
essa abrangência. Veja o Drummond, por
exemplo: como comentador do mundo é
sofrível… Agora, se formos comparar o
Paz-poeta com o Drummond-poeta, veremos que este é infinitamente superior… (A
mim, em sua casa paulistana).
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Muito embora tudo o que se refira
a Décio Pignatari interesse àqueles que o
admiram, sua poesia é a parte de sua obra
que maiores consequências trouxe para a
arte no Brasil e no mundo: seus poemas
entram como algumas das mais belas realizações artísticas do século XX (e o poeta continuou em atividade por mais algum
tempo, já octogenário): UM MOVIMENTO
(um móbile: Calder operando palavras no
branco da página), (BEBA) COCA COLA (do
anúncio ao anti-anúncio), TERRA (uma visão aérea da lida da terra; uma divisão de
terras no espaço em branco), LIFE (verdadeiramente um cine-poema, o poema que
se gesta e explode em LIFE), ORGANISMO
(opera um travelling com uma câmera
computadorizada, em pleno 1960. Ou seja,
antecipa toda uma série de possibilidades
do então futuro), NOOSFERA (que ele insiste em classificar como prosa. De fato,
chega a namorar o épico, um épico-relâmpago: a epopeia do mais-pesado-que-o-ar,
que adentra o céu do cérebro). No (BEBA)
COCA COLA, poema de 1957 (Noigandres
4, 1958), construído com o tipo futura (extra-bold), aplicando o rígido geometrismo,
tão característico da fase dita ‘ortodoxa’
da Poesia Concreta, nota-se o espetacular
encontro de inteligência e sensibilidade de
que resulta a obra de arte. Partindo do famoso slogan beba coca-cola - perfeito em
português, com seu ritmo trocaico - melhor do que o original em inglês, mesmo
sendo deste uma tradução literal - sem
acrescentar uma única letra, desconstrói-o,
reconstruindo-o em forma de anti-anúncio - importante a audição da composição
de Gilberto Mendes Motet em Ré Menor
(Mendes 1979). Aí está apenas um exemplo daquilo que faz de Décio Piganatari o
maior olho tipográfico do século XX, juntamente com e. e. cummings.
Décio Pignatari - cidadão-do-mundo
- despertou para a vida em Osasco, radi22

cando-se, depois, em São Paulo. Porém,
é natural da cidade de Jundiaí, interior do
Estado de São Paulo: nasceu em 20 de
agosto de 1927 (21 de agosto, no registro de nascimento…). Nessas décadas todas, rodou o mundo, tendo empreendido
viagem, nos anos de 1950, pela Europa,
ocasião em que conheceu figuras geniais
como ele: Cage, Boulez (que já havia encontrado em São Paulo e com quem manteve longo diálogo durante sua estada na
França), Eugen Gomringer e tramou com
este, mais a cumplicidade dos irmãos
Campos, o movimento que veio a se chamar Poesia Concreta.
Muito embora o nome de Décio
Pignatari frequente as mais arrojadas
abordagens sobre Poesia do século XX, no
Brasil e no Mundo, não existem, até onde
eu saiba, estudos que aprofundem uma
análise global de sua obra: eis a chance
de um trabalho importante!
Décio Pignatari veio a falecer (desmemoriado havia, já, uns 18 meses) em 2
de dezembro de 2012, fato que, para mim,
parecia uma impossibilidade. Duro golpe.
“Que repertório assombroso o Mundo perde!” – disse a mim Sonia Fontanezi. Os
povos costumam glorificar os seus poetas,
geralmente depois que morrem. Décio
deixa uma obra que irá impressionar, pela
invenção e pela qualidade, muitas gerações. “Eu não sou quem escreve, mas sim
o que escrevo”. Decius dixit.
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DÉCIO PIGNATARI

E A PROSA DE INVENÇÃO1
Kenneth David Jackson

NOOSFERA
Décio Pignatari, 1973
Arte: Omar Khouri
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No livro de contos O Rosto da
Memória (1986) e no romance urbano da
pauliceia Panteros (1992), o poeta Décio
Pignatari redireciona a prosa contemporânea no sentido da invenção. Com um projeto consciente de renovação da prosa, Décio
passa a tratá-la com técnicas verbivocovisuais e multimídia, praticadas na sua atuação nas esferas da poesia concreta, da semiologia, do desenho industrial, do cinema,
das viagens de aprendizagem, do cotidiano
brasileiro e da cultura intelectual do seu
tempo. Caracteriza o seu projeto na prosa
ao comentar ironicamente, “Acho que talvez tenha feito meia-revolução na poesia,
almejo fazer mais meia: na prosa. No País
da Geléia Geral quem já conseguiu fazer
uma inteira?”2 Augusto de Campos qualifica
a prosa diferente do colega de Noigandres
e Invenção como “…não-ortodoxa, de sinapses cinéticosinópticas, indiscursiva.”3
No ensaio “Cultura brasileira pós-nacionalista,” Décio define uma posição ao afirmar
a necessidade de subversão estilística:
Embora não se trate de eliminar a temática nacional, mesmo hipostasiada
em temática social, torna-se mais e
mais claramente sensível que a sedimentação e a caracterização de uma
cultura brasileira só podem resultar de
atos criativos em diagramas cada vez
mais estruturais e estruturados – a
noção da estrutura não detendo, mas
propiciando

aberturas,

transforma-

ções e superações --, sendo impossível que possa resultar de meras trocas
no eixo de substituição ou seleção,
de trocas de paradigma, em lugar da
subversão do sintagma.4

Amplia na era da semiótica e da arte
concreta os parâmetros estabelecidos por
Oswald de Andrade na prosa vanguardista nos romances Memórias Sentimentais

de João Miramar (1924) e Serafim Ponte
Grande (1933), satírica e fragmentada,
enfatizando na sua “meia-revolução” a
cultura material e popular urbana. Na sua
narrativa de imigração, de vida de bairro e de formação de adolescentes, o autor estende a veia de uma sátira de costumes, encontrada na ficção paulistana
de Alcântara Machado (1901-1935), nos
contos de imigrantes em Brás, Bexiga e
Barra Funda (1927) ou Laranja da China
(1928), e na sátira da linguagem de Juó
Bananere (1892-1933) em La Divina
Increnca (1915; 1924). Décio pretende
renovar também o gênero de memórias,
as suas sendo segundo ele “não-autorizadas,” talvez porque expressivas de uma
não-formação, de-formação ou contra-formação juvenil que possa ser considerada contracultural, abertamente erótica e
pseudo-quase-pornográfica. Em vésperas
de uma primeira viagem de formação à
Europa, o autor confessa ter-se despedido
pessoalmente de Oswald, de boina5. Pode
ser que estivesse pensando nas Memórias
sentimentais quando começou a escrever
o seu romance na Itália, em Montalcino,
no inverno de 1990, antes de levar os
fragmentos para o Brasil para re-escritura.
Sai à tona na prosa pignatariana a
versatilidade linguística, gráfica, estrutural
e visual da sua composição. O poeta José
Lino Grünewald questiona se alguns dos
textos experimentais de Décio no livro de
contos, O Rosto da Memória, poderão ser
classificados como “exclusivamente prosa.”6 O título do fragmento NOOSFERA se
refere ao ciberespaço, como próximo espaço de evolução, termo análogo à atmosfera e biosfera introduzido por Telhard de
Chardin (1881-1955) em 1922. Esse texto do Décio é estruturado como poema de
nove linhas, separadas por amplos espaços
entre as linhas, com quatro a seis palavras
por linha. Nas primeiras cinco linhas as pa25

lavras estão escritas em caixa baixa, passando nas demais à caixa alta. A partir da
sétima linha, introduz traços que começam
a “voar” acima de cada letra “O,” formando um plano a mais na página que sobe e
desce por cima da escrita, acrescentando
uma esfera puramente visual, material e
semiótica à leitura do texto-poema. Lucia
Santaella cita NOOSFERA
“...pelo modo como cifra uma epistemologia sígnica em proesia. De fato,

– fato que, consequentemente, reforça a sensação de estarmos diante de
um campo semântico não internalizado, sem referentes claros.

8

A leitura depende de sequências
encadeadas, de palavras remontadas, incluindo pausas, ritmos e montagens sem
coerência, formando um texto anti-discursivo de rupturas sucessivas. Apresenta
como exemplo, no processo de recomposição do texto, a sequência

nessa obra, uma verdadeira teoria do
conhecimento sobre o acesso à realida-

sp ésn os ilênciod oc orredore st rondavan osc

de, que só se realiza pela mediação dos

ostadoso qui lod ef errop enduradop araf echaro

signos, é construída de modo cifrado e

portãozinhor ecortadon op ortãoe doo utrol ad

condensado em uma criatura híbrida

[...]

entreprosa e poesia, que antecipa, nos

que pode ser relida como

nervos tensos da criação, muitos discursos recentes sobre a Semiosfera.”

7

silêncio do corredor estrondava nos costados

No fragmento “Pháneron, I,” outro
título do grego, significando a totalidade
das nossas sensações, encontram-se seis
blocos de talvez palavras, ou de letras
juntadas em maiúscula, de dez ou mais
linhas, mas sem aparente sentido, parecendo código, algumas unidades com título temático. Douglas Salomão acha as
sequências fonêmicas de “Pháneron, I” indecifráveis, porém sugere uma chave de
leitura à base da ortografia do signo:
Sua estrutura afigura-se mediante um
arranjo de códigos verbais justapostos
em sequências fonêmicas cujos significantes, à primeira vista, manifestam-se estranhos e pouco decifráveis.
Todavia, uma leitura atenta percebe
que as peculiaridades morfológicas e
gramaticais encontram-se presentes,
porém de forma colapsada, deslocada e rearranjada, encadeando-se para
formar um repertório de signos derivados da infração da ortografia formal
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o quilo de ferro pendurado para fechar o
portãozinho recortado no portão e do outro lad
[...].

9

Na sequência de capítulos “O que
Chopin – 1” e “O que Chopin – 2,” Décio
repete o mesmo texto, palavra por palavra, mas sujeito a uma variação gráfica,
estrutural e visual na segunda versão. O
texto reapresentado não é mais contínuo;
desta vez está arranjado em unidades de
cinco linhas. Todas as letras “p,” “b,” e “d”
tem o espaço oval gráfico preenchido, de
negrito, aparentando dessa maneira um
texto manchado de bolinhas pretas, o
que interrompe ou impossibilita a leitura, uma vez que visualmente as bolinhas
saem diante dos olhos em primeiro plano,
criando uma semântica primária que sequestra ou substitui o significado. O conto
TELEROS, título que se refere a uma lente
fotográfica produzida em Londres a partir de 1922, impõe um ritmo de leitura ao
texto, ao separar cada palavra da próxi-

ma com vírgula, porém deixando algumas
palavras divididas arbitrariamente ao fim
de linha. O efeito produz uma sensação de
estranheza e de incoerência visual. Mais
uma vez a leitura do texto é desafiada, dificultada ou impossibilitada pelo ritmo, e
ainda pela ênfase colocada em cada elemento léxico, como se tivesse uma função e sentido independente, lido apenas
em “close-up” e não em conjunto com
os demais. Essa “virgulação” do texto dá
um peso a cada elemento textual, criando
uma falsa identidade na comunicação de
um significado. O conto AQUELARRE, título de um famoso quadro de Francisco Goya
que trata de um encontro de bruxas para
rituais pagãos e diabólicos, é apresentado
na forma de uma peça de 13 cenas, no
estilo de um ballo in maschera chamado
de “rock-balada.” Trata-se de uma farsa
sócio-política, levando o mundo teatral
de um Nelson Rodrígues ou Oswald de
Andrade às últimas consequências, numa
bacanália de um expressionismo libidinoso
e conscientemente pornográfico.
Com as memórias do adolescente
Mário Frascati, do conto FRASCA, Décio prepara o caminho para o romance em capítulo-fragmentos, Panteros, sendo uma evocação de Osasco e a crescente São Paulo dos
anos 1940, como o autor confirma: “E em
um dos contos, “Frasca”, há toda a técnica
de fragmentos, onde eu me encontrei.” 10
Segue-se nas aventuras e cenas fragmentadas e burlescas a educação sentimental
do jovem artista em formação, “fascinado
por tudo que fosse de mulher” (O Rosto da
Memória, 16), enquanto procura o seu caminho, numa cidade em construção: “Gente
há bastante, pessoas nem tanto” (O Rosto
da Memória, 11). Com o estouro da Segunda
Guerra, o Frasca se sente vulnerável e pergunta, “De que vale a vida sem para sempre?” (O Rosto da Memória, 15). Pertence,
sem ter plena consciência disso, a uma ge-

ração perdida, sem rumo: “não queria deixar a vida como um relógio sem pulso sobre
um criado mudo” (O Rosto da Memória, 30).
Uma vez perdida a sua Julieta, Frasca se encontra sozinho na plataforma de uma estação de trem suburbano, onde se questiona e
chega a uma conclusão negativa: “Meninos,
meninas, nossas coisas não valem a pena…”
(O Rosto da Memória, 37). Décio descreve
naqueles anos o ambiente internacional dos
refugiados, a escassez de pão de trigo, a
abertura de grandes salas de cinema iluminadas no centro de S. Paulo, retratadas no
cenário do romance a seguir. Já na prosa de
“Frasca” há experimentos que podem ser ligados a técnicas da poesia concreta e à prosa de vanguarda. No parágrafo que detalha
o fascínio do Frasca pelas mulheres, por
exemplo (“como dorme, acorda, se lava,
veste, despe, ergue um braço, põe talco nos
pêlos, passa limão nas unhas, batom…etc.),
o leitor enfrenta um bloco de doze linhas,
contendo sem pontuação os nomes de 86
mulheres que o herói conheceu. Há também listas numeradas de suas lembranças e
pensamentos, entre metáforas lancinantes
oswaldianas: “…Frasca emborcando cantil,
luzes azedas da meia-lua e do poste guilhotinaram o chão de ladrilhos branco-vinho,
quadro-cubo…” (O Rosto da Memória, 25).
*
O romance Panteros foi iniciado como experimento, segundo o autor:
“Quando comecei a escrever “Panteros”,
achei que era preciso retomar a experimentação na prosa, mas não imitando 22.
Queria uma abertura nova e minha.”11 Para
começar, Décio põe em questão a natureza
e estrutura do objeto “livro,” no próprio ato
de construção, ao colocar o primeiro capítulo no início – como de costume – mas o
segundo capítulo ao fim do livro, para ser
lido de trás para a frente, até chegar, sucessivamente, ao meio do livro. Dessa maneira, os capítulos ímpares ficam na frente
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do livro, para serem lidos normalmente,
enquanto os capítulos pares estão colocados no final do livro, com páginas numeradas de trás para a frente, fazendo com
que o leitor tenha que saltar sempre entre
dois lugares, dois modos de leitura e dois
sentidos. A leitura movediça e invertida
do romance faz lembrar a nota que segue
Serafim Ponte Grande (1933), de Oswald
de Andrade, avisando que o romance foi
escrito “de 1929 para trás;” também têm
em comum a constante mistura de gêneros, na invenção de textos que encenam e
parodiam o próprio conteúdo.
No primeiro capitulo de Panteros,
vê-se uma caixa ao meio da página 15
contendo um texto de 14 linhas em negrito; a caixa vai reaparecer aleatoriamente
em outros capítulos, com trechos do mesmo texto selecionados e reproduzidos,
em corpo maior ou menor, com efeito de
close-up, como de uma lente fotográfica.
Na caixa do capítulo 19, aparece a imagem de uma pantera, com a palavra “noa”
repetida 11 vezes em negrito, referência
ao diário de Paul Gauguin (1848-1903)
durante a primeira visita a Tahiti (189193). Espalhadas pelo texto há algumas fotos amadoras de pessoas e lugares, por
exemplo, de uma jovem indígena, do teste
da bomba atômica no Pacífico e, nos capítulos 20 e 21, de uma gravura japonesa,
na qual uma jovem se olha no espelho. No
meio do livro o autor colocou uma ilustração original de Vera Helena Ferreira, que
mostra uma mulher-pantera nua sentada
sob a sombra de um homem.
Acompanhando a leitura invertida e
as imagens multimídia, o cinema também
teve um papel decisivo na construção do
romance, espelhando nos capítulos a influência que exerceu sobre a cultura paulistana dos anos 1930 e 40. Décio comenta os
primeiros filmes influentes da juventude -o Frankenstein (1931) com Boris Karloff e
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A Mão do Diabo (La Main du Diable, 1943)
com Pierre Fresnay, que conta a história
de um talismã sobrenatural -- e o encanto que sempre sentiu pelo cinema, e por
Casablanca (1942) em particular:
Eu me lembro que saí do cinema, num
sábado à tarde, com a impressão de
estar caminhando no ar, comovido,
besta. Estas coisas todas vão montando a cabeça do adolescente. Tudo era
em função de cinema. Quando assisti “Casablanca”, a minha paixão por
Ingrid Bergman se tornou absolutamente uma piração e eu queria que a
namorada fosse a Ingrid Bergman de
qualquer jeito.

12

Incorpora os filmes na prosa constantemente nos capítulos: “Miro franquistém afastando-se do mundo, Quo vadis?”
... “Quando leu que Ingrid Bergman ia fazer
Maria de Por quem os sinos dobram, mesmerizou-se: ler apenas três capítulos por
dia;” ... “...ver Gene Tierney em O diabo
disse não, causas incontestáveis de ter de
sair correndo...;” “[Alba] mexia a barriguinha ao jeito do cinema, de Garbo à Lamour”
(Panteros, 27; 77-8, 90, 93). Sugere o
ensaísta Nelson Ascher que o título do romance talvez seja uma combinação das palavras “pan” e “eros,” inspirado pelo filme
de Simone Simon Cat People (1942) com
Nastassia Kinski13. O filme chega ao Brasil
com o título Sangue de Pantera, que conta a
história de uma jovem sérvia, descendente
de uma raça que vira gato quando sexualmente excitada. Será o tema do desenho
de Ferreira, no qual culmina a leitura do livro, com transformação em pantera, consequência do ritmo dos capítulos alternados.
Os 21 capítulos de Panteros levam títulos tirados da canção tocada em
Casablanca por Sam, “As Time Goes By,”
sendo ao total 19 versos-títulos, com o

título da canção “As Time Goes By” repetido três vezes (capítulos 5, 10 e 21).
Dessa maneira, o romance ganha um
ambiente de época, de cultura popular
e política, comunicado pelo mundo do
cinema.14 Referências literárias percorrem o texto, como a referência à enciclopédia de conhecimentos de Brunetto
Latini, na qual descreve o perfume da
pantera capaz de inebriar os demais animais da floresta que, uma vez atraídos,
servem de alimento; e depois no conto
de Balzac, “A Paixão no Deserto” (“Une
passion dans le désert,” La Reue de
Paris, 1830), no qual um soldado perdido acaba convivendo numa gruta com
uma pantera que se apaixona por ele.
Dessas fontes, Décio explica como adaptou e incorporou a pantera aos personagens do romance:
Aí, enfim, na disputa entre uma pantera que nasce de um certo texto e
a namorada, este conflito vai se resolver de um determinado modo, que
é o mistério hitchcockiano do livro.
Essa é a idéia da pantera. E eros, na
verdade, porque é a erotização do
texto de um lado, e obviamente o
eros existente no namoro.15

*
Estamos na era Vargas, antes e durante a guerra. O romance tem lugar em
Osasco, bairro “da marchinha e do samba” (Panteros, 23/146), conectado pelo
trem suburbano da Sorocabana ao centro
de São Paulo. Relata a paixão do jovem
adolescente Miro – reflexo talvez do personagem João Miramar, de Oswald – por
Yara, vista primeiramente descendo de um
carro: “...descia de um ford bico-bunda-de-corvo grená: trancinhas no cocuruto,
saia marrom suspensa dos ombros em
cruz, mala e chapéu redondo nas mãos,

pelo morena cinza, sobrancelhas arqueadas, sinhá moça de subúrbio” (Panteros,
15). No primeiro baile, Miro olha para ela
com l’occhio cúpido e vagante de Dante,
“lascivo e caçador:”
Yara, de frente, vinha de todos os lados, simples e malvada nos cabelos
enrolados para cima, nuca à mostra,
sobrancelha direita soerguida, vestidinho branco de piquê, decote quadrado,
pernas nuas sapatinhos rasos pintura
nenhuma, como que saída da cama da
aurora, aberta, sem escudo amparo
proteção, semi-abrindo os braços até
a altura das coxas, mãos espalmadas:
-- Você me quer? (Panteros, 91)

Miro, enquanto jovem, não é capaz
de assimilar a sobrecarga de sensações e
paixões – intelectuais, culturais e carnais
– do mundo urbano e suburbano: “Minha
alma parece ter vestido, ao espelho da
consciência, uma capa de insensibilidade
para o antes e para o agora. Eu me reservo
para o futuro” (Panteros, 91). Ao desfecho
das suas aventuras urbanas, chegada a sua
maioridade e o fim da sua paixão por Yara,
Miro fica com a sua liberdade e o seu destino, prepara-se para uma vida maior: “...
não me caso com Osasco ou São Paulo...e
não me caso com o Brasil!” (Panteros, 145).
A presença de multimídia percorre
o romance, para realçar o experimentalismo, aplicado também ao léxico, por
exemplo, por meio da substantivação:
“...o padre, incensantemente, italianava
réstias de luz” (Panteros, 17). Repleto de
referências -- a autores, obras clássicas,
personalidades (de Stravinsky e Miro a
Carmen Miranda), filmes e citações conhecidas, o romance não deixa de ser
constantemente variável, além da deslocação e mistura de gêneros nos capítulo-fragmentos: no capítulo 18, “A Fight For
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Love and Glory,” por exemplo, encontra-se
a música de uma canção, bilhetes escritos
por Yara e uma caixa com o desenho da
parte posterior de uma pantera, onde o
texto “noa noa” se repete 11 vezes. Um
poema desce a página, com a palavra
“doridamente” separada por sílabas e
ocupando cinco linhas. Já no capítulo 20,
“The World Will Always Welcome Lovers,”
encontra-se um poema com palavras ou
frases espalhadas na página, de esquerda
à direita, fazendo lembrar a chuva reproduzida graficamente por letras nos experimentos de Guillame Apollinaire. Blocos
de poesia na prosa assemelham poemas
concretos de variação semântica, como a
seguinte colagem que cria uma impressão
de Yara ao compor uma lista de tecidos:

Em Panteros, Décio cria um depoimento experimental da Pauliceia, misturando a memória autobiográfica, cultural
e intelectual dos anos 1940 com técnicas
aprendidas nas vanguardas europeias e,
de volta ao Brasil, na pintura geométrica
abstrata e nas experiências gráficas da
poesia concreta e no desenho. Comenta
o autor sobre a língua e o meio de sua
obra experimental:
Panteros é um romance onde não se
fala brasileirês. É um outro Brasil, não é
um universo da expectativa do que seja
o Brasil. É um romance que se move
num mundo industrializado, urbano e
meio internacional. E que era o daquela juventude, onde pela primeira vez
as meninas faziam ginástica com per-

Reps rayon cetim crepe-da-china

nas de fora, onde se dançou o primeiro

gorgorão seda jersey

swing, se tomou a primeira Coca-Cola.16

tafetá organdi chita musselina filó
veludo arminho astracã
lamê lã gaze linho tule algodão
organza homespun albene
jaspelene marocain toile panamá
velúcia morim cotelê lontra
sarja tricoline feltro faille renda
georgette piquê cloquê camurça shantung angorá otomã pelica
drap chamalote gabardine
celofane cretone flanela cambraia
surá e todos os demais cheiros aromas perfumes delas.
(Panteros, 109)
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A presença do tema pan-erótico,
identificado por Ascher, é reconhecida
pelo autor numa entrevista como característica da sua geração e autobiografia:
“Eu pertenço a essa categoria de homens
carentes que estão sempre apaixonados
pelo primeiro aceno feminino. Vivi um
encadeamento de paixões.” No romance,
a energia do “Pan-Eros” recria em prosa de ficção a temática e a dinâmica encontradas no poema “Hombre, hambre,
hembra,” de 1957, no qual o homem tenta se posicionar em relação à mulher e
os seus desejos:

O seu romance de invenção, embora tardio, segue a tradição da Pauliceia
Desvairada
(1922),
das
Memórias
Sentimentais de João Miramar (1924)
e de Parque Industrial (1933) ao documentar e retratar criticamente personagens e cenas da vida paulistana. Sai
dos bairros centrais para o subúrbio de
Osasco, onde o autor morou por uns 15
anos. Numa visão retrospectiva, documenta as experiências de uma geração,
nos anos de turbulência da era Vargas
e da Segunda Guerra, com técnicas cinematográficas e de experimentalismo
estrutural e linguístico. Faz da história
da paixão dos adolescentes Miro e Yara
um rito, quase alegoria de formação, de
aprendizagem e de maturidade, na cidade enquanto jovem.
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DÉCIO PIGNATARI:

CRÍTICO DE LINGUAGENS
Omar Khouri

Se houve uma concordância geral,
tanto de amigos e aficionados, como de
desafetos (e estes, como aqueles, proliferaram ao longo de décadas), foi quanto à
inteligência fulgurante de Décio Pignatari
(1927-2012), que se manifestou em sua
atividade crítica, propriamente, na da polêmica e como docente. Pignatari viveu
um período, no Brasil, em que ainda se
lutava por ideias e isto foi o que sempre o
norteou, mesmo em época de maturidade,
em que se observou um arrefecimento do
espírito de luta, e desânimo com relação
à questão ‘Brasil’, e em que vanguardas
praticamente inexistiam, ou seja, a formação de “grupos” passou a ser coisa rara
ou mesmo inexistente. Nada era pacífico
para alguém que sempre primou pela radicalidade.
Lá pelos idos dos ‘90, século passado, tendo observado uma narração, pela
TV Globo, do Carnaval carioca, na Marquês
de Sapucaí, uma descrição frouxa e insípida, sem nenhuma substância, a escritora
Samira Chalhub falou: “Fosse um Décio
Pignatari e teríamos lascas de brilho, paradoxos, material para pensar, passaríamos
por um verdadeiro processo de aprendizado. O cara, de facto, é capaz de tirar leite
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de pedra!” Isto indiciava o alto e vasto repertório, a capacidade de discernimento e
de verbalização de Décio Pignatari que,
em muitas ocasiões, bradou pelo não-verbal, pelo icônico, contra a tirania do verbo,
mas que possuía um desempenho verbal
oral (e a sua contrapartida escrita) como
poucos, neste País! Tendo conhecido pessoalmente Décio Pignatari em fins de
1974, inícios de ‘75, pude, ao longo de
quase 4 décadas, ter o privilégio de tê-lo
como interlocutor sendo que, em verdade,
eu mais ouvia do que falava. Ninguém saía
de uma conversa, uma aula, a leitura de
um seu texto – fosse metalinguístico, fosse poético – sem ter o que pensar ou mesmo re-pensar. Cheguei a organizar uma
série de ditos do Mestre, que traziam algo
de inusitado, de paradoxal, trabalho que
um dia deverá ser publicado. Assisti a
duas palestras de Décio Pignatari nos últimos de seus anos: uma na Casa das Rosas
– Hora H 14.08.2009 – sobre a qual anotei
em minha agenda: “Discurso ácido sobre a
incompetência brasílica – generalização”.
A outra em 07.10.2009, no SEMPRE UM
PAPO, SESC-Vila Mariana: “Ainda brilha o
astro!” O tema era ‘O fim da literatura’.
Cerca de ano e meio depois, Décio

Pignatari mergulhava num processo de
desmemória. É difícil encontrar texto de
Décio sobre Linguagem onde a reflexão
não atinja as várias Artes. E isto pode ser
detectado desde as primeiras críticas assumidas em livro, como as que constam
do Teoria da Poesia Concreta, obra em que
divide a autoria com os irmãos Augusto e
Haroldo de Campos. Trata-se de um pensamento, de uma visão intersemiótica,
marca registrada do Concretismo poético
paulista e que já encontra coroamento no
mais famoso dos manifestos, o qual divide
com os irmãos Campos: o “Plano-Piloto
para Poesia Concreta”, de 1958, em que,
entre os precursores de seu Concretismo
Poético, são relacionados além de poetas,
propriamente, músicos e artistas plásticos. Pensador das linguagens, possuía a
vantagem da capacidade de síntese, coisa
que falta a muitos dos críticos, principalmente os de formação filosófica, que necessitam de 300 páginas para dizer o que
um Décio Pignatari diria em 15, apenas.
Trabalhos de maior fôlego de Décio
Pignatari estão ligados à sua vida acadêmica – ele optou em definitivo pela
Docência, no que diz respeito à sua fonte
de sustento – e são os que se tornaram
livros, como o Semiótica e Literatura (no
Doutorado) e o Semiótica da Arte e da
Arquitetura (na Livre-Docência). Por outro
lado, DP não carregava o ranço acadêmico
dos que se veem obrigados a detestar a
Televisão – foi dos primeiros intelectuais
brasileiros a enxergá-la como um veículo e
até de participar de programas populares,
além das muitas entrevistas que concedeu. E escreveu sobre a TV, como nunca
se havia escrito, no Brasil – os artigos semanais do Jornal da Tarde vieram a se
constituir em livro : Signagem da
Televisão, uma seleção e rearranjo de textos, em verdade (aí, “signagem” – mais
um de seus neologismos – em lugar de

“linguagem”, que poderia necessariamente remeter ao código verbal). Se a crítica
das Artes Visuais e da Música foram ocasionais, dentro da atividade crítica de
Décio Pignatari, todo o tipo de metalinguagem que veio a fazer acabava por roçar
outros campos, bem porque foram constantes e intensos os contatos do poeta
com músicos e artistas plásticos e até
cientistas da linguagem, como Roman
Jakobson. Por exemplo: o contato com o
compositor e regente Pierre Boulez (19252016) teve início em São Paulo, onde o
músico esteve, no 1º semestre de 1954, e
se prolongou na sua estada de pouco mais
de um ano em Paris, onde os dois tinham
encontros quinzenais. Em registro datado
de 9 de abril de 1955, Décio Pignatari narra uma conversa que teve com o autor
de Le Marteau sans Maître, donde eu, somando ao que ouvi do próprio Décio, conclui (à maneira de corolário), que quando
se tem uma ideia, em Arte, é preciso executá-la e não esperar que condições ideais
se configurem, pois, daí, não mais se a
realiza – obras têm de ser feitas mesmo
que apesar de… (e vai, aí, um pouco de
Nietzsche). Cage foi uma outra figura exponencial com quem DP travou conhecimento. No Brasil, estará em contato direto
com os músicos de vanguarda (a começar
por Hans-Joachim Koellreutter – 19152005), a partir dos anos de 1960, sem excluir músicos do universo popular. Como
embasamento teórico para os exercícios
artísticos e críticos de Décio Pignatari, teríamos a destacar nomes como: Edgar
Allan Poe (1809-1849), amado por
Stéphane Mallarmé (1842-1898), que não
foi tão considerado por Ezra Pound, amado
pelos concretistas, que o tinham como um
semi-deus. Charles Sandres Peirce (que
amava Poe) entra nas cogitações de DP, já
nos anos 1950, mas toma corpo nos ‘60 e
se
avoluma
dos
‘70
em
diante.
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Teoricamente, podemos observar, com nitidez, dois momentos (que acabam por se
interpenetrar) norteadores, no Décio
Pignatari inventor e mestre, momentos
esses comandados por dois grandes teóricos: 1º Ezra Pound (1885-1972), poeta,
tradutor e crítico e que é o grande mentor
dos criadores da Poesia Concreta no Brasil,
muito embora pareça que o Pai não chegou
a se reconhecer nos Filhos, coisa comum
em Arte e outros universos, mas
principalmente na arte do século XX.
Pound é a grande figura (e o livro ABC of
Reading, traduzido no Brasil como ABC da
Literatura, uma espécie de bíblia), muito
embora o deus fosse Mallarmé-poeta (Un
coup de dés jamais n’abolira le hasard –
1897), criador que Pound excluiu
do Paideuma, preferindo outra linhagem
dentro do Simbolismo francês. Pound fornece todo um instrumental crítico (rigoroso), cuja operacionalidade foi testada e
aprovada – falando essencialmente de
Literatura e Poesia mais especificamente,
as máximas poundianas transbordavam
de tais limites e atingiam outras áreas da
criação artística. Os concretistas paulistas
tiveram a grandeza de discernir as grandezas do estadunidense, não se deixando
levar pela deplorável opção política do
Mestre, no período que antecede e adentra a Segunda Guerra Mundial, e quem ganhou com isto foi a Poesia. 2º Charles
Sanders
Peirce
(1839-1914).
Décio
Pignatari, que sempre se interessou pelo
pensamento científico, encontrou no
filósofo estadunidense (em sua Semiótica
ou Lógica, parte de todo um sistema
filosófico
elaborado
pelo
pensador
estadunidense) conceitos que norteariam
sua visão das coisas da Linguagem, um
universo muito mais vasto e preciso do
que o da Semiologia expressa em Língua
Francesa (e que ele, Décio Pignatari,
combateu o quanto pôde, pelo seu
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logocentrismo,
com
a
prevalência,
portanto, da Linguística como norteadora
de pesquisas de linguagem). O estudo da
Semiótica peirceana, cujo primeiro contato DP teve por revelação em Ulm-Alemanha
(Hochschule für Gestaltung), de Tomás
Maldonado (1922-), vai se aprofundar, em
verdade, nos anos 1960, estendendo-se
aos ’70 e norteará, em boa parte, o pensamento pignatariano. Há outros pensadores
importantes para Décio Pignatari: de Poe a
Valéry, mas os acima indicados é que desempenham papel principal em seus exercícios pensamentais envolvendo as Artes:
da Poesia e Literatura em geral, à Pintura,
Arquitetura, Música e Cinema, assim como
das novas mídias, com a TV ocupando um
lugar importante. Em suas aulas e outros
tipos de preleção, assim como em seus escritos, sempre que adentrava o universo
diacrônico,
abordava
a
Revolução
Industrial (que mereceu dele especial destaque) e as transformações por que passaram as linguagens artísticas e não-artísticas, como desdobramentos do advento
do Modo de Produção Capitalista, a começar pela invenção da Fotografia, do Código
Morse etc. Na especificidade brasileira,
chamou a atenção para a importância que
o Positivismo teve para nossa cultura, em
certa época, lamentando a desimportância
que a média da intelectualidade brasileira
atribuía àquela corrente pensamental. Há
que se ser radical no pensamento, o qual
se expressa por palavras e atitudes, mesmo sob pena de erros colossais e acertos
cósmicos. E Décio Pignatari não era de
deixar as coisas passarem, nem de pecar
por omissão. Nos inícios dos anos 1960,
frente à solicitação de abrandamento de
atitudes por parte do poeta Cassiano
Ricardo, DP bradou: “Na geleia geral brasileira alguém tem de exercer o papel de
medula e osso!”. “Geleia geral brasileira”:
expressão que depois seria utilizada em

letra de canção por Torquato Neto – alusão
à desdiferenciação observada em nosso
país, que colocava tudo no mesmo saco,
ignorando parâmetros elevados. Quando
da publicação da antologia Noigandres 5,
com capa reproduzindo um quadro de
Alfredo Volpi (que fazia parte de sua
coleção particular), aparece na 1ª orelha
do volume algo que tem tudo para ser de
DP: “capa: homenagem do grupo noigandres a alfredo volpi, primeiro e último
grande pintor brasileiro”. Logo que assistiu
ao filme Iracema – uma transa amazônica,
dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando
Senna, entusiasmadíssimo, elevou o filme
à categoria de obra-prima e disse: “Fellini
terá de rever seus filmes” – por certo,
apesar das qualidades do filme referido,
um exagero que não chegou, pelo que me
consta, a repetir. A uma pergunta de Régis
Bonvicino, sobre se o verso seria, novamente, uma das estruturas possíveis do
poema, numa época do vale-tudo, em
uma entrevista publicada no jornal Diário
de S. Paulo, de 9 de novembro de 1978,
deu uma resposta demolidora de ilusões:
“Transpondo aquele koan do Suzuki,
contado pelo Cage, em A year from
Monday: antes da poesia concreta: versos
são versos. Com a poesia concreta: versos
não são versos. Depois da poesia concreta: versos são versos. Só que a dois dedos
da página, do olho e do ouvido. E da história.” Por ocasião da grande mostra na
Pinacoteca do Estado, em São Paulo e Rio
de Janeiro: “Projeto construtivo brasileiro
na arte: 1950-1962” – 1977, com curadoria de Aracy Amaral, sentiu que o
Concretismo paulista havia sido prejudicado de vários modos e os artistas que haviam operado a partir do Rio de Janeiro
haviam levado a melhor – concretos e
neoconcretos – iniciou uma polêmica pela
revista Arte hoje, que acabou por envolver, além de Ferreira Gullar, o poeta

Augusto de Campos. Sempre considerou
os artistas do “Grupo Ruptura” injustiçados e que deveriam, pois que mereciam,
ter uma abordagem crítica maior e mais
consistente, bradou aqui e ali, mas considerou que era tarefa para um crítico especializado. Chegou a dizer várias vezes que
Aracy Amaral seria a grande crítica para os
paulistas (ou os que operaram a partir da
cidade de São Paulo), mas que ela os havia traído. Tudo indicaria que a importante
crítica teria enorme simpatia pelos artistas
que operaram a partir do Rio de Janeiro,
favorecendo-os, de algum modo. Chegou
a chamar a atenção para os papéis que
Antônio Dias havia feito no Nepal. Adoração
por Oswald de Andrade e simpatia por
Tarsila do Amaral: “Eles utilizaram parte
das fortunas de suas famílias para adquirir
um alto repertório (em Paris etc…).”
Interessantes as críticas-relâmpago feitas
à maneira de longas legendas de figuras,
em livros como o Contracomunicação.
Quanto a Julio Plaza, artista espanhol radicado no Brasil – e tudo indica que aqui
permaneceu dado o seu maravilhamento
pela Poesia Concreta e congêneres – chegou a dizer que o seu grande problema era
o do pretobranquismo: “Julio Plaza tem de
sair do preto-e-branco!” Elogiou muito a
capa que JP fez para a 1ª edição do
seu Poesia pois é poesia, editado nos anos
1970 pela Livraria e Editora Duas Cidades:
“O espanhol me fez uma bela capa”. Num
momento de ira: “Julio Plaza é um plagiador!” – em verdade, uma referência às
apropriações criativas que Julio Plaza fazia. Em 1980, em texto curto para uma
exposição de Julio Plaza, Décio Pignatari
escreveu: “Suas leituras-visualizações de
poemas são algo de raro e novo: poucos
artistas conviveram tanto e tão profundamente com poemas e poetas. Notável é a
sua leitura do poema ‘Cidade’, de Augusto
de Campos, onde a linearidade é rompida
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paródica e realisticamente por um excesso
de acidentalização tipográfica, como que a
dizer que a paisagem urbana, seu skyline,
aparentemente uniforme à distância, é
menos montagem do que colagem (e a viva-cidade de colocar o VIVAIA, do próprio
Augusto, no meio da runicidade).” Grande
poeta, Décio Pignatari ainda não conta
com uma fortuna crítica apreciável, mas
ficam para a Posteridade peças que têm
maravilhado sensibilidades informadas,
que o colocam como um dos mais importantes fazedores do século XX, em âmbito
internacional, ele que costumava proceder
a comparações, sempre a considerar os
feitos planetários para emitir os seus juízos. Costumo colocar DP como o olho tipográfico mais agudo do Planeta, no século
que acabou de passar, juntamente com o
estadunidense E. E. Cummings. Além dos
poemas que se seguem e que atestam sua
capacidade de arranjos gráficos (e semânticos), poderia destacar trabalhos de programação visual e elaboração de capas,
como a dos Cantares, de Ezra Pound, do
livro de poemas Um e dois, de José Lino
Grünewald, o livro Soma, de Edgard Braga,
a capa do Teoria da Poesia concreta, a logo-capa da revista Invenção – dos 5
números, com variação apenas da cor de
fundo e das matérias anunciadas. Como
pintor, propriamente, DP foi menos que
bissexto e, pelo que eu saiba, nunca se
pretendeu colocar como tal. Numa
pequena antologia de poemas de Décio
Pignatari, eu escolheria, para já começar
impactando
o
leitor,
as
seguintes
peças: Eupoema, Noção de Pátria, “Movese a brisa ao sol”…, Um Movimento, Terra,
(beba) coca-cola, Life, Organismo, Stèle
pour vivre 4, Noosfera (que o autor, antes
que poesia, prefere chamar de prosa).
Uma antologia de textos críticos/teóricos
de
Décio
Pignatari
deveria
conter: Volpi, Teoria da Guerrilha
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Artística, A Ilusão da Contiguidade, A
Metalinguagem da Arte, O paleolhar da televisão, Errâncias (o livro todo, que é
quando e onde o exercício de escrituração
em prosa metalinguístico-memorialista
atinge o seu apogeu, alcançando um nível
pouco visto entre nós). Muitos dos textos
críticos de Décio Pignatari foram publicados
na grande mídia, sendo que, às vezes, os
títulos foram refeitos, em função do que o
editor achasse que era mais conveniente.
Ao republicá-los em livro, os títulos eram
recuperados, como o que foi publicado
no Jornal da Tarde, de 13.02.1982, em
que consta “A semana que não houve nas
nossas artes plásticas”, constando, no livro Cultura Pós-Nacionalista: “Semana de
Arte Moderna: 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82,
92, 2002…” Há todo um material a ser lido
e relido, descolado da pena de Décio
Pignatari que, juntamente com companheiros de jornada poética e teórico-metalinguística, marcou em definitivo – o antes
e o depois da Poesia Concreta – e elevou a
produção de linguagem no Brasil. A qualidade de sua poesia, assim como de sua
produção
metalinguística,
representa
acréscimo significativo ao patrimônio geral
da História da Sensibilidade.
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RETRATO EM PRETO
E BRANCO*
Alfred J. Mac Adam
(tradução: Jesús Montoya)

Stele pour vivre nº 5, Décio Pignatari, 1974
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O título deste trabalho trata de evocar os títulos dados por James McNeill
Whistler a seus quadros; alude, também,
ao sobressalto que experimentei ao saber que o quadro que eu conhecia como
“Retrato da mãe de Whistler”, foi realmente intitulado como “Composição em cinza
e negro”. O incômodo produzido por esta
simples mudança de título foi resultado
de uma variação de linguagem: quando
pensava que o quadro não era mais que
um monumento à piedade filial, podia
burlar-me dele tranquilamente; porém,
ao perceber que o assunto do quadro foi,
na verdade, a justaposição de duas cores,
tive que mudar abruptamente de ideia.
Algo semelhante àquela diferença de títulos, àquela leitura equivocada
de um texto (um quadro é também um
texto, uma vez que utiliza um código ou
linguagem para expressar-se), é o que
quero analisar nesta apresentação sobre
um poema de Décio Pignatari. Gostaria de
começar dizendo que, embora Pignatari
escreva o que tem sido chamado de “poesia concreta” (tendo escrito muitos textos teóricos sobre a poesia concreta e a
semiótica), não irei relacionar este texto com a poesia concreta. A razão deste
silêncio é que não posso falar, em linhas
gerais, a propósito de um movimento que
contém tantas tendências heterogêneas e
contraditórias de uma forma que ajude a
explicar o texto de Pignatari.
Em vez disso, falarei sobre o projeto de ler este texto (sem chamá-lo poema); na realidade, meu tema é o ato de
ler – mesmo que seja mais correto raciocinar sobre os atos de ler, a ação entendida como algo divisível em elementos independentes, semelhante aos atos de um
drama. Em jogo, está a nossa apreensão
(o que nomeamos leitura) de uma configuração verbal, um texto (do latim texto,
texui, textum: tecer, construir, fabricar)

que quer que olhemos seu desenho, para
além de ler suas palavras. A experiência
do texto de Pignatari é simultaneamente
visual e linguística, visual não apenas porque qualquer texto inscrito tem que ser
apreendido através dos olhos, mas também no sentido de que a distribuição das
palavras na página é uma parte da empresa estética. O texto (que chamarei “inscrição”, por razões que espero esclarecer
depois), conscientemente conecta dois tipos distintos de sistemas semióticos – as
palavras e a pintura.
Seria oportuno lembrar, aqui, as
observações de Lessing no Laocoonte sobre os limites de cada meio expressivo: é
possível pintar um retrato com pinturas,
porém não se pode pintar um retrato com
palavras. A necessidade de estabelecer
limites sentida por Lessing vem ironicamente ao caso quando pensamos no texto
de Pignatari, levando-nos a questionar se
os limites postulados por Lessing tiveram
alguma vez vigência, se a descrição verbal
nunca entrou em competição com a pintura e se, de fato, há tal coisa na linguagem
como uma imagem visual.
Quando lemos a frase de Shelley “a
mente durante a criação é como uma brasa moribunda”, é absolutamente necessário que olhemos esta brasa com nosso
olho mental? Acredito que não; acredito
que ouvimos algo na frase que nos comunica seu páthos. Mas o caso de Pignatari
é distinto: não tem nada a ver com as
chamadas imagens visuais; pelo contrário, é um texto em que as palavras na
superfície visível (que não é uma página)
expressam algo por meio da sua distribuição. Essa relação entre as palavras e
sua localização é o assunto do prefácio de
Mallarmé na primeira edição de “Un coup
de des”². Primeiro, Mallarmé afirma que a
poesia lírica impressa ocupa mais ou menos um terço da página; o resto fica em
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como se vê novamente

branco. Diz que no seu texto mantém a
mesma proporção, mas que as palavras
estão espalhadas em vez de aglomeradas,
tendo como resultado que: ‘”Le papier intervient chaque fois qu’une image, d’elle-même, cesse ou rentre, acceptant la succession d’autres...” (8)
Essa ideia parece normal para a
poesia lírica até que percebamos que a
sucessão é espacial, além de intelectual.
Mallarmé esclarece a noção: “comme ii ne
s’agit pas, ainsi que tourjours, de traits sonores réguliers ou vers--plutôt, de subdivisions prismatiques de l’Idée, I’instant de
paraitre et que dure leur concours, dans
quelque mise en scene spirituelle exacte,
c’est a des places variables, pres ou loin
du fil conducteur latent, en raison de la
vraisemblance, que s’impose le texte” (8).
O que quer dizer, me parece, é que temos que levar em consideração a disposição física do texto, já que as palavras
estão diagramadas segundo sua relação
com a ideia enunciada no poema. Quando
Mallarmé fala do verossímil, evoca a ideia
de mimesis ou imitação, não da realidade,
mas sim da ideia como expressão da configuração. Ou seja, as palavras se espalham na página a partir da forma da ideia.
O importante, então, não é o que
vemos em poemas sobre gatos escritos
com forma de gato, ou em poemas sobre
flores escritos com forma de flor. A técnica
da qual fala Mallarmé, que é também a de
Pignatari, tem muito pouco a ver com carmina figurata ou calligrames. Estamos investigando, aqui, o que na arte de esculpir
inscrições se conhece como delineamento.
O termo inscrição é, certamente, ambíguo: qualquer coisa é inscrita ou esculpida
sobre qualquer coisa; porém, quero enfatizar que é um texto feito para ser visto e
não lido em voz alta. E, nas melhores inscrições, como diz John Sparrow, “o autor
pensa em linhas, a divisão das linhas não
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está determinada pelas necessidades métricas ou por um padrão visual, senão por
seu desejo de apresentar o que tem que
dizer em uma forma visual, a qual comunicará seu significado claro e plenamente
ao espectador”. ³
Sparrow também aponta que a inscrição como gênero literário alcançou seu
ápice no Barroco, no entanto, sobreviveu
ao século XVIII, incorporando-se aos gravados satíricos. Um aspecto curioso destas
inscrições é que muitas vezes estão truncadas; Sparrow expressa: “Utilizar uma
inscrição em um quadro de maneira que
sua eficácia dependa de sua invisibilidade
parcial, e que a palavra mais importante
seja a palavra não vista, implica em um
nível de cortesia por parte do artista, mais
típico da agudeza dos epigrafistas barrocos que do entusiasmo do Renascimento”.
Obviamente, Décio Pignatari não é nem
um escritor do Barroco, nem um clássico
do Renascimento, porém, sim, é o criador
de uma inscrição que lembra aquela tradição. O que diz Sparrow sobre a habilidade
dos escritores que usam inscrições parcialmente visíveis ou parcialmente obliteradas
revela muito sobre o texto de Pignatari.
A ironia gerada, por exemplo, quando se
risca a primeira sílaba da palavra “imortal” na estátua quebrada de algum herói
esquecido é mordaz, como o é, também,
a omissão da palavra-chave de uma citação ou de um lema, omissão que inverte
o sentido original. O que está apenas parcialmente presente (parcialmente apagado), ou ausente de fato, e cuja ausência
se proclama através do espaço em branco,
pode servir para fixar os parâmetros da
inscrição, tal como Pignatari a usa.
Sabemos que há um fenômeno,
documentado pela psicologia da Gestalt,
que acontece quando o olho encontra uma
configuração conhecida, mas na qual faltam certos detalhes. A mente compensa

aquela ausência adicionando, ela própria,
aquilo que falta. Esse ato se parece ao ato
do leitor que contribui mentalmente com
a palavra que falta de uma citação – para
logo gozar a ironia produzida pela ausência. A inscrição já está, em sua forma
completa, no cérebro do espectador, e as
ausências se preenchem automaticamente: o espectador completa a mensagem,
de maneira que os papéis de autor e leitor
se invertem. O espectador não apenas dá
o que falta da inscrição – uma dupla ironia
devido a que as palavras representam
objetos ausentes – mas supre, também,
o criador ausente.
Agora, quanto ao texto de Pignatari,
notamos imediatamente uma situação que
sublinha a natureza segmentada do ato de
ler. A inscrição aqui é, vista de longe, uma
mancha branca em um fundo negro. Na
verdade, a relação física do texto com os
observadores repete a relação que tem
com todos os leitores: para a pessoa mais
distante, o texto não é mais que uma mancha; já os que estão mais próximos, vislumbram volumes individuais, nos quais
se podem ver as letras. Esse processo cria
o tipo de situação que se poderia encontrar ao descobrir uma inscrição real em
um edifício ou em una ruína, como o fundo negro sugere um lugar escuro sondado por uma luz incerta que brilha em uma
inscrição: a luz dançante somente revela,
ao espectador, fragmentos da inscrição.
Na verdade, penetramos a tumba
aqui; no entanto, em vez de encontrar
uma múmia ou um ataúde, encontramos
palavras, uma inscrição parcialmente apagada cujo significado teremos que decifrar.
Ainda assim, enquanto o fazemos, devemos considerar a tumba: aqui o túmulo é
imaginário, não está presente como uma
representação (um quadro com uma tumba) nem como um objeto real (uma tumba verdadeira). O que devemos lembrar é

que as lápides sempre nos assinalam algo
mais que uma ausência: como diz Eugenio
Donato comentando a Hegel e a Jacques
Derrida: “Os monumentos funerários não
indicam somente a ausência; o que significam é que a natureza irrevogável da
ausência é repetida pela mediação inevitável dos signos gráficos”. A inscrição, a
escritura na parede, nos lembra, enquanto
consideramos o texto de Pignatari, que a
linguagem não é, nunca, presença, e que
os signos, e em particular os signos escritos, têm a mesma relação com o significado (significante com significado) que
o corpo tem com a alma: uma casca que
contém um sopro.
Deixemos à margem por um
momento a imagem da tumba violada,
com suas conotações elegíacas e eróticas. A relação entre as letras brancas e
o fundo negro é, aqui, uma inversão: a
relação tradicional entre letras e fundo
fica invertida e nossas expectativas frustradas. Temo, ao que parece, um negativo
no sentido fotográfico. Pode ser um caso
de inversão pela inversão, simplesmente,
o processo de tornar estranho o familiar
que os Formalistas russos consideravam
uma característica fundamental da literatura. Pode ser, também, outro tipo de
verossimilitude: o preto seria o cosmos a
que a linguagem dá significado, ou o cosmos poderia ser visto como um vasto livro
que a humanidade tem tratado de decifrar através dos séculos. Outra intepretação consideraria o preto como um espaço fechado, a inscrição como uma fissura
na obscuridade. Se esta leitura é a que
prevalece, então temos uma inversão de
nossas ideias normais do público e o privado: a inscrição não está num livro, mas
está, no entanto, fechada, fechada dentro
da própria linguagem. O código inteiro se
transforma em obscuridade, violada pelo
espectador que a penetra, deixando entrar
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a luz quando usa o código para seus próprios propósitos. O espectador-leitor é simultaneamente autor e leitor, ativo e passivo: as palavras são dele, de ninguém, de
todo mundo, da linguagem, mesma.
As palavras que não vemos à
distância, que não estão ali à distância,
estão parcialmente apagadas quando nos
aproximamos ao texto, mas são, contudo,
legíveis, já que, outra vez, a inscrição já
está dentro de nós. Lemos (primeiro verso): “somos como o outro como somos”,
uma frase incompleta que contém um símil. Seguimos (segundo verso): “semeion,
semen, anthropon, símil,” uma combinação de palavras compostas e raízes sem
verbos. Seguimos: “omem,” um fragmento baseado em “omem” com um pequeno
acréscimo. Ao terminarmos, nota-se uma
mudança na letra e na maneira de apagar as letras: as letras do último verso são
maiores e não estão cortadas em todos
os lados, como nos primeiros três versos,
mas sim nos lados direito e esquerdo. O
verso é o seguinte: “OS SIG OS ESP M A
HOR D,” outro fragmento, que acaba com
uma preposição sem objeto.
Agora adicionamos, nós mesmos,
algo ao texto; deixamos que o poema fale
por meio de nós, enquanto nós falamos
pelo poema. Evidentemente (primeiro verso), somos como o outro, porque nós, os
espectadores-leitores, utilizamos o código
linguístico. No entanto, a verdadeira voz
aqui não é “nós” – nós somos, apenas,
o eco do “nós” do primeiro verso – isto
é, a própria linguagem. São os signos os
que falam aqui, e eles nos usam para se
expressarem. “Semeion, semen, anthropon, simil,” reforçam esta ideia: os signos
e o sêmen são como sementes que brotam, segundo o lugar em que estão plantadas, na comunicação ou na poesia; se
parecem, são uma parte da humanidade
e engendram ao juntarem-se. O terceiro
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verso enfatiza precisamente isto: “omem”,
a palavra que talvez indique homem, está
parcialmente apagada; talvez no processo
de chegar a ser plural, apenas tenha sentido quando haja um receptor presente para
completá-lo. A obscuridade se transforma
no útero no qual os signos, as sementes,
são plantados.
O útero é o lugar onde o sêmen e
o ovo se fundem, onde o código genético
(outra linguagem ou sistema semiótico) se
estabelece: nada acontece na linguagem a
menos que haja, pelo menos, dois comunicantes – as duas cabeças neoclássicas
de Saussure. Devemos assinalar que estas cabeças são duplas: cada uma pode
fazer o que a outra faz, porque cada uma
é a outra. Narciso se mira a si mesmo:
o texto se transforma no espelho do leitor e ele só vê o que contribui para o texto. O texto literário, cuja comunicação é
estética, cujo intercâmbio de informação
não é como o intercâmbio na comunicação
comum, é um caso de comunicação postergada: quando o emissor está presente,
o receptor está ausente, quando o emissor está ausente, o receptor está presente. Cada verso da inscrição de Pignatari
reforça esta ideia por estar incompleto,
esperando o espectador-leitor. O último
verso, impresso – numa alusão evidente
ao código genético – como se estivesse
numa fita, o declara: os signos esperam
o momento de – de chegar à fruição. Uma
vez inscrito, o texto espera seu leitor; o
fato de estar parcialmente apagado o torna elegíaco porque lembra sua separação
do criador vivo: o autor está, com efeito,
morto. Os signos esparsos falam por eles
próprios, mas apenas quando estão novamente completos nos olhos reflexivos do
sósia vivo do autor – o leitor.

NOTAS
*

Este texto é a tradução para o português da ver-

são em espanhol de uma palestra lida na sessão dedicada à literatura brasileira na reunião da Modern Language
Association, feita em Nova Iorque, dezembro, 1976.
1

Gotthold Ephraim Lessing, Laoccon: An Essay upon

the Limits of Painting and Poetry (1766), traducción de
Ellen Frothingham (New York: The Noonday Press,1961),
ver el capitulo 16.
2

Stéphane Mallarmé, “Observation relative au poeme

Un coup de Dés jamais n’abolira le Hasard”, Cosmopolis,
no. XVII (May, 1897).
3

John Sparrow, Visible Words: A Study of Inscriptions

in and as Books and Works of Art (Cambridge: Cambridge
University Press, 1969), p 2. A tradução é minha.
4

Eugenio Donato, “The Mnemonics of History: Notes

for a Contextual Reading of Foscolo’s Dei Sepolcri”, aparecerá en Yale Italian Studies. A tradução é minha.
N. do E.: O texto de Pignatari foi publicado na série: “Stele pour vivre”, no. 5 (São Paulo: Arte Final, maio
de 1974) e, posteriormente, no livro Poesia Pois É Poesia
(1950-1975). São Paulo: Duas Cidades, 1977.
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GUARANY
poema de Ana Aly

45

46

47

O POÇO DAS
MARIANAS
(trecho)
Eliane Marques

48

No poço
As marianas

ostreiros estão começando
tão sedentas quanto as ostras que comem
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1

Artelhos no entorno

as cabaças

Um pouco de cocô

Melhor que o beleño às escarchas

Dos lábios costurados a todos os obuses
Preferem as vulvas por onde a água recua

Então se cobrem e
Despencam as nádegas
Contra os ostreiros

Diante do amuleto

50

uma semente de maçã verde

2

Nos açudes restruídos pelo fogo
o imprevisto nem na rua das pedrinhas
havia de mais sangue

Feito corante em bons pedaços de pano
ressabem o frontão

Boiam de barriga

E não há canção que abafe
sequer o casquinar da cotovia

Assim, num coxim se entalhando
pendentes do que se enovela à nuvem
das pestanas

Vano

Mas os dedos

aqueles exangues

se coçam

até que a última fumarola

e deem de costas
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3

“As de cabelos nem tão mansos”
em que o dia reclama a noite pelo nome
têm presas
e

pouco

reusam

o

amálgama

epidermante
no aquífero fundo
se

assentam

d’água que se derrama
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profundas

na

fundura

4

As escaras restruídas do grande fogo
as calhas até que a fumarola enange
a cantaria para noturno às vazantes

Ouçam

Suas vozes casquilhadas como a língua de papagaios palradores
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NÃOLOAS
(trecho)
Djami Sezostre
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[...]
Alado como a foice o pássaro era animal
A cacunda não tinha mais como evitar as asas
A casa mudava de lugar durante a quaresma
O pai do poeta era ágrafo e falava uma língua fóssil
Djami Sezostre é uma ficção na poesia contemporânea brasileira
As pedras no pescoço do performer luziam como sol
Os três reis magos chegaram com onze mil virgens
Então os livros serviram de manto como lençóis
A viúva achou que era ovelha e pediu um carneiro de presente
Antônio Sezostre perdeu a fazenda e foi viver de lavrador
A revolta do filho era a revolta do mundo
O menino escondeu o pássaro zero no umbigo
O arco-íris chorou rosas durante a chuvarada

55

Amanhecer era o mesmo que saltar na contraluz
Os passarinhos dormiam como vento entre caules e folhas
O preá entrou para o ninho do caxinguelê
Autor de Zut chora de emoção ao lembrar do passado
A Serpente tinha uma luz na papoula do poeta
Não tinha como achar vestígios no morro do Espia
O lobo uiva ziguezague na quaresma da noite
A arte para o pássaro zero é uma espécie em extinção
O pássaro zero, de repente, nasceu de dentro de uma letra
A estrada de repente virou um céu de nuvens
O tremor é que tremia e não eu ao lado do esquife
As luzes de Rio Paranaíba vagalumeavam na lonjura
O menino voltou e achou apenas um adobe no mato
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A mãe vestiu o filho de saia e achou tão bonito
O enxame seguia a manada pelo campo sem fim
O benzedor pediu o jirau para dormir ao sereno
A mãe pedia manás e a mãe da mãe aleluia ananás
O velho achou que era jovem e começou a zanzar
Assim aconteceu a primeira transa com a natureza
O andarilho deixou os andrajos entre estrelas
O espírito puxou a mãe em busca do arco-íris
A Andorinha amanheceu com uma mancha de pétalas
O pomar rústico era mais agreste que os cerrados
A falta de vírgulas confundiu a agonia dos olhos
Através dos passos um cálice de mandrágora
A cruz serviu para a fantasia de Jesus Cristo
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Carece de fantasia para trepar com o pau Brasil
O livro dissolvia as palavras do poema Réquiem
A viúva de Goiás pediu um catre para o irmão
O pássaro zero virou uma pintura rupestre
A outra voz era afinal a mesma voz de sempre
Jade pediu ao pai a volta do Pequeno Príncipe
O menino viu uma estrela caindo do disco voador
A aurora tingiu o pássaro zero com as tintas do arco-íris
O açude servia de estuário para as reses e os pássaros
O pássaro zero entrou em litania ao revoar na geada
A janela perdeu a taramela para o anjo do desejo
Ninguém mais voltou lá para ver a exumação da ave
O interior do menino é cheio de pássaros sem nome
[...]
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ENSAIOS
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HAROLDO DE CAMPOS
EM TRÊS TEMPOS

A CRÍTICA INTERNACIONAL
Gustavo Reis Louro

Passados mais de quinze anos da
morte de Haroldo de Campos, a bibliografia crítica sobre o cofundador do concretismo e um dos poetas mais importantes
do século passado já não está, é preciso
reconhecer, em estado incipiente.
Parte da responsabilidade talvez seja
do próprio Haroldo, que foi um prolífico crítico e teórico da literatura, e que frequentemente tomava como objeto principal de
estudo, seus próprios escritos. Vários de
seus textos mais desafiadores e herméticos, como Galáxias e Finismundo, a última
viagem, se fizeram acompanhar de um aparato crítico de autoria do próprio Haroldo,
que ajuda a desbravar o labirinto textual haroldiano. Quando um autor fala da própria
obra com tanta desenvoltura e propriedade,
os demais críticos podem se sentir intimidados, principalmente quando o autor em
questão é Haroldo, que foi um dos intelectuais mais completos de sua geração.
Outro fator é o excesso de polêmica que ainda ronda os poetas concretos
em geral, e Haroldo em particular. Os que
se aventuraram a escrever sobre eles são,
em grande parte, seus seguidores, gente
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que teve sua formação conduzida diretamente por ele, muitos dos quais ex-alunos
seus no Programa de Semiótica da PUCSP. Quando se põem a falar sobre o antigo
mestre, seus textos muitas vezes apenas
parafraseiam os de Haroldo.
No outro extremo, estão os (muitos) desafetos que os poetas concretas
coligiram ao longo dos anos com sua atuação polemista. Entre eles, estão Affonso
Romano de Sant’Anna e Roberto Schwarz,
que embora críticos respeitáveis em suas
respectivas áreas, avançaram contra os
poetas concretos com uma postura por vezes preconceituosa e alheia aos pressupostos estéticos e filosóficos dos concretistas.
Felizmente, essa postura vêm mudando. Recentemente, surgiu uma nova
geração de estudiosos da obra de Haroldo,
que embora tenha se formado com a leitura assídua dos concretos não foi tutelada
por eles, e é capaz de produzir uma crítica
instigante e independente. O maior exemplo, talvez, seja o do poeta e professor da
Unicamp, Marcos Siscar, autor de um volume da Coleção Ciranda de Pedra (Eduerj),
dedicado à poesia da maturidade de Haroldo

e do livro De volta ao fim: o “fim das vanguardas” como questão da poesia contemporânea, com alguns ensaios dedicados à
crítica haroldiana. Também foram lançadas,
nos últimos anos, excelentes coletâneas ,
ambas pela editora Perspectiva, dedicadas
à face tradutora de Haroldo: Transcriação
(2013), que reúne ensaios haroldianos dedicados ao tema, com um posfácio do co-organizador Marcelo Tápia; e, mais recentemente, Haroldo de Campos, tradutor e
traduzido (2019), que traz textos de diversos pesquisadores da obra do poeta.
Mas outra fonte indispensável para os
que estão atrás de uma leitura mais madura
da obra de Haroldo é a crítica internacional e
a ela que este artigo vai se dedicar. Haroldo,
que desfrutou de relativo reconhecimento
internacional em vida, vem sendo cada vez
mais estudado fora do Brasil, em especial na
Argentina, nos Estados Unidos e na Itália.
Parte disso se deve à própria vocação multilíngue do poeta, que aprendeu e traduziu
de diversas línguas. Isso também permitiu a Haroldo corresponder-se com outros
poetas e intelectuais dos mais diferentes
países, que puderam, por sua vez, aproximar-se da poesia haroldiana sem a tutela
dos discípulos do concretismo no Brasil, e
sem a virulência de seus críticos. Isso resultou numa crítica muito interessante, que
frequentemente aproxima a obra haroldiana
de outras literaturas.
Nesse panorama, três coletâneas de
ensaio se destacam, duas delas em inglês
e uma em espanhol. São elas: Haroldo
de Campos: a dialogue with the Brazilian
concrete poet, publicada no Reino Unido,
em 2005 e organizada por Kenneth David
Jackson; Haroldo de Campos in conversation, editada por Bernard McGuirk e Else
Vieira, também no Reino Unido, em 2009;
e Haroldo de Campos, don de poesía, lançada também em 2009, no Uruguai, sob a
organização de Lisa Block de Behar.

As três coletâneas foram baseadas,
no todo ou em parte, em eventos dedicados à obra de Haroldo realizados em vida
do poeta, o que atesta o aludido reconhecimento que encontrou no exterior, por vezes maior do que no Brasil.
A primeira delas, por ordem de publicação, Haroldo de Campos: a dialogue
with the Brazilian concrete poet, foi organizada por Kenneth David Jackson, professor de Português da Universidade de
Yale, nos Estados Unidos, onde o próprio
Haroldo chegou a dar aulas como professor visitante, a convite de Emir Rodriguez
Monegal. O livro consiste, em sua maior
parte, de apresentações feitas durante um
evento conjunto entre as universidades
de Yale, nos Estados Unidos, e Oxford, na
Inglaterra, realizado nos dois países em
outubro de 1999. O evento contou com a
presença de Haroldo.
Esse foi, provavelmente, um dos
maiores eventos já feitos até hoje dedicado inteiramente a Haroldo, o que por si só
já justifica sua publicação em livro. Além
disso, o volume reúne os mais destacados estudiosos da obra de Haroldo até
então, tanto do Brasil, quanto do exterior.
Entre os brasileiros cumpre destacar o
falecido João Alexandre Barbosa, professor de Literatura Brasileira da USP e um
dos principais interlocutores de Haroldo
na instituição, tradicionalmente um foco
refratário à poesia concreta devido às polemicas com Antonio Candido e Roberto
Schwarz; e Leyla Perrone-Moisés, tambem professora da USP, do Departamento
de Francês, e uma das divulgadoras, junto com Haroldo, do pensamento Roland
Barthes no Brasil. Entre os colaboradores
internacionais, contam-se nomes como
os de Umberto Eco, Marjorie Perloff,
Piero Boitani e Andrés Sánchez Robayna.
Poetas como o brasileiro Nelson Ascher
e o italiano Lello Voce também colabora61

ram, trazendo o ponto de vista dos criadores ao debate.
Além da miríade de nomes, o livro
também é organizado de maneira muito
competente, em seis partes, cada uma dedicada a uma faceta diferente de obra haroldiana. A primeira se chama simplesmente “Haroldo de Campos”, e traz um texto
de sua autoria, “The ex-centric viewpoint:
tradition, transcreation, transculturation”
(“O ponto de vista do ex-cêntrico: tradição,
transcriação, transculturação”), que reelabora algumas proposições do conhecido
ensaio “Da razão antropofágica”, embora
com mudanças significativas.
O ensaio é uma autêntica obra de
maturidade, conjugando as duas principais vertentes da reflexão poética haroldiana — a tradição literária e a tradução como gesto criador independente
ou “transcriação”, no jargão de Haroldo
— com uma perspectiva multicultural, ou
“transcultural” como diz o título. Trata-se
de um ponto de inflexão dentro do pensamento haroldiano, já que se encaminha
nitidamente para uma reflexão nos moldes do estudos pós-coloniais - corrente
dominante na academia norte-americana,
a que certamente Haroldo, consciente de
seu público, não estava indiferente.
Um exemplo disso é a forma como é
abordada a discussão sobre o neobarroco,
uma noção desenvolvida por Haroldo desde
meados dos anos 70, juntamente com outros intelectuais latino- americanos. A questão comparece em termos nitidamente pós-coloniais. Quando descreve como os poetas
seiscentistas como o brasileiro Gregório de
Mattos e a mexicana Sor Juana elaboraram
um código barroco irredutível ao da matriz
colonial, Haroldo usa o jargão dos estudos
culturais: “The alternating under-current
of the sub-altern’s language ad-ulterates
(mongrelized) the over-altern’s rhetorical
master code, by committing incestuous in62

tercourse (ad-ulterium) with the colonizer’s
imposing mother’s speech” (“A sub-corrente
alterna do linguagem do sub-alterno ad-ultera (crioliza) o código retórico dominante
do sobre-alterno, cometendo um coito incestuoso (ad-ultério) com a regente língua-mãe do colonizador”) (p 5). Haroldo ainda
remete o leitor a dois nomes dos estudos
pós-coloniais, a professora Maria Tymoczko
e ao escritor queniano Ngugi Wa Thiong’o,
nenhum dos dois parte do repertório crítico (o paideuma) habitual haroldiano. Sua
menção mostra que Haroldo estava a par
dos desdobramentos da área.
O ensaio ganha interesse duplo
quando se observa o post-scriptum que
acompanha o texto principal, intitulado
justamente “Second thoughts: the dialectics of subaltern and overaltern literary
models” (“Outras impressões dialética
dos modelos literários subalternos e
superalternos”, em tradução livre). Nele,
Haroldo a um só tempo confessa sua
condição de neófito nos estudos pós- coloniais, ao invocar ninguém menos que
Gayatri Spivak, ao revelar que usa o termo
“subalterno” de maneira livre.
Também polemiza com ninguém
menos que Fredric Jameson. Haroldo acusa Jameson de replicar um discurso colonialista em The Political Unconscious,
quando este sentencia que o romance do
Terceiro Mundo não proporciona ao leitor
bem formado o mesmo nível de fruição
estética que os de Proust ou Joyce. Para
Haroldo, trata-se de um juízo “supercilioso, dado pelo superalterno do Primeiro
Mundo aos escritores subalternos do
mundo periférico subdesenvolvido” (p.
12). Por mais esquemática que possa ser
a análise de Haroldo da questão, não deixa
de ser reveladora como exercício crítico de
um pensador que se mostrava disposto a
explorar novas corrente críticas do pensamento, mesmo em idade avançada.

Todo o restante do livro é dedicado aos comentaristas da obra de Haroldo.
A segunda parte se intitula “On Haroldo
de Campos: Poet, Critic and Translator”
(“Sobre Haroldo de Campos: Poeta, Crítico
e Tradutor”) e, como sugere o nome, dedica-s às três facetas mais proeminentes da persona poética de Haroldo. A
seção conta com artigos do organizador,
David Jackson, de Gonzalo Aguilar, Leyla
Perrone, Nelson Ascher, Horácio Costa,
João Alexandre Barbosa e Craig Dworkin,
professor da Universidade de Utah.
Entre os destaques da segunda parte, cabe mencionar o primeiro e o último
textos. O primeiro “Haroldo de campos
and the Poetics of Invention” (“Haroldo
de Campos e a poética da invenção”), de
Jackson, faz uma introdução sucinta, porém abrangente da poesia e da crítica haroldianas para um público estrangeiro e até
mesmo para o brasileiro, que, em grande parte, desconhece a obra de Haroldo.
Todos os grandes temas da poética haroldiana estão representados e abordados
no texto, em subseções que se intitulam
“Invenção”, “Sincronia”, “Concretismo: o
âmago do ômega” (título de um poema de
Haroldo), “Transcriador” e “Metalinguagens
multiharoldianas”. Jackson consegue apresentar, dentro do possível, uma figura de
corpo inteiro do poeta, do tradutor e do crítico que foi Haroldo.
O texto de João Alexandre Barbosa,
“A Half-century of Haroldo de Campos”
(“Meio século de Haroldo de Campos”) é,
em certa medida, complementar ao de
Jackson, uma vez que este defende a tese
de que a poesia, a crítica e a tradução são,
na realidade, três vertentes de um mesmo
manancial poético. Isso pode parecer óbvio para quem tem alguma familiaridade
com a obra de Haroldo ou mesmo com a
de outros poetas-críticos como Jorge Luis
Borges ou Ezra Pound, para citar dois no-

mes que fazem parte do repertório haroldiano, mas é sempre importante que uma
voz como a de Barbosa o diga. Mesmo porque Barbosa preocupa-se em corrigir uma
incoerência histórica que procura criar não
apenas uma separação, mas também uma
gradação no legado de Haroldo em cada
uma dessas áreas, em que a poesia haroldiana, curiosamente, acaba ficando sempre em último lugar.
Muito provavelmente isso acontece por causa do número de adversários e
detratores angariado pelos concretos, que
não podendo diminuir o vigor intelectual
destes, atacam sua poesia. Barbosa, por
sua vez, chama a atenção para o fato de
que todas as esferas da produção haroldiana tratam a linguagem como fenômeno material, ou, como colocaria Roman
Jakobson, uma das referências de Haroldo,
como “função poética” em vez de poesia
strictu sensu. Sendo assim, Haroldo é, no
dizer de Barbosa, o “cosmonauta do significante” (p. 95).
Esta parte do livro reúne ainda textos de Nelson Ascher e Horácio Costa, dois
poetas mais jovens que Haroldo, que conviveram e aprenderam com ele, mas que
não se tornaram simples êmulos. A poesia
de ambos é também bastante distinta da
de Haroldo, o que torna o relato de ambos
mais instigante, uma vez que fazem uma
aproximação inusual à poética haroldiana. Em “Haroldo de Campos: Story-telling
and Wit” (“Haroldo de Campos: Narração
e Agudeza”), Ascher se concentra em dois
aspectos pouco lembrados quando se fala
da poesia de Haroldo, e de poesia em geral, o que o próprio Ascher admite (p. 57).
Outro aspecto interessante do texto é a
forma como Ascher enxerga as experiências formais concretas em relação ao modernismo anterior, em especial o de Carlos
Drummond de Andrade, nome pouco associado aos poetas concretos.
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Já Horácio Costa, que também é
professor da USP, em seu texto “A Long
Hold: Haroldo de Campos, Brazilian AvantGarde Tradition, and Spanish-American
Literature” (“Uma Longa Espera: Haroldo
de Campos, Vanguarda Brasileira e e
Literatura Hispano-americana), investe
sobre outro lado da poética haroldiana:
sua relação com escritores latino-americanos de língua espanhola. Esse é, ainda
hoje, diga-se, um tópico em que há ainda
muito a se fazer, o que surpreende, tendo em vista o trânsito que Haroldo tinha
com figuras do porte Octavio Paz, Julio
Cortázar e Severo Sarduy, de quem chegou a ser tradutor. A questão do barroco,
central para Haroldo, também comparece
na obra desses autores e de outros. Como
nos Estados Unidos os estudos de literatura em espanhol e em português costumam
ser agrupados, Costa encontra um solo
propício para fazer a aproximação.
Completam ainda a segunda parte do
livro um compêndio de Leyla Perrone das facetas poética e crítica haroldianas, não tão
inovador quanto os demais, mas certamente
válido; um texto do professor Universidade
de Utah, Craig Dworkin, que faz uma leitura
de Haroldo a partir da metáfora do cristal e
sua tradição na literatura; e um estudo de
Gonzalo Aguilar, pesquisador de longa data
da poesia concreta, sobre como as traduções bíblicas feitas por Haroldo no final da
vida enformaram sua poesia da maturidade.
A terceira parte do livro intitula-se “Concrete Prose: Galáxias and After”
(“Prosa Concreta: Galáxias e Depois”)
dedicada ao magnum opus haroldiano,
Galáxias, referido aqui como “prosa”, o
que não deixa de ser curioso, já que o próprio Haroldo nunca chegou a um acordo
sobre o que seria Galáxias. De todo modo,
esta é, sem favor, a parte mais interessante do livro, em grande parte por causa do
refinamento das leituras coligidas.
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Inês Oseki-Depré, professora da
Universidade de Aix-Marseille, assina um
texto em que concebe Galáxias ao mesmo
tempo como texto e teoria da tradução. A
leitura de Depré ganha espessura de sentido quando se tem a noção do papel fulcral
que a tradução e também a teoria da tradução ocupam dentro da poética haroldiana.
Sendo Depré também tradutora de Galáxias
para o francês, com a colaboração do próprio Haroldo, seu ensaio serve também com
posfácio a seu trabalho tradutório.
Três outros leituras presentes no capítulo são as de Wladimir Krysinski, Luiz
Costa Lima e David Jackson. O organizador do livro, que também é violoncelista de
formação, lê Galáxias pelo crivo da música
de vanguarda, atilando a experimentação
musical com a poética. Já Costa Lima, o
teórico brasileiro da mimesis, lança mão do
elaborado conceito de “arabesco”, haurido
do Romantismo alemão, para compreender como Galáxias rompe com a lógica
da representação narrativa para se tornar
um objeto textual. Krysinski, professor da
Universidade de Montréal, enxerga relações entre o projeto poético galáctico e o
de outros poetas, que em geral não fazem
parte do paideuma haroldiano, como Rilke,
Ruben Darío e John Ashbery. Essa leitura
tem especial interesse porque tira Haroldo
de seu campo de relações imediatas, que
ele mesmo constrói, e o coloca em contato
com outras perspectivas.
O último texto dessa seção é assinado por Marjorie Perloff. Em “Concrete
Prose in the Nineties: Galáxias and After”
(“Prosa Concreta nos Anos Noventa:
Galáxias e Depois”), Perloff faz um estudo comparativo de como Galáxias assimilou elementos da dicção poética de James
Joyce e Gertrude Stein e como esses procedimentos foram atualizados em outras
experiências-limite textuais, como as de
Rosmarie Waldrop e Kenneth Goldsmith.

Perloff, inclusive, faz a transição entre a terceira e a quarta parte do livro, intitulada “Concrete Poetry from Noigandres
to Finismundo” (“Poesia Concreta de
Noigandres a Finismundo”), que abre com
uma entrevista sua com Haroldo e Augusto,
feita em 1993. A entrevista é um dos pontos altos do livro, não apenas pelo registro
histórico, mas também pela postura provocativa da entrevistadora com os poetas
entrevistados. Perloff, apesar do respeito
pela obra de ambos, não se furta a instigar
os irmãos, especialmente quando os interroga sobre porque elegem certos poetas
em detrimento de outros, como Elizabeth
Bishop e Paul Celan. Os demais colaboradores da quarta parte, que se dedica não
só à obra de Haroldo, mas à poesia concreta como movimento, também fazem contribuições importantes. Entre eles, estão
Willard Bohn, da Illinois State University,
que faz um longo percurso sobre experiências de poesia concreta ao redor do mundo;
Elisabeth Walther Bense, da Universidade
de Stuttgart, que faz uma tradução para o
alemão e um estudo do poema “Anatomia
do Gol”; e Piero Boitani, estudioso da figura de Ulisses na literatura europeia, realiza
uma leitura do mito de Ulisses e suas ressonâncias joyceanas em Finismundo, obra
da maturidade haroldiana.
A quinta parte do livro é uma pequena antologia de poemas de Haroldo
para o inglês, que se por um lado não se
compara a edição lançada em 2007 pela
Northwestern University Press, a cargo de
Antonio Sergio Bessa e Odille Cisneros,
por outro tem a vantagem de trazer “Visão
do Paraíso”, um poema de ocasião escrito
por Haroldo em uma de suas temporadas
nos Estados Unidos e ainda não publicado
no Brasil. A sexta e última parte é uma
espécie de obituário poético, textos escritos em homenagem a Haroldo, após sua
morte em 2003, que atestam o alcance

de sua obra, que conta com nomes como
Umberto Eco e Andrés Sánchez Robayna.
O outro livro publicado em inglês,
Haroldo de Campos in Conversation, pode
ser considerado a contraparte do anterior, já que é editado pelos organizadores
do mesmo evento em Oxford, a brasileira Else R. P. Vieira e o britânico Bernard
McGuirk, das universidades de Londres e
Nottingham, respectivamente.
O livro foi editado dentro da série “In
Conversation” da editora Zoiluspress, dedicada a diálogos e entrevistas com figuras
destacadas. Como sua contraparte americana, o volume foi publicado em 2009, seis
anos depois da morte de Haroldo, o que
torna suas quase 350 páginas ainda mais
impressionantes, ainda mais por se tratar
de autor de língua portuguesa,. Por outro
lado, a tiragem limitadíssima, de apenas
200 exemplares, metade deles em hardback e a outra em paperback, torna este
livro uma espécie de raridade e a tradução
e veiculação de seus textos no Brasil, ainda
mais fundamental.
Da mesma forma que o volume aos
cuidados de Jackson, este também apresenta organização primorosa dos organizadores, sendo dividido em quatro grandes
seções. A primeira “Crticism” (“Crítica”),
reúne leituras da obra de Haroldo de pesquisadores das mais diversas partes do
mundo. A segunda, “Haroldo de Campos
par lui-même” (“Haroldo de Campos por
ele mesmo”) faz uma pequena, mas bem
escolhida seleção de textos teóricos haroldianos, das mais diversas fases de
sua atuação poética, desde os tempos da
vanguarda concretista até a maturidade.
A terceira, “Dialogues” (“Diálogos”) reúne entrevistas e participações de Haroldo
em mesas-redondas. A última, “Poema”
(“Poemas”), como diz o título, traz uma
pequena antologia de poemas em tradução.
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A parte de maior interesse para os
estudiosos da obra haroldiana será, sem
dúvida, a de “Diálogos” — não por acaso a série em que o livro foi publicado se
chama “in Conversation”. Não apenas pelo
seu valor histórico, já que são os últimos
registros da participação de Haroldo em
um evento internacional, as entrevistas
têm enorme importância porque iluminam
pontos importantes da poesia e da crítica
haroldianas, muitos dos quais são esclarecidos pela primeira vez.
Um desses diálogos é a transcrição
de um encontro entre Haroldo e os poetas Helder Macedo, português, e o francês Jacques Roubaud. Este declara o débito que sua própria poesia tem com a de
Haroldo, mesmo não tendo fluência em
português, o que apenas atesta o alcance
da obra haroldiana fora do Brasil. Roubaud
também observa que outro ponto de interseção com Haroldo é a consideração que
este mostra com a tradição literária. Como
observa Roubaud, o concretismo se destaca de outras vanguardas pela maneira
como se apropria do legado literário, enquanto as vanguardas são antipassadistas
quase que por definição. Roubaud declara
aqui que foram as traduções de Dante e
dos poetas do dolce stil nuovo realizadas
por Haroldo que o aproximaram deste.
O registro de uma outra conversa
de Haroldo com os organizadores do
livro e outros pesquisadores são também
grande relevância para os estudiosos de
sua obra. Haroldo revela aqui os últimos
projetos a que estava se dedicando, antes
de sua morte prematura em 2003. Alguns
deles podem ser identificados com publicações lançadas depois da morte do poeta.. É o caso, por exemplo, de um livro que
começaria com “uma série de poemas inspirados pela leitura da Ilíada” (p. 258)
que Haroldo estava terminando de traduzir. Àquela altura, ele pretendia dar ao vo66

lume o título Inspensus. Tal projeto viria
a se tornar o livro póstumo Entremilênios
(Perspectiva, 2009).
Haroldo relata ainda o desejo de publicar um volume dedicado exclusivamente
a textos dedicados à sua teoria da tradução, ou “transcriação” em suas palavras.
Isso só viria a acontecer anos após sua
morte, com a já mencionada publicação
de Transcriação, aos cuidados de Thelma
Médici Nóbrega e Marcelo Tápia, diretor da
Casa das Rosas.
Outros projetos, contudo, nunca
chegaram a se concretizar. Entre esses,
está uma antologia de literatura brasileira que Haroldo relatou estar preparando
junto com Nelson Ascher. Tal antologia,
inclusive, é um desejo que Haroldo manifesta repetidas vezes ao longo de sua
obra e que nunca realizou em vida, a não
ser esparsamente, em textos dedicados a
determinados poetas. Tal antologia seria
organizada pelo critério da invenção, ou
seja, como cada nome contribuiu para o
repertório de formas da poesia brasileira.
Além dos inventores radicais, como o maranhense Sousândrade, a quem os irmãos
Campos dedicaram um volume, seriam
acrescentas peças menos conhecidas,
porém mais inventivas de autores tradicionais. Haroldo menciona, por exemplo,
“uma bela transcriação de um difícil poema de Heine dedicado ao deus Netuno” (p.
262) feita pelo poeta romântico brasileiro,
Gonçalves Dias.
Haroldo cita ainda outro poema
romântico, “Anchieta ou o Evangelho da
Selva”, de Fagundes Varela. O texto, considerado no geral por Haroldo “chato em
muitos sentidos” (p. 263), destaca-se na
verdade por um fragmento, que narra a
cena bíblica da dança de Salomé. O interessante aqui é lembrar-se que, no artigo
“Texto e História”, incluído na coletânea A
Operação do Texto (Perspectiva, 1976),

Haroldo escreve que numa revisão criterioso do cânon tradicional, muitos autores
estabelecidos seriam eliminados e outros
seriam lembrados apenas por fragmentos. Aqui parece encontrar-se um caso de
Haroldo seguindo seu próprio princípio.
Outro documento notável é a entrevista de Haroldo com o poeta francês Jacques Donguy, de maio de 1992,
que tem valor especialmente biográfico.
Haroldo revela, por exemplo, que não
estava no Brasil durante o golpe militar
de 1964, que culminou na deposição do
presidente João Goulart e na ditadura civil-militar. Ele relata o impacto de ter recebido a notícia pelo jornal, num voo de
Stuttgart a Paris. Haroldo detalha também
uma de suas temporadas nos Estados
Unidos, quando esteve em Nova York,
em um evento coordenado por Marshall
McLuhan, em que conheceu, entre outros,
o poeta Louis Zukofsky.
O volume traz ainda um pequeno artigo de Haroldo, que acrescenta mais um
capítulo à querela entre os poetas concretos e Roberto Schwarz e a crítica sociológica uspiana, uma das maiores polêmicas
do panorama literário brasileiro no final dos
anos 80. Schwarz, que já havia feito uma
leitura do poema “Pós-tudo” de Augusto de
Campos que o colocou em rota de colisão
com os concretistas, avançou também sobre Haroldo, ao fazer uma crítica sobre um
dos mais importantes ensaios haroldianos,
“Da Morte do Verso à Constelação”.
Haroldo
defende-se
acusando
Schwarz de praticar um marxismo dogmático e de distorcer os argumentos de
seu ensaio, objeto da análise schwarziana. Também qualifica a poesia de Schwarz
como medíocre (p. 295). Como é possível
ver, o contra-ataque haroldiano não se distingue particularmente pelo equilíbrio — o
que pode ser dito das duas partes, a bem
da verdade. Contudo, o artigo tem impor-

tância pelo que acrescenta a compreensão
de uma das rivalidades mais marcadas do
cenário da literatura brasileira do século
vinte, além de conferir ainda mais peso ao
volume de McGuirk e Vieira, já que o texto, tendo sido escrito por Haroldo especificamente para o evento na Inglaterra, até
hoje não teve publicação no Brasil.
Afora esses últimos registros de
primeira pessoa, o livro traz uma pequena, mas valiosa fortuna crítica da obra de
Haroldo. A organização desses ensaios não
é tão diversificada e rigorosa quanto no
volume a cargo de Jackson, e, além disso,
alguns textos se repetem nos dois livros,
o que é de se esperar, uma vez que foram
originados a partir do mesmo evento. Ainda
assim, há contribuições valiosas e superiores a muito do material que já se publicou
no Brasil a respeito da poesia concreta em
geral, e da obra de Haroldo em particular.
A organizadora Else Vieira, por
exemplo, assina o texto “Haroldo de
Campos under the Sign of Anthropophagy”
(“Haroldo de Campos sob o Signo da
Antropofagia). Trata-se de um penetrante
levantamento sobre as fontes da teoria haroldiana da tradução, com especial ênfase
na apropriação feita por Haroldo da antropofagia de Oswald de Andrade. A autora,
além disso, sabe conjugar as referências
teóricas haroldianas às suas próprias, o
que resulta numa interessante leitura da
“transcriação” haroldiana sob a ótica spivakiana. Isso mostra a um só tempo independência e respeito ao objeto de estudo,
uma vez que mesmo que Spivak não seja
uma referência constante para Haroldo, os
dois são leitores e estudiosos de Derrida.
Outra contribuição que cabe destacar é a de Charles Perrone, especialista
americano em literatura e música brasileiras, contribui com o ensaio “Famished
for Form: Haroldo de Campos and the
Foundations of Concrete Poetry” (“Fome de
67

forma: Haroldo de Campos e a a Fundação
da Poesia Concreta”), que faz um recorte
da figura de Haroldo no contexto da vanguarda concretista. Esse tipo de abordagem tem especial interesse, porque apesar de cada um dos membros fundadores
da poesia concreta ter uma índole poética
bastante diferente, suas personalidades e
a obra de cada um costumam ser diluídas
quando se trata o concretismo como movimento monolítico.
Há muitas outras contribuições à
bibliografia sobre Haroldo de Campos, de
nomes como Severo Sarduy e Julio Ortega,
que fazem aproximações de Haroldo com
a literatura hispano- americana, e de outros que exploram diferentes vertentes
do labirinto textual haroldiano. Tudo isso
torna Haroldo de Campos in Conversation
um livro fundamental para a divulgação
da poesia concretista e haroldiana e que
deveria ser reimpresso em tiragem maior
e ter seus textos traduzidos e divulgados
em português.
O terceiro livro, este em espanhol, é
Haroldo de Campos, don de poesía, organizado por Lisa Blok de Behar e, como os
demais, publicado a partir de um evento,
realizado nos anos 90 no Uruguai. A edição
objeto desta resenha é a versão uruguaia,
revista e ampliada, da edição publicada originalmente no Peru. Haroldo de Campos,
don de poesía não é um projeto tão ambicioso quanto os anteriores, a começar
pelo evento que lhe deu origem, feito pelo
Centro Cultural Internacional de Salto, na
cidade de Salto Oriental, no Uruguai. Além
disso, o projeto editorial é bem mais modesto que o dos equivalentes em inglês.
Não há uma divisão em seções ou grandes eixos temáticos, o livro é basicamente
uma coleção de ensaios sobre Haroldo.
Dito isso, é preciso reconhecer o
valor na iniciativa de realizar um evento
dedicado exclusivamente a Haroldo, e ain68

da mais a de transformá-lo em uma publicação. Isso serve para dimensionar a
recepção da obra haroldiana no exterior,
que penetrou tanto em grandes universidades na Europa e nos Estados Unidos,
quanto nos vizinhos hispano-americanos.
A relação de Haroldo com a literatura hispano-americana, inclusive, merece mais
destaque dentro dos estudos de sua obra,
ja que Haroldo se correspondia e era admirado por figuras do porte de Octavio Paz
e Julio Cortazar, que traduziu e ajudou a
divulgar no Brasil. Trata-se de um intercâmbio como pouco se viu no cenário intelectual Brasil-América Hispânica. O livro
de Behar, por usa vez, parece reconhecer
isso, incorporando textos em espanhol e
português, numa homenagem ecumênica
e babélica ao multilíngue Haroldo.
Assim como seus pares em inglês,
este volume também traz uma entrevista
com Haroldo. Trata-se de um registro dado
à emissora mexicana Televisa, em 1984.
Na época, conforme é relatado na transcrição, Haroldo estava prestes a lançar
Galáxias e se preparava para lançar no ano
seguinte A Educação dos Cinco Sentidos,
de que lê dois poemas. A entrevista aborda
os temas costumeiros da poesia concreta,
mas o ponto alto é quando os entrevistadores perguntam a Haroldo sobre sua influência na música popular brasileira, particularmente na Tropicália e nas figuras de
Gilberto Gil e Caetano Veloso. Haroldo se
concentra em sua relação com Caetano, de
quem era de fato mais próximo, inclusive
pessoalmente, e rejeitando a noção hierárquica de influência, prefere falar num
aprendizado mútuo entre os dois.
O papel de Haroldo e dos poetas
concretos na formação de Caetano é sabido
desde que este publicou seu livro de memórias, Verdade tropical (1997), que dedica um capítulo inteiro à poesia concreta.
Além disso, cabe lembrar que a assimilação

de Caetano e da Tropicália pelo mainstream
cultural e acadêmico, se deu em grande
medida, pelo trabalho de Augusto de campos em seu livro Balanço da bossa. Até então, os tropicalistas eram rechaçados tanto
pela crítica tradicional quanto pela esquerda universitária, por terem incorporado em
suas canções a guitarra elétrica e as referencias da cultura pop, vistas como índices
de rendição ao americanismo e à cultura de
massas, num contexto de Guerra Fria e de
ditadura militar no Brasil.
Caetano viria a reconhecer esse débito à poesia concreta na sua formação
muitas vezes ainda, culminando talvez no
disco Circuladô, de 1991, cujo título alude
a um dos formantes (como Haroldo chama
cada uma das partes) das Galáxias, que
é musicada no álbum. É o reconhecimento de Haroldo da importância de Caetano
para si que é o dado novo, ou melhor,
esquecido, talvez pela questão geracional, por serem os concretos mais velhos
que os tropicalistas, ou mesmo por uma
visão conservadora, que pode enxergar
influências da poesia na música popular,
mas nunca o contrário. Haroldo, no entanto, é categórico: “Para nós (poetas concretos) o descobrimento e o conhecimento de Caetano foi, creio, tão importante
como para ele talvez encontro conosco”
(p. 331). O maior sinal disso talvez seja
o poema “Baladeta à moda toscana”, de
A Educação dos Cinco Sentidos, que faz
referência a Caetano e é a ele dedicado.
Ainda no tópico da música, o livro
traz ainda uma contribuição das mais interessantes, “Um Sarampo de Estrelas para
‘Galáxias’ (Estrutura Textual e Musical)”,
do compositor paulista Lívio Tragtenberg,
colaborador de longa data dos concretos.
Ele escreve um texto que é ao mesmo
tempo glosa e leitura das Galáxias, escrito no estilo do texto-mor haroldiano.
Tragtenberg realiza aqui crítica no sen-

tido forte do termo, não apenas uma
explicação discursiva da obra, mas
uma incorporação do seu princípio formador, que deixa no leitor mais perguntas do
que respostas, especialmente da forma
como propõe que seu texto seja lido, de
modo interlinear a um dos formantes das
Galáxias. Tragtenberg faz incluir também
um pequeno ensaio iluminador em que faz
aproximações das Galáxias com os ready
mades dadaístas devido à carga coloquial
do texto, frequentemente sufocado pelo
labirinto de referencias eruditas e multilíngues haroldianas.
Os textos críticos que compõem a
maior parte do livro não são menos dignos
de notas que os dos similares em inglês.
Há alguns colaboradores em comum, como
Gonzalo Aguilar e João Alexandre Barbosa,
e outros que só aparecem neste volume.
Entre os do segundo grupo, cabe destacar
a figura de Tânia Franco Carvalhal, pioneira dos estudos de literatura comparada no
Brasil, que assina um dos textos. Levando
além a noção já aventada de que a poesia, a
tradução e a crítica são facetas de um mesmo projeto haroldiano, Carvalhal enxerga
um procedimento comum em todas elas.
Por exemplo, na tradução Haroldo
submete a língua portuguesa ao influxo
violento das línguas estrangeiras — incorporando o ensinamento de Walter
Pannwitz, lembrado por Walter Benjamin
em “A tarefa do tradutor”, texto fundamental para o Haroldo transcriador. Ao
empreender a revisão do cânon literário
brasileiro, Haroldo adota o mesmo procedimento: busca não a conformidade, mas
a diferença, as vozes que destoam da toada dos manuais, como a de Sousândrade.
O cânon é submetido a um processo de
estranhamento radical, do mesmo modo
que a língua na tradução.
Roberto Echevarren, por sua vez, dá
mais uma contribuição à fortuna crítica de
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Galáxias. O híbrido haroldiano de poesia e
prosa seria, na visão de Echevarren, a um
só tempo, um compósito da tradição barroca e neobarroca e um leitura e tradução do
Finnegans Wake, de James Joyce. A familiaridade da obra de Haroldo com a de Joyce é
sabida. Este é uma das referências perenes
de Haroldo, uma espécie de horizonte ao
qual este sempre se volta. Considerando-se
também a centralidade da tradução no projeto estético haroldiano, a hipótese de leitura de Echevarren, portanto, não é apenas
crível como bastante instigante.
Tudo isso torna Haroldo de Campos,
don de poesía, apesar das limitações editoriais, uma contribuição fundamental à
leitura de Haroldo. O livro mereceria atenção maior, seja através de uma reedição
mais ambiciosa, seja pela tradução e divulgação do material no Brasil.
Todos os volumes elencados aqui
suprem a demanda por uma bibliografia
consistente sobre a poesia concreta e sobre a obra de Haroldo em especial. É bem
verdade, como já foi reconhecido no início
deste ensaio, que o nível dos estudos haroldianos no Brasil subiu muito, em parte
pela absorção do concretismo pelos currículos acadêmicos. Os trabalhos dedicados
à poesia concreta que se veem hoje conseguem não apenas fugir do sectarismo
e do proselitismo, mas produzir leituras
fundamentadas e instigantes. No entanto,
boa parte dessa produção corresponde a
teses e dissertações que nem sequer foram publicadas, e muitas das quais não
serão tão cedo, se o forem.
Os estudiosos e interessados em
Haroldo devem, por isso, buscar fontes alternativas para enfrentar as questões que
uma obra tão sofisticada e desafiadora
como a de Haroldo apresenta. Procurar o
que se escreveu sobre ele fora do Brasil é
um bom começo.
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O “MERETRILHO” DE
MARIA DO CARMO:

MULHERES E POESIA
CONCRETA NO BRASIL DOS
ANOS 50 AOS 60
Felipe Paros

Algum aficionado por poesia concreta que venha a folhear as páginas das cinco
edições da antiga revista Noigandres (1952
– 1962), poderá reparar, para além de poemas fundamentais do Movimento da Poesia
Concreta, em uma ausência: mulheres não
fizeram parte do grupo homônimo e não se
uniram às falanges do movimento. É um
fato curioso, e ainda passível de estudo.
Seria, como afirmou o poeta experimental
e pesquisador Omar Khouri, “uma questão
das mulheres que dele não se aproximaram”?1. Para Khouri, “a questão não é bem
do Concretismo brasileiro”2, ressaltando
em Portugal a presença das poetas Salette
Tavares e Ana Hatherly como praticantes
e divulgadoras da Poesia Experimental
Portuguesa, a qual teve conexões com o
Movimento da Poesia Concreta no Brasil
pelo menos em seus inícios.
Lá, segundo o poeta experimental

português Fernando Aguiar, podemos considerar como marco inicial desse tipo de
experimentalismo a publicação em 1958 do
poema “Solidão”, de José-Alberto Marques,
com características concretas (KHOURI:
2018, p. 39). Mas uma pequena antologia
de poesia concreta do Grupo Noigandres
também foi publicada pela Embaixada do
Brasil em Lisboa em 1962 – mesmo ano
em que Ernesto M. de Melo e Castro publicou o seu livro Ideogramas (Idem).
Melo e Castro manteve relações duradouras com os poetas concretos brasileiros,
principalmente Décio Pignatari e Haroldo
de Campos, mas antes disso ainda, Ana
Hatherly publicou um pioneiro artigo sobre poesia concreta no “Diário de Notícias”,
juntamente com um poema também concreto (Figura 1) em 1959 (Ibidem), o qual,
até recentemente, acreditava-se ter sido o
primeiro em terras lusitanas.
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Figura 2: Salette Tavares, “Arranhisso”, 1964.

Figura 1: Ana Hatherly, “Poeta Arca Seta”, 1959.

Para além dessas portuguesas, encontramos alguns outros nomes femininos nas célebres antologias de poesia
concreta internacional organizadas por
Stephen Bahn (1967) e Mary Ellen Solt
(1968). Mas não são muitos: além da já
citada Salette Tavares (representada com
o poema “Arranhisso”3, Figura 2), foram
incluídas também Ilse Garnier, Bohumila
Grögerová, Louise Bogan e a própria Solt,
sendo que Garnier e Grögerová comparecem com poemas realizados em parceria
com Pierre Garnier e Josef Hirsal. Tendo
em vista a quantidade e diversidade de
poetas homens presentes nessas duas antologias, o número de mulheres me parece
exíguo. Não haveria mesmo outras, ou outras dignas de real interesse por parte dos
organizadores e editores?
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Voltando ao Brasil, a ausência feminina dentro do Movimento da Poesia
Concreta já se evidenciava no paideuma do
Grupo Noigandres, selecionado sob inspiração de Erza Pound: Stéphane Mallarmé,
Oswald de Andrade, João Cabral de Melo
Neto, James Joyce, Guillaume Apollinaire,
o próprio Pound... Nenhum nome feminino. Me pergunto se Gertrude Stein chegou a ser cogitada alguma vez por algum
deles: as suas experiências com a repetição e atomização de palavras (Figura 3)
são uma contribuição fundamental para a
poesia de significantes4 que se desenvolveu a partir da atuação das vanguardas
históricas, e que teve um dos seus pontos
mais altos justamente com o advento da
poesia concreta nos anos 50 e 60 do século XX. Porém, tendo em vista a grande
admiração dos jovens poetas paulistas por
Pound, de quem Stein publicamente afirmava não gostar, é muito mais provável
que não tenha sido5.

Figura 3: Gertrude Stein, fragmento de “If I told him, A
Completed Portrait of Picasso”, 1923.

No mais, a presença feminina no
paideuma de Pound também é exígua: no
seu célebre ABC da Literatura, publicado
pela primeira vez em 1934, Safo é apontada por ele como uma poeta maior digna de ser traduzida (2003, p. 49), mas
enquanto mulher ela está sozinha e pertence a um tempo muito, muito antigo.
Quando fala de prosa, Pound menciona
Jane Austen de maneira profundamente
elogiosa, mas quase en passant (Idem, p.
70). Todos os outros poetas que ele evoca são homens: Homero, Li Tai Po, Catulo,
Ovídio, Guillaume de Poictiers, Bertran de
Born, Bernard de Ventadour, Arnaut Daniel,
Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, François
Villon, William Shakespeare, John Donne,
Mark Alexander Boyd, Robert Herrick, Lord
Rochester, Walter Savage Landor, Robert
Browning, Edward Fitzgerald, Tristan

Corbière, Arthur Rimbaud, Jules Laforgue...
Mas isso não significa que os poetas concretos brasileiros nunca tenham
se interessado pela obra de mulheres.
Em seus projetos pessoais, nas décadas
seguintes, voltaram seu olhar com deferência e atenção para algumas delas.
Talvez o caso mais emblemático seja o
do misto de biografia e antologia crítica
realizado por Augusto de Campos com o
auxílio de sua esposa Lygia de Azeredo
Campos e do amigo poeta, editor e agitador cultural mineiro Erthos Albino de
Souza, através do qual recuperou a trajetória de Patrícia Galvão (a Pagu dos
modernistas de 1922), publicado pela
primeira vez em 19826.
Pagu ganhou maior significação
para ele através de uma coincidência impactante: admirador do poema
“Natureza Morta”, publicado por ela em
1948 sob o pseudônimo Solange Sohl,
Augusto dialogou com o mesmo em seu
poema “O Sol por Natural”, publicado em
seu primeiro livro, O Rei menos o Reino,
em 1951. A mesma Solange acolheu
com simpatia aquele livro em um artigo redigido para o antigo jornal santista
“O Fanfulla”. Mas foi o viúvo de Patrícia
Galvão, Geraldo Ferraz, quem posteriormente à morte da mesma revelou a ele
a verdadeira identidade de Solange Sohl
(CAMPOS: 2014, p. 13).
Porém, ainda antes, nas páginas
da antiga revista Código7, no ano de
1975, foi publicado o chamado “Álbum
de Pagu”, uma espécie de história em
quadrinhos poética e autobiográfica, escrita e desenhada pela própria Patrícia
ainda nos anos 20 (Figura 4)8. Essa publicação foi seguida por uma antologia
de textos de Pagu organizada e publicada pelo mesmo Augusto de Campos na
revista Através, em 1978.
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de crítica literária e teatral, entre outros)
nasceu por outras razões:
A beleza das intervenções de Patrícia
encontra-se, a meu ver, no fragmento
e na incompletude do que na realização plena e acabada de obras-primas
ou obras finitas. Não era talvez fundamentalmente estético o seu objetivo
principal, como autora de romances
ou poemas, mas a defesa intransigente da arte e da ética – “verdade e
liberdade” – afirmada na sua radical
pregação em favor da arte de vanguarda ou experimental. O que não
quer dizer que não tenha chegado a
realizações interessantes e originais
(Ibidem: p. 15)
Figura 4: Patrícia Galvão, fragmento do “Álbum de
Pagu”, déc. 20.

Em Pagu: Vida-Obra, Augusto não
escondeu o seu fascínio pela personagem
que queria (re) apresentar ao grande público, muito pelo contrário:
Nos anos 70, anunciaríamos chama-

Para Augusto, Pagu foi, antes de
tudo, quase um protótipo da mulher nova
no Brasil: intelectualizada, militante, libertária, revolucionária, afetiva e sexualmente livre, culturalmente atuante e operante
ao defender, como já dito, a ética e a arte
de vanguarda:
quem resgatará pagu?

tivamente Pagu como a ‘musa-mártir

patrícia galvão (1910-1962)

do modernismo’, slogan criado por

que quase não consta das histórias literárias

Décio Pignatari para as suas primeiras

e das pomposas enciclopédias provincianas

‘ressurreições’ (...). Agora que Patrícia

uma sombra cai sobre a vida

Galvão passou a ‘existir’ como perso-

dessa grande mulher

nalidade literária, e não apenas ane-

talvez a primeira mulher nova do brasil

dótica, será talvez necessário voltar a

da safra deste século

considerar seu trabalho, enfatizando

na linhagem de artistas revolucionárias

não mais a sua vida-obra mas a sua

como anita malfatti e Tarsila

obra-vida (Idem: pp. 14-15).

mas mais revolucionária
como mulher (CAMPOS: 2014, p. 27)

Mas ele também esclareceu que
não a compreendia como uma escritora
ou poeta de obra plenamente consistente, uma autora de “obras-primas”. O seu
profundo interesse na vida e obra de Pagu
(seus poemas, romances, textos políticos,
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Mas no que concerne mais de perto
à poesia em si, Augusto de Campos dedicou-se também a traduzir e escrever sobre Emily Dickinson e Gertrude Stein, pelo
menos desde os anos 70. A misteriosa pu-

ritana estadunidense igualmente o fascinava enquanto persona, mas a sua poesia
era, para ele, com certeza maior do que
os estranhos e rarefeitos contornos de sua
figura orgulhosa e reclusa:
no reino das letras e artes
onde as vaidades e os exibicionismos
conhecem todos os truques
e usam de todas as chantagens
da sentimental à política
para as “ego trips” do sucesso
fenômenos como os de emily dickinson
chegam a ser quase incompreensíveis
eu me pergunto
quantos
representantes
da espécie animal chamada homem
serão capazes de captar
tanta grandeza ética e estética (CAMPOS:
1986, p. 107)

Sobre Stein, ele reconheceu em textos a sua importância e até mesmo o pioneirismo em relação à Pound e Joyce, os
quais ela enxergava como inimigos figadais. Mas argumentou que a mesma não
lhe suscitou o mesmo interesse que ambos
nos seus anos de juventude: “Houve um
momento em que eles se defrontaram e se
confrontaram. ‘Cada qual em nome do seu
deus’. Para mim, tanto Joyce como Pound
foram mais consequentes” (1989, p. 9). E
tendo em vista a aridez de seus escritos,
e as imensas dificuldades de tradução que
a obra de Stein apresenta, foram necessárias algumas décadas para que Augusto se
dedicasse a traduzir fragmentos de alguns
de seus textos: “Hoje, menos impaciente
com o irracionalismo e a prolixidade que
por muitos anos me afastaram dos textos de Gertrude, sinto-me mais capaz de
aumentar o escasso número das tentativas de aclimatação das suas invenções
em nossa língua” (Idem, pp. 9-10). Como

sempre, ele o fez de maneira magistral.
Já Haroldo de Campos e Décio
Pignatari observaram a disciplina de traduzir Safo, assim como Pound o fez anteriormente. Mas Haroldo parece não ter se
interessado pela obra de nenhuma outra
mulher poeta em particular, seguindo também assim os passos do mestre, que não
lhes reservou maior espaço em suas reflexões e considerações no já referido ABC.
Dedicou-se, como sabemos, desde muito
jovem à contemplação das mais altas esferas: constelações e galáxias, e à realização
de riquíssimos ensaios e traduções, inclusive de textos em línguas clássicas como o
grego, o latim e o hebraico.
Pignatari traduziu também, além
dos de Safo, fragmentos da poeta grega Praxíla, poemas da mística hindu
Madeviaca (1996)9 e da russa Marina
Tzvetéieva (2005)10. E no que concerne
ainda às mulheres, foi o poeta de musa
mais “carnal” entre os concretos históricos
brasileiros ainda nos anos ditos “heroicos”,
e mesmo antes e depois: a presença e o
elogio do falo, o desejo assumido pelo corpo feminino e as diversas referências ao
ato (hetero) sexual são de grande franqueza em sua obra11.
Ainda no que se refere às mulheres, algumas das ideias de Pignatari dispersas mas expressas em textos coligidos
para obras como Contracomunicação, de
1971, e O que é comunicação poética, de
198712, a respeito da relação das mesmas com os usos da linguagem, hoje nos
soariam polêmicas. Elas ecoam teorias
de Marshall MacLuhan dentro das quais o
mesmo se encontrava imerso na época:
em certo trecho, lemos que “as mulheres
intelectuais, ligadas aos livros, tendem a
se masculinizar e perder a feminilidade”
(2004, p. 36). Isso porque, ainda baseado
em MacLuhan, Pignatari defendia que os
livros, assim como a própria escrita alfa75

bética, seriam meios “quentes” que “impedem a participação” e rebaixam os sentidos que, “na mulher normal13, são mais
equilibrados do que no homem” (Idem).
Em outro trecho, Pignatari dizia que “felizmente, para uma futura cultura cósmica da humanidade, a mulher permanece
relativamente analfabeta” (Idem, p. 57).
São afirmações cujo vocabulário, atualmente, necessitaria de alguma mediação
e tradução para não gerarem maus julgamentos apressados.
Porém, Décio Pignatari parecia
acreditar em uma visão sobre os gêneros que hoje seria lida como essencialista
porque baseada em argumentos supostamente biológicos, concebendo o homem
como mais “visual”, racional e voltado
para o exterior, enquanto a mulher seria
mais “táctil”, emocional e voltada para o
interior, em uma clara analogia aos órgãos
genitais e, por extensão, a um entendimento igualmente essencialista (mas no
fundo profundamente baseado em construções culturais), sobre o funcionamento
do desejo e das sexualidades masculina e
feminina. É uma concepção que, no mínimo, remonta à Aristóteles e, nos dias de
hoje, quando essa discussão ganha novos
e importantes contornos políticos, seria
profundamente rejeitada em diversos círculos acadêmicos e feministas. Em outro
fragmento, ele mencionou a luta das mulheres “rumo à igualdade dentro da desigualdade” 14 (Idem), outra expressão passível de discussão.
Sua apreciação e valoração de poemas aparenta ter seguido o mesmo raciocínio naqueles anos: em O que é comunicação poética, ele citou como um exemplo
de fanopeia háptica15 alguns versos da carioca Gilka Machado, e de ritmo outros de
Cecília Meireles. São, a propósito, as únicas mulheres mencionadas no livro, evocadas justamente para exemplificar aspectos
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de poemas relacionados às sensações, aos
sentidos, e não a uma lógica dita visual
voltada à apreciação do exterior.
Cabe mencionar aqui também
que, ainda concordando com MacLuhan,
Pignatari considerava os poemas como
meios “frios”, mais abertos à participação
ativa do público e à interação (re)criadora
por parte do mesmo através da memória
dos sentidos. É curioso que ele também, em
outro fragmento de Contracomunicação,
tenha relacionado como um exemplo dos
mesmos “meias femininas de malhas largas” (p. 71): mais um índice da mulher
carregado de corporalidade e erotismo
pela “visão” do homem.
Um episódio relatado pela poeta e
compositora curitibana Alice Ruiz, viúva de
Paulo Leminski e grande amiga de Décio
Pignatari, é bastante instigante ao trazer
de volta para essa discussão o já referido
nome de Gertrude Stein:
Nos anos 70, sabendo que Alice era
uma militante feminista, o poeta concretista gostava de provocá-la. Em
uma conversa sobre poesia concreta,
ele afirmou que as mulheres não
tinham, “por natureza”, a objetividade necessária para ter consciência da linguagem, e, que nas raras
vezes que isso acontecia elas se
voltavam para o misticismo ou para
a psicologia. Alice perguntou de volta: “Gertrude Stein, não?”, referindo-se
à escritora e poeta feminista. Ao que
Décio respondeu: “ela era um homem”.
Alice, aproveitando-se do discurso masculino que dividia o mundo pelos órgãos
sexuais, da mesma forma que o poeta
estava fazendo, retornou: “um homem
com buceta?”. (LAURENTIS in RAGO:
2013, pp.48-49, os grifos são meus)

Teria Pignatari apenas provocado

Ruiz, ou de fato expunha um julgamento?
Teriam seus companheiros de movimento
concordado com ele, parcial ou completamente, em relação às supostas diferenças
entre homens e mulheres? Não podemos
saber exatamente, mas o relato dá o que
pensar no que concerne às relações de gênero e o universo da poesia concreta no
Brasil. Ele dá a entender que, pelo menos
para Pignatari, mulheres “normais” não
teriam afinidade com questões mais estruturais da linguagem, pois esse tipo de
abordagem estaria longe de suas faculdades “naturais” voltadas para “dentro”,
“para o misticismo” ou para a psicologia”.
Ou seja, a linguagem para as mulheres “que não se masculinizam”, inclusive a
poética, seria um meio para a transmissão
de experiências viscerais e reflexões íntimas, e nunca um fim em si mesmo a ser
investigado em sua materialidade. Por sua
vez, a poesia concreta seria então, segundo uma concepção como essa, território
exclusivamente masculino porque declaradamente “visual” e cerebral, preocupada
em transmitir antes a sua própria estrutura do que algum sentido de lirismo ou
experiência particular do poeta, além de,
e por isso mesmo, possuir claras conexões
com o imaginário do desenho industrial
próprio daquelas décadas no Brasil16:
ideograma: apelo à comunicação não-verbal. o poema concreto comunica a
sua própria estrutura: estrutura-conteúdo. o poema concreto é um objeto em e por si mesmo, não um intérprete de objetos exteriores e/ou
sensações mais ou menos subjetivas. (...) poesia concreta: uma responsabilidade integral perante a linguagem.
realismo total. contra uma poesia de
expressão, subjetiva e hedonística.
criar problemas exatos e resolvê-los
em termos de linguagem sensível. uma

arte geral da palavra. o problema-produto: objeto útil. (CAMPOS et al: 2006,
pp. 216 – 218, obs: os grifos são meus)

É claro que a problemática do lugar
social da mulher que escrevia e escreve
poesia no Brasil é muito mais complexa,
e muito mais se poderia especular sobre
isso ao pensarmos sobre o vazio público de
poetas concretas em nosso país durante os
anos 50 e 60. As duas citadas por Pignatari
como exemplares em aspectos “sensoriais”
na composição de poemas, as cariocas
Gilka Machado e Cecília Meireles, são uma
amostragem interessante para se pensar
também sobre o impacto da origem social e
racial, da condição econômica, das oportunidades prévias de educação e de circulação
em meios letrados, além da natureza dos
laços afetivos estabelecidos com homens
(pais, maridos, irmãos, filhos), ou mesmo
com outras mulheres, em relações afetivo-sexuais ou não, na produção, circulação e
legitimação oficial de suas produções. Mas
não podemos esquecer das ideias vigorantes em uma dada cultura no tempo e no
espaço, popular ou letrada, sobre moral e
papel dos gêneros. Infelizmente, uma discussão tão complexa extrapola a intenção
original desse artigo. Mas ficam como instigações e sugestões de trabalho para futuros
pesquisadores nesse campo.
De qualquer forma, na reta final
dos anos 60 e sob os auspícios do próprio
Pignatari e também de Augusto de Campos,
uma jovem poeta mineira borrou as fronteiras entre todas essas supostas divisões
e classificações com um pequeno poema
que deixou publicar na revista Invenção 5
(1966-67), sucessora de Noigandres: Maria
do Carmo Ferreira, nascida em Cataguazes
no ano de 1938, foi a única poeta brasileira
a comparecer nas páginas dessa publicação
com o impactante “Meretrilho” (Figura 5),
dois anos após o início do Regime Militar.
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Formou-se pela Faculdade de Filosofia e
Letras da Universidade Federal de Minas
Gerais, em Belo Horizonte, lecionando posteriormente para todos os níveis de escolaridade. Também lá, nos anos 60, publicou
o seu primeiro poema, “Enigmas”, na antiga revista Mural, e ao conhecer o escritor
e editor Murilo Rubião, passou a publicar
seus poemas com alguma regularidade no
Suplemento Literário de Minas Gerais, existente até hoje.
Após permanecer quatro anos em São
Paulo, Maria do Carmo partiu para um período de estudos entre a Europa e os Estados
Unidos, onde obteve o título de Mestre em
Literatura Comparada pela Universidade de
Illinois. Posteriormente, concursou-se para
a Rádio MEC, na cidade do Rio de Janeiro,
onde viveu por 20 anos antes de se aposentar e se fixar em Niterói. Foi fervorosa
admiradora de Cecília Meireles, mas alguns
de seus poucos poemas conhecidos nos fazem pensar em uma Gilka Machado que se
tivesse deixado influenciar por Mallarmé e
pela vanguarda construtiva. Tornou-se, por
vontade própria e por um desses mistérios
inexplicáveis, uma figura reclusa à maneira de Emily Dickinson, a quem também
traduziu com extrema invenção, no que tinha em comum com Augusto de Campos.
Praticamente nada se sabe sobre sua vida
pessoal que não tenha sido permitido, em
pequeninas doses, pela própria poeta nos
poucos depoimentos e textos autobiográficos que escreveu ou concedeu. E ela (se)
permitiu muito pouco, de fato: brincou de
“esconde-esconde” com seus pares da
cena literária brasileira por décadas, ora
revelando-se com poemas publicados no
Suplemento Literário do Estado de Minas
Gerais ou, décadas depois, dispersos em
blogs literários obscuros pela Internet afora,
ora ocultando-se novamente em seu refúgio
misterioso no Estado do Rio de Janeiro.
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Figura 5: Maria do Carmo Ferreira, “Meretrilho”, 1967.

Foi também através de Murilo
Rubião que Maria do Carmo chegou até os
poetas concretos paulistas: ao decidir mudar-se para São Paulo em busca de trabalho, recebeu dele uma carta de recomendação para que os mesmos a recebessem:
Em São Paulo fui recebida com carinho
por Augusto, Haroldo e Décio, e por
suas respectivas mulheres, e até tive
o privilégio de ver um poema meu publicado no número 5 da revista deles,
Invenção, que infelizmente parou nesse número. Mas eu não tinha maturidade emocional/social/intelectual para
conviver com a tríade e o que produziam, já em nível internacional. E fugi
novamente. (FERREIRA in MARQUES:
2004: p. 84)

O motivo dessa recomendação
foi “Meretrilho”: (...) quando mostrei ao
Murilo Rubião (com muito medo e insegurança) o meu “achado”, ele imediatamente me pôs em contato com os (poetas)
Concretos, (...) de cujo trabalho eu não

conhecia nada (...) (Idem, pp. 87 – 88).
Esse poema faz parte de uma série maior que a poeta chamou de “O Sexo
Convexo”, mas que não parece ter sido publicada na íntegra. É composto por cinco
estrofes de quatro palavras de 12 letras
cada, arranjadas como versos. Cada uma
das linhas do poema desloca-se levemente da esquerda no espaço de um caractere
para a direta em relação ao alinhamento
da superior, gerando uma grande mancha
gráfica diagonal dividida em quatro seções
e o efeito visual do “trilho”, mencionado no
título com ares de portmanteau word: meretriz + trilho soa quase como “meretrício”,
e é ao mesmo tempo uma palavra ainda
mais forte e alusiva do que a anterior.
Todos os versos são também palavras-valise, fundindo termos científicos e
populares de caráter biológico/sexual/pornográfico e referentes à vida das trabalhadoras do sexo, tais como jargões e gírias,
além de palavras extraídas do universo
das religiões afro-brasileiras. Os termos
são provenientes de várias línguas, tais
como português, italiano, latim, iorubá e
grego, e o que se nos apresenta ao final
é um pequeno inventário de vinte “palavrões-valise”, quase todos com o mesmo
esquema rítmico (*/*/*/*/-), a não ser
pelo penúltimo verso (*/*/*/*/*/-): uma
espécie de “mantra”, ou “litania” como veremos mais adiante, do trilho da vida de
uma prostituta, o qual também evoca o
barulho característico e repetitivo de uma
locomotiva “maria-fumaça” em movimento: michelaLUmia, prostibuLUta, glandulaMUla, jerebaGLUtea, clorifurBAna, cloacloRANnta, marafanCHOona, pluraliTANta,
bagaxaMURcha, chupetaCHUla, exusmanDINga, findingaFUsa, eguaervoEIra, clepsuiCIdra, peroniaHOmia, biscavoBISca,
moscameNISca, meningePUbia, vagipeniSOla, clitorisPUta...
Maria do Carmo Ferreira afirmou,

em um importante depoimento-entrevista que concedeu ao jornalista mineiro
Fabrício Marques, que esse poema de forte caráter visual, assim como outros que
compôs anteriormente mas não trouxe à
luz, nasceu ainda antes de seus primeiros contatos tanto com os poetas concretos quanto com a poesia concreta em si
(Idem, p. 88), e que surgiu de um achado
do acaso que se converteu em um insight
“místico” ou antes “místico às avessas”:
Eu tinha ainda vinte e poucos anos
quando, certa vez, abrindo o dicionário à procura de uma palavra, dei com
o verbete “meretriz”. Fiquei impressionada com a quantidade de termos
populares, desconhecidos ou chulos
pra designar a mulher (hoje o homem
também) que vende o seu corpo por
dinheiro. À medida que eu ia arrolando
os termos que me diziam alguma coisa, ou sonoramente, ou por profunda
incompreensão, imaginei que se “colasse” um termo ao outro obteria uma
espécie de litania ao contrário das que
se conhecem dedicados à mais pura
das mulheres. Então procurei visualizar
a colocação desses “neologismos” fazendo percurso ao contrário da Virgem,
descendo ao invés de subir. Daí o nome
“Meretrilho”, ou do trilho (es’ca’la’da)
percorrido pela meretriz nos dizeres do
povo. O achado (pra mim) foi terminar
com o termo “clitórisputa” pela ressonância latina “qui tollis pecata mundi”
e, assim, prestar a minha homenagem
profana a essas que se estafam até
um certo misticismo às avessas, mas,
infelizmente, por nada” (FERREIRA in
MARQUES: 2004, p. 87)

Maria do Carmo aproximou-se inconscientemente de Joyce em seu ato de
liberdade ao “colar” palavras dicionarizadas
79

para criar outras novas. Há aqui também
a afinidade premonitória com Mallarmé na
ativação das letras no espaço virtual da página para a obtenção de efeitos expressivos, e com Apollinaire no aspecto algo caligramático do todo. Mas a poeta não deu
às letras e sinais gráficos tanto protagonismo quanto e. e. cummings teria dado.
Como Oswald de Andrade, ela optou pela
coloquialidade, e como João Cabral de Melo
Neto, deixou o lirismo fácil e o retórico de
lado, atendo-se à materialidade das palavras que inventou. Ainda assim, manteve-se fiel a algo como uma “forma” poética
tradicional, composta de quadras ritmadas.
O poema não chega de fato a ser
“concreto”, se tivermos em mente os postulados originais do movimento, mas é
ousado em sua linguagem e temática de
cunho (intencionalmente?) feminista, tendo em vista a condição e idade da autora, na época com 29 anos, no final dos
anos 60 e em pleno Regime Militar brasileiro, com seu sistema de censura fortemente orientado para questões ditas morais, para além das políticas. Augusto de
Campos definiu “Meretrilho” como “joyceradical” e “trocadilhoconcreto”17, e foi ele,
na verdade, quem indicou o poema para
publicação. Porém, tendo em vista que
apenas Décio Pignatari possuía registro
como jornalista na época, só ele poderia
figurar como responsável por “Invenção”
diante dos órgãos oficiais.
Mas penso que a ousadia maior de
Maria do Carmo foi flertar, inconscientemente e premonitoriamente, com o paideuma concreto, algo que nenhuma outra poeta brasileira, até onde se sabe,
havia tentado publicamente de maneira
bem sucedida antes18, em um cenário
para elas ainda dominado pelo vulto de
Cecília Meireles: versadora virtuose de
background parnasiano e simbolista, até
hoje considerada uma espécie de “poe80

tisa” nacional, cuja obra alimentada por
imagens ditas sublimes era, ironicamente,
uma das preferidas da própria Maria do
Carmo. Além de Meireles, ela incluía em
seu próprio paideuma o já referido João
Cabral, mas também seu conterrâneo
Carlos Drummond de Andrade (com quem
chegou a se corresponder) e os poetas
Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo. Não
persistiu em experiências como as realizadas em “Meretrilho”, e sobre a poesia concreta, chegou a afirmar que esta “deu um
grande empurrão no meu tratamento da
palavra e muito mais consciência de seu
poder verbi/voco/visual. Mas continuei e
continuo no meu caminho, fazendo o que
posso, ousando o que faço” (FERREIRA in
MARQUES: 2004. P. 85).
Tornando-se autorreclusa, Carminha,
como era chamada por seus amigos e parentes, não publicou seus poemas em livro. Talvez pudesse ter sido a única mulher
brasileira a integrar o Movimento da Poesia
Concreta, mesmo que tardiamente e por
um período curto de sua carreira literária,
naquela época ainda em seus inícios. Mas,
como a mesma disse, não muito tempo
depois da sua aproximação com os poetas
concretos, preferiu “fugir”:
Do Haroldo, não sei o que dizer, achava-o por demais portentoso, o que me
inibia ao dobro. E do Décio, a pedido
do Augusto, cheguei a ser funcionária
(redatora em meio expediente) numa
agência de publicidade que manteve
por uns tempos, se não me engano
no mesmo bairro deles, Perdizes (São
Paulo). Lá também, vez ou outra, o
Augusto passava pra me dar um alô,
a título de incentivo. Mas eu neguei
fogo todas as vezes. Acabei logo com
isso, que representava um sofrimento
indescritível para mim, sem ganhos,
mas muitas perdas, emocionais, so-

bretudo. Agora, o Décio é o mais extrovertido, extraordinariamente acessível, alegrão: um comunicador inato.
(...) Mas o único papo (receptivo)
que tive foi sempre com o Augusto.
Entretanto foi o Décio o único dos três
quem explicitou, a respeito do que
escrevo, a sua opinião (positiva) no
mesmo trabalho que você fez a meu
respeito no Suplemento Literário (...).
Devia-lhe isso, hic et nunc, pois nunca trocamos palavras escritas, embora
dele eu também tenha recebido, au-

Carmo Ferreira acabou por tornar-se uma
das precursoras da geração de mulheres
poetas que atuou durante os anos 70 e 80
e segue atuando ainda hoje, em consonância com as ideias e o legado concreto mas
alargando-o consideravelmente, através
das páginas das revistas independentes
que sucederam Noigandres e Invenção,
entre elas Código, Artéria, Poesia em Greve
e Corpo Extranho. Uma geração composta
por poetas como Lenora de Barros, Sonia
Maria Fontanezi, Betty Leirner e Go. Mas
essa já é uma outra história.

tografada, a sua pequena obra-prima sobre Comunicação (FERREIRA in
MARQUES: 2004, p. 90)

É curiosa a referência por ela
feita a uma “pequena obra-prima sobre
Comunicação” escrita por Décio Pignatari.
Qual teria sido? Teria ela entrado em
contato com alguns dos fragmentos
sobre mulheres escritos por ele, os quais
apresentei aqui? Teria ela concordado com
seu conteúdo, reconhecendo-se neles no
final das contas? Teriam de fato alguma
importância para ela essas questões sobre
homens, mulheres e poesia? No presente
momento, não sou capaz de arriscar uma
resposta. De qualquer maneira, restou
“Meretrilho” como registro do que Maria
do Carmo poderia ter continuado a realizar fundindo sua grande percepção visual
e das estruturas da linguagem com seus
insights de caráter mais íntimo, inclusive
religiosos. Pignatari, de fato, via grande
potencial nela: “Sempre gostei de seus
poemas e fiquei esperando mais. (...) Mas
ela aparecia e desaparecia, brincando de
esconde-esconde com a poesia e com o
público. Cada palavra que ela escreve quer
dizer alguma coisa” 19. Maria do Carmo,
entretanto, preferiu (nos) escapar...
De mansinho, à mineira, não se
permitindo maiores pretensões, Maria do
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do Jornal do Brasil de 28 de abril de 1957, na qual foi publicado um pequeno poema de Yone de Sá Motta. Agradeço à colega de doutorado
Marcela Souza por ter me enviado esse material. Nela, a poeta é apresentada como “a primeira a aderir à poesia concreta”, mas ao mesmo tempo,
afirma-se que “alguns poetas concretos mais experientes não consideram
esse poema propriamente concreto”. De fato, o poema é uma tentativa
de diálogo com os postulados da poesia concreta até aquele momento,
mas a poeta demonstra não os ter de fato compreendido. Nesse sentido,
Maria do Carmo Ferreira foi muito mais bem sucedida, mesmo que com
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DRUMMOND
E DAIBERT
Ronald Polito

I. Dois convites
É notória a relação da obra plástica
de Arlindo Daibert com as narrativas, particularmente as literárias, o que pode ser
conferido em diversos trabalhos que desenvolveu e também em seus textos críticos1 e no diário que deixou.2 Apenas como
exemplos, podem-se citar algumas séries,
como Sete pecados, Prometeu, Perséfone,
Midas, além de três outras mais extensas
e ligadas a textos específicos da literatura:
Alice, Macunaíma de Andrade e Imagens
do Grande Sertão, sendo as duas últimas
as mais divulgadas e estudadas, talvez
pela importância desses textos em nossa
história literária.
Menos conhecidos são seus trabalhos em torno da obra de Carlos
Drummond de Andrade. Diferentemente
das séries anteriormente citadas, eles não
foram espontâneos, são frutos de convites
feitos ao artista. Mas o fato de figurarem
entre as poucas obras que o artista fez
por encomenda demonstra seu interesse,
manifesto no diário a certa altura: “Feliz
de poder fazer um trabalho junto com o
maior poeta vivo do Brasil. Se vaidade
matasse!” (Diário, 25.6.79, p. 42). Em
duas circunstâncias Arlindo Daibert fez de84

senhos a partir de textos de Drummond:
para um projeto desenvolvido em 1979 de
um livro de contos ilustrado e sobre um
poema para uma mostra em homenagem
ao poeta em Belo Horizonte ocorrida em
1982. São esses dois momentos que aqui
serão tratados.
II. Uma edição especial
Por intermédio de Carlos Scliar,
Rubem Braga convidou Arlindo Daibert
para um encontro e propôs a ele um trabalho com textos de Drummond. Eles se
viram pela primeira vez no apartamento
de Rubem Braga no Rio de Janeiro em 15
de junho de 1979. No Diário vem registrado nessa data:
Mostrei-lhe “Alice...” e alguns dos desenhos da Bienal. Suas observações estavam sempre ligadas às possibilidades
e às dificuldades de reprodução. Dirigi
a conversa para os projetos de edição.
Ótimos projetos. Se 1/10 for executado já será uma grande coisa! Menino
de engenho com gravuras de Portinari;
poemas de Drummond ilustrados por
[Marcelo] Grasmann, Rubem Braga
ilustrado por Darel. Enquanto conver-

sávamos pensava onde eu entrava

feliz. [...] começo a mergulhar nas fan-

naquele esquema. Meia hora depois já

tasias poéticas de Drummond. Embora

conversávamos mais tranquilamente.

não possa ter o tempo e a calma que

[...] Não sei como começou a falar da

gostaria para executar os desenhos.

impossibilidade de Otávio Araújo ilus-

Tentarei, ao menos, ser honesto ao

trar alguns pequenos textos meio fan-

espírito do texto e transpor um míni-

tásticos de Drummond. Acabei trazen-

mo da poesia. Alguns dos textos são

do alguns textos comigo e parece que

belíssimos mas de difícil “ilustração”.

entramos num acordo. Hoje de manhã

Tentarei analogias e evitarei as repre-

ligou e já me colocou em contato com

sentações lógicas e óbvias. Pelo menos

seu técnico, Jacques. Prometi alguns

em planos, pretendo algo belo e bom

desenhos para quarta-feira (!). [Diário,

de ser visto embora não abandone o

15.6.79, p. 40]

humor e o senso crítico (bastante fortes nos textos). Rubem me deu 45 e

O trecho é um tanto confuso.
Depreende-se dele que Rubem Braga desenvolvia um projeto editorial de edições
especiais ilustradas e que, no caso de
Drummond, ao menos dois volumes estavam previstos: um ilustrado por Marcelo
Grassmann e outro por Arlindo, substituindo Otávio Araújo. E é possível que, intuitivamente, Rubem Braga tenha sugerido
os contos de Drummond pela natureza em
parte fantástica deles, o mesmo campo
tão explorado por Arlindo Daibert em seus
primeiros anos de produção. O segundo
encontro não aconteceu na quarta seguinte, que seria dia 20, mas apenas no dia 25
de junho:

pediu que ilustrasse 15. Ainda não me
decidi: Tenho já uns 5 em elaboração
mas gostaria de poder ilustrar todos. Estou animado e de bom humor.
[Diário, 25.6.79, p. 41-42]

Arlindo executou rapidamente
projeto. Em 12 de julho ele registra:

o

Estamos quase no meio de julho. O
trabalho de Drummond está adiantado. Consigo manter um bom ritmo,
um desenho por dia. Mais uma semana e termino. Estive no Rio e conversei
com Rubem. Surgem problemas com
Drummond e dependemos dele para
revisar o texto. Só então se começa-

Em casa de Rubem Braga finalmente

rá a tentar vender a edição. [Diário,

conheci Jacques. Eu estava inseguro,

12.7.79, p. 44]

sem saber o que Rubem Braga acharia do desenho que havia preparado.
Inseguro também das possibilidades
de reprodução. Mostrei-lhes o desenho
e Rubem achou maravilhoso, afirmando que Drummond adoraria. Acabou
autografando um livro e me dando de
presente (Para o Arlindo com a estima
e admiração...). Jacques também deu
sua aprovação e já começamos a planejar o livro. Voltei para casa com os
textos de Drummond na bolsa e muito

Em 19 de julho outra anotação:
“Drummond está quase pronto (tenho 10
dos 15 desenhos)” (Diário, 12.7.79, p.
45), o que talvez indique sua decisão a
essa altura de não ilustrar outros textos
além de quinze. No dia 22 ele faz o último
desenho. Em quatro dias ele realiza cinco
desenhos. Em um pouco mais de um mês,
portanto, Arlindo concluiu o projeto, ao
mesmo tempo que desenvolvia outros trabalhos. Em 1o de agosto ele entregou os
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desenhos e anota que a “edição continua
indefinida por causa da revisão dos textos”
(Diário, 1.8.79, p. 49). Por fim, em 23 de
agosto lemos no Diário:
Falei com Rubem Braga. Cancelado
o livro de Drummond. Parece que
o “Poeta” está em crise e não chega a uma conclusão quanto à seleção e revisão dos textos para o livro. Provavelmente o projeto será
retomado dentro de um ano (!).
Estranhamente a notícia não me deprimiu tanto quanto eu poderia imaginar, talvez pela quantidade de projetos
em andamento e meu estado de cansaço atual. Uma coisa a menos com a
qual me preocupar. Rubem propôs utilizar um dos desenhos como capa do
Pasquim (!) Estranha compensação:
já que não se pode aproveitar o desenho para Drummond, aproveitemos
para o Pasquim! Apesar de as coisas
não terem acontecido como eu pretendia, fica o saldo positivo de ter feito
o contato e de ter conhecido Jacques.
[Diário, 23.8.79, p. 51]

Creio que nem essa publicação n’O
Pasquim aconteceu, ele não deixaria de
anotar em seu diário, como o fez quando
teve desenhos editados em periódicos. E
não se sabe o fim que teve o projeto editorial de Rubem Braga. Sua biografia mais
detalhada não registra nada sobre ele3 e
não consegui encontrar as edições previstas. Rubem Braga pensava em republicar
a edição de Menino de engenho de 1959
ilustrada por Portinari?
III. Visão geral dos desenhos
Pelos títulos dos contos escolhidos
por Arlindo, deduz-se que eles fariam parte do livro Contos plausíveis, publicado por
86

Drummond em 1981, pela José Olympio
e o Jornal do Brasil, reunindo contos que
durante vários anos ele divulgou no jornal.
Como, ao que parece, Drummond não os
havia revisto, é possível que os textos lidos por Arlindo difiram dos editados. Não
temos, também, a listagem dos 45 contos
que Arlindo pôde ler. No livro publicado,
eles são 150. A primeira edição, que saiu
em outubro de 1981, foi uma pequena tiragem com ilustrações de Irene Peixoto e
Márcia Cabral, várias a cores, em formato
especial (21 × 28 cm), com venda exclusiva por mala direta. Só em 1985 saiu o
livro em edição comercial, em formato 16
× 26 cm, com as ilustrações das mesmas
autoras em preto e branco. Ao que parece,
Drummond gostou do trabalho de Arlindo,
tendo talvez adquirido um dos desenhos,
mas também pode ter percebido que um
projeto de 150 trabalhos seria inviável
para ser desenvolvido com ele, tendo optado por uma ilustração bem mais simples
tecnicamente e, por vezes, mais direta ou
completamente livre.
O destino dos 15 desenhos é, em
parte, desconhecido, não se sabe se chegaram a ser expostos. Só é possível ter
acesso a todos porque ficaram registrados
em slides feitos pelo próprio autor. Eles
fazem parte de um extenso conjunto de
slides que esteve guardado durante muito tempo no Instituto de Artes e Design
da Universidade Federal de Juiz de Fora
(IAD/UFJF).4 Sua titulação foi deixada
pelo próprio Arlindo, o que permitiu localizar os contos, ainda que em um caso
não haja correspondência entre os títulos. E em quatro slides há menção aos
colecionadores.
Os títulos dos contos e dos desenhos
são: “A bailarina e o morcego”, “A beleza total”, “A incapacidade de ser verdadeiro”, “Alma
perdida”, “A terra do índio”, “Experiência”,
“História mal contada”, “Idílio funesto”, “No

interior da baleia”, “O casamento do século”, “Odisseia”, “Onde ninguém entra”, “Os
esquadrões” e “Subsistência”. Há um slide
intitulado “História de papagaio”, que deve
corresponder a “O papagaio premiado”, no
livro. Por acaso, no Diário Arlindo menciona
que queria fazer um desenho que não está
entre os 15: “Talvez ilustre hoje a história de
Nabucodonosor feito boi” (Diário, 30.6.1979,
p. 42), que corresponde no livro ao conto “O
rei e o feno”, em que Nabucodonosor, por
castigo de Deus, começa a comer feno e
acaba assumindo a forma de um boi. Ainda
pelas anotações do Diário, é possível saber
precisamente em que data alguns foram feitos, iniciados e planejados, o que é raro, pois
o artista deixou esse registro em poucos de
seus inúmeros trabalhos: em 27 de junho
iniciou “A incapacidade de ser verdadeiro”;
“Odisseia” foi feito em 29 de junho; em 2 de
julho anota que terminou “Os esquadrões” e
“A bailarina e o morcego”; “Alma perdida”,
o último desenho, foi feito em 22 de julho.
Não apenas datas, mas esses desenhos são
comentados por ele, bem como há outras
observações de natureza geral sobre os contos e que iluminam o encaminhamento que
deu ao projeto.
O sentido geral das imagens já foi
indicado, é o mesmo com que Arlindo sempre trabalhou: não são ilustrações, mas figurações que dialogam com os textos, ou,
em suas palavras, “analogias”, evitando
“representações lógicas e óbvias”. “Quero
manter um certo contraste nas ilustrações: lirismo, agressividade e humor”, ele
anotará (Diário, 30.6.79, p. 42). Três semanas depois, em 21 de julho, o trabalho
vem ainda mais especificado:

Também a interpretação dos textos
mudou bastante. Algumas das ilustrações são, quando muito, imagens
associadas à ideia do texto e nunca
representações literais das situações
ou

personagens

narrados.

[Diário,

21.7.79, p. 45]

O resultado final acabou lhe parecendo desigual, o que é encarado com
naturalidade. Ao fazer o último desenho,
“Alma perdida”, ele registra:
O último desenho de Drummond.
Chegou um pouco tarde demais. O
compromisso da Projecta [galeria em
que montou uma exposição] me deixa ansioso e os últimos desenhos de
Drummond foram feitos “às pressas”.
“Alma perdida” não saiu exatamente o
que pretendia. Enfim, toda produção
tem pontos altos e baixos e este acho
que é um dos baixos. Não há tempo
nem cabeça para refazê-lo. [Diário,
22.7.1979, p. 46]

Sobre os contos de Drummond,
suas primeiras impressões — “pequenos
textos meio fantásticos”, “o humor e o
senso crítico (bastante fortes nos textos)”
— também vão amadurecendo até que em
2 de julho ele anotará:
O trabalho rende e o resultado começa
a me agradar. Não sei qual será a reação do público. Acredito que muitos
ficarão um pouco chocados com minha “concepção do universo poético”
de Drummond. Não posso evitar. Levo
as insinuações e o humor (por vezes

De

repente,

acelerou-se

o

ritmo

e, quando me dei conta, o livro de

negro) às suas últimas consequências.
[Diário, 2.7.79, p. 43]

Drummond estava pronto. Os desenhos mais recentes me parecem treinamentos para trabalhos posteriores.

No mesmo dia ainda comenta: “Uma
das marcas do desenho é que, por mais
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poético ou fantástico que seja o texto, os
desenhos são sempre rigorosamente fiéis
às imagens do mundo real. Absurdo é o
deslocamento da realidade para um outro
contexto” (Diário, 2.7.79, p. 43), o que é
um modo de articular o que pensa sobre o
desenho com o que pensa sobre os textos
do poeta. Ele captou com precisão alguns
aspectos fortes nos contos: universo meio
fantástico, lirismo, agressividade e humor
negro, que ele pretende levar às últimas
consequências, como poderá ser visto
em alguns dos desenhos. Na realidade, a
combinação desses elementos acrescenta
aos contos um toque que hoje diríamos
“bizarro”, ou “gótico”, há algo de terrível e
de incômodo nas narrativas fantasiosas de
Drummond. Daí, talvez, a palavra “plausíveis” do título, cujo sentido dominante no
livro me parece ser o de algo que se pode
admitir e aceitar, mesmo que absurdo.5
Os desenhos guardam alguma diversidade e também certo contraste entre
registros (lirismo, agressividade, humor
negro), como já observado. É difícil saber
a que trabalhos ele está se referindo ao
chamá-los de “treinamentos”; talvez o único com essa característica seja “Onde ninguém entra”. Todos os demais estão num
patamar mais elevado de execução, com
alguns meticulosos como “A bailarina e o
morcego”, “A beleza total”, “A incapacidade
de ser verdadeiro”, “O casamento do século”, “Os esquadrões” e “Subsistência”, onde
o referido “contraste” pode ser mais observado. E se “Alma perdida” não ficou como
pretendia, não está entre os pontos baixos.
Por outro, lado, não há relação direta entre
apuro técnico e sintonia com os textos: por
vezes um desenho bem realizado diz menos em sua conexão com um conto do que
outro de fatura mais simples. Na impossibilidade de vê-los, aparentemente todos foram feitos apenas com grafite sobre papel
que, ao lado do bico de pena, era a outra
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técnica que o artista mais dominava. Não
há também dados sobre dimensão.
IV. Imagens plausíveis
São distintas as modalidades de associações ou analogias entre os desenhos
e os textos. Por vezes, tem-se a acentuação de um detalhe, uma passagem textual, sem que haja propriamente descrição do narrado, mas particularização do
enfoque. Por outras, é uma ideia geral do
texto que serve para um salto mais livre e
sua figuração metafórica. Em outros casos
ainda, ele procura relações mais abstratas
ou indiretas, eventualmente de decifração
mais complexa. Ao fazer os 15 desenhos,
ele tinha preferência por alguns contos,
citando dois claramente: “Amanhã espero terminar o livro e reservei para fecho
o ‘Alma perdida’ que, como ‘Odisseia’, foi
um dos textos que mais me impressionou”
(Diário, 21.7.1979, p. 45).
Comecemos então por “Odisseia”,
um dos primeiros desenhos realizados e
sobre o qual ele deixou um comentário:
Ontem ilustrei “Odisseia”. Não foi muito fácil conseguir uma forma que tivesse paralelo com a carga poética do
texto: as desgraças e a ressurreição do
amor ao terceiro dia. O amor acabou
sendo uma estátua fragmentada de
um efebo. Sobre as ruínas pousa uma
borboleta. Os olhos vazios da estátua
parecem olhá-la. Um clima nostálgico
que talvez faça muita gente pensar em
pieguice. [Diário, 30.6.79, p. 42]

Realmente, à primeira vista, é difícil
relacionar o conto de Drummond com a
imagem que Arlindo fez; ele próprio assinala a dificuldade que teve para encontrar uma forma “que tivesse paralelo” com
o texto. Entre os procedimentos listados,

esse é um caso de relações mais abstratas, indiretas, cuja interpretação não é
simples. O próprio conto mistura uma figuração do amor como inatingível e livre
com as circunstâncias históricas no país
dos anos 1970 e o símbolo de Cristo como
mártir. O amor não só foi sequestrado, encapuzado e lançado em um abismo do alto
de um morro como também foi torturado mais de uma vez, “aplicaram-lhe choques elétricos, arrancaram-lhe as unhas,
os dedos”. Mas o amor sorria diante de
tudo, “era como se não fosse com ele!”.
Por fim, o amor é “quebrado em mil partículas, e ninguém pôde ver as partículas”.
Enterrado “no fim do mundo”, que se situa além da memória, ninguém sabia onde
estava, mas “todos falavam nele, o amor
virou um sonho, uma constelação, uma
rima, e todos falavam nele, e ressuscitou
ao terceiro dia”.6

“Odisseia”, grafite sobre papel, 31 jun. 1979.

Mesmo com toda a crueldade do texto, com esse amor/perseguido/Cristo, o registro dominante, com a perpetuidade pela
ressurreição, é lírico e foi ele que orientou o
desenho de Arlindo. A rigor, não é fácil pensar uma imagem para o texto, ela poderia
se perder em algum aspecto particular dele,
representar uma das cenas, o que seria funcional, mas empobrecedor. Assim, do texto
ele reteve, de qualquer modo, um de seus
traços, as “partículas” em que o amor é quebrado, elemento cuja representação é vaga,
mas que tem a qualidade de servir como síntese do expresso. Seu paralelismo na imagem é a “estátua fragmentada de um efebo”.
A escolha de um “efebo”, “aquele que
atinge a idade da puberdade” (Houaiss), sinaliza o despertar do amor. Um Cupido não
traria o mesmo significado. Os cabelos do
efebo lembram o Efebo louro, do Museu da
Acrópole de Atenas, que talvez Arlindo conhecesse de reprodução, bem como certa impassibilidade fisionômica, análoga ao
alheamento do amor do conto e a mesma
que podemos ver no Efebo de Crítio, do mesmo museu, que também não tinha braços e
que igualmente Arlindo pode ter conhecido.
De qualquer modo, isso não importa muito, mas sim a certeza de que ele recorreu à
iconografia grega clássica para realizar seu
trabalho. E no desenho de Arlindo o movimento da estátua é maior do que nos efebos
citados, ampliando exatamente a questão
central dessas estátuas, que é a superação
do imobilismo e do esquematismo de Kouros
para a realização de uma obra viva em que
se manifesta uma vontade mais individual
no corpo em movimento. O efebo é a glorificação desse momento de introspecção
e autoconhecimento do amor. Se os olhos
vazios da estátua parecem olhar a borboleta, como anota Arlindo, seu mutismo facial
sugere mais um olhar para dentro de si, tal
como nas estátuas citadas. E esse amor quebrado expõe impudicamente suas entranhas
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“Onde ninguém entra”, grafite sobre papel, 1979.

“naturalizando-o”, como se a lógica de
governantes e governados fosse inexorável, como parece ocorrer na natureza. É
o único trabalho da série que me parece
mais esquemático, simples, ainda que seu
efeito seja forte em relação ao conto. E,
diferentemente do anterior, sua conexão é
direta, a ordem e posições em um formigueiro são tão imutáveis quanto as de um
reino. A dimensão terrível dessas circunstâncias no desenho é apresentada pelo labirinto do qual podemos escapar, mas isso
seria inútil porque temos de viver nele.
O terceiro desenho cuja relação é também um pouco indireta refere-se ao conto
“Os esquadrões”, mas é menos indireta que
nos anteriores. Nesse conto de Drummond
vemos a disputa sanguinária entre dois esquadrões pelo domínio da cidade, o que tinha como logotipo o escorpião e o outro que
usava na lapela a palavra Justice, produzindo
dezenas de “massacrados”: “toda a periferia
urbana ficou juncada de corpos”. Um grupo
de marcados para morrer se organiza como
terceiro esquadrão, cujo símbolo era o lobisomem. O resultado é a união dos três, constituindo “hoje uma forma invencível, disposta
a acabar com todos os inocentes da cidade”.8
O ponto forte do texto é esse “hoje”, que
propõe repentinamente ao nosso alcance a
situação terrível.

O conto é uma narrativa em primeira pessoa que trata da casa do rei e de
sua inacessibilidade para os súditos. Como
nunca ele é visto, suspeitam que ele não
exista. O guarda tenta esclarecer o narrador, o rei “não é propriamente uma pessoa física, mas uma instituição”. Isto não
o convence; seu filho de oito anos imagina que foi o rei um desconhecido que
tentou entrar na casa, tendo sido impedido.7 Há qualquer coisa de O castelo, de
Kafka, nesse lugar inalcançável, a posição
do poder. Arlindo transpôs esse raciocínio

“Os esquadrões”, grafite sobre papel, 2 jul. 1979.

de ferro, as quais ainda explicitam o que seria reunificar seu gesto; sua postura parece
olhar a borboleta, símbolo da transformação,
da renovação da natureza, da ressurreição.
Outro desenho que também opera
por transfiguração mais radical do conto é
“Onde ninguém entra”.
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Arlindo menciona o desenho brevemente no Diário, mas o comentário é precioso: “Terminei ‘Esquadrões’ (uma nova
versão da ‘Ira’)” (Diário, 2.7.79, p. 43).
Ele está se referindo ao desenho “Ira”, que
também figura um cão, pertencente à série “Sete pecados”, de 1977. Um elemento
de sua própria produção, e anterior, passa
a pertencer ao campo de sentidos.
Há, no desenho, elementos de ligação direta com o texto: a palavra Justice
e o rabo do escorpião, desenhados na aba
do capacete. Mas são elementos acessórios, o centro é ocupado pelo cão ou lobo,
que retoma o lobisomem. E ainda com
tantas referências explícitas, o sentido
continua um tanto indireto. É só pelo entendimento da matilha como uma unidade
indissolúvel, em que nenhum membro trai

o outro, que o desenho pode ser uma figura da ferocidade, na abertura da boca,
nos dentes e na transparência dos olhos,
simbolizando o poder de destruição dos
esquadrões. Aqui, “o homem é o lobo do
próprio homem”.
Tentando uma organização provisória, pode-se então observar que é a natureza simbólica mais ou menos explícita
que permite aproximar esses três trabalhos. Em outros, o que vemos é uma relação mais direta com uma passagem ou
um detalhe textual. Como no refinado desenho “A incapacidade de ser verdadeiro”.
O conto fala do menino Paulo, que
tinha fama de mentiroso. Cada dia ele
chegava em casa com uma história mais
absurda que a outra, até que chegou contando que todas as borboletas da Terra

“A incapacidade de ser verdadeiro, grafite sobre papel, 1979.
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“passaram pela chácara de Siá Elpídia e
queriam formar um tapete voador para
transportá-lo ao sétimo céu”, momento
em que sua mãe decide procurar um médico. Mas o diagnóstico é surpreendente:
“— Não há nada a fazer, Dona Coló. Esse
menino é mesmo um caso de poesia”.9
No Diário, Arlindo anota:
O mais engraçado é que enquanto andava por cartórios e repartições públicas pensava nos textos de
Drummond. Voltei para casa e comecei o trabalho no “A incapacidade de
ser verdadeiro”: uma trama complexa
de borboletas que se unem como um
caleidoscópio ou a padronagem de um
tapete persa. [Diário, 27.6.79, p. 42]

É imediato identificar a passagem
textual que ele escolheu, o momento mais
delirante das criações líricas do menino.
Bem como o desvio que toma para transmitir o sentido geral. Seu desenho, o único
da série que preenche toda a folha de papel e a ultrapassa, é “como” um caleidoscópio ou a padronagem de um tapete persa. Ele se estende ao infinito, em círculos
cada vez maiores. É uma mandala, forma
constante em Arlindo, que vai desde a série
“Mandalas”, feita entre 1974 e 1977, a alguns dos desenhos e gravuras de “Imagens
do Grande Sertão”, que cobrem os anos
1980 até 1993. Mas sua diferença é que ela
existe em expansão e nisso está o sentido
visado, o da natureza em crescendo da voz
lírica, que harmoniza todas as espécies.
O desenho “Experiência” igualmente
se baseia em um detalhe do conto homônimo, que é, digamos, o ponto nevrálgico
de articulação de seu significado. A história é macabra e insólita: um arcipreste que
teme a Deus e desconsidera totalmente a
possibilidade da existência do Diabo um
dia é atropelado por uma garota que pas92

sava numa bicicleta e fica três meses no
hospital. Quando vai receber alta, é visitado por uma mulher de olhos “gateados”
que lhe diz: “— Daqui por diante o senhor
pode continuar duvidando da existência
dele, mas já tem motivo para acreditar
pelo menos na existência da mulher dele”.
É claro que o arcipreste “nunca mais foi o
mesmo. Claudicava da perna esquerda, e
fazia coisas sem sentido”.10 Triste fim de
um manco servo secundário.
Foi escolhida a palavra “gateado”
para encontrar alguma equivalência entre
uma imagem e o sentido e a atmosfera do
texto. Ele a localizou no gato como símbolo do demônio e, ao esboçar sua estrutura
óssea e dentária, conseguiu uma forma de
tradução do terror que a história contém.
É importante notar, ainda, que esse não é
o único trabalho de Arlindo que expõe a
estrutura óssea sob a imagem, como veremos mais adiante. A escolha do ângulo,
a proximidade em relação ao observador
e, principalmente, a incompletude da imagem traduzem sua aparição súbita, ameaçadora, misteriosa e mesmo feminina, de
olhar hipnótico. Permitindo até supor que
esse felino representa o gato de uma bruxa, esposa do Diabo.

“Experiência”, grafite sobre papel, 1979.

O
desenho
para
o
conto
“Subsistência” também o paralisa em um
instante crucial, e isso de forma engenhosa. Não apenas pelo ângulo inusitado
com que a cena é captada, com o singular
domínio de anatomia do artista, patente
em tantos de seus desenhos. Mas vamos
ao conto. Ele é sobre um rapaz cujo trabalho era alimentar pombos e o que ganhava não dava para sobreviver. Ele então
se transformou em um pombo e começou
a disputar a comida com os outros pombos. Quando eles perceberam que ele
comia mais do que cinquenta pombos,
“Começaram a bicá-lo furiosamente, obrigando-o a fugir”. Escondida num terreno
baldio, “a feia ave desajeitada” tenta encontrar no caderno de profissões legalizadas uma que a coloque “ao abrigo dos animais e dos homens”.11 O desenho elege o
instante anterior ao ataque, uma escolha
acertada para sugerir a violência que rege
as relações em geral.

“Subsistência”, grafite sobre papel, 1979.

“Alma perdida”, grafite sobre papel, 22 jul. 1979.

“Alma perdida” utiliza o mesmo procedimento, ao fixar um instante temporal
específico do conto, igualmente decisivo como os anteriores, pois nele se concentra o ponto máximo do drama. Com
suave ironia, o texto relata a história de
Sigefredo, que havia perdido sua alma.
Pessoas o procuraram com pacotes de almas, mas nenhuma era a dele. Já tinha
se acostumado a viver sem alma quando,
uma noite, encontrou-a, aparentemente
empobrecida, na porta de um bar. Pensou
em recolhê-la, mas desistiu. A alma também não se interessou em voltar para ele,
tendo aprendido a viver sozinha. Assim,
“Sigefredo passou por sua alma sem cumprimentá-la”12 e entrou no bar. Ao sair, viu
que ela tinha criado asas e voado para a
Zona Norte.
Como dito, Arlindo tinha especial
predileção por esse conto, sendo o único
cuja interpretação ele registra por escrito, indicando o que mais ou menos planejava fazer ou o que pensava sobre a
narrativa. Um dia antes de sua execução
ele anota:
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Não sei ainda o que será. Só sei que
o título dá margem a inúmeras imagens líricas e nostálgicas que muito
se ligam a situações e emoções que
têm me acompanhado nesses últimos
anos. Talvez (como o personagem do
texto) reencontre minha alma numa
mesa de botequim. Talvez eu não a
compreenda e ela voe para outro lugar. Talvez isso já tenha acontecido.
Talvez Édipo já tenha se defrontado
com a Esfinge e não a tenha reconhecido. [Diário, 21.7.79, p. 45-46]

No dia seguinte, pronto o desenho, Arlindo manifestou sua insatisfação
com o resultado. No entanto, o desenho
me parece bem adequado ao conto. Ele
fixa o momento em que os dois se cruzam, alheios um ao outro, em recíproca
indiferença. Mas o principal contraste é a
mudança de sexo e de idade do persona-

“A beleza total”, grafite sobre papel, 1979.
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gem, esse homem de classe média, algo
envelhecido, careca, e com ar burocrático,
pesado, sisudo, cuja alma é uma menina delicada, leve, com seu vestido florido combinando com o buquê nas mãos,
vaporosa e fantasmática.13 Ainda que sem
asas, ela parece flutuar. Entre a concretude da imagem do homem e a sugestão
da imagem da menina, a decadência da
matéria e a infância do espírito.
Os outros sete desenhos adotam
um procedimento diverso dos dois grupos até aqui observados. Neles, uma
ideia geral sobre o texto orienta uma figuração em parte mais livre, por vezes
com elementos simbólicos na composição
da imagem. Talvez o menos interessante desses sete seja “A beleza total”. Não
pelo desenho, muito elaborado, particularmente pelos alfinetes e suas sombras,
o leve entumescido em volta dos pontos onde foram fincados e o sangue que
escorre, mas pela relação vaga com o
conto. Ele narra a história de Gertrudes,
mulher que o Senado proibiu de transitar
pelas ruas, por causa dos tumultos e de
um enorme engarrafamento provocados
por sua beleza. Aprisionada em um salão, lá morre, mas sua beleza “saiu do
corpo e ficou pairando, imortal” no “salão
fechado a sete chaves”.14 Arlindo optou
por praticamente figurar uma “melindrosa” como as dos anos 1920-1930, no
caso, especificamente Marlene Dietrich
em uma das cenas de O anjo azul, filme de 1930, de olhar fatal, num coração trincado e contornado com pequenos
corações, encimado pela flâmula com a
legenda “ODI ET AMO”, o que contrasta
com a atualidade prevista no conto, com
o monstruoso engarrafamento de trânsito. O verso de Catulo, “Odi et amo” (eu
te odeio e te amo), pertence a um poema
que dedicou a sua amante Lesbia. Arlindo
tinha predileção pelos poemas de Catulo

dedicados a Lesbia, ele cita outro deles
em carta para Neysa Campos (arquivo
particular). No contexto da ilustração, o
verso citado traduz claramente a ambiguidade dos sentimentos masculinos pela
mulher. Além disso, o suplício do coração
com tantos alfinetes se aproxima do sofrimento de Gertrudes.
Um desenho dos mais elaborados
entre todos e surpreendente em sua relação com o conto respectivo é “A bailarina e
o morcego”, também comentado no diário:
Desenho estranho, mórbido: um esqueleto de morcego que, ao invés de
membranas, tem rendas nas asas. No
lugar da cabeça, uma cabeça de boneca sem o olho direito. O texto fala
de uma bailarina que “se debilita” alimentando um morcego e sonha com
o brilhante desempenho em Giselle.
Talvez eu tenha sido um tanto cruel

em associar esse mundo delicado de
diáfanas “wilis”, bonecas e rendas
com esqueletos de morcegos. Sonho
× realidade. Poesia e real. [Diário,
2.7.79, p. 43]

O conto tem a mesma atmosfera
do desenho, mórbida, estranha. Narra a
história de um morcego que voa na rua
Montenegro, no Rio de Janeiro, penetra
no quarto das moças e chupa-lhes o sangue, voltando particularmente ao quarto
de Hercícia Fontamara, bailarina do Teatro
Municipal. Ela se habitua às visitas, supõe
mesmo ter melhorado sua flexibilidade
depois delas e que nunca até então havia
dançado tão bem.15 O desenho demonstra a mesma habilidade anatômica já indicada, aqui com ossos que lembram, por
exemplo, a série “Ofício das trevas”, de
1977. E principalmente se detém na metamorfose da bailarina em morcego.

“A bailarina e o morcego”, grafite sobre papel, 2 jul. 1979.
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“História mal contada”, grafite sobre papel, 1979.

Metamorfoses encantavam Arlindo
em seus primeiros anos de produção. Ele
tinha inclusive o projeto, diversas vezes
anotado no diário e nunca cumprido, de
ilustrar as Metamorfoses de Ovídio. Mas
mesmo em “Imagens do Grande Sertão”
ainda persistem processos metamórficos.
Em outro desenho podemos ver como isso
também ocorre. Trata-se da imagem que
fez para o conto “História mal contada”.
Nele a história de Chapeuzinho Vermelho
passa por uma reelaboração drástica, pois
sempre lhe pareceu “mal contada”, no
sentido de falseada, que esconde alguma
coisa. Chapeuzinho e o lobo acabam se
casando e ela se transforma numa “loba
perfeita, que há tempos ainda uivava à
noite, nas cercanias de Macaé”.16 Sobre
esse conto Arlindo anotou: “Tento ‘mudar o registro’ e pensar numa ilustração
para Chapeuzinho Vermelho que acaba
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se transformando numa autêntica loba
que uiva nas cercanias de Macaé” (Diário,
15.6.79, p. 40). Provavelmente, ele a desenhou nos dias seguintes. O que ficou,
no final, foi a “autêntica loba”, menininha
a um só tempo ingênua e perversa nesse
jogo pedófilo, as cercanias de Macaé não
foram representadas.
Outro desenho desse grupo é o que
ele fez para o conto “No interior da baleia”, cuja percepção inicial não o conecta
diretamente ao texto. Mas refletindo um
pouco mais percebe-se que a escolha foi
muito acertada e aguda. O conto narra o
tema bíblico de Jonas e a baleia. Um pobre
pescador pretende matar uma baleia para
comer sua carne ao longo de muito tempo.
A baleia então lhe faz uma contraproposta: ela come o pescador enquanto ele, em
seu interior, passa a comê-la. Lá dentro,
ele encontra outros seres vivos, homens
e peixes que queriam se libertar. Ele se
une ao grupo, mas é devorado pelos que
se declaravam sem forças para tomar uma
atitude contra a baleia e acharam prudente
eliminá-lo “para que melhor enfrentassem
a situação”.17 Como se vê, a solução do
conto contraria a narrativa bíblica tomando a direção oposta. É muito útil a respeito
desse mito a leitura de um texto de Nise
da Silveira.18 No conto, a vitória cabe ao
inconsciente (baleia, mãe); o herói (consciência) é destruído. “O mito do herói com
todas as suas façanhas refere-se não só
à conquista da consciência em busca do
próprio caminho para cada indivíduo, mas
igualmente a subidas de nível da consciência coletiva de grupos humanos”.19
Nada disso ocorre no conto. A imagem de
Arlindo é tão inquietante quanto essa subversão do périplo típico. Ele preferiu flagrar os habitantes do interior da baleia de
ossatura à mostra completamente calmos,
cuidando de seus afazeres, mergulhados
em sua inconsciência.

“No interior da baleia”, grafite sobre papel, 1979.

Em “Idílio funesto”, um dos mais bizarros contos do livro, semelhante a uma
fábula ou uma prosopopeia, relata-se a
história de Gregório, cuja maior tristeza
era não entender a língua dos sapos. Se
a compreendesse, “seria o mais afortunado dos amantes”. Um sapo se sensibilizou
com a situação e passou a lhe dar aulas
intensivas, mas o aluno apenas aprendeu
a coaxar. Renunciando ao convívio humano, vai viver na beira de um brejo. “Numa
noite de luar, uma rã escutou sua algaravia, apaixonou-se por ele e foram morar

“Idílio funesto”, grafite sobre papel, 1979.

juntos”. Indignados, os sapos o mataram.
A rã admitiu seu equívoco “em se deixar
seduzir por erros de linguagem: imaginara
estar ouvindo um português mavioso”.20
Esse cômico jogo de inversões e de desentendidos, de final cruel, é lido por Arlindo
a partir de seu fulcro: o desejo de realização sexual, manifesto na cópula do animal
símbolo da fertilidade.
Há, ainda, a imagem para o conto
“A terra do índio”. A escolha não me parece casual, ela se articula com os interesses de Arlindo, que alguns anos antes,
em 1976, desenhou a série “Prahó” sobre
uma comunidade indígena imaginária. O
conto narra um índio esperando visitantes,
já que era a Semana da Índio. Mas quem
chegou foi um homem “convidando-o a
mudar-se com presteza”. A terra seria reflorestada e ele tinha a documentação que
lhe conferia o direito. O índio diz ao homem que não tinha para onde ir. O homem
sugere que ele vá trabalhar na construção
do metrô do Rio. A longo prazo, poderia
ser construída uma reserva indígena em
Jacarepaguá, a Indiamares, onde sua vida
estaria garantida. Ali ele não poderia ficar:
“Aquela terra tinha dono, com papel passado. Fim”.
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“A terra do índio”, grafite sobre papel, 1979.

O desenho, sem a leitura do conto,
teria naturalmente outro sentido. Com o
conto lido, fica evidente o tom irônico que a
imagem assume. Diante de uma monstruosa trajetória de séculos de dizimação, o jovem índio sorri amigavelmente, um modo
até cruel de acentuar o encontro catastrófico dos europeus com os habitantes da
América. E o detalhe da logomarca tatuada
em suas bochechas, semelhante a uma das
logomarcas do metrô do Rio de Janeiro,
completa a ironia, revelando sua etapa
atual de aculturação. A logomarca parece
conter as letras ST ou SD, de difícil decifração. Ela, no entanto, nos leva a pensar
nas marcas feitas em animais e escravos
para sua identificação ou, ainda, para sua
comercialização como imagem publicitária.
O penúltimo desenho representa o
conto “O papagaio premiado”, que Arlindo
intitulou “História de papagaio”. Não há dúvida de que se trata do conto indicado em
função de seu conteúdo e dos detalhes da
imagem. Vejamos. O conto aborda as peripécias da vida do papagaio Crisóstomo,
poliglota vencedor do I Concurso Nacional
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de Papagaios. Frequentador de congressos
de linguística, era um completo sucesso.
Novamente, há algum eco de Kafka, com
seu conhecido “Relatório para uma academia”. Empolgado, o papagaio decidiu entrar
na vida política e fundar um novo partido.
Mas o “que sabia em línguas faltava-lhe em
arte política”. Acabou renunciando ao mandato e recolheu-se em um asilo. “Nunca
mais falou, a não ser para pedir desculpas.”21
O desenho sinaliza o papagaio falante com algumas linhas pautadas de um suposto caderno de caligrafia ou de ditado, em
que está um papagaio pousado, com duas
frases aliterantes como recurso mnemônico para sua didática fixação; afinal, ele frequentava a academia. Simultaneamente,
desenha com realismo o esquema ósseo da
cabeça de um papagaio como a procurar o
lugar enigmático de sua conformação que
lhe faculta a habilidade da fala. Mas há sobretudo uma relação mais sutil e determinante entre o conto e a imagem: o vaticínio
em vão do papagaio, é ele que se articula
com a ineficácia de seu projeto “político”,
metaforizada no esqueleto de quem “nunca
mais falou, a não ser para pedir desculpas”.

“História de papagaio”, grafite sobre papel, 1979.

Afinal, o último desenho, que está
entre os melhores, refere-se ao conto
“O casamento do século”, um texto macabro do livro. Relata o casamento de
Diogo Nunes Alcaçova com Antonieta
Malacoda, em 1499, e que foi considerado o casamento do século pelo fausto
das comemorações. Além disso, um vaticínio dava a Diogo a primazia da descoberta de um novo continente. Em 1500
eles partem com sua esquadra, cruzam
com a de Pedro Álvares Cabral, que sugere a Diogo desistir pois havia sido vaticinado que ele, Cabral, descobriria o
novo continente. Antonieta “insuflou” o
marido a duelar com Cabral e o marido
morreu. A viúva continuou vagando pelo
Atlântico e os tripulantes amotinados
tentaram matá-la. “Todos sucumbiram
a seu estranho poder, e as naus naufragaram em chamas. Antonieta, ilesa,
voou pelos ares como uma grande ave
negra.” Um sábio veneziano atestou que
ela era “a encarnação do demônio-guia
Malacoda”, citado por Dante no “Inferno”
da Divina comédia. “O casamento do século passou a ser chamado a tragédia
do século.”22
A imagem se reporta às pinturas do
século XVI, com uma nobre vestida com
trajes característicos. Não apenas o chapéu como o vestido são os que estavam
na “moda” na corte de Henrique VIII.
Especificamente, Arlindo se utilizou de
uma pintura, o Portrait of Jane Seymour,
terceira esposa de Henrique XIII, atribuído a Hans Holbein, o Jovem. Contudo, a
razão específica da escolha é obscura,
para além do fato da contemporaneidade
da imagem e do relato passado em torno
de 1500. Jane Seymour não se envolveu
na vida política da época e morreu jovem,
logo após o parto do futuro rei Eduardo
VI. Talvez o que tenha atraído Arlindo na
biografia da rainha tenha sido o fato de

ela ser séria, apegada a formalidades e
sem amizades masculinas. Mantinha pouca vida social e era contrária a vestimentas e modos espalhafatosos. Alguns elementos da pintura são eliminados, como
o colar, os detalhes do chapéu, os anéis e
o bordado com a cruz no centro do peito,
tornando a representação mais austera.
Note-se, ainda, que nesse mesmo ano de
1979 o artista desenvolvia séries como
“Retrato do artista” e “Olympia”, baseadas em quadros clássicos, num projeto de
crítica à pintura via desenho. Mas o que
evidentemente chama atenção na imagem são o olho vazio, os ossos da mandíbula e das mãos e a aranha no peito
no lugar da cruz. Apenas nesta série para
Drummond, esse é o quinto trabalho em
que estruturas de esqueleto são evidenciadas, uma recorrência que parece demandar mais atenção.
É oportuno então lembrar nesse contexto outro desenho do autor, o mais assemelhado de certo modo a “O casamento
do século”, em que reproduz a Mona Lisa
em grafite duas vezes; e na reprodução
da esquerda, sob o talvez sorriso, revela
a arcada dentária, como se sua contratura
pudesse esclarecer o real sentido da fisionomia. Algo ocorre de semelhante em “O
casamento do século”. A impassibilidade
dos lábios não pode ocultar a real intenção
de seu interior.
Nise da Silveira, abordando os psicóticos, ao comentar um desenho de
Octávio, no qual um homem é desenhado
de perfil, incluindo sua arcada dentária,
observa: “As partes moles que revestem
os maxilares estão ausentes, deixando a
descoberto fortes dentes, inclusive todos
os queixais. É como se tivesse sido dissecada a máscara que recobre a fera existente no homem”.23 Assim podemos agora ver
de outro modo as imagens “Experiência” e
“No interior da baleia”.
99

“O casamento do século”, grafite sobre papel, 1979.24

Ainda outros trabalhos de Arlindo
operam com o mesmo procedimento,
desvelar os ossos do interior dos corpos,
esclarecendo suas intenções. Mais uma
recorrência nessa série são os olhos vazios, cegos ou inexistentes: “A bailarina
e o morcego”, “História de papagaio” e
“Odisseia”. Em “O casamento do século”,
não se trata propriamente de um olho vazio ou inexistente, mas de um olho cego e
“dissecado”: podemos vê-lo em sua profundidade em relação à superfície do rosto porque foi retirada uma boa região da
parte carnosa que o contorna. Ele também
sugere ter sido velado. Outro detalhe insólito é o único dedo completo das mãos,
que preserva a unha pintada.
No peito a nobre cortesã abriga
uma aranha, símbolo do poder feminino,
senhora e tecelã do destino, um dos poderes das bruxas, capazes também de sair
voando “como uma grande ave negra”.
Especificamente no desenho, a aranha é
uma viúva-negra, arquétipo da fêmea assassina e autossuficiente. Antonieta “insu-

Sem título, crayon sobre papel, 60 × 40 cm, 1980. Coleção particular
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flou” seu marido ao duelo, controlando-o e
levando-o à morte. No campo da psicanálise, a aranha, nos sonhos, é um “símbolo
da mãe; mas da mãe fálica, da qual se tem
medo”, que ameaça com a castração.25 A
imagem terrífica de Antonieta, com seus
ossos, o olho cego e a aranha, permite então pensar numa correspondência possível
com a personagem do conto.
Há mais elementos que podem ser
interligados ou organizados entre os desenhos da série. É necessário observar o
peso do uso de símbolos em diversos deles, as citações da tradição da arte, as escolhas por histórias líricas, bizarras, cheias
de humor negro e violentas, a diversidade
de formulações, com obras mais realistas, outras fantásticas, outras de natureza
mais simbólica ou alegórica, traços que se
harmonizam com os interesses gerais do
artista e seus trabalhos. Particularmente
sobre o emprego de símbolos nos desenhos, o mais importante é delimitar o
sentido em que estão sendo usados, pois
eles, em abstrato, podem ser ambíguos e
mesmo comportar significados diametralmente opostos. Neste texto, o que tentei
foi organizar o conjunto de 15 desenhos a
partir de uma tipologia tríplice: os três primeiros desenhos guardam relações mais
abstratas com seus respectivos contos; os
nove desenhos seguinte se estruturam a
partir de sua relação com algum detalhe
ou alguma passagem textual bem delimitada; os três últimos são mais livres na
figuração dos contos a que se referem.
Em tudo o que fez no território das
imagens em relação com a literatura, o
marcante é a distância de uma ilustração
anódina, arbitrária ou apoiada superficialmente no texto. A distância da própria ideia
de ilustração, que Arlindo propositadamente
põe entre aspas na anotação do Diário de
25 de junho de 1979, citada anteriormente. Há uma orientação em seus projetos,

que solicita a interpretação da dimensão
conceitual subjacente em suas figurações, o
que pressupõe definir, descrever e analisar a
natureza das articulações entre perspectivas
e detalhes dos textos e das imagens. Esse é
um modo de esclarecer sua formulação do
desenho “como método de raciocínio e como
instrumento de análise” (Diário, 25.4.1980,
p. 62), o que insistentemente repisa como
um mantra. Aqui se fez apenas uma primeira aproximação dos materiais.
V. O rapto de Ganimedes
Essa não foi a única vez que o trabalho de Arlindo Daibert se ligou à obra
de Carlos Drummond de Andrade, como já
dito. Três anos depois, no final de 1982,
ele é convidado a participar de uma mostra em homenagem ao poeta, intitulada “Interpretação de Drummond”, com
curadoria de Márcio Sampaio e montada
no Palácio das Artes, em Belo Horizonte
(MG),26 que reuniu artistas como Roberto
Vieira, Marcos Coelho Benjamin, Eliana
Rangel, Sara Ávila, Marco Túlio Resende
e Ana Amélia. No Diário ele dá notícia disso meio que abruptamente e sem maiores
detalhes sobre o convite na primeira vez
em que menciona a intenção de ilustrar
um poema de Drummond:
No meio do caos procuro me concentrar e fazer o desenho para a mostra em homenagem a Drummond.
Penso ilustrar “Rapto”, um belo poema — mineiramente sutil — sobre um
Ganimedes e de como a “natureza
ambígua e reticente tece outra forma
de amar no acerbo amor”. [Diário,
4.10.82, p. 93]27

Seis dias depois, ele faz uma anotação mais longa, bastante crítica sobre o
que usualmente se pensa como homena101

gem ao poeta e clara quanto à orientação
que implementou ao trabalho:

Palácio das Artes, em e-mail que me enviou em 2 de dezembro de 2016 descreve
o trabalho de Arlindo:

Quando tudo estava resolvido para
escrever a Marcio Sampaio desistindo

O trabalho exposto no Palácio das

de participar da “Mostra Drummond”

Artes era mesmo sobre o poema

fui tomado de ansiedade e num ata-

Rapto, e acho até que o Arlindo o con-

que nervoso a dois pedaços de papel

siderou como título da trabalho.

“cometi” a ilustração para “Rapto”.
Não sei qual será a reação do público,

Era bem parecido — na sua forma e

mas creio que causará uma certa po-

aparência — com o Ganimedes [o de-

lêmica. Não é nenhuma obra de arte

senho seguinte neste texto, o qual eu

e sim um desenho ansioso e... “mal

havia enviado para Mário Azevedo];

feito”, se quiserem. Também o poe-

com aquele grafite suave e preciso e

ma de Drummond é pouco conhecido

a imagem centrada em um espaço de

e meu desenho é quase obscuro em

papel branco generoso ao redor.

suas alusões: dois homens trepando
e a ampliação de um pênis (nomen-

A folha de papel era quadrada, com

clatura técnica!). Vamos ver o que

mais ou menos entre 25 × 25 e 30

os mineiros pensam. Me chamarão

× 30 cm de tamanho; a obra estava

de iconoclasta e rebelde, afinal fui o

emoldurada com discrição (com um

único desenhista mineiro a não dese-

filete de alumínio ou madeira clara e

nhar montanhas e de São Drummond

crua...), rodeada por um passe-par-

escolho mostrar o sexo. Nada da ico-

tout branco também.

nografia tradicional do poeta: óculos,
bois e calmas e pensativas montanhas

Porém, só me lembro da imagem das

mineiras. Um sexo, vivo. Latejando. É

pernas entrecruzadas, com o pau de

a ilustração perfeita de meu momento

uma figura começando a penetrar o cu

atual: um ser humano latejando. Vivo.

da outra; não me recordo da tal am-

[Diário, 10.10.82, p. 93]

pliação do pênis. Ele pode ter “pensado” o trabalho assim e recuado na

E não volta mais a escrever sobre
a exposição. Não encontrei o slide desse
trabalho e nem tenho informações sobre
seu paradeiro. No Palácio das Artes, em
Belo Horizonte, não localizei documentação sobre a mostra em seus arquivos de
cartazes, livros de registro de exposições
e na hemeroteca. Em contato com Mário
Sampaio, curador da exposição, ele informou-me que não houve um catálogo
específico, apenas um folder com toda a
programação, que também incluía um espetáculo audiovisual, dança e concerto.
Mário Azevedo, que à época estagiava no
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hora de expor a dupla; tb pode ter
rolado uma espécie de censura... dele
ou da circunstância, sei lá.

É preciso anotar que Arlindo já havia se interessado alguns anos antes pelo
mito de Ganimedes, fazendo em 1977
um desenho que se aproxima de outros
trabalhos homoeróticos seus do mesmo
período. Ele figura a metade inferior do
corpo de um Ganimedes em ascensão,
talvez por estar sendo puxado considerando a posição do pé, sumindo entre as
nuvens, de forte realismo nos detalhes,

se ampliado. Exposto e oculto, sensual e
contido ao mesmo tempo, “sutil”, afinal,
como ele corretamente supõe seja o poema de Drummond.28

tamento, ao representar de forma radical
a formulação afirmativa do poeta. Disposto
ao lado de possíveis “bois, óculos e calmas
e pensativas montanhas mineiras”, seu trabalho deve ter sido chocante.

“Ganimedes”, grafite sobre papel, 1977.

Em cinco anos, muita coisa mudou
e ele se permitiu ser direto, explícito na
mostra de Belo Horizonte. Menos pautado
que no projeto anterior com os contos, ele
pôde escolher o que quisesse, no caso, um
poema que poucos comentavam à época, o
único em que Drummond trata do amor homoerótico, ainda que já estivesse publicado
há décadas, no livro Claro enigma, em 1951.
É necessário também ressaltar que esse
poema foi divulgado anteriormente em um
periódico e seu título era “Ganimedes”, o
que intensificava ou delimitava mais diretamente seu sentido. Possivelmente, Arlindo
Daibert não sabia desse fato. Mas não só a
escolha é imprevista como também o tra103
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O DESVIO PRIMORDIAL:
O ACASO INCORPORADO
NA MÁQUINA DO MUNDO
Raquel Campos

A máquina do mundo tem, mais do
que nunca, que ser repensada. Nosso futuro incerto impõe questões essenciais à
vida e ao seu funcionamento. Haroldo de
Campos, em A máquina do mundo repensada (2000), se propôs a procurar respostas para tais questões, mantendo vivo um
diálogo com Dante, Camões e Drummond,
em suas tentativas poéticas anteriores de
retratar e decifrar a máquina. O livro de
Haroldo foi publicado há vinte anos e muito se passou neste início de século. Uma
destruição contínua de direitos, de garantias, do meio ambiente parece-nos levar
ao temido Big Crunch – o Grande Colapso
– que, na teoria, seria uma contração absoluta do universo e, na prática, parece
ser gerado muito mais por causas humanas do que cosmológicas.
Haroldo de Campos consegue unir,
em seu poema, arte e ciência, poesia e física, vida e morte, entrelaçando-as numa
rede analógica de significados múltiplos e
interconectados. Uma existe no espaço da
outra e as fronteiras se tornam incertas e
instáveis. A obra é dividida em três cantos
– como nas três partes da Comédia dantesca – e sua estrutura também é influen105

ciada por Dante, através do uso da terza rima, contrastando abertamente com
a atualidade do conhecimento científico
apresentado no texto.
A importância do pensamento científico para Haroldo ganha bastante destaque no livro e é possível observar seu
amplo conhecimento acerca de diversos
temas, todos emaranhados nos fios labirínticos de sua escritura barroquizante.
A disputa entre ciência e religião aparece
nos dois primeiros cantos como as duas
etapas de uma agnose “indecidível”, que
transita entre uma e outra certeza. A fé é
questionada, mas ao mesmo tempo não
há uma aceitação absoluta do discurso
científico: os dois são colocados à prova
e aparecem, de maneira mais interligada,
no terceiro canto. Não há uma opção final
entre eles, mas fica claro que a necessidade da busca constante e do questionamento curioso prevalece.
Logo no início do Canto II, Haroldo
se coloca no poema (“já eu quisera”) em
contraste ao paralelo com o inferno de
Dante feito no primeiro verso do Canto I
(“quisera como dante”). Talvez o acesso
científico ao grande mistério da origem do
universo, desvendado pelo Big Bang, possa “desenigmar” o dilema agnóstico que
o eu-poético enfrenta. Seu caminho ou
“descaminho”/“desrumo”, como ele mesmo coloca, transita sincrônica e indecidivelmente por veredas contrastantes, que
se encontram e se rompem na estrutura
labiríntica da obra.
41) já eu quisera no límen do milênio
número três testar noutro sistema
minha agnose firmado no convênio
42) que a nova cosmofísica por tema
estatuiu: a explosão primeva o big –
bang – quiçá desenigme-se o dilema!
(CAMPOS, 2000, p.37)
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A física moderna deu ao mundo outro sentido e outras explicações. O “límen
do milênio” se abre a esse novo sistema
de pensamento, com suas revelações surpreendentes. Visto que a palavra latina
“límen” significa porta de entrada, a chegada do terceiro milênio também indica
uma abertura a uma nova maneira de decifrar o mundo. Na psicofísica, um ponto
limiar seria o limite da percepção, ou seja,
um ponto em que o indivíduo é capaz de
detectar um estímulo ou uma mudança
no estímulo. Haroldo, no segundo canto,
indica ao leitor uma mudança de percepção, atravessando em seu descaminho a
fronteira científica/física/cosmológica que
nos mostra outra interpretação do funcionamento da máquina do mundo.
Contudo, o mundo cristão retratado
na Comédia de Dante é um mundo verticalizado, hierárquico, com diferentes tipos
de pecado, cada qual com sua gravidade e
punição específicas, e há inclusive diferentes tipos de categorias de boa-venturança.
A organização concêntrica desse universo
é baseada num modelo medieval e, a cada
círculo ultrapassado, por exemplo, o inferno torna-se mais profundo e os pecados
mais graves. Guiado pelo poeta Virgílio, a
pedido da alma beata de Beatriz, Dante
caminha por esse percurso infausto, onde
o modelo cosmológico adotado ainda era
o ptolomaico, com a Terra no centro do
universo, fixada como um globo imóvel e
envolta em sua própria atmosfera.
No Canto XXXIII do Paraíso, ao
avistar a máquina do mundo, Dante anseia pela grande revelação a ser decifrada, ser-lhe-iam explicitados os mistérios
da Trindade, mas a forte luz atrapalha sua
visão e aquilo que é próprio do saber divino não pode ser estendido – como em
Camões – ao engenho humano. Limitações
humanas que reforçam, dessa maneira, a
metafísica cristã. O que é Deus, portan-

to, ninguém ainda o entende e a máquina
do mundo ofertada a Vasco da Gama segue sem desfazer todos os seus mistérios,
perpetuando a existência do enigma a ser
destrinchado posteriormente por Haroldo.
No entanto, Drummond, ainda antes, também a vê, caminhando vagarosamente, como estava, em uma estrada
pedregosa de Minas. A máquina do mundo
aparece, entreaberta, disposta a revelar-lhe a “total explicação da vida”, os seus
mais profundos segredos, incluindo a origem do universo. Hesitante, a relutância
do poeta se prolonga, sua “incuriosidade”
desesperançosa aumenta e, passado o
crepúsculo, a máquina se perde na escuridão, se fecha e se desfaz enquanto o caminho do poeta segue, seus passos vagarosos avaliando o que acabara de perder.
Entre o ceticismo drummondiano e o
determinismo cristão de Dante e Camões,
Haroldo retoma as aparições poéticas da
máquina e a repensa a partir do aparato
científico disponível na virada do terceiro
milênio, fazendo, além do mais, uma espécie de incursão autobiográfica, inserindo-se no poema, especialmente no último
canto. A “cosmopoética” haroldiana, como
ele mesmo a chama, repensa este maquinar do mundo e lança ao leitor indagações
essenciais da física moderna misturadas à
tradição literária com a qual o autor dialoga.
Mais importante que encontrar respostas
definitivas, continua sendo insistir na busca,
na investigação dos mistérios do mundo.
Minha perspectiva, não respondendo
a uma fé inicial (como a de Dante e
de Camões), nem a um ceticismo
desilusionado e radical (como em
Drummond), é agnóstica, ou seja,
em vez de “incuriosa”, animada pela

do, nem descrendo, mas duvidando e
inquirindo, no sentido de buscar (até
onde factível) o conhecimento. A história deve duvidar (no sentido grego
de historêo, “inquirir”, “perguntar”).
Essa, penso, a evolução da história da
física e do “inquérito” continuado que
ela pressupõe. Desde o momento em
que a mente indagadora de Galileu (e
de Copérnico ates) se deu conta de
que a Terra girava em volta do Sol, até
a cosmologia atual da explosão primeva ou “Big-Bang”, para a qual encontro no Toldot (Gênese/ Bere’shith) da
Bíblia hebraica (Torá) um equivalente
mitopoético. (CAMPOS, 2002, p.65-6)

A exploração das possibilidades de
resposta aos enigmas do mundo impulsiona o eu-poético a atravessar o sertão, “mais
árduo que floresta” (2000, p.13), neste
trajeto árido e mais difícil, portanto, que a
floresta escura em que Dante foi obrigado
a se embrenhar, ao avistar a ameaça das
três feras que lhe apareciam. As referências a Dante Alighieri e a Guimarães Rosa
aí se juntam, numa aglutinação sincrônica de sua linguagem barroca, misturando
períodos, nacionalidades e realidades, às
vezes em uma só estrofe, em um só verso.
Isso se torna possível dentro do contexto
de um pensamento analógico, contrariando a habitual linearidade discursiva ocidental, capaz de criar nexos imprevisíveis,
talvez, mas que passem a fazer sentido
a partir de uma leitura sincrônica de tais
analogias. Esse gesto escritural mostra a
própria ligação de Haroldo de Campos com
o barroco, que ultrapassa o que seria uma
simples influência e se manifesta poeticamente, mesmo através da “concreção” de
sua linguagem.

curiositas, pelo desejo de, na dúvida,
explorar os possíveis que a herme-

Poderemos imaginar assim, alterna-

nêutica do enigma oferece: não cren-

tivamente, uma história literária me-
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nos como formação do que como
transformação. Menos como processo conclusivo, do que como processo
aberto. Uma história onde relevem os
momentos de ruptura e transgressão
e que entenda a tradição não de um
modo “essencialista” [...], mas como
uma “dialética da pergunta e da resposta”,

um

constante

e

renovado

questionar da diacronia pela sincronia.
(CAMPOS, 2011, p.66)

No livro O sequestro do Barroco na
Formação da literatura brasileira: o caso
Gregório de Matos (2011), Haroldo revê
criticamente a origem de nossa literatura
e como essa origem foi interpretada por
Antonio Candido; além disso vislumbra
uma “história constelar”, tornando possível
a adoção de uma leitura sincrônica da agoridade – na expressão benjaminiana – de
uma poesia pós-utópica, capaz de rever criticamente o passado e estabelecer um diálogo com ele, trazendo-o para a atualidade,
ao invés de deixá-lo estático e petrificado
nas clausuras de uma tradição intocável.
É a abertura ao diálogo que proporciona o estabelecimento e a criação de
novos nexos que possam rever e reinventar a tradição poética. Essa transformação
contínua da história literária implica, além
da crítica, uma poesia que seja capaz de
pensar a si mesma, um “escrever sobre escrever” que será, então, “o futuro do escrever”, como diz Haroldo nas Galáxias (2004,
p.14). Esse pensar metalinguístico é capaz
de manter viva, dinâmica, uma revisão crítica e criativa do passado e uma poesia voltada, no lugar de um “princípio-esperança”,
à potência plural de um “princípio-realidade, fundamentalmente ancorado no presente” (CAMPOS, 1997, p. 268).
Segundo Diana Junkes, “é possível
dizer que o poema que mais profundamente ilumina essa tensão entre a novida108

de e a tradição e que talvez melhor elucide
a perspectiva sincrônica da obra haroldiana é A Máquina do Mundo Repensada”
(2008, p.19). Isso ocorre porque, segundo a autora, a obra funciona dentro de um
“espaço dialógico”, em que história, utopia, ciência e religião são apresentadas
ao leitor de uma maneira interligada, de
modo que a separação entre uma e outra
não possa ser definida tão facilmente na
linguagem dinâmica deste “poemapalimpsesto”, desta “máquina cuja engrenagem
procura instituir convergências entre as
diversas áreas do conhecimento, rompendo fronteiras, por meio da articulação entre o pensamento poético e outras formas
de pensamento” (Ibid.).
Assim, a aproximação da linguagem
poética com o pensamento científico aparece ao longo do texto e Haroldo evidencia
a contribuição da mecânica quântica para
o poema, ou seja, para a importância de
se considerar o acaso dentro dos sistemas
complexos e dinâmicos, de se entender
o funcionamento das partículas subatômicas, a compreensão das falhas de um
determinismo lógico absoluto: tudo isso
é levado em conta para a construção do
poema, que segue, desde Mallarmé, este
grande desafio de escrever a luta do ser
humano com o acaso.
Nos “diálogos impertinentes” (1995),
uma conversa entre Haroldo e o físico Luís
Carlos de Menezes sobre o acaso, o poeta
explica como Mallarmé, com “Um lance de
dados”, prefigurou, de certa forma, o advento
da física moderna, afinal o tema básico, cosmológico, desse poema, “que é uma espécie
de comédia humana da modernidade, é a
luta do homem com o acaso e essa proposta
[...] de que um lance de dados jamais abolirá
o acaso, a não ser por um breve momento fugaz que ele [Mallarmé] imagina como
sendo uma constelação” (CAMPOS, 1995).
Ainda com Haroldo, nessa breve constelação,

estaria a própria ideia da vida, essa fuga possível e momentânea da entropia inevitável e
irreversível do universo.
A vida, essa possibilidade fugaz que
acontece em meio à dialética entre ordem
e desordem, em meio às tendências entrópicas do mundo, coincide, no texto, com
o espaço icônico da criação poética, ambos imersos nos mistérios de sua própria
origem, do surgimento de tal constelação
capaz de fugir da comunicação discursiva
e de se deter metalinguisticamente em
seu fazer poético. Palavra e gesto, forma
e conteúdo, ordem e desordem que se
aproximam, se relacionam e criam nexos
improváveis, imprevistos, surpreendendo
o leitor e abrindo novos caminhos, nessa
“sintaxe em abismo” da obra haroldiana.
O uso da terza rima não significa,
portanto, que o poema ficará enclausurado num tradicionalismo estrutural, muito
pelo contrário; Haroldo usa a forma fixa
da terza rima mas a subverte e a transgride, através de “rimas deliberadamente imprevisíveis” que surpreendem o leitor com seus “apoios assonânticos”, seus
“ricochetes anagramáticos” e suas “quase-rimas”. Segundo Haroldo, a intenção
foi perturbar, por meio dos hipérbatos
e das torsões sintagmáticas, “a fluência
normal do decassílabo, conferindo-lhe
uma ‘sintaxe em abismo’, que roça, às
vezes, pelo ‘indecidível’” (2002, p.64).
Esse “indecidível”, aliás, atua como o
próprio espaço da agnose, a agnose de
Haroldo que o acompanha em sua trajetória poética n’A máquina do mundo
repensada, na travessia entre ciência e
fé, entre o novo e o velho, entre física
clássica e mecânica quântica.
Como já disse, a formulação tradicional das leis da natureza contrapunha
as leis fundamentais atemporais às
descrições fenomenológicas, que in-

cluem a seta do tempo. A reconsideração do “caos” leva também a uma
nova coerência, a uma ciência que
não fala apenas de leis, mas também
de eventos, a qual não está condenada a negar o surgimento do novo,
que comportaria uma recusa da própria atividade criadora. (PRIGOGINE,
2002, p.8)

No texto acima, o químico russo
Ilya Prigogine fala sobre “as leis do caos”,
essa aparente contradição que conseguiu
reformular a física clássica newtoniana
e, como vimos, prefigurado no acaso de
um lance de dados mallarmaico, surge
então o desvendamento de grande parte
do mundo microscópico com a mecânica
quântica, incorporando em si as noções
de acaso e arbitrariedade, que podem,
imprevisivelmente, alterar o percurso de
duas partículas saindo do mesmo ponto. A
física moderna, levando em conta a teoria
do caos e a mecânica quântica, deixa de
condenar, portanto, o surgimento do novo
ou daquilo que ainda não se pode explicar
inteiramente. Afinal, essa recusa ao novo,
como afirma Prigogine, seria uma recusa
do próprio ato criador.
Einstein, com seus trabalhos de
1905, foi um dos alicerces fundamentais ao
advento da física quântica e, no entanto,
como mostra Haroldo no fim do Canto II,
ao ver os avanços percorridos pela teoria
dos quanta, o cientista recuou e, por fim,
divergiu. Apegou-se ainda ao determinismo
científico ou mesmo metafísico que propunha uma harmonia previsível no mundo e
se aproximou de Espinoza: “deus não joga
dados”, disse Einstein. Porém, o “acaso-esfinge” do poema de Haroldo persiste e
insiste na travessia desse determinismo
harmônico, desenhando uma constelação
analógica para ilustrar a dialética entre ordem e caos, que nos condena e nos liberta
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simultaneamente. O segundo canto termina com o recuo de Einstein e o atravessa
rumo ao indeterminismo preciso do Canto
III, onde o poeta se coloca no texto com
mais autonomia e começa a finalizar o seu
percurso “cosmopoético”, descortinando ao
leitor “a gesta do cosmos”, na tentativa de
zerar os seus enigmas.
O “abre-te-sésamo desse proscênio” é descrito por Haroldo, que enxerga
a origem de tudo ao erguer-se ao mirante
e, na lente gigante de um telescópio, vê
a “explosão parturiente” dando início ao
universo e, consequentemente, à vida. O
“abre-te-sésamo”, essas palavras mágicas que ele parece proferir para abrir a
porta da caverna onde, atrás, estão escondidos os tesouros, abrem também o
próprio universo: poeticamente, possibilitam a criação. A criação do poema e a
explosão do “ovo cósmico” parecem aqui
coincidir em seus caminhos tortuosos,
em sua casualidade que não pode ser totalmente explicável ou decodificada. Um
rastro de acaso e de mistério nos condena
à compreensão incompleta do poema e
do universo e nos acompanha nesse descaminho de Haroldo. O desafio não está
mais, portanto, nas certezas das respostas mas na continuidade da dúvida a nos
instigar e a nos mover.
O proscênio, por sua vez, metonimicamente se refere ao palco, ao teatro; no
entanto, seu lugar específico e literal está
situado entre o palco e a primeira fileira
de assentos. Tecnicamente, não faz parte
do palco nem da plateia, é um entrelugar
de contemplação privilegiada, de participação distante na cena. O eu-poético se
encontra, assim, de frente ao desenrolar
da origem do universo, a partir da “explosão primeva”, vendo a cena se passar
após o levante cosmológico e teatral das
cortinas. Ele observa e participa, descrevendo, reportando ao leitor, atuando como
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um intérprete (midrashista) do sagrado e
também do científico. Os enigmas essenciais da vida transcursam os dois âmbitos
e resultam na embocadura de uma construção dialética aglutinadora e desafiadora, testando os limites do próprio sistema
que ela constrói.
Kurt Gödel1, esse matemático/lógico/filósofo peculiar e emblemático, responsável pela criação dos teoremas da
incompletude em 1931, conseguiu, através deles, demonstrar a impossibilidade
de se “provar a consistência de um sistema formal dentro de suas próprias regras.
Em outras palavras, se não recorrermos
a enunciados fora do sistema [...] haverá
sempre proposições indecidíveis, e o conjunto de axiomas será portanto incompleto” (CAMPOS, R; 2003, p.31.). É preciso,
então, atravessar as fronteiras de um sistema para que assim, testando suas leis
em outros sistemas distintos, ele possa ser
melhor compreendido. A poesia que pensa sobre o seu próprio fazer poético não
se limita às leis discursivas de uma lógica
linear e a operação do texto que realiza é
transgressora e questiona a si mesma.
No fim do Canto III, em via de concluir seu trajeto “indecidível” e errante, o
eu-poético volta a si mesmo e se detém
em algumas perguntas: continua a seguir o caminho? O que ele de fato busca?
Será mesmo a origem do universo e o seu
funcionamento ou será que ele se busca
nesse processo? Ou quem sabe sejam as
duas coisas, as buscas se coincidam e o
microcosmo se assemelhe ao macrocosmo. Segundo Stephen Hawking (2018),
para que possamos compreender a origem
do universo, temos que conseguir incorporar o princípio da incerteza à teoria da
relatividade geral de Einstein. Para ele, esse
tem sido o grande desafio da física teórica
atualmente mas, apesar dos avanços significativos, ele ainda não foi solucionado.

No poema, ao estabelecer nexos entre o funcionamento do microcosmo com o
macrocosmo, a busca interior com a exterior, a busca pela origem do universo com
a do poema, com a sua criação, Haroldo
‘resolve’ dialeticamente essa questão, no
espaço sincrônico de uma concreção barroca. Apesar do percurso “indecidível” traçado pela obra, transitando entre diferentes
dogmas e linguagens, os nexos surgidos a
partir das analogias são concretos e respondem ao poema, aproximando a certeza
da dúvida da incerteza da resposta.
A busca prossegue mas o poema se
encerra. Haroldo une, na estrutura labiríntica de seu poema, o micro ao macro: a
busca por si mesmo é a busca pelo todo.
Trata-se de uma perquirição metonímica,
em que a parte pode abarcar o todo, o paradoxal, a hipótese entre o sim e o não: a
resposta vem da constatação de sua própria sina – “perseguir a reflexão sem cura”.
Se isso não é mais o motivo de angústia
do início do texto, agora é uma resposta
“transfinita”, guiada por Mario Schenberg,
físico brasileiro que foi um dos inspiradores do poema de Haroldo, fazendo as
vezes de Beatriz. Lançado ao “precipício
da dúvida”, esta mesma se estabelece enquanto fio condutor do poema: a curiosidade que motiva a sua criação é a mesma
que o movimenta pós-tudo, tornando o
texto dinâmico na circularidade infinita de
uma leitura sempre viva – “as sempre-vivas morrem diariamente”, já nos alertou
Augusto de Campos (2014, p.17), portanto é preciso fazê-las renascer com outros
olhos, outras cores.
Esse nascemorre poético (como no
poema homônimo de Haroldo) não só diz
respeito ao ciclo inevitável da vida, como
também o desafia com a possibilidade infinita, ou ao menos múltipla, de renascer
e remorrer, desnascer e desmorrer, sucessivas vezes no texto e na leitura crítica e

criativa que o repensa constantemente, entre o movimento e a inércia das palavras.
O nexo encerra o poema (nex = morte em
latim) e se abre, no princípio-incerteza de
sua constelação, ao seu eterno recomeço.
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CABALA E
SIMBOLOGIA BÍBLICA:

BREVE ANÁLISE DO CANTO
III DE A MÁQUINA DO
MUNDO REPENSADA1
Monalisa Medrado Bomfim

Sair de si... isso é apenas uma parte da coisa, uma parte do todo, pois a dificuldade talvez para
alguns seja justamente voltar a si, já que vivem naturalmente, normalmente, integralmente, fora de si.

Julio Bressane, Beduíno2

O interesse de Haroldo de Campos
pela cultura judaica nasceu de algumas
amizades cultivadas ao longo da vida, entre elas com o casal Jacó e Gita Guinsburg,
o ensaísta Boris Schnaiderman e o crítico e teórico Anatol Rosenfeld, mas cresceu significativamente, sobretudo, quando o poeta começou a traduzir os textos
bíblicos do hebraico3. Haroldo de Campos
não se considerava um místico, tampouco
religioso, pelo contrário, se autodesignava
agnóstico (CAMPOS, 1999). Assim, antes
do cunho religioso, a tradução bíblica tem
razões práticas, torna-se uma tarefa desafiadora, pois o texto é permeado de expedientes poéticos4.

A trajetória haroldiana de estudo
da língua hebraica e tradução dos textos
bíblicos ocorre em forma de espiral, pois,
conforme empreende a tradução, cresce a
necessidade de se aprofundar na língua,
encaminhando-o a novos textos, que exigem outras traduções e assim por diante.
Dentro dessa rede de textos e palavras,
aparecem aqui e ali os elementos cabalísticos. O eco dessas leituras cabalísticas
foi brevemente observado no Canto III de
A máquina do mundo repensada (2004a).
Haroldo de Campos ficou imerso
no estudo do hebraico por seis ou sete
anos, segundo o próprio poeta (CAMPOS,
2002), assim, além de dicionários e uma
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vasta biblioteca de estudos teóricos, o seu
acervo de livros conta também com textos
de ficção e poesia hebraica, que demonstram um estudo aplicado sobre o assunto. Esse conjunto de leituras configura o
que se pode chamar de biblioteca cabalística haroldiana, que, obedece a estrutura
de espiral observada por Nácher (2018).
Segundo Nácher (2018), os livros da biblioteca haroldiana se organizam de modo
espiraliforme: existem aqueles da periferia da espiral, que não possuem anotações
e apresentam pouca ou nenhuma manipulação, mas que não deixam de ter seu valor por, eventualmente, terem dedicatórias
e não terem passado desapercebidos por
Haroldo de Campos, que, por razões desconhecidas, os manteve na sua coleção;
aqueles da semi-periferia, que possuem
grifos, esquematizações e/ou índices de
referência no final, demonstrando assim
um estudo do texto; e aqueles do centro
da biblioteca, que foram assiduamente
anotados pelo poeta.
Após definir a estrutura, Nácher
(2018, p. 227) conclui que “as anotações
de Haroldo são fundamentais para reconstruir o funcionamento da biblioteca e os diversos níveis de leitura que a mobilizam”.
Os livros da biblioteca cabalística também
apresentam diferentes níveis de interferência do leitor Haroldo de Campos - entre notas, anotações em caneta azul, vermelha e lápis, grifos de diferentes cores e
tonalidades, além dos sumários colocados
na última página dos livros -, que auxiliam
na classificação em espiral dos livros. Para
traçar o Universo da Cabala, mobilizou-se
livros das três camadas da biblioteca, o livro de periferia: Borges e a Cabala (1991),
de Saúl Sosnowski; os livros de semi-periferia: As grandes correntes da mística
judaica (1972) e A Cabala e seu simbolismo (2006), ambos de Gershom Scholem,
e A Cabala da comida (2004), de Nilton
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Bonder; e o livro de centro: Kabbalah and
Criticism (1991), de Harold Bloom.
A dedicatória, manuscrita pelo próprio Saúl Sosnowski no livro Borges e a
Cabala (1991), é o ponto de partida da
análise, pois faz uma associação direta entre Campos e a atividade cabalista:

Figura 4. Dedicatória do livro Borges e a Cabala (1991),
livro da biblioteca particular de Haroldo de Campos: “Para
Haroldo de Campos, cabalista poeta, com incondicional
admiração de Saúl Sosnowski. 26/06/1992”.
Foto autoral, autorizada pelo o acervo da Casa das Rosas:
Centro de Referência Haroldo de Campos.

Segundo Scholem (2006, p. 45), “se
há uma coisa que se pode dizer com certeza a respeito dos cabalistas, é esta: eles
são, e esforçam-se ao máximo para continuar sendo, tradicionalistas, como o indica a própria palavra Cabala, que é umas
das várias palavras hebraicas para designar ‘tradição’”. Essa relação é sobretudo
de apropriação e ressignificação, não de
modo subversivo, mas de uma maneira
que a tradição se torne também parte
dos cabalistas, como no processo da
alimentação, assim, a energia da tradição
integra a energia do poeta. Nesse sentido,
a Cabala é entendida como fluxo de recebimento de tradição, no qual receber não é o

fim do processo, mas o início de outro, sem
o qual não há verdadeiro recebimento.
Para ilustrar o fluxo de recebimento, Bonder (2004) utiliza como exemplo
o Mar Morto e sua deficiência em receber.
Isto porque, o Mar Morto apenas recebe as
águas do mar da Galiléia e as retém, não
as deixando fluir, consequentemente, suas
águas tornamse salinas e não comportam o
desenvolvimento de vida. Segundo a tradição judaica quando se recebe é necessário
“estabelecer uma relação com a natureza
ou com o universo”, pois “se experimentarmos o recebimento com um fenômeno unilateral” nos separaremos “gradativamente
da troca, que, em última instância, representa a VIDA” (BONDER, 2004, p. 13, caixa
alta do autor). Harold Bloom (1991, p. 15),
compartilha de uma perspectiva semelhante da Cabala como recebimento:
“Kabbalah” has been, since about the

no Canto I (literatura) e Canto II (ciência), mas a reunião desses conhecimentos. No Canto III, o eu-poético não discute
mais sobre o Universo e sua origem, mas
encontra-se colocado diante deles, retornando ao big-bang ou a cena da origem,
para solucionar (ou zerar) o enigma não
dito pela “esfinge naticega”:
80. 1. com esse paradoxo encerro a glosa
2. que entreteci à borda do caminho
3. da física evoluindo: deixo a prosa
81. 1. ou relação desse meu descaminho
2. para tentar erguer-me até o mirante
3. de onde a gesta do cosmo descortino:
82. 1. no imaginar me finjo e na gigante
2. lente de um telescópio o olho colando
3. abismo – apto a observar o cosmorante
83. 1. berçário do universo se gerando:

year 1200, the popularly accepted

2. recorre aqui o big-bang – o começo (?)

word for Jewish esoteric teachings

3. de tudo – borborigma esse ur-canto

concerning God and everything God
created. The word “Kabbalah” means

84. 1. ou pranto primordial: primeiro nexo

“tradition”, in the particular sense of

2. radiocaptado por humano ouvido

“reception” and at first referred to the

3. da explosão parturiente – seu reflexo

whole of Oral Law. But there existed
among the Jews, both in their home-

85. 1. espelhado em rumor: prévio ao estampido

land and in Egypt, during the time of

2. fôra o que? porventura um tempo-zero

ferment when Christianity began, a

3. de cósmea densidade ensandecido

considerable body of theosophical and
mystical lore.5

86. 1. ao mais extremo? ensimesmado em mero
2. zerar-se o enigma – esfinge naticega –

Os ecos no poema…
No Canto III do poema A máquina
do mundo repensada, o eu-poético encerra o seu caminho pela revolução científica,
que explica o homem terrestre pela física
e biologia no Canto II, e se coloca em um
ambiente marcado pelo misticismo. A atmosfera desse Canto, contudo, não é de
negação dos outros saberes percorridos

3. sem perguntar-se cala o seu mistério
87. 1. lasciate... o que ao saber porém se entrega
2. o que após um centésimo milésimo
3. de segundo a partir daquele mega
88. 1. estrondejar passou – o abre-te-sésamo
2. desse proscênio – tem-no esfervilhando
3. o caldo turbinoso: eu (septuagésimo
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89. 1. ano de minha idade) vou cantando
2. e no contar tresvairo: explode o ovo
3. cósmico e o grande bangue está ecoando
90. 1. há quinze bilhões de anos qual renôvo
2. fantasma em retrospecto índice enfim
3. do ejacular de estilhaços de fogo
(CAMPOS, 2004a, p. 61-66)

A primeira visão do eu-poético, por
meio do telescópio, ainda possui vestígios
do olhar científico: o big-bang. Nesse sentido, a explosão do big-bang está posta
logo no verso 81.2., isso porque o verso
contém elementos sonoros que caracterizam a explosão: aliteração e assonância de plosivas, fricativas e nasalizantes.
Tendo em mente o verso 81.2. “para tentar erguer-me até o mirante”, observa-se
a aliteração da consoante <t>, <r>, <m>
e <n>, que correspondem sonoramente
aos sons: plosivo alveolar [t], fricativo [ɾ,
ɻ] e nasais [m] e [n]. A plosividade do som
[t], que retorna insistente com a aliteração em “TenTar erguer-me aTé o miranTe”,
aqui não simboliza tanto a explosão do big-bang em si, mas antes a sonoridade do
tique-taque da contagem regressiva para
a explosão. Essa observação é interessante, pois nesse momento, pré big-bang, seguindo a lógica da física, ainda não existe
o tempo, no entanto, como no poema o
eu-poético segue por um viés para além
dessa lógica, é possível considerar que
antes do big-bang existe: o mirante, o telescópio, o eu-poético, e, porque não, o
tempo que faz a contagem regressiva para
a explosão, isto é, um outro tempo que
ainda não é espaço-tempo.
A explosão do big-bang é oriunda de
um ponto com elevada “cósmeo densidade” - “o ovo cósmico” - e gera um “estampido”, ou um “grande bangue”, que ecoa. A
imagem do “ovo cósmico” começa então a
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ser dada no verso 83.2., com a aliteração
da vogal <o> presente em: “recOrre aqui
O big-bang – O cOmeçO (?)”, pois remete
a aliteração de <o> presente em “ovo”. O
ruído da explosão, por sua vez, é dado pelas palavras “recorre” e “big-bang” no verso 83.2., isto porque, são marcadas pela
fricação ruidosa da letra <r> e pelas explosões de ar oriundas das consoantes plosivas, no caso do “big-bang”, expressas na
letra <b>, mas que nos versos seguintes
também serão relacionadas com as consoantes <p>, <t> e <d>. No verso 83.2.,
imediatamente após o eu-poético presenciar o big-bang, ocorre a aliteração do <r>
e a assonância das plosivas [b], [p], [t] e
[d]: “83.3. De TuDo – BoRBoRigma esse
uR-canTo / 84. 1. ou PRanTo PRimoRDial:
PRimeiRo nexo / 84.2. RaDiocaPTaDo
poR humano ouviDo / 84.3. Da exPlosão
PaRTuRienTe – seu Reflexo / 85. 1. esPelhaDo em RumoR: PRévio ao esTamPiDo”.
Desse modo, podese sugerir que os sons
presentes no poema expressam aquilo que
o eu-poético ouve: explosão e ruído.
Conforme a explosão se finda, as
plosivas e fricativas dão lugar a assonância d [m] e [n], cuja nasalização invocam
o silêncio, principalmente entre os versos
85.3. e 86.3., nos quais as fricativas e as
plosivas ainda aparecem aqui e ali, como
um eco, ou o ruído de fundo residual da
explosão, isto é, “o grande bangue [que]
está ecoando há quinze bilhões de anos”,
como coloca o eu-poético no verso 89.3. A
partir dos recursos sonoros, o poema haroldiano expande a experiência sensorial
do leitor, que experimenta, junto com o eu-poético, a sonoridade do processo (antes,
durante e depois) de explosão do big-bang.
O eu-poético de A máquina do mundo
repensada denomina a sonoridade do big-bang de “ur-canto”. Tratando-se de Haroldo
de Campos, a palavra “ur-canto” pode ser
pensada em dois caminhos distintos, mas

com pontos de contato em comum. O primeiro relaciona-se com o livro Os Cantos (1925),
de Erza Pound, escritor conhecido por integrar o paideuma dos poetas concretos. Pound
constrói originalmente três Ur-Cantos, que
seguem uma tecidura muito próxima da escolhida para A máquina do mundo repensada. Segundo Hellen Carr (2018), o Ur-Canto
1 é a busca pessoal e artística do poeta; o
Ur-Canto 2 além de retomar nomes de grandes poetas, também invocava os nomes de
homens que realizaram ações relevantes em
outras áreas; já o Ur-Canto 3 agrega ligeiros recortes dos Ur-Cantos anteriores, desse
modo, o Ur-Canto 3 termina como o final do
UrCanto 1, sugerindo um movimento cíclico
ou retórico. A apropriação dos Ur-Cantos anteriores para compor o Ur-Canto 3, resume
o objetivo do poema de Campos: somar os
saberes. Chega-se assim ao segundo caminho pelo qual pode-se interpretar a palavra
“ur-canto”, por meio da história da tradição
mística religiosa.
De acordo com Martha-Toneto
(2013), a preposição ur em “ur-canto”,
pode se referir a cidade de Ur, localizada
no sul da Mesopotâmia, da qual, segundo a Bíblia (Gênesis 12:4), Abraão e sua
família partem em direção a terra prometida. Os pontos de contato entre a história de Abraão e a jornada do eu-poético
de A máquina do mundo repensada são
diversos, Martha-Toneto (2013, p. 212213) destacou a aventura e a sabedoria de
Abraão, pontuando que “segundo algumas
interpretações bíblicas, sair para é um movimento de libertação tanto para o indivíduo quanto para o povo – é um caminhar
para a vida”. Assim, o “ur-canto” do poema
haroldiano é o som do rebentar e do eco do
big-bang, mas também o reinício do “caminhar para a vida”, da aventura de somar os
saberes, que parte de Ur para Abraão e do
big-bang para o eupoético, ambos partem
septuagenários.

A cena de origem observada pelo
eu-poético é marcada por algo que é um
“caldo turbinoso”, que esfervilha, ou seja,
um objeto que é líquido e quente, como
“fogoágua”. A sonoridade do ruído da fervura está nos versos 88.2. e 88.3, na aliteração da letra <t>, cuja plosão indica o
estouro das bolhas de fervura, e nas fricações das letras <f> , <v> e <r>, que
configuram o processo tortuoso e continuo
que é a ação de ferver, além de indicarem
as consoantes que compõe a palavra “ferver”. Assim, a palavra “fogoágua” resume,
com qualidade poética original, aquilo que
o eu-poético já expôs no poema com jogos
sonoros. Retornando ao poema:
91. 1. da primeva pulsão: também assim
2. no bereshit – no livro cabalístico
3. (no começar/ no encabeçar) esh máyim
92. 1. shamáyin/ “fogoágua” – lê-se: do céu mítico
2. nome – do céu à terra sobre-assente
3. (glosa de ráshi atento para o vívido
93. 1. étimo da palavra) ou comburente
2. cristal em torno fluindo do sublime
3. trono divino – pré-visão do quente
94. 1. big-bang cuja presença se define
2. à rádio-escuta humana e configura
3. ao olho-mente quase um telefilme
(CAMPOS, 2004a, p. 66-68)

No verso 91.2., a cena da origem é
dada pela palavra “bereshit”, que na Bíblia
hebraica indica o título do capítulo conhecido como Gênesis, que narra a criação do
mundo, do homem e tudo mais. Na Torá, a
primeira frase descreve a criação em sete
palavras, a primeira delas é “bereshit”,
que é, consequentemente, a primeira palavra da Torá. Analisando etimologicamente a palavra “bereshit”, a primeira letra,
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Bet, significa “casa” ou “dentro” e segundo
o Zohar é a letra que dá início a criação.
A composição Be, em “bereshit”, pode ser
traduzida como “em” e tem relação direta com o restante da palavra, Reshit, que
significa “cabeça”, “princípio”, “primeiro”,
“começo” ou “superior”.

ִׁ

a física aparece apenas como eco. Sobre
a transcriação do texto bíblico do Gênesis,
em entrevista a Pedro Maciel (1995, n.p.),
Haroldo de Campos conta:
Vou citar o primeiro versículo da Bíblia
Hebraica, do Gênesis ou Thorá, que
diz assim em hebraico: “No começar/

A letra inicial da palavra תישאֵר/Reshit

Deus criando / O fogoágua/ e a terra”.

é a  רchamada de ׁשיֵר/Resh sendo da

As pessoas acostumadas na tradução

mesma raiz e significado de ׁשאֹר/Rosh,

que diz “Deus criou o céu e a terra”

como se vê novamente pela picto-

ficarão surpresas em esse meu “fo-

grafia do paleo-hebraico [ ] o signi-

goágua”. A palavra em hebraico é sha-

ficado dando seu sentido, referente a

máyim. Segundo o mais importante

uma cabeça humana. תיִׁשאֵר/Reshit é

dos intérpretes hermeneutas do texto

um princípio, que encabeça a criação.

bíblico hebraico, Rashi de Troyes, ela

(MOLINA, 2019, n. p.)

é composta de duas palavras: esh e
máyim, ou seja, fogo e água. Achei

Tendo em mente essa definição, entende-se que dentro de Reshit está o princípio que encabeça a criação, não por um
acaso no poema A máquina do mundo repensada o eu-poético abre um parênteses
no verso 91.3.,“(no começar/ o encabeçar)”, justamente jogando com duas palavras que remetem ao substantivo cabeça, como no hebraico. O parêntese busca
invocar a atividade cabalística de reflexão
sobre os textos sagrados, uma operação
que acontece na cabeça daquele que se
dispõe a aventura.
“Bereshit” é ainda uma palavra
que se solidariza com o retorno das imagens à condição de origem, e, ao utilizá-la, Campos rememora a significação da
Cabala e a criação do Universo. Além disso,
“bereshit” retoma os ecos sonoros da origem com a plosividade das letras <b> e
<t>, e a fricação da letra <r> e do som [ʃ],
oriundo da combinação das letras <sh>,
desse modo a palavra “bereshit” produz
imagens concretas por meio de elementos
abstratos. É a partir do uso da palavra “bereshit” que o eu-poético começa o mergulho na origem mística do Universo, no qual
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que

essa

metáfora

extraordinária,

embutida na palavra que é abstrata,
deveria ser resgatada em sua concretude e traduzida para fogoágua.

Nas estrofes 91 e 92, as traduções
empreendidas pelo poeta reverberavam
na sua produção criativa, isso porque as
estrofes indicam o desdobramento da reflexão do processo transcriativo da Bíblia
Hebraica, e mais propriamente das palavras “esh” e “máyim”, traduzidas respectivamente para fogo e água. No poema,
essas palavras, assim como o “bereshit”,
se encontram “no livro cabalístico”, isto é,
a Torá. Interessante notar também que a
palavra “esh” está dentro da palavra “bereshit”, o que no poema haroldiano indica
o fogo dentro do momento da criação, participando ativamente da sua construção
enquanto palavra e evento. A origem do
Universo é comumente ligada a imagens
de calor, explosão e fogo, tanto no campo
da física como no da mística, nesse ponto,
faz sentido mencionar como, no sentido
místico, o fogo compõe a Torá:

[...] a Torá preexistente foi escrita em

111. 1. o meu rumo desruma: evento síngulo?

fogo preto sobre fogo branco, o que,

2. (as leis da física ali não se aplicam)

como já vimos acima, já Nachmânides

3. reconcentrando no meu imo efêmero

tomava como uma indicação do status
místico da Torá. A Torá aqui parece

112. 1. e a repetir-se em sempiterno ciclo

arder diante de Deus, em letras pretas,

2. de expansão e de nova contração?

ardentes,

3. em anos – trinta bilhões? – é o currículo...

sobre

fogo

branco

[...].

(SCHOLEM, 2006, p. 62, grifo do autor)
113. 1. mas se em vez de fechado aberto então

Assim, para a Cabala, a Torá preexistente, associada ao processo da criação,
é algo feito de fogo. No poema, a Torá,
como “livro cabalístico”, também arde em
chamas em frente às retinas do eu-poético. Essas chamas são de um fogo que se
relaciona com a origem: criação do próprio
fogo, água, terra e vida; ou seja, a metáfora
reproduzida em “fogoágua”, Gênesis (2:4):
No dia
de os fazer
Ele-O Nome-Deus
terra e céu-fogoágua
(CAMPOS, 2004b, p. 27)

A Torá arde “comburente”, como
“cristal em torno fluindo do sublime”, em
seu momento apoteótico de criação. Nas
estrofes 93 e 94, esse calor é novamente
invocado pela sonoridade da fervura, por
meio da assonância das plosivas [b] e [t],
e da aliteração da letra <r>. Destaque-se
ainda a assonância da plosiva velar desvozeada [k], que além de marcar a plosividade sonora do processo da fervura,
também remete a própria palavra “calor”,
como se o calor se estendesse nos versos.
O eu-poético estuda a ardente Torá e, ao
fazêlo, não descarta os conhecimentos da
termodinâmica que envolvem o nascimento do Universo, mas os integra à cena de
origem. Convergindo saberes da literatura, física e religião, o eu-poético define,
na estrofe 112, o “currículo” do Universo:

2. for o universo? estrelas morituras
3. numa cadaverosa escuridão
(CAMPOS, 2004a, p. 76-77)

O currículo é o “ciclo de expansão e
de nova contração”, calor e resfriamento,
as reações termodinâmicas que envolvem
o amadurecimento do Universo. No poema, os saberes da física se mostram para
o leitor, enquanto o eu-poético o alerta,
relembrando que “as leis da física ali não
se aplicam”, isso porque a atmosfera que
envolve o Canto III é mística e propõe a
convergência de todos os saberes. A busca
do eu-poético, no entanto, não anula os
saberes da ciência, pois a decodificação do
enigma deve ser compreendida pela inteligência humana e seus métodos explicativos, nos quais se enquadra a ciência.
Na estrofe 115, o eu-poético se lembra dos mentores Dante e Camões, procura-os em volta, não encontra ninguém, já
que partiram.
115. 1. no ante-início do início e o ilumina?
2. - vou seguindo perplexo a minha senda
3. que de reolho o nada me escrutina...
116. 1. - dante acedeu ao cosmos sem emenda
2. de beatrice sua musa teologal
3. que sabia ser doce e ser tremenda:
117. 1. certo o exprobou ao surgir com um tal
2. porte e esplendor que envolta em chama ardente
3. parecia em seu carro triunfal
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118. 1. (um grifo de asas de ouro e alvinitente2. - fulvo corpo leonino o conduzia) –
3. mas grau a grau dispôs-se em ascendente
119. 1. escala a guiá-lo céu acima (e ria
2. a luz no seu semblante) até a rosácea
3. e à trina-e-una visão que resplendia

e é iluminado pela luz do conhecimento.
Beatrice e Tétis convidam a uma sabedoria
plena “que não pode ver a vã ciência”, mas
antes é explicada pelo campo místico, explorado pelas escrituras sagradas. São Beatrice
e Tétis que chamam os protagonistas para o
banquete de sabedoria, e aqui se traça um
paralelo com o capítulo Provérbios (9:1-6):

120. 1. - camões ao bravo gama todo-audácia
2. a máquina do mundo fez abrir –

A Sabedoria construiu sua casa, talhou suas

3. não desdenhou a nauta dessa graça

/sete colunas.
Matou suas reses e misturou seu vinho e pôs

121. 1. e seguiu deleitoso a descobrir

/a mesa.

2. o que não pode ver a vã ciência

Enviou suas criadas para fazerem o convite,

3. dos ínferos mortais: por um zefir

dos pontos mais altos da cidade:
“Quem for simples venha a mim!”

122. 1. pôs-se a descortinar na transparência

Ao insensato ela diz:

2. o ptolomaico engenho de onze esferas

“Vinde comer do meu pão

3. que na terra tem centro e pertinência

e beber do vinho que misturei.
Deixai a insensatez e vivereis,

123. 1. -quem rodeia este centro e o circunsfera

Segui o caminho da prudência!”

2. é deus mas o que é deus ninguém o entende:
3. a fé inspira o bardo e ele assevera
124. 1. que a tanto a mente do homem não se estende:
2. enquanto ao gama essa lição ensina
3. da fé que ao arco tênsil curva e tende
125. 1. gratificado o capitão fascina-se
2. - o peregrino dante e o almirante
3. extasiados à luz que os ilumina
(CAMPOS, 2004a, p. 78-83)

Em A máquina do mundo repensada,
a menção dos mentores, que acompanham
o eu-poético desde o início da jornada, traz
novamente a literatura para o local de convergência de saberes do Canto III. Observese que, nas estrofes 116 e 119, “beatrice”,
musa dantesca, acende ao céu, em direção
a emanação divina, e leva consigo Dante.
Nas estrofes 120 e 125, é a vez de Camões
que, encaminhado também por uma figura
feminina, Tétis, entra na Máquina do Mundo
120

(STADELMANN, 1985, p.763)

Nos textos de Dante e Camões,
Beatrice e Tétis são as figuras femininas
que representam a Sabedoria, pois são
centralizadoras de um conhecimento infinito. Em A máquina do mundo repensada,
a Sabedoria não se apresenta como uma
figura para o eu-poético haroldiano, é algo
que deve ser conquistada por ele, em última instância, é o objetivo de sua busca.
Ao partirem “de ânimo radiante”,
os mentores literários Dante e Camões
acessam o local de saberes infinitos que
transcende a consciência humana. O eupoético, por sua vez, permanece onde está,
usufruindo do seu livre-arbítrio, escolhendo
não seguir o mesmo caminho da tradição
literária, pois esse caminho se vale de sabedorias que não consegue explicar com os
métodos de sua humanidade. Ao ficar onde
está, o eu-poético não nega a tradição literária que parte, mas a ressignifica, integra a

si o que parece conveniente, aquilo que contribui com a sua busca, e deixa partir aquilo
que não cabe nas suas perspectivas. Deixar
partir não deve ser visto como algo negativo, mas sim como um processo natural e
necessário de manutenção do fluxo de recebimento, no sentido cabalístico do conceito.
O eu-poético fica para trás, observando a
partida dos mentores, tomando novamente
consciência de sua condição humana, e retornando a si.

por duas feras ou panteras, um leopardo
e um lince, figuras felinas que em certa
medida remetem aos “Querubins-LeõesAlados” (CAMPOS, 2004b, p. 60), transcriação haroldiana para a figura do anjo
no Gênesis (3:24):
E exilou o homem
E fez com que habitassem a leste do jardim
/do Éden
os Querubins-Leões-Alados
e as lâminas da espada de chamas multigirante

143. 1. na véspera de entrar na estreita via

para guardar o caminho da árvore-da-vida

2. do meu desígnio estava – duas panteras
3. aquela mais leopardo esta (eu diria)
144. 1. mais lince em salto elíptico – duas feras
2. na ponta do ultrafim e na do início
3. aquém-do-início as duas estatelam-se
145. 1. retidas no ar bordando o precipício
2. da dúvida que nem sequer a dúbia
3. pergunta sabe pôr como exercício
146. 1. do mero perguntar – tudo se turva!
2. é um zero nitescente no seu zênit?
3. na roda sefirótica é o que ofusca
147. 1. sol-central a gloriar-se da perene
2. (kéter – áurea coroa -) luz que o cinge?
3. ou é o bereshit – o primo gene –
148. 1. imbuído em elohim e que se ex-tringe
2. manifesto e emanado? me enceguece
3. a ascese dessa agnose que me tinge
149. 1. a razão de uma cor que entenebrece
2. um plúmbeo-fosco uma não-cor expulsa
3. do espectro em desespero de íris: desce
(CAMPOS, 2004a, p. 92-95)

Na estrofe 143 de A máquina do
mundo repensada, o eu-poético retorna a
si. Na “estreita via”, seu exílio é guardado

(CAMPOS, 2004b, p. 60)

Nos textos bíblicos, principalmente
no Gênesis (3:24) e Hebreus (1:7), os anjos estão associados às imagens do vendaval e do fogo. No Gênesis (3:24), a figura
do anjo ganha destaque após o exílio de
Adão e Eva do Jardim do Éden. Assim, a
despeito do ofício a favor da providência
e da salvação humana, é preciso ter em
mente que, na cena de origem, os anjos
possuem espadas de “chamas multigirante”, que apontam para um comportamento
hostil, associado a função de guardar o exílio do ser humano. No poema, a despeito
das figuras felinas não serem descritas com
asas, a fricação labiodental de [v], proveniente da aliteração de <v> nos versos
143.1. e 143.2., que antecedem a apresentação das panteras, pode indicar um ruído
de vento, provocado pelo movimento das
asas das feras. Assim, os felinos das estrofes 143 e 144 realizam o mesmo ofício
dos “Querubins-Leões-Alados” no Gênesis
(3:24), guardam o exílio do eu-poético.
O exílio é uma experiência de solidão, que pode despertar as vozes internas
do indivíduo, fazendo-o questionar não
apenas os mistérios universais da criação,
mas também a si mesmo: o que ele é? O
que busca? No poema, os questionamen121

tos se aglomeram na mente do eu-poético
e o despertam para a consciência de sua
própria busca. Esse processo de despertar
é descrito como: “exercício do mero perguntar”, operação semelhante à vocação
de Abraão, como posto no Gênesis (12:1).
Isso porque, segundo a exegese cabalística do Zohar, nessa passagem do Gênesis,

A sefiráh mais próxima da emanação divina, ou da Coroa I, é denominada de Kether,
no verso 147.2. de A máquina do mundo
repensada, identifica-se o eu-poético exatamente nessa sefiráh. Scholem (1972, p.
219) destaca que no Zohar:
Entre

as

descrições

simbólicas

do

desdobramento de Deus em Sua reas palavras de Deus a Abraão, Lech

velação, cumpre dar especial atenção

lecha, são tomadas não apenas no se

àquela que se baseia no conceito do

sentido literal, “Vai-te”, ou seja, não

Nada místico. Para o Zohar, o fato fun-

são interpretadas como referindo-se

damental da Criação ocorre em Deus;

unicamente à ordem de Deus a Abraão

à parte disto, não admite nenhum ato

para ele ir pelo mundo afora, mas são

de criação digno do nome, capaz de ser

lidas também com literalidade mística

concebido como fundamental diferente

como significando “Vai-te a ti mes-

do primeiro ato mais profundo e que

mo”, isto é, “Encontra-te a ti próprio”.

acontece fora do mundo das Sefirót.

(SCHOLEM, 2006, p. 23)

A criação do mundo, isto é, a criação
de algo a partir do nada, é ela própria

Conforme observado por MarthaToneto (2013, p. 213), a história de Abraão
faz “o papel de ruído de fundo” no poema A
máquina do mundo repensada. E de modo
complementar, o ruído de fundo pode ser
acrescido pelas exegeses cabalísticas, sobretudo aquelas que interpretam a vocação de Abraão como uma aventura mística
ligada ao autoconhecimento. Em certa medida, essa também é a vocação do eupoético, que parte do “urcanto”, como Abraão
parte de Ur, em busca de si próprio. Nesse
sentido, a aventura do eu-poético é a busca
do autoconhecimento. Assim, ao vasculhar
a cena de origem e a tradição mística, eu-poético busca a si mesmo, mas só adquire
a consciência sobre isso no exílio, lugar da
experiência mística e religiosa.
A Cabala explica que a emanação divina se desdobra por meio das sefirót, são
22 caminhos que interligam as dez sefirót,
reveladas por meio da linguagem dos símbolos. Intuitivamente as dez sefirót se organizam de modo a estabelecer um abismo
entre a entidade divina criadora e o homem.
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apenas o aspecto externo de algo que
se verifica em Deus mesmo. Isso é
também uma crise do Ein-sof oculto
que passa do repouso para a criação, e
é esta crise, Criação e Auto-Revelação
em conjunto, que constitui o grande
mistério da teosofia e o ponto crucial
para o entendimento do propósito da
especulação teosófica. A crise pode
ser descrita como o irrompimento da
vontade primordial, mas o cabalismo
teosófico com frequência emprega a
metáfora mais audaciosa do Nada. [...]
É deste “nada” místico que todas as
outras etapas do desdobramento gradual de Deus nas Sefirót emanam. É
ele que os cabalistas chamam a mais
alta Sefiráh, ou a “suprema coroa” da
Divindade. Para usar outra metáfora, é
o abismo que se torna visível nas fendas da existência.

A explicação de Scholem (1972) permite pensar o desdobramento das sefirót a
partir do Nada místico. Nesse sentido, re-

tornando ao poema de Campos, é possível
observar que respectivamente nas estrofes
146 e 149, as imagens do “zero nitescente” e da “não-cor expulsa”, são imagens
que potencialmente sintetizam o Nada.
Para Scholem (1972, p. 219), o ápice do
ensimesmamento do Nada místico é a auto-revelação, é “Deus imerso em si”. Com
o eu-poético posto na sefiráh da emanação
divina, o poema traz novamente a palavra
hebraica “bereshit”, mas ao contrário do
que ocorre na primeira vez que essa palavra é mencionada no Canto III, na estrofe
91, “bereshit” não remete ao Gênesis da
cena de origem, e sim ao Gênesis do autoconhecimento, conforme posto na vocação de Abraão. Nesse sentido, no poema,
alcançar a sefiráh divina, não significa se
apropriar do poder do criador, mas iniciar
uma nova busca, na qual o indivíduo se volta para dentro de si, isto é, o processo de
ensimesmamento ou autoconhecimento.
Na estrofe 150, o branco da “não-cor
expulsa”, que emana da sefiráh divina na estrofe 149, começa a perder espaço para a escuridão, que se dilata pelo espaço do poema:

são as figuras de escuridão que gradativamente ocupam o poema. Por fim, a
imagem dos “jogos de nanquim” sintetiza a brincadeira entre a luz e a escuridão.
Diante da escuridão, o poema é permeado
por questionamentos, que se expressam
por meio da convocação de símbolos interrogativos. Nesse ponto, é interessante
também analisar as perguntas antepostas às interrogações dos versos 150.3 e
151.3., pois elas apontam para a busca do
retorno a si, tais como “busco-me na busca?” e “recolho-me por dentro?”. As interrogações dos versos 151.1. e 152.3., por
sua vez, implicam em explicações impossíveis, como “finjo uma hipótese entre o não
e o sim?” e “do outronão discuto o anjo
e o sexo?”. Ambos os tipos de perguntas
estão ligados a complexidade da busca do
eu-poético, para a qual não existe uma solução tranquilizadora, pois, em essência, a
solução é inexistente. O retorno a si, dado
pela busca do autoconhecimento, também
propõe um retorno ao presente, pois o retorno a si acontece no momento presente.
Não reconhecemos a importância do

150. 1. do sol incinerado a sombra e pulsa

momento e que nele está concentrado

2. - umbra e penumbra – em jogos de nanquim:

nosso desejo de mudar e também a

3. sigo o caminho? busco-me na busca?

única possibilidade de fazê-lo, ali, só
no momento. Como se a única coisa

151. 1. finjo uma hipótese entre o não e o sim?

que importasse ao equilíbrio fosse o

2. remiro-me no espelho perplexo?

presente. Estamos diante do instante

3. recolho-me por dentro? vou de mim

congelado em que devemos nos perguntar: Se eu não sou por mim, quem

152. 1. para fora de mim tacteando o nexo?

será? E se sou só por mim, o que sou?

2. observo o paradoxo do outrossim

E se não agora, quando?

3. e do outronão discuto o anjo e o sexo?

2004, p. 48, grifos do autor)

153. 1. O nexo o nexo o nexo o nexo o nex
(CAMPOS, 2004a, p. 96-97)

As imagens do “sol incinerado”, da
“sombra”, do “umbral” e da “penumbra”

(BONDER,

Sair de si, “para fora de mim”, “tacteando” as sefirót que desdobram o poder
divino da criação, entretanto, mesmo sob
a luz da “áurea coroa” a busca permanece
não solucionada. A busca é o desafio, mas
o verdadeiro desafio é o autoconhecimen123

to: sair e voltar a si é um processo cíclico e
contínuo, como o fluxo de recebimento cabalístico, cujo fim é o início de outro recebimento. A coda final do poema, “O nexo
o nexo o nexo o nexo o nex”, também traz
um tom de ciclicidade ao texto. Primeiro
porque ao começar com a letra <o>, remanescente do último nexo incompleto,
indica uma figura de continuidade, como
oroborus (a serpente que captura a própria calda). Nessa medida, a coda é um
continuo, cíclico e infinito.6
Nas estrofes 151 e 152, a aliteração
da sílaba <xo>, que está presente na construção das palavras “perplexo”, “paradoxo”
e “sexo”, além do próprio “nexo”, antecede a coda. O som fricativo de [ʃ], oriundo
da aliteração, também ajuda a construir a
sonoridade do ruído de fundo, que se inicialmente é dominado pela aliteração da
letra <o>, a partir do verso 151.2. é gradativamente permeado pelo chiado de [ʃ],
que domina na coda. Esse chiado remete
novamente ao início do Canto III, “à rádio-escuta” do verso 94.2., o resíduo sonoro
do big-bang. Desse modo, o chiado, que
cresce nos últimos versos do poema, dá
indícios sobre a características cíclicas do
poema e da atitude do eu-poético, que retorna à tradição, que retorna à busca.
Em A máquina do mundo repensada, cada nexo da coda é um sair e voltar a
si, em movimento cíclico, fluído e contínuo.
Consciência de si e do tempo presente,
autoconhecimento e conhecimento, são os
nexos dentro dos nexos, é por meio desse
recebimento ativo e cíclico que fluem os
saberes humanos através do espaçotempo
e do poema de Haroldo de Campos. O trecho final do poema reflete justamente sobre esses saberes acumulados no decorrer
do três Cantos, pois mesmo que eles não
sejam capazes de solucionar a busca, permitem que o eu-poético mantenha o fluxo
cabalístico da tradição. O fluxo contínuo
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de tradição está ligado ao saber receber
a tradição, mas também ao saber deixá-la
partir, mantendo o fluir e permanecendo
apenas com aquilo que contribui. O fluxo
é dinâmico infinito, logo que volta a si, o
eu-poético sai de si novamente, e, dessa
forma, a busca mantém o poema vivo.

NOTAS
1

O presente trabalho é um fragmento da dissertação

de mestrado intitulada Núcleo aléfico: um estudo de A máquina do mundo repensada de Haroldo de Campos (2020).
2

Frase enunciada pela personagem Surma, interpre-

tada por Alessandra Negrini, no filme Beduíno (2016), dirigido e roteirizado por Julio Bressane.
3

Para indicar algumas das traduções, cito aqui os li-

vros Qohélet, O-que-Sabe (1991), Bere’shith: A cena da
Origem (2001) e Éden: um tríptico Bíblico (2004b).
4

O presente trabalho entende como expedientes poé-

ticos as três modalidades textuais que, de acordo com Erza
Pound (2013), diferenciam o texto poético dos demais textos, são elas: a fanopéia (imagens, comparações e metáforas que o texto lança sobre o leitor), a melopéia (propriedade musicais do texto) e a logopéia (jogos ou dança de
palavras do texto que brincam com o intelecto do leitor).
5

Tradução própria: “A ‘Cabala’, desde 1200, tem sido

uma palavra popularmente aceita para tratar dos ensinamentos esotéricos judaicos sobre Deus e tudo que Deus
criou. A palavra ‘Cabala’ significa ‘tradição’, no sentido particular de ‘recepção’ e inicialmente referindo-se ao campo
do Direito Oral. Mas aquele que existiu entre os judeus,
tanto em sua terra natal quanto no Egito, durante o tempo
de fermentação, quando o cristianismo começou, um considerável corpo de conhecimento teosófico e místico”.
6

Essa partícula de ciclicidade presente na coda do

Canto III do poema A máquina do mundo repensada, também foi observada no trabalho de Martha-Toneto (2013, p.
258), para a qual o nex final “impulsiona a leitura para o
início [da coda], como tentativa de completar-lhe o sentido”.
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Primeiramente, gostaria de agradecer as palavras de acolhida do magnífico reitor desta Universidade, o professor
Cristovam Paes de Oliveira. Queria agradecer as palavras da minha querida amiga Solange Ribeiro, palavras afetuosas. E
quero dizer aos senhores diretores, aos
senhores alunos e funcionários e ao público aqui presente o quanto realmente me
alegra estar mais uma vez em Mariana,
nessa instituição em que tenho vindo para
falar de problemas de tradução de poesia,
de tradução criativa, apresentar minha
própria poesia e dialogar com os meus colegas e os alunos desta instituição.
O trabalho que vou apresentar hoje
a vocês tem um pequeno histórico. A coleção Archive, que é uma coleção mantida
pela Unesco, está publicando nas línguas
originais volumes com a obra dos prin-

cipais escritores de língua ibérica, tanto
escritores de língua espanhola como escritores de língua portuguesa. Já saíram,
por exemplo, os volumes relativos a Mário
de Andrade, Clarice Lispector, no âmbito
brasileiro, e está sendo organizado um volume com os romances-invenções, a poesia e os manifestos de Oswald de Andrade.
Esse volume está sendo coordenado pelo
professor Jorge Schwartz, da Universidade
de São Paulo, e por mim, a quem tinha
sido inicialmente endereçado o convite,
convite que passei a esse meu amigo e
estudioso mais jovem do Oswald. Fiquei
comprometido a preparar o que eles chamam de liminar ao volume, que é uma
introdução feita por um escritor a cada
um desses volumes determinados. Por
exemplo, no caso da Clarice Lispector, a
introdução é feita por Benedito Nunes e,
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no caso do Mário de Andrade, se bem me
recordo, é feita por Antonio Candido. Eu já
tive a oportunidade de fazer a introdução
para um dos volumes, porém não foi para
um escritor brasileiro, foi para um volume
dedicado ao romance Rayuela do grande
escritor argentino Júlio Cortazar, de quem
eu tive a felicidade de ser amigo pessoal.
E fui, então, convidado para este fim pelo
organizadores do volume, os críticos e
poetas Julio Ortega e Saúl Yurkievich, de
modo que já estou familiarizado com essa
coleção. Mas vou fazer, então, o preâmbulo para este volume muito importante, que
vai ser publicado inicialmente em português e há perspectiva de versões, depois,
deste mesmo volume, para o espanhol e a
língua inglesa.
A minha ideia ao fazer essa introdução foi dar uma espécie de testemunho
geracional. Como eu conheci Oswald de
Andrade em 1949, me propus estudar, e
nesse caso, estudar não apenas de um
ponto de vista do pesquisador destacado
do assunto, mas de alguém que foi testemunho desse processo, porque desde
muito jovem na iniciação de sua carreira de escritor, vamos dizer assim, acompanhou a curva excepcional da obra de
Oswald de Andrade. Então, eu me dispus
a organizar uma espécie de súmula ou sumário crítico da evolução da recepção de
Oswald a cumular no tema da antropofagia, tema este, como destacou a professora Solange, especialmente pertinente ao
simpósio que ora se abre, na medida em
que, talvez, além de Oswald de Andrade,
talvez apenas um outro escritor latino-americano, o grande poeta, romancista
e ensaísta cubano Lezama Lima, buscou
dar uma expressão tão coerente à atitude
da América-Latina perante a cultura europeia, a ideia da devoração crítica, como eu
acabarei por referir com mais detalhe, no
final da minha palestra, tratando do caso
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de Oswald. No caso de Lezama, a ideia fixada no problema do Barroco como uma
espécie de estilo da contraconquista. Ou
seja, o Barroco é visto por Lezama Lima,
no seu fundamental ensaio “La expresión
latinoamericana” como a estética da contraconquista, da maneira que o mundo
ibérico soube, digamos assim, corroer e
devolver com outras intensidades os estilemas do Barroco europeu que já, afirma Lezama, na altura em que que estavam sendo revivificados com nova tensão,
com novo impulso, com nova plenitude
na latino-américa, ou na américa ibérica,
já estava em momento de decadência na
Europa. E, para Lezama, o que é importante nessa leitura do Barroco é o contributo africano e índio na corrosão destes
estilemas do Barroco normativo.
Oswald, além da tese da devoração antropofágica que tem implicações na
leitura crítica de nosso passado literário,
eu vou chegar a isso com mais detalhe na
culminação de minha exposição, Oswald,
no seu ensaio “A marcha das utopias”, um
ensaio que ele escreveu no fim da vida
dele, pouco antes de morrer, ele morreu
em 1954, ele fala do Barroco como estilo
utópico, aquele estilo que foi capaz de descerrar a clausura, num certo sentido, do
egocentrismo ptolomaico europeu. Então,
por curiosas linhas de convergência, apesar das suas diferenças, Lezama Lima, em
Cuba, e Oswald de Andrade propõem essa
tese da corrosão ou devoração crítica do
legado europeu. Isso seria o tópico por excelência da antropofagia que eu vou abordar no fim da exposição. Agora eu vejo
– quando conheci Oswald eu era muito jovem, eu o conheci em 1949, eu nasci em
1929, eu tinha 20 anos, e hoje, passados
tantos anos, e tendo eu participado ativamente do processo de revisão de Oswald
de Andrade, como eu vou historiar ao longo de minha exposição – eu vejo que se

passa o seguinte, as novas gerações têm
a ideia de que Oswald de Andrade sempre
foi um nome consagrado nas letras brasileiras. A recepção de Oswald pelas novas
gerações foi tão intensa que ele acabou de
certa maneira sendo mitificado, não estou
falando no sentido pejorativo, mitificado
por adesão afetuosa e isto faz pensar que
o Oswald teria sido desde sempre um autor reconhecido, de influência, um autor
de presença ativa do ponto de vista crítico e estético no horizonte literário brasileiro. Mas isso não aconteceu. O perfil de
Oswald de Andrade foi construção do futuro, construção sobretudo das novas gerações nas quais desde logo se inscreveu
a minha, daqueles poetas que começaram
publicando seus primeiros livros em 1950
e, em 1956, lançaram no Brasil o movimento de poesia concreta dois anos depois
da morte de Oswald.
Mas vejam bem, no ano de 1950,
em março, o Oswald de Andrade tinha
completado 60 anos e foi objeto de uma
homenagem muito especial em São Paulo.
Fizeram um baquete antropofágico no
Automóvel Clube de São Paulo, que era um
dos lugares mais elegantes da sociedade
paulistana, um lugar onde se passavam os
grandes eventos, e Oswald tem um documento que ainda não está publicado nem
na edição atual de suas obras completas,
que está quase no fim de sua publicação
pela Editora Globo, mas ele tem uma série
de fragmentos, um diário confessional que
ele escreveu no final da sua vida, iniciado
no ano de 1948. E nesse diário confessional, na data de março de 1950, a propósito desse banquete, ele faz a seguinte observação, em que ele mostra de maneira
irônica e, curiosamente, uma ironia talvez
mesclada de sensibilização, porque ele era
sensível a essa homenagem e ao mesmo
tempo de um ceticismo quanto ao objetivo
desse banquete em que ele seria festejado

por seus 60 anos. E este vai ser o primeiro
tópico de minha exposição, que terá dez
tópicos. Eu vou passar por estes tópicos
de uma maneira abreviada, porque o texto
de forma ensaística, com seu aparato de
notas etc., sairá daqui a não muitos meses
nessa publicação da Unesco.
Mas eu vou abordar então o primeiro tópico que é “O canibal e a marmelada”.
É um pouco a situação de Oswald diante desse banquete do Automóvel Clube, o
primeiro ato coletivo em que parecia que
ele seria reconhecido; depois, o segundo
tópico é “O revolucionário permanente”;
no terceiro, eu já vou examinar a mudança da recepção e a retomada dos rumos
do modernismo e, depois, eu vou falar de
um telefonema; “Telefonema” era um tipo
de artigo que o Oswald no final da vida
publicava, curto artigo que ele publicava
no Correio da Manhã domingo, um telefonema premonitório, porque nesse telefonema ele estava percebendo os escritores
que iriam depois recuperá-lo; o tópico número cinco é o que tem um título provocativo, “A boca no trombone”, é o momento
em que as novas gerações começam a reivindicar Oswald, depois o tópico sexto é a
década de 60, são as reedições, aí Oswald
começa a ser reeditado. O sétimo é o teatro, a explosão receptiva, pois foi através
do teatro que Oswald ganhou um público
mais largo; depois, os acidentes de percurso, quer dizer, mesmo depois de ser
publicado, reconsiderado, continua a haver
resistência a esta revisão oswaldiana por
parte de certa crítica, que eu vou nomear
e descrever um pouco aqui; os dois últimos tópicos, o primeiro deles, o que seria
o nove do meu elenco, “Biscoito fino”, nele
vou tratar do problema de Oswald e a participação. E o final, a culminação de todo
esse percurso, é a “Antropofagia, o filosofema básico do modernismo brasileiro”.
Então, como eu dizia, nesse diário
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confessionário de 50, Oswald deixa, assim, a seguinte anotação: “E esta mais,
homenagens enormes, inesperadas, almoço no Automóvel Clube dia 25, carinho
que nunca tive pelos 60 anos de lutador.
Ontem o Estado deu a lista das adesões,
perto de 150”. Aí ele começa a indicar as
pessoas que vêm das mais diferentes origens partidárias do ponto de vista político
e geracional. Ele diz assim: “Paulo Mendes
do Partido Comunista, Antonio Candido do
Partido Socialista, Elena Silveira da UDN,
César Vergueiro e Abdala do governo e
Washington Luís e Gastão e Alcides Vidigal.
Os poetas, então jovens poetas, José Paulo
Paes e Décio Pignatari”. Deixa, então, esse
comentário: “Vê-se que estou no fim”.
Quer dizer, este desabusado polemista, tão carente de afeto que foi o
Oswald, tão solitário no fim da vida, ele
aceitou um pouco desconfiado aquela surpreendente homenagem como se aquilo já
soasse a marcha fúnebre. Como se aquele
abominável homem dos trópicos que era
o irreverente e inquietador Oswald estivesse entrevendo naquela recepção do
Automóvel Clube uma espécie de prelúdio
do seu funeral. E ainda acrescentava essa
observação de que todas as atividades
dele, tudo aquilo que ele havia desenvolvido, acabavam, deveriam acabar, em marmelada no Automóvel Clube. De fato, foi
muito curioso esse evento, o cardápio do
banquete apresentava aquela famosa cena
da devoração pelos índios dos europeus
que ilustraram livros de viajantes na época logo posterior à descoberta e cada uma
das iguarias ou prato tinha um nome alusivo a algum tipo de prática antropofágica
ou nome indígena e o Oswald de Andrade
foi saldado pelo Sérgio Milliet. O Sérgio
Milliet – eu estou fazendo um retrato de
época de fatos que, para as pessoas que
não são do período, são fatos quase que
desconhecidos porque remontam a uma
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fase da literatura brasileira pouco estudada, anos 40 – Sérgio Milliet foi a pessoa
que saudou o Oswald. Quem era Sérgio
Milliet? Era um poeta que depois se destacou sobretudo na crítica de artes plásticas,
mas que desenvolveu uma longa atividade
de crítica literária, hoje publicada em dez
volumes, o Diário crítico de Sérgio Milliet,
reeditado nos anos 80 pela Editora da USP
em colaboração com a Editora Martins,
que tinha sido a primeira editora dele. O
Sérgio Milliet se associou à Semana de 22,
mas o caso dele era diferente dos demais
modernistas. Ele era um brasileiro que havia estudado na Suíça economia e ciências
sociais e veio para o Brasil e ligou-se, vamos dizer assim, não profundamente, por
interesse aos modernistas, embora tivesse
uma formação mais simbolista. A presença dele era a de uma figura mais sólida,
de uma estrutura mais universitária, um
homem que tinha uma formação sociológica e em economia, então ele apresentava
um aspecto de mestre-escola em relação a
essa geração. Ao mesmo tempo não tinha
a radicalidade que tinha uma pessoa como
Oswald até por causa das preferências
poéticas. Para que vocês percebam como
Oswald na época era visto com reservas,
eu vou citar um fragmento da saudação
que ele fez por ocasião desse banquete.
Dizia Sérgio Milliet: “Ninguém mais do que
eu o criticou, meu caro Oswald, ninguém
opôs mais reparos à sua obra com essa
severidade de quem espera o máximo do
autor, porque o autor é daqueles a quem
se quer particularmente. Creio que você
– continua Sério Milliet, dirigindo-se a
Oswald – não tem ainda em nossas letras
o lugar que merece, seu temperamento
de antropófago o levou a devorar muitas
amizades, a criar inimigos sem conta, sua
agressividade e não raro injusta, e como
diria Geraldo Ferraz, insuportável, afastou de você a simpatia da crítica, mas sua

obra permanece viva e volta sem cessar
à tona para novas revisões que não suportariam outras bem mais faladas e elogiadas”. Quer dizer, na própria saudação
Sérgio Milliet mostra a condição isolada,
a condição pouco reconhecida da obra oswaldiana, sendo que, quando saiu o romance Marco zero, o Sérgio Milliet no seu
Diário crítico, correspondente aos anos de
40-43, veja bem, esse discurso ele faz em
50, em 43 ele tinha escrito o seguinte sobre Oswald: “Sua obra é hermética e carece, por outro lado, da mística profunda
que transforma o exoterismo em esoterismo, o poético recôndito no religioso procedite gerador, somente um círculo diminuto
de discípulos e companheiros sabem tirar
de sua obra o sabor que ela tem”.
O que é que diz o Oswald, ao responder ao Sérgio Milliet? Ele usa ao mesmo
tempo de uma certa cordialidade, mas de
muita verve, ele chama o Sérgio Milliet de
bacharel de Cananeia, que é uma espécie
de doutor sabe-tudo, que já sabia de tudo
no meio dos índios, ele descreve o Sérgio
Milliet como tendo uma angulosa estrutura
de mestre-escola e o chama de náufrago,
saudosista, bacharel de Cananeia, eu cito:
“Enquanto isso, você, meu Sérgio Milliet, era
entre nós o bacharel de Cananeia, você vinha da Suíça como um náufrago, trazia uma
porção de saudades, inclusive a do simbolismo, a do socialismo e a da metrificação”.
Assim foram comemorados os 60
anos de Oswald, que nesse mesmo discurso em que chama o Sérgio Milliet de
bacharel de Cananeia, ele diz, ao terminar
o discurso, que ele preferia, ao invés de
ser chamado de sexagenário, ser chamado
de sex appealgenário, também uma frase
famosa de Oswald que vem desse discurso: “Não sou sexagenário, quero ser, se
possível, sex appealgenário”.
Então, em 1950, era essa a situação
do Oswald de Andrade. Um anos antes,

no ano de 1949, eu, Augusto de Campos,
meu irmão, e Décio Pignatari conhecemos
Oswald de Andrade. E foi um encontro
bem significativo, quando nós fazemos o
retrospecto desse encontro, e meu irmão
Augusto fez recentemente um artigo publicado na Folha de S.Paulo, com o título
“Oswald livro livre”, esse encontro nos dá a
prova evidente da solidão de Oswald. Nós
fomos apresentados ao Oswald por Mário
da Silva Brito, que depois seria o historiador do Modernismo e que, dos poetas da
geração de 45 que se opunham ao Oswald,
era aquele mais próximo do Oswald porque ele ainda mantinha ligações com o
Modernismo e tinha interesse naquele humor oswaldiano que ele também, Mário,
cultivava. Então, fomos apresentados ao
Oswald e lá fomos, em 1949, eu, Augusto
e Décio Pignatari e um jovem amigo nosso que depois se destacaria no campo da
história como historiador na Faculdade de
Filosofia e Ciências e Letras de Assis, o
prof. Nilo Odália. Então esses quatro jovens procuram o velho Oswald, que era
um homem que para uma pessoa muito
jovem inspirava uma certo temor, ele era
muito desabusado, ele era uma pessoa do
qual poderiam sair tiradas imprevisíveis
e, ao mesmo tempo, o curioso no Oswald
é que ele era um homem extremamente sofisticado, era um homem que tinha
nas paredes quadros que ele havia trazido
da Europa, de suas viagens, quadros de
Picasso, De Chirico, Picabia, era um homem que tinha sido herdeiro de uma grande fortuna, que tinha viajado muitíssimo,
que tinha casado várias vezes, uma delas
com a pintora Tarsila, que foi uma artista
importantíssima no período modernista.
Então, os jovens que conheciam todas aquelas legendas, e sabiam do caráter
agressivo do Oswald, ficavam um pouco
intimidados, ali, na toca do antropófago, o
apartamento do Oswald. E, de fato, ele nos
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recebeu muito bem. E, a certa altura, vendo
aqueles jovens, ele se retira para um cômodo interior, de lá ele tira quatro exemplares
da edição de luxo das Poesias reunidas do
Oswald, ilustradas pela Tarsila e pelo Segall.
Esses exemplares tinham sido editados em
1945 numa tiragem de apenas 200 exemplares, segundo o colofão. E em 1949 ainda
havia suficientes números de exemplares,
era tal a solidão de Oswald, que tendo ele
editado esse livro fundamental, no qual inclusive sai a publicação do poema “Cântico
dos cânticos para flauta e violão”, dedicado
a Maria Antonieta d’Alckmin, ele tem quatro exemplares para dar a cada um daqueles jovens poetas, com dedicatória. No caso
do Nilo, que era apreciador da poesia e se
revelou depois historiador. Então, cada um
daqueles jovens recebe um daqueles preciosos exemplares com uma dedicatória
personalizada como se ele estivesse jogando uma garrafa ao mar à espera de alguém
que viesse no futuro para contribuir para
seu reconhecimento. Porque àquela altura ele não poderia ter uma ideia específica
do que aqueles jovens fariam no futuro. No
ano de 1949 eu não tinha ainda publicado
meu primeiro livro, meu irmão Augusto é
um ano e meio mais moço do que eu, Décio
não tinha publicado seu primeiro livro. Nós
éramos jovens poetas, eu tenho mais de 40
anos de janela, como eu costumo dizer, de
modo que eu conheço muito o fenômeno da
poesia. Constantemente aparece um jovem
com manuscrito de poemas, depois de um
ano você não houve mais falar daquele jovem. Fazer poesia quando se tem 19 anos
não é difícil, difícil é continuar fazendo ao
longo dos anos e continuar aos 60. A poesia
tem essa espécie de exigência vocacional
muito forte. Oswald não podia sequer imaginar o que sairia dali. Mas, enfim, cada um
de nós recebeu um exemplar. E, além disso,
a mim e ao Augusto ele deu um exemplar do
Serafim, também primeira edição, com essa
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dedicatória: “Aos irmãos Campos, firma de
poesia, do Oswald”. Livros que a gente tem
e guarda como preciosidades. Mas isso para
se ver como o Oswald estava isolado.
O contexto literário brasileiro da
época era dominado por dois grupos: de
um lado a geração dos poetas chamados
de geração de 45, que reagiram contra
os de 22 e pretendiam ser mais disciplinados e queriam ser mais construtivos
que os poetas de 22. No campo da poesia essa geração dominava em São Paulo,
sobretudo, através de Péricles Eugênio da
Silva Ramos, Domingos Carvalho da Silva
e Geraldo Vidigal, e, no Rio, Ferreira de
Luanda e Lêdo Ivo, que tinha uma revista
chamada Orfeu. O grupo de São Paulo tinha
uma revista chamada Revista Brasileira de
Poesia. Agora, além desse grupo de poetas, há o grupo de críticos e isso não é muito conhecido, há o grupo dos críticos que
lançaram e publicaram entre 1941 e 1942
a revista Clima. Esse críticos eram jovens
intelectuais de formação universitária que
saíram da Faculdade de Filosofia da USP,
sobretudo vindo de uma área de sociologia
e política. Eram Lourival Gomes Machado,
Antonio Candido, Paulo Salles Gomes, Rui
Coelho, que eram jovens de uma geração
que se apresentava como uma geração de
críticos e que tinham uma preocupação,
inclusive, de se situar perante o movimento de 22. E o curioso é que, em 1922, estes críticos jovens reconheciam como dois
mestres Mário de Andrade, que eles convidaram para escrever uma espécie de artigo carro-chefe na revista Clima. E o artigo
de Mário de Andrade chama-se “Elegia de
abril”, que é um artigo que antecipa os temas da conferência de 1942 que Mário de
Andrade faz no Itamarati. O outro patrono
era Sérgio Milliet. Então, já se percebe o
endereço desses jovens, nesta altura pelo
menos, que tinham restrições a Oswald de
Andrade. E, de fato, se nós lermos o que foi

publicado, neste mesmo período, foi publicado um repositório de depoimentos muito
importante, que se chama “Plataforma de
uma geração”. Então, esses jovens da revista Clima, e outros jovens de outra área,
como por exemplo o Mário Schenberg, que
foi o nosso maior físico teórico e que era
um grande crítico de arte também. Tem
aí nesse livro seu depoimento e sobretudo
depoimentos da geração da revista Clima,
esses jovens que em seguida iam escrever
na revista.
Oswald de Andrade é visto com dois
aspectos que impressionavam mal ao jovem crítico, o aspecto que entendiam
como exibicionista de Oswald, e usavam
um termo de época, uma pessoa faroleira, uma pessoa que faz visagem etc., e o
aspecto menos sério de clown, e eles falavam das pessoas de 20 como uma explosão de um enfant terrible, com este aspecto, com o perigo do clownismo e este
aspecto faroleiro, e ele dizia mais, que o
próprio Oswald, está no depoimento do
Candido, reconhecia este aspecto quando
ele se definia como palhaço da burguesia.
O que é uma frase extrapolada do prefácio
ao Serafim, onde Oswald faz uma espécie
de revisão de sua postura de vanguarda
num momento específico de sua carreira
em que ele estava se engajando no caminho ideológico, ele foi durante 15 anos
membro do Partido Comunista depois de
um encontro em 1935, no Uruguai, um
encontro, ele e Pagu, com Luís Carlos
Prestes. Ele só saiu do Partido Comunista
para denunciar o stalinismo, posição que
ele teve na tese sobre a crise da filosofia
messiânica, onde o marxismo é denunciado como uma forma autoritária e dogmática de filosofia. Mas isso depois de 15 anos
de militância.
Nesse prefácio de Serafim Ponte
Grande o Oswald diz o seguinte, ele faz
uma ironia, faz uma espécie de gozação

com a figura do Mário de Andrade e do
poeta Augusto Frederico Schmidt, que era
muito prestigiado na época, era um poeta católico, e diz que ele pessoalmente, o
Oswald, preferia se declarar enojado de
tudo e estava possuído de uma única vontade, ser pelo menos casaca de ferro da
revolução proletária. É aí que ele, autoironicamente, se autodeclara, ele naquela altura, jovem, não tinha tido ainda a
consciência ideológica suficiente, “aquele
livro seria uma espécie de epitáfio da burguesia e necrológio do que fui”, diz ele.
Exatamente num momento de maior engajamento ideológico.
Há um aspecto que deve ser salientado. A posição de Oswald de Andrade e
Mário de Andrade em relação ao legado
modernista. O Oswald nunca renegou o
modernismo a não ser para efeitos polêmicos e autoirônicos no prefácio do Serafim,
onde ele renega a vanguarda, não para fazer uma literatura conservadora, mas para
partir para uma literatura engajada, onde
ele renega a sua obra de vanguarda, faz
uma única exceção curiosamente, embora ele critique o Mário como pessoa, ele
faz uma exceção ao Macunaíma, mas para
partir para a fase do teatro de tese dele,
que é o trabalho que ele faz logo em seguida, e depois partir para o Marco zero.
Então, o que acontece, no prefácio do
Serafim ele faz uma espécie de autoderrisória leitura do seu passado vanguardista,
não para renegá-lo em termos estéticos,
mas para assumir uma posição ideológica
mais contundente nesse seu próprio trabalho. Então, ele passa para o Marco zero,
que é uma tentativa de romance mural,
mantida algumas técnicas de vanguarda,
e passa para o teatro, que era um teatro tão revolucionário que só foi encenado
pela primeira vez em 1967, muitos anos
depois da morte de Oswald, e sobre isso
eu vou falar também.
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Agora o Mário de Andrade não, primeiro porque morreu em 1945 e não teve
o mesmo tempo que teve o Oswald, que
só morreu nove anos depois, em 1954,
e teve tempo para repensar suas ideias.
A verdade é que Mário de Andrade, seja
nesse texto que está no primeiro número da revista Clima, “Elegia de abril”, seja
na conferência que faz no Itamarati, ele
está tomado de uma tremenda má consciência. Ele diz que os modernistas foram
uma geração de demolidores, uma geração de aristocratas que não tinham levado
em consideração o problema humano, social. Mas basicamente o sentido era esse,
que os modernistas não deveriam servir
de exemplo, mas de lição, porque eles não
tinham logrado seus objetivos. E diz mais,
dirigindo-se aos jovens, diz que os jovens
não deveriam ser espiões da vida, ficar
olhando a vida por trás das multidões,
mas participar das atividades das multidões. E diz isso um pouco exatamente
pensando biograficamente nos termos de
sua posição, porque ele, Mário, sempre foi
um homem de gabinete, nunca foi um homem de participação direta nos eventos.
Não vejo pecado nenhum nisso, eu mesmo
sou uma pessoa que do ponto de vista do
meu trabalho pessoal eu tenho mais afinidade com o Mário do que com Oswald.
Por exemplo, para traduzir a poesia bíblica
estudei seis anos o hebraico, isso é uma
coisa que o Oswald não faria nem morto.
Agora, tem-se que reconhecer as diferenças de atitude de cada pessoa. Se há uma
pessoa que nunca foi espião da vida foi
Oswald, casou-se pelo menos seis vezes,
ele era o maior defensor da família, ele não
era promíscuo, ele era monógamo, só se
casava cada vez com uma mulher diferente depois de encerrar a ligação anterior e
durante o curso dessa nova relação ele era
fiel, de modo que Oswald era um homem
que se atirou à prática da vida, que foi 15
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anos engajado no Partido Comunista, que
foi preso, que viveu com Pagu que foi uma
das mulheres mais revolucionárias da vida
literária brasileira. Uma mulher que só
no tempo da ditadura Vargas ficou presa
quatro anos, muito mais do que Graciliano
Ramos, e saiu massacrada da prisão, tanto assim que nunca se recuperou, cometeu uma primeira tentativa de suicídio e,
finalmente, suicidou-se depois de ter saído
da prisão e sobrevivido muitos anos. Veja
bem, essa atitude muito demissionária
perante o legado de 22 era uma postura
pessoal do Mário, muito ligada a sua própria estrutura de escritor, ao seu próprio
tipo comportamental e é muito respeitável. Apenas o que aconteceu, e eu fico surpreso quando eu vejo as pessoas falando
dessa atitude como uma atitude extremamente importante, fecunda, eu interpreto
diferentemente. No momento em que o
Mário renegou o modernismo e disse que
ele não servia de exemplo, mas de lição,
ele abriu o caminho para a geração de 45.
Ele disse isso em 42, a geração de 45 surge três anos depois apresentada por críticos importantes como Tristão de Ataíde,
dizendo que eles eram os novos modernistas, eram modernistas disciplinados, organizados, que não tinham aquele trabalho
destruidor do modernismo histórico. Mas
esses eram os neomodernistas, e a história literária hoje prova que estes eram os
antimodernistas, aqueles que sem compreender 22 tinham tentando ressuscitar
uma espécie de estética parnasiana para
se opor à geração de Oswald. E de uma
certa maneira há uma relação entre essa
posição da geração de 45, negativa em relação a 22, e a atitude útil ao Mário que
quase com uma mea culpa abre mão do
legado histórico do modernismo, enquanto
o Oswald nunca fez isso. No final da vida
do Oswald, numa entrevista que ele dá a
Radha Abramo, que era então jornalista,

uma entrevista, não me lembro se foi na
Folha de S.Paulo ou no Rio, a entrevista
tem o título “Estou profundamente abatido, o meu chamado não foi atendido?”,
um mês antes da morte dele, em que ele
diz que o importante da obra dele era
Serafim, era Miramar, a Poesia pau-brasil,
e que ele, embora muito abatido, embora achando que a literatura de pesquisa,
a literatura de altas cogitações estéticas
que em 22 lançaram, tivesse sido precedida por uma literatura mais rasa e mais
linear, ele acreditava que estes temas, esses ritmos e rumos seriam retomados e
morre logo depois. E pouco depois da conferência do Mário, alguns anos depois, ele
faz uma famosa conferência que está no
volume de crítica dele Ponta de lança, a
conferência que ele faz em Belo Horizonte,
que se chama “Caminho percorrido”, conferência que algumas pessoas procuram
relacionar a uma posição demissionária de
Oswald e que não é verdade que seja assim. Se vocês lerem a conferência, vocês
encontram nessa conferência um Oswald
extremamente combativo, que apresenta
a poesia pau-brasil, legado do modernismo, como algo extremamente afirmativo,
que ataca o verde-amarelismo, ataca o
integralismo, ataca Plínio Salgado, ataca
Tristão de Ataíde, que naquele momento
estava ligado ao integralismo, e termina
a sua pregação aos jovens por apresentar uma ideia de um socialismo utópico e
igualitário onde as pessoas teriam que comer juntas uma refeição comum num dia
melhor. Não é nada de um Oswald negativo ou abatido, mas um Oswald em plena
forma. Não quer dizer que um seja melhor
ou pior por causa disso, mas temos que
ver as diferenças posicionais da atitude de
cada um deles.
Agora, passemos a examinar o câmbio da recepção. O que aconteceu após a
morte de Oswald em 1954? O Mário da

Silva Brito, que começou a escrever a sua
obra História do modernismo, ele diz num
trabalho de época que Oswald morto ressuscita nos manifestos dos concretistas
e foi, de fato, o que aconteceu. Quando
nós estávamos lançando a poesia concreta, que foi lançada em São Paulo e no Rio
em novembro de 1956 e em fevereiro de
1957, nos nossos manifestos estávamos
citando Oswald, a poesia oswaldiana quase
funcionando como uma espécie de axioma
da poesia que nós pretendíamos esteticamente, uma poesia contida, condensada,
reduzida às suas estruturas elementares,
aquele verso que tanta gente repetiu do
Oswald “América do Sul, América do sol,
América do sal”, ou então, isso no Plano
piloto da poesia concreta, que é publicado em 1958, aquelas frases do Oswald,
“em comprimidos minutos de poesia”,
aquela outra frase que Oswald pronuncia no “Manifesto antropófago”, depois de
citar uma espécie de poema pré-concreto, escrito em tupi, que ele colhe no livro
de Couto de Magalhães, no livro sobre os
selvagens, “catiti catiti imará notiá notiá
imará ibejú”, ele diz em 1928: “somos
concretistas”. Ou seja, se alguém pode ser
considerado precursor do que aconteceu
na vanguarda dos anos 50, o Oswald de 28
já dizia, “somos concretistas”. Está escrito
no “Manifesto antropófago”.
E agora eu vou falar desse telefonema premonitório. Num “Telefonema” de 28
de agosto de 1953, um ano antes da morte dele, publicado no Correio da Manhã do
Rio, infelizmente não recolhido, eu acho
que a pesquisa universitária deve perceber certas relações importantes, uma pesquisadora que recolhe os “telefonemas” e
as peças jornalísticas do Oswald não pode
deixar passar peças que sejam reveladoras quanto ao futuro. Por exemplo, há um
telefonema do Oswald de Andrade de 28
de agosto1953, que não está no livro de
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telefonemas recolhido pela Vera Chalmers,
telefonema esse em que Oswald, além de
criticar a geração de 45, Fernando Ferreira
de Loanda, ele fala dos novos poetas que
estavam surgindo, novíssimos poetas que
ele tinha conhecido, ele diz assim, ele fala
da existência de uma geração de novíssimos no Brasil que nada tem a ver com os
Loandas, da revista Orfeu e moambas dos
suplementos, e refere-se com esperança
ao crítico Oliveira Bastos, ao poeta Ferreira
Gullar, e sublinha, aqui mesmo em São
Paulo, há meninos que pesquisam, Décio
Pignatari, Haroldo e Augusto de Campos.
Quer dizer que, em 1953, quando a gente nem sequer havia pensado em fazer o
lançamento da poesia concreta, quando
ainda não havia surgido o contato, ou se
havia surgido, estava no início o contato
entre os poetas de São Paulo e Ferreira
Gullar, que aconteceu por intermédio de
meu irmão, acredito que um pouco mais
tarde, em 1955, ou um pouco mais tarde,
o Oswald pinçou aqueles jovens e percebeu que estava acontecendo algo de novo.
A pesquisa universitária tem que estar
atenta a isso, é o germe, olha aí, o Oswald
percebeu alguma coisa.
E agora eu vou falar do quinto tópico, já estamos nos aproximando da
conclusão. “A boca no trombone”. Nesse
tópico eu relato toda a atividade que eu
procurei desenvolver em torno da recuperação de Oswald, já em 1956, num trabalho que eu publiquei no Jornal do Brasil,
aliás meu primeiro trabalho que publiquei
no JB, no ano da poesia concreta, um trabalho sobre um poeta e pintor alemão extremamente importante, que depois seria alvo de muita atenção, seja na Bienal
de São Paulo, Kurt Schwitters, que é um
pintor que era também poeta, que tanto
impressionou o Hélio Oiticica. Eu fiz um
trabalho, “Kurt Schwitters ou jogo do objeto”, em que eu terminava esse trabalho
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dizendo o seguinte, falando da existência
de um processo de conspiração de silêncio
contra certos autores criativos do passado. Eu dizia: “há entre nós o caso alarmante de Oswald de Andrade de longa
data processado de olvido sob a pecha de
clownismo futurista por certa camada de
nossa aclamada intelligentsia, Oswald cuja
obra de invenção, cujas Obras Reunidas,
Memórias Sentimentais de João Miramar
e Serafim Ponte Grande representam uma
das raras produções realmente cativantes
no desolado horizonte artístico brasileiro,
e que tem que ser arrebatado ao acaso
dos sebos e das bibliotecas públicas ou ao
favor dos amigos pelos jovens que queiram estudar essa obra”.
A seguir, eu comecei a publicar
meus primeiros trabalhos, publiquei um
em 1957, um trabalho panorâmico desde
a poesia até o teatro de Oswald, que se
chama “Oswald de Andrade”. E a partir de
1960 eu comecei a dar periodicamente à
publicação no “Suplemento Literário” do
Estado de S. Paulo, àquela altura dirigido pelo crítico Décio de Almeida Prado,
uma série de trabalhos sobre Oswald de
Andrade. O primeiro foi “Lirismo e participação”, que era uma comparação entre
o Cântico dos cânticos para flauta e violão de Oswald de Andrade e um poema de
Maiakovski dedicado a uma russa branca,
Tatiana Iákovleva, pela qual Maiakovski
se apaixonou e queria levá-la de volta à
Rússia e ela se recusou. Dois poemas que
se cruzam, duas coisas aparentemente tão
distantes, como o eu lírico do poema de
amor e o eu coletivo de participação social,
depois estudo o Miramar e Macunaíma,
depois sobre o estilo cubista de Oswald de
Andrade, até que chega um momento em
que Antonio Candido, também por sugestão de Jacob Ginsburg, ficou uma espécie
de testamenteiro da obra de Oswald de
Andrade, à vista dos trabalhos que eu ha-

via publicado sobre os assunto, eu fui convidado a fazer o prefácio de João Miramar,
Poesias reunidas e Serafim Ponte Grande.
Agora vou me deter um pouquinho de
como evoluíram as relações de Antonio
Candido com o Oswald de Andrade, que
é um aspecto muito interessante. O jovem Antonio Candido, o primeiro Antonio
Candido, aquele do depoimento da
“Plataforma de uma geração” e de alguns
primeiros textos da revista Clima, tem reservas a Oswald. Até que tem um momento em que o Oswald publica o Marco zero.
Isso ocorre, se estou bem certo, entre 43
e 44. Nessa altura, o Candido, que era um
jovem que fazia crítica literária militante,
não era ainda professor de teoria literária,
era assistente de sociologia do Bastide,
mas era um crítico militante que publicou numerosas contribuições na imprensa
paulista, até hoje ainda não reunidas num
livro completo, existem apenas alguns
textos publicados em Brigada ligeira. Mas
ele publicou artigos sobre Marco zero, artigos estes em que fazia várias restrições ao
Oswald. Oswald ficou ferido com esses artigos e respondeu num trabalho que está
em Ponta de lança. A Geração Clima já tinha sido contemplada com um dos mais
famosos apelidos da fábrica oswaldiana:
era os chato boys. Aquela seriedade de
jovens universitários para o velho canibal
parecia uma coisa de gente meio chata,
que não sabia viver. Ele diz mesmo isso,
vocês ficaram com o Spengler no intestino, desde os três anos vocês leem, e perderam tantas coisas, diz ele num depoimento em Clima. Ele então responde com
certa veemência àquelas colocações de
Antonio Candido, e o trabalho é até bastante polêmico. Existe um autor português
chamado Bulhão Pato, ele dizia assim:
você é pesado como o Bulhão Pato e duro
como Santa Rita Durão. São brincadeiras
que o Oswald fazia na sua fúria polêmica.

Acontece que o Antonio Candido resolveu
repensar um pouco esses trabalhos e num
volume que sai em seguida a Ponta de lança, pela mesma edição Martins, Brigada
ligeira, ele publica um trabalho que se
chama “Estouro e libertação”, um trabalho importante na recuperação de Oswald
de Andrade, talvez o mais importante anteriormente à descoberta de Oswald nos
anos 50. Ele dá uma grande importância
ao João Mirarar, referindo-se ao Serafim
como não sendo um êxito total, mas como
um fragmento de um grande livro, e faz
mais críticas ao Marco zero e dizendo que
o espírito do Oswald estava mais acomodado à forma breve do que ao romance
mural, que ficava muito estilhaçado e
um pouco inconsequente no trabalho de
Oswald. O Oswald, diante desta colocação
do Candido, que revendo o trabalho dele
inclusive publica o trabalho sem se mostrar aborrecido pela intervenção polêmica
do Oswald, o Oswald, que era um homem
carente e que tinha um grande afeto latente, ele acha aquilo e foi mesmo um
gesto, assim, de abertura de um jovem
em relação a ele. Encontra-se com Antonio
Candido e propõe a ele serem amigos. E
dali nasceu uma grande amizade. E já em
final de 1945 Antonio Candido está entre
um dos melhores amigos de Oswald. Vem
a ser o testamenteiro de Oswald e escreve o prefácio a Um homem sem profissão,
que são as memórias do Oswald. E depois
disso escreve outros importantes textos
para a bibliografia oswaldiana.
Então, isso para vocês verem como
as coisas acontecem. A publicação em livros que ocorre portanto através da década de 60, primeiro pela Difusão Europeia
do Livro e depois pela Civilização Brasileira,
da obra de Oswald não tem tanta repercussão. O que acontece de repercussão
de público é que em 1967, cerca de três
anos após a publicação de João Miramar,
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aparece a encenação da companhia de Zé
Celso Martinez Correia d’O rei da vela. Eu,
aliás, quando o Zé Celso estava fazendo
essa encenação, ele me pediu para escrever sobre a peça como preparatório a
essa encenação. E eu realmente escrevi
dois artigos no Correio da Manhã do Rio.
Artigos só recentemente reunidos e que
só recentemente vieram a ser publicados
na edição da Globo da peça O rei da vela,
reunidos e transformados como prefácio.
Mas o que foi interessante nessa
explosão que aconteceu com essa encenação é que em vida Oswald jamais viu
seu teatro ser encenado. Mesmo o mais
importante historiador do teatro, o crítico
de teatro brasileiro, o Sábato Magaldi, na
sua História do teatro brasileiro, de 1962,
diz que o teatro de Oswald teatralmente
não funciona, que o Oswald, apesar de
cheio de ideias, é um escritor extremamente criativo, mas que o trabalho dele
não tomou em consideração o específico
do teatro, portanto, não podia ser representado. Depois disso, a bem da verdade, isso precisa ser registrado, o Sábato
Magaldi se transformou no maior defensor
do teatro do Oswald. Desde 64 ele reviu
sua posição e finalmente escreveu inclusive uma tese universitária sobre Oswald de
Andrade em que ele dá a Oswald a precedência sobre Nelson Rodrigues, que é um
dos outros vultos da criação de um teatro
novo no Brasil. Mas até 62 se desconfiava da encenação do teatro de Oswald. E
curiosamente um homem do teatro europeu, o Rogerio Jacob, que viveu no Brasil
no período e deu aula na Universidade do
Rio Grande do Sul, ele sim soube ver, na
mesma época em que o Sábato tinha dúvida sobre a teatralidade, a prova de palco. O Jacob disse que havia prometido a
Oswald, antes dele morrer, encenar o teatro de Oswald, mas que seu teatro tinha
aquela beleza extremamente nova, como
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aquela de Apollinaire, de Ubu rei de Jarry,
o teatro de agitação de Maiakovski, e disse
assim: “agora que Oswald morreu e está
num céu de anjos antropófagos, eu quero
dizer que vou encenar O rei da vela”. Só
que o Jacob voltou para Itália e quem cumpriu a promessa de forma extremamente
criativa foi o Zé Celso. E aí de fato houve
o estouro. Através da montagem do teatro
de Zé Celso, o teatro de Oswald passou a
interessar à música popular e a ter uma
difusão extremamente grande, o cinema
do Júlio Bressane, do Rogério Sganzerla,
o chamado udigrudi, o cinema marginal,
o próprio Glauber que tinha uma relação
também com esses tipos de aspectos criativos e com o udigrudi, o cinema marginal –
que está cada vez mais sendo discutida –,
basta ver que o último filme dele, A idade
da terra, que tem muito mais a ver com o
cinema do Sganzerla e do Bressane do que
com o Cinema Novo, que já estava naquela época agonizante. Mas, enfim, o Hélio
Oiticica nas artes plásticas, a música popular através de Caetano Veloso, Gilberto
Gil, Torquato Neto etc., Oswald passa a ser
integrado entre os valores cultuados pelos jovens. Até certo ponto, Oswald virou
um personagem como Bocage, na literatura portuguesa, jovens que talvez nunca
tivessem lido com mais atenção tinham o
Oswald como modelo existencial, tinham
Oswald como uma espécie de Malasartes,
Macunaíma, capaz de todas as transgressões. Era uma recepção empática, simpática, aurática, embora não crítica. Mas isso
também não era mal, na medida em que
era a mudança de um certo comportamento. Para um homem que foi tão carenciado como Oswald, que os contemporâneos
achavam detestável e os moços amavam,
eu acho que a prova do amor é importante. Eu não sou crítico a respeito dessa recepção acrítica, eu acho que é uma fase,
não de leitores mas de curtidores que de

uma maneira ou de outra empaticamente
tiveram uma maior proximidade ao espírito oswaldiano que aqueles conservadores
das velhas gerações que sempre o consideravam um clown, uma pessoa sem profundidade, um anarquista que não tinha
deixado nenhuma obra importante. Isso
de modo nenhum é verdade, basta ver a
obra completa do Oswald, em dez ou mais
tomos, que está sendo publicada pela
[Editora] Globo.
Agora, os acidentes do percurso.
Apesar de todo esse processo revisional,
eu o estou descrevendo apenas do ponto de vista da minha participação, do meu
grupo, em que houve trabalhos de Décio
Pignatari, Augusto de Campos, mas há
também trabalhos importantíssimos no
campo da recuperação da filosofia antropofágica por Benedito Nunes. (...)
(Nota: a gravação se encerra aqui,
embora Haroldo de Campos tenha continuado a palestra, falando por mais alguns
minutos. A razão é que a fita acabou, não
possibilitando a finalização da gravação de
sua fala, infelizmente.)
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