




A Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, museu da Secretaria de 
Cultura do Estado de São Paulo gerido em parceria com a Poiesis – Organização Social de 
Cultura, oferece ao público intensa programação cultural que procura, entre outros objetivos, 
estimular a criação literária em seus diversos modos de produção. Uma das atividades da Casa 
ligadas a esse propósito é a Cooperativa da Invenção, coordenada pelo Centro de Referência 
Haroldo de Campos. 

CENTRO DE REFERÊNCIA HAROLDO DE CAMPOS (CRHC) 
O CRHC tem por objetivos a documentação, a pesquisa e a difusão da obra do poeta Haroldo de 
Campos. A base de dados do Acervo Haroldo de Campos está disponível no site da Casa das 
Rosas e a consulta local pode ser feita – com agendamento prévio – de terça a sábado, das 10h às 
18h. http://www.casadasrosas.org.br/centro-de-referencia-haroldo-de-campos/ 

COOPERATIVA DA INVENÇÃO 
A Cooperativa da Invenção é um laboratório de invenção poética que estimula o desenvolvimento 
de projetos de forma colaborativa. A segunda edição da Cooperativa teve início em março de 
2017, apresentando a seus participantes uma nova proposta: promover o encontro de poesia com a 
tecnologia, desenvolvendo as potencialidades da palavra, do som e da imagem a partir de suas 
interações com suportes digitais. 



AUTORES-EDITORES 
  
André Teles, Carmen Garcia, Célia Barros, Eduardo Lopes, Ethel Naomi, Fabio Navarro, 
Felipe Marcondes da Costa, Gabriela Brigagão, Gabrielle Haddad, Josenildo Marques, 
Juliana Matavelli, Laís Reis, Luiza Ribeiro (Zuba), Marianna Perna, Maurício de Alcântara 
Marinho, Radhu Verdoliva e Rita Balduino 
  
  
Número 1 - Julho de 2017 
  
CTRL+VERSO é uma publicação gerida pelos participantes da edição do 1º semestre de 2017 da 
Cooperativa da Invenção, laboratório de experimentação, criação e realização poética 
coordenado pelo Centro de Referência Haroldo de Campos da Casa das Rosas - Espaço 
Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, sob orientação de Fábio Oliveira Nunes e Lucila 
Tragtenberg. 
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CTRL+VOZ 
  
  
CTRL+Verso é um atalho para a experimentação na poesia. É experimental em sua proposta 
cíbrida, somando suas páginas em papel (ou quase isso, se você nos lê em uma tela) com 
conteúdos sonoros, ou mesmo, imagéticos, na rede Internet. Saiba que os poemas possuem, de 
maneira individual, marcações QR Code que permitem, mediante o uso de smartphones 
conectados à rede Internet, o acesso a conteúdos online que expandem a experiência de cada 
criação. Há o diálogo evidente das faturas poéticas aqui presentes com o legado concretista – 
verbivocovisual – com o uso de diversos dispositivos tecnológicos atuais – softwares gráficos, 
edição digital de áudio, vídeo, dispositivos móveis, conexões – expandindo por entre as 
linguagens artísticas. Neste sentido, há que se destacarem as diferentes habilidades do time 
polivalente de autores-editores, um grupo constituído por participantes do laboratório Cooperativa 
da Invenção em 2017, que assumiu o desafio de criar sob diálogo coletivo e realizou esta presente 
publicação como uma missão conjunta. 
  
Como antenas do nosso tempo - para além dos citados dispositivos, que são o suporte das obras - 
temos aqui muitas perguntas, questionamentos de diversas ordens e, mais do que propriamente 
respostas, riscos e traços de caminhos subjetivos e de sensibilidade em nosso momento de 
realidade social brasileira - e até mesmo, de um contexto mundial atual. Se os autores apresentam 
alguns flertes com a possibilidade de crítica social e política, que aproveita o espaço dado para se 
colocar no mundo, fazem-o saindo do espaço interior individual para ganhar a voz necessária, que 
interage com os leitores da revista. Voz e[m] verso que povoam esta revista com dimensões 
sonoras e verbais em muitas camadas, preparadas especialmente em um fluxo vocal contínuo e, ao 
mesmo tempo, irregular. Há espaço para múltiplas manifestações sonoras e de criações com a 
palavra, para além da dimensão visual. Em curso de retroalimentação, a dimensão verbivocovisual 
se faz presente criativamente, ligada a este momento tão difícil em que se encontra o país. Evoé.  
  
Fábio Oliveira Nunes e Lucila Tragtenberg



CTRL+CODES 

Indicações para acessar conteúdos online dos poemas da CTRL+Verso 

POR QUE OS POEMAS POSSUEM UNS QUADRADINHOS ESTRANHOS? 

Muitos poemas presentes nesta revista possuem marcações QR code que permitem acessar 
conteúdos sonoros e visuais disponíveis na Rede Internet que compõem a proposta de cada 
criação. QR codes, por sua vez, são como códigos de barras que permitem acesso a endereços da 
Internet por meio de dispositivos móveis com câmera. Assim, através destas marcações, você 
acessará um domínio expandido de cada poema aqui presente. 

COMO FAÇO PARA LER QR CODES? 

Para você acessar os conteúdos de cada poema, primeiro, localize o QR code da criação escolhida. 
Em seguida, em seu smartphone ou tablet abra o aplicativo para leitura destes códigos e faça-o ler 
a marcação desejada com a câmera. O seu dispositivo deve estar conectado à Internet. O conteúdo 
será exibido em seguida. Ajuste o volume de som e use fones de ouvido, se preferir. 
  

NÃO TENHO UM APLICATIVO PARA QR CODES! 

Se o seu dispositivo não possui um aplicativo dedicado a ler QR codes, você pode baixá-lo através 
das lojas de seu sistema operacional, seja ele Android, iOS ou Windows. Buscando por "QR code" 
você receberá várias opções, muitas delas gratuitas. Instale um dos aplicativos disponíveis e 
desfrute da revista. 
  

NÃO TENHO UM DISPOSITIVO COM CÂMERA! 

Caso você esteja não tenha smartphones ou tablets por perto, não se preocupe: nas fichas técnicas 
de cada poema, localizadas nas páginas finais, estão os links que permitem acessar os conteúdos 
online.
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Inverno e sua Orquestra:
Espirros

E narinas em festa
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4h uma poltrona rasgada nos braços com o texto “poltrona adquirida na caçamba store” 2h um bar escuro 
em porto alegre 9h estágio de teatro com pessoas rindo num prédio com vigas amarelas 10h fundo preto 
com a frase “cenas fortes” escrita em branco 15h um álbum de foto do instagram com uma foto 
selecionada em linha amarela 18h um gato com um óculos antigo de corrente de ouro 18h  janela 
ensolarada com o texto “bom dia vida! hoje é dia de realizar sonhos”. tem um livro no canto da cama 14h 
uma toalha de mesa étnica com granola e leite dentro de um bowl 21h  metade de um quadro da paz 
iluminado por uma luminária 2h  uma foto de um trecho de um livro que fala sobre fotografia e torre eiffel 
3h  uma foto em pb de uma tv com netflix e um ben & jerry’s sendo segurado 24h  tela de um pc com o 
programa de edição aberto e o texto “talvez um lançamento hj” 13h  vídeo de um show de rap em são 
bernardo do campo 5h  um lanche de abacate e ovo com gema mole 9h  foto turística na frente do museu 
do amanhã no rio 4h  agradecendo um seguidor pelo recebimento de um prêmio 18h  botas de bico fino em 
pb no piso da estação de trem com o texto “all black” 18h  selfie com o cachorro na cama 3h  livro com o 
título “make your bed” 17h  carro com a frase “moreno dengoso de itapuã” na canaleta 10h  selfie com 
uma amiga dizendo “te amo” 18h  vídeo de um veleiro sendo manobrado em alto mar 3h  amigas com uma 
tatuagem de coração no dedo falando de amor e saudade 4h  show de abertura da casa natura musical 17h 
vídeo de um carro andando no sol com a frase “bom dia” 17h  print de uma conversa de whatsapp com 
uma frase pintada de rosa 4h  vídeo de músicos tocando “panis et circenses” 4h  selfie com a frase 
“tentando fazer cara de feliz” 15h  uma taça com água e a localização de “laportes campestre” 12h  uma 
criança brincando num parque na hora do almoço 16h  recado do dia de humoristas com um monge 
budista 7h  um balde de eisenbahn com muito gelo e a palavra “saúde” 15h  um carro passando pela 
entrada da disney escutando um rock na rádio 6h  o desenho do interior de um carro volkswagen 4h 
espaço vazio com a sigla “pjl” na tela 4h  um bebê sentado no chão batendo palma para uma música 21h 
visita de uma repórter ao treino do real madrid 11h  tatuagem no braço de um cara 5h  divulgação do show 
do mano brown 5h  japonesas falando “hello brazil” pra câmera 9h  um cara dançando dentro de um 
estúdio de gravação 13h  ronaldinho gaúcho com crianças em shopping lotado de dubai 16h  dirigindo o 
carro e ouvindo a música “nega do cabelo duro” do planet hemp 6h  mãe brincando com o avatar de 
formatura da filha 9h  um convite de festa com macarons na embalagem 12h  boomerang na espera da 
recepção de algum lugar 10h  uma pessoa ensinando a estagiária no escritório 15h  zoom na imagem de um 
pai e uma filha na praia 23h  som de balada com vídeo escuro e a frase “oscar g in miami” 6h  uma 
mexerica com a frase “a melhor dentre todas as frutas” 8h  time lapse do pôr do sol na avenida paulista 7h 
mãe cortando uma melancia na cozinha e conversando com a filha 10h  pôr do sol entre os prédios na 
cidade de são paulo 7h  cardápio de um restaurante chamado “gourmet burger” 9h  notícia de uma juíza 
negra americana 7h  slide do professor na faculdade falando de pensamento sistêmico 7h  fazendo carinho 
na cabeça de um pitbull dócil 7h  um prato de frango e salada com a frase “nem eu to acreditando em 
mim” 8h  kimono de brazilian jiu jitsu com a frase “bora lá” 8h  boomerang de pessoas em pb andando na 
estação de metrô 17h  selfie no banheiro mostrando a barba e dizendo “see you soon” 13h  uma câmera 
virada rapidamente em um escritório. 
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Pixei

tentativas de existir
nos espaços vazios

dos seus passos

nas ruas do bairro
na sua rotina

casa- trabalho
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1 
CÉLIA BARROS 
Não entenderás 
Vozes: Josenildo Marques , Radhu Verdoliva Barbosa, Lucila Tragtenberg 
Acesse: https://youtu.be/Xj22j8wFPas 
  
2 
CARMEN GARCIA 
Já Mais 
Vídeo: apropriação de conteúdo do site YouTube. Nenhuma alteração foi feita. 
Acesse: https://youtu.be/q-nKFKw10sw  
  
3 
FELIPE MARCONDES DA COSTA 
Título sujeito a protesto 
Tratamento de áudio: Esteban Viveros 
Orientação: Fabio Oliveira Nunes e Lucila Tragtenberg 
Acesse: https://youtu.be/CzLTEIZ9yZU 
  
4 
EDUARDO LOPES 
Não se curve 
  
5 
LAÍS REIS 
Faixa 2 
Autoria: Não fui eu! Foi o Google. 
Compilação e edição: Laís Reis 
Vozes: Laís Reis, Sérgio Machado, Felipe Marcondes, Gabriela Brigagão, André Teles, Carmen 
Garcia, Rita Balduíno, Romero Jucá, Josenildo Marques, Charlie Brown Jr, Célia Barros, Ethel 
Naomi e Eduardo Lopes. 
Visual: Imagens e fontes recortados de pesquisa no Google em Abril de 2017 e da matéria “Em 
diálogos gravados, Jucá fala em pacto para deter avanço da Lava Jato” do site da Folha por 
Rubens Valente em 23/05/2016. 
Revisão: Laís Reis e Felipe Marcondes, que disse ser falsa a correção em azul e com régua. 
Acesse:https://youtu.be/cxKnIe1ncGQ  
  
6 
LUIZA RIBEIRO (ZUBA) 
Inverso dos versos do mundo 
Vozes: Luiza Ribeiro (Zuba) e diálogo em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
Acesse: https://youtu.be/AMFeanJeGe8 

7 
JOSENILDO MARQUES 
Trem 
Vozes: Josenildo Marques e Edu Metuktire 
Fontes: André Teles 
Acesse: https://youtu.be/S65SVG2OOgc 

8 
ETHEL NAOMI 
Cogumelo 
Colaboração: Luiza Ribeiro (Zuba), Fabio Navarro



Vozes: Radhu Verdoliva, Josenildo Marques. Célia Barros, Fabio Navarro, Laís Reis, Felipe 
Marcondes, Gabrielle Agah 
Acesse: https://youtu.be/bnRqXPO9D-M 

9 
CÉLIA BARROS 
Não entendo 
Vozes: Josenildo Marques, Fábio Oliveira Nunes, Mariana Perna 
Acesse: https://youtu.be/hD7fCZGQ58c 
  
10 
MAURÍCIO DE ALC NTARA MARINHO 
Verve 
Colaboração: Lucila Tragtenberg 
Vozes (por verso): Mariana Perna, Maurício Marinho, Felipe Marcondes da Costa, Juliana 
Matavelli, Rita Balduíno, Luiza Ribeiro (Zuba), Radhu Verdoliva Barbosa 
Fontes: Papel de fundo - Deviantart/Watercolor splashes by Issac Gude; letras - Amalite Rifle, 
Helv Children, Vtks Giz; áudio de fundo - escritas/papeis by https://www.freesound.org/ 
Acesse: https://youtu.be/NvSAb3DGGnM  
  
11 
GABRIELA BRIGAGÃO 
Orquestra de Inverno 
Edição de som: Gabriela Brigagão 
Acesse: https://youtu.be/7uR54M0L7ns  
  
12 
JULIANA MATAVELLI 
@ fome do tempo 
Colaboração: André Neves 
Vozes: Juliana Matavelli, André Neves, Julia Arenzano e Kelly Guerra 
Acesse parte 1:https://youtu.be/nA3pWWmV0vk  
Acesse parte 2:https://youtu.be/ssPuCqhOENo  

13 
RITA BALDUINO 
 #S.O.S    
Edição do áudio: Rita Balduino 
Vozes: Ethel Naomi, Felipe Marcondes da Costa, Juliana Matavelli, Luiza Ribeiro (Zuba), 
Maurício Alcântara Marinho e Rita Balduino.  
Acesse: https://youtu.be/0U_cy14wK9I 
  
14 
EDUARDO LOPES 
Pássaros 

15 
GABRIELLE HADDAD 
Andorinha quebrada 
Edição de imagem e som: Gabrielle Agah 
Acesse: https://youtu.be/ltp-QMonUhY



16 
FABIO NAVARRO 
Tabaco Búlgaro  
Autor, editor e manipulação sonora: Fabio Navarro 
Vozes: Gabriela Brigagão e André Teles 
Acesse: https://youtu.be/RCuQrKvHX8I  
 
17 
JOSENILDO MARQUES 
Cessou 
Voz: Josenildo Marques 
Acesse: https://youtu.be/9cim2ri3flY 

18 
GABRIELLE HADDAD 
Amas(SOS) 
Imagem e Edição de som/voz: Gabrielle Agah 
Acesse: https://youtu.be/WmEwK3SWv_E 
  
19 
MARIANNA PERNA 
Sou o risco do disco em sua vitrola 
Áudio: Vozes, Piano, Tigelas, Captação de sons e Edição: Marianna Perna 
Vozes: Declamações de trechos de obras de Antonin Artaud e Walt Whitman. 
Visual: Recortes de livros dos autores Walt Whitman, Antonin Artaud, Allen Ginsberg, Alejandra 
Pizarnik, Hilda Hilst, Romain Rolland, Arthur Rimbaud, I Ching, William Blake e Patti Smith. 
Acesse: https://youtu.be/Ozh7NhdH300 
  
20 
RADHU VERDOLIVA 
Stories Eternas 
Poema: Trechos de entrevista com Mário Ferreira dos Santos, A eternidade. 
Acesse: https://youtu.be/D3gTC1rcWWQ  
  
21 
ANDRÉ TELES 
Outubro 
Voz: André Teles 
Acesse: https://youtu.be/CWyGicAQMfA 
  
22 
GABRIELA BRIGAGÃO 
Pixei 
Vídeo e áudio: Gabriela Brigagão 
Acesse: https://youtu.be/q827VM1F9O0  
  
23 
CÉLIA BARROS 
Não entendi 
Vozes: Ethel Naomi, Luiza Ribeiro (Zuba), Josenildo Marques 
Som: fragmento de Lux Aeterna de György Ligeti 
Acesse: https://youtu.be/Hd8nV8NowtY
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