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O presente trabalho foi escrito para participar da comemoração do 40' aniversário da Semana de Arte Moderna, ocorrido
em 1962.

R ESUMO que a melhor forma de se verificar a situação atual da poesia está na revolução pela qual verti
passando a palavra, na estrutura do poema.
A palavra primitiva •— não há quem o ignore — era
poética por excelência, dada a origem metafórica da linguagem. Depois, já em outro estágio, passou ela a servir apenas de veículo pra transmitir o conceito poético.
Tornou-se descolorida, gasta; e o que a salvava era o
que o poeta tinha a «dizer».
Foi preciso reinventá-la, revalorizá-la, pela dúvida
semântica, pelo exame de sua dialética interna, pelo
obscurecimento, pela clarificação. Estendeu-se essa reinvenção à própria linguagem, criando-se um dialeto
lírico (específico) dentro da língua comum.
Mas a pesquisa (embora aqui referida aos saltos)
adquiriu novos aspectos : o «mot juste» da estética parnasiana, a palavra fluida do simbolismo, a «palavra em
liberdade» do modernismo.
Cada palavra passou a ser, ainda, uma «pequena
biografia», um «sinal de identidade» pra cada poeta,
como «serpente» pra VALÉRY, «cisne» pra MALLARMÉ,
«rosa» para RILKE. Uma mesma palavra — rosa — era
uma coisa para o autor dos Sonetos a Orfeu (com as
suas conotações), outra para o poeta de «L'après-midi
d un Faune» («cette rose ne í'interromps...»), outra pra
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DRUMMOND («rosa do povo»), outra pra MANUEL BANDEIRA (rosa, coisa essencial, «tudo o mais era excesso»).
Já o «plurissigno» modificaria o problema. Uma
palavra com muitos sentidos, a palavra multívoca, substituiria a unívoca, diferente para cada poeta.
Por outro lado, «rosa» deixava de ser uma variável «rosa-dos-ventos» pra ser rosa mesmo, em seu sentido exato, direto, na poesia de GERTRUDE STEIN :
«rose is a rose is a rose is a rose»

Pra se ter uma idéia do valor da palavra no poema
bastará aquele caso de MALLARMÉ indo buscar (já etimològicamente) o seu acervo vocabular no diccionário
de LITTRÉ, segundo a denúncia que CHARLES CHASSÉ
publicou, não há muito.
A experimentação, porém, não cessa.
Uma palavra registrada como «poética» nos léxicos
(ósculo, cerúleo, quévulo, querubim) se faz obsoleta e
até antipoética ; e alguma outra, prosaica, racional, adquire foros de poética (porque, como, isto é, etc.).
Como «because», três vezes em seguida nos três primeiros versos de «Ash-Wednesday». Graças ao clima
semântico para ela criado, ou mesmo em função do poema (coloquial).
Já SAINT-JOHN PERSE vai procurar a palavra no
francês arcaico («Chronique»), o que faz lembrar o
nosso GONÇALVES DIAS (1847) no «ensaio filológico»
de suas «Sextilhas de Frei Antão». Incorpora-se à palavra a página em branco, em «Un Coup de Dês" (MALLARMÉ).
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No «caligrama» (APOLLINAIRE) a palavra passa a
ter uma função de desenho gráfico. Em novas experiências, chega-se ao ideograma (EzRA POUND) ; ao
enxerto de uma palavra em outra (tmese), de um fonema em outro; ao letrismo figurativo, funcional (CuMMINGS).

Percebe-se, assim, a evolução do material com que
lida o produtor do poema a fim de atingir a «nuclearidade poética». Porque, numa exata observação de
MÁRIO CHAMIE, só através da palavra, não do' discurso,
pode ser obtida a criação de uma nova linguagem.
Agora, a importância da palavra-coisa, isolada do
texto, assume feição nova na luta contra o «discursivo»,
contra o verso-frase, contra a velha «unidade rítmica».
É a vez, também, da palavra independente da coisa a
que se refere (jarro sem o jarro). Recorre-se à fenomenologia pra considerar as coisas em estado de «nai'vété» a-histórica, pré-conceitual, pré-ligüística. A linguagem nada terá que ver com o ser das coisas, muito
menos com a «coisidade» de cada coisa.
O automatismo do século XX, a microfísica, a cibernética teriam que atingir a sensibilidade do artista, a
linguagem em que ele se exprime.
Daí a palavra integrada no seu instante.
Atomizada, por ex., de modo que possa, no mundo eletrônico, se partir, se fragmentar (gráfica e semânticamente) como «maravilha», fragmentada em
«mar», «ave» e «ilha». Ao lado da «palavra-metáfora»,
a «palavra-montagem», como «silvamoonlake» (JOYCE).
Inventa-se a «palavra-ideograma», do concretismo
(DÉCIO PlGNATARI, ÜAROLDO e AUGUSTO DE CAMPOS),

servindo de base, no poema, para uma sintaxe «analógico-visual». A experiência de MÁRIO CHAMIE, já no
setor de uma semântica estética (lavradaz, lavrador-ladrão ; «alfinjetadas», dores), com aproveitamento de
sufixos e prefixos, ilustra bem esta fase de pesquisa, na
poesia de vanguarda. À palavra «diaclásica» (fraturada) em função do poema, em EDGARD BRAGA, será
outro exemplo bastante expressivo de «duplicação» ou
«estruturação» vocabular,
Não se pode deixar sem registro, ainda, o caso da
poesia «não-objeto», de FERREIRA GUILLAR, que pretende «libertar a palavra da poesia». «O poeta tem a palavra mas já não tem um quadro estético preestabelecido
para colocá-la habilmente».
É a palavra fora do dicionário, da frase, da página ;
a palavra fora da linguagem mas num lugar onde, «isolada, irradie toda a sua carga».
O EXPERIMENTO CONCRETISTA

A poesia de hoje não é só a concreta. Impossível
ignorar outras manifestações igualmente importantes.
Mas o concretismo se apresenta mais intrigante,
mais rico de sugestões e problemas. Além disso, é a
única pesquisa sistematizada, feita depois de 22, em tôr^
no da palavra poética, em termos de sintaxe visual.
Tendo-o aplaudido, embora com espírito crítico,
numa entrevista a SILVIO CASTRO (Cadernos Brasilei~
ros), devo esclarecer a minha posição, especialmente em
face do novo experimento. Daí o motivo por que o presente estudo só focaliza a questão da poesia concreta. '

Não fosse assim, teria que abranger outros aspectos
e outros nomes, no atual panorama de nossa poesia, tão
povoado de valores novos e surpreendentes, desde 45
até hoje.
Devo ainda esclarecer que não sou concretista, muito menos adepto de «recommencer à zero», a esta altura
de minha atividade literária.
O que não posso é deixar de tomar conhecimento
de uma conquista nova que é, ao mesmo tempo, a retomada do diálogo de 22, no tocante à livre pesquisa estética (em geral) e a vários processos já delineados polemicamente (em particular) pela Semana de Arte Moderna.
Aliás, se assim não pensasse estaria sendo incoerente. Já em João Torto e a Fábula e em O Arranhacéu
de Vidro, publicados há cinco anos, a crítica descobriu
numerosos versos que poderiam formar, sintético-ideogrâmicamente, pequenas amostras concretistas a meu
modo. Em Berimbau (um crítico inquieto e agudo, MÁRIO FAUSTINO, é quem o diz) «o autor aproveitou com
felicidade experiências concretistas». Mesmo em Poemas Murais (1947), muito antes de se falar na nova
experimentação, figuram poemas semelhantes. Aquela
em que aludo a
uma formiga
em forma de g

será um deles. «Serenata Sintética», ainda agora lembrada por ANDRÉ CARRAZZONI e JOSÉ LINO GRUNEWALD,
será outro.
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Mais ainda (relevando-me o leitor estas citações
em causa própria) : já em 28 escrevia eu algo dentro
de uma concepção acústico-visual, em «Dança do Tangará»:
pra

lá

prá

cá

pra lá

pra cá

praia

praça

pralapracá

Assim agora dispostas as palavras, na página, obtém-se (suponho), por analogia de som, ritmo, colocação delas em posição de dança (e elas podem, ainda,
configurar os próprios pássaros) um possível poema
concreto.
Sem abdicar de minhas experimentações anteriores,
tenho o espírito aberto a todas as inovações, e essa razão
explica, hoje, o meu interesse pelo concretismo ; mais
que isso, a minha presença na equipe da página «Invenção», do Correio Paulistano — equipe constituída
por AUGUSTO DE CAMPOS, DBCIO PIGNATARI, EDGARD
BRAGA, HAROLDO DE CAMPOS, JOSÉ LINO GRÜNEWALD,
MÁRIO CHAMIE, PEDRO XISTO.
Não há motivo pra nenhuma estranheza em meu
caso. Nenhuma, desde que se tenha lido o artigo publicado como explicação dos intuitos do grupo, e que
seriam os de pesquisa, estudos, criação poética que significasse «invenção», sem sacrifício das tendências de
cada um, em particular.
8

Com isto quero apenas esclarecer a minha posição
em face da poesia concreta, no panorama da poesia de
hoje.
Em primeiro lugar, neste (direi) exercício de sinceridade, explica-se bem que minhas pesquisas sobre a
palavra, sobre a questão da poesia visual J a que aludiu
a crítica, não são de hoje e, portanto, não representam
simples adesão à novidade. Em segundo lugar, quero
deixar bem claro que sou adepto de tudo quanto representa um acréscimo ao que já foi feito em 22.
Poderei ilustrar o meu argumento assim : enquanto
mestre MANUEL BANDEIRA, por ex., adota o poema concreto isoladamente (sua adesão parcial no terreno poético»), só me utilizo do concretismo como um tipo de
pesquisa, um eficaz recurso para os meus processos
compositivos atuais.
Mas a poesia deixou de ter, para mim, uma missão
a cumprir desde que se torna um produto de experiências ?
Uma coisa não exclui a outra. A própria pesquisa
— e sobre este ponto ainda se voltará a falar — significa, ao contrário do que certa crítica pretende, «integração» no espírito da época. Reflete, antes de tudo,
um sério esforço de autenticidade em relação a linguagem do nosso tempo.
v
(1) Numa conferência sobre Luís Guimarães Júnior, em 1947
(ü Homem Cordial, p. 214) dizia eu que até «do espaço entre
uni verso e outro se deve tirar o partido que ele nos pode dar».
Já rne preocupava, pois, com o espaço gráfico em função de sintaxe visual. Em 1939 (op. cíf., p. 77) escrevi também : «convém
refletir um pouco e ver que o 'concreto' também fala à nossa imaginação, com a sua linguagem restrita, crua e curta».

SOLUÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO ?

Considero (ia dizendo) o concretismo a mais importante pesquisa feita entre nós, depois de 22, a respeito da poesia e da palavra, em termos de vanguarda.
E o encaro sob três hipóteses principais :
a) como contribuição aos processos compositivos
— sem rutura — vindos do modernismo.
b) como «solução» à poesia de hoje e sua problemática ;
c) como idéia para um novo tipo de poema, por
sua extrema caracterização.
Sob o primeiro aspecto estou convencido de que
nenhum de nós poderá ficar indiferente ao novo instrumental que ele nos oferece ; sob o segundo, suscitarei
uma ou outra dúvida, logo mais expostas ; sob o terceiro,
terei que o considerar em sua feição própria, exclusiva.
A simples necessidade de renovação me obrigaria
a ver com todo o apreço a experiência concretista. A
reforma operada em 22 nos proporcionou, por certo,
muitas perspectivas formais que não haviam sido, até
hoje, aproveitadas. O quadro estético até há pouco vigente se tornou fatigante, apesar de uma imagística mais
ousada e de alguns processos de composição originais.
Verificou-se mesmo um começo de retorno (1945)
às formas superadas, anteriores a 22. A nova experiência viria, no mínimo, reabrir a questão poética para
que o modernismo não encerrasse o seu ciclo melancòlicamente, isto é, clàssicamente. Como renovar ou substituir o verso tradicional, a velha unidade rítmica ainda
persistente, embora fatigada e fatigante ?

Pelo ataque ao excesso discursivo do poema ? Por
uma revisão da técnica, do ritmo e do vocabulário, enquanto elementos básicos pra qualquer tomada de
rumo ?
A substituição do poema conteudístico por um produto que valesse mais pela função e pela estrutura, seria
a solução ? A nova experiência deveria abordar principalmente a palavra, à luz da «especialidade», ou seja,
incorporando ao poema o espaço em função estrutural,
gráfico-visual, estética, semântica ?
Além de atender à reformulação do material, uni
poema assim concebido corresponderia a uma imposição
do clima cultural da nossa época, pra garantia de sua
autenticidade ?
Tudo isto não deixará de ser «interessantíssimo» ;
muito mais «interessantíssimo» que o prefácio de MÁRIO
DE ANDRADE, em Paulicéia Desvairada,
CONCRETISMO £>

22

Mas (já houve quem me fizesse esta pergunta) o
concretismo é realmente um movimento de vanguarda
ou apenas uma volta a processos poéticos do passado ?
Não tenho procuração de ninguém para uma resposta em tal sentido, mas creio poder afirmar que todo
sistema novo, seja ele qual for, vai buscar muito do que
pretende em certos experimentos anteriores. À questão
do espaço gráfico, da sintaxe espacial, já se encontra
— todos o sabemos — em MALLARMÉ ; a desintegração
— 11
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dos fonemas, em CUMMINGS ; a palavra-metáfora, era
JOYCE ; o caligrama, em APOLLINAIRE ; o ideograma, em
EZRA POUND, que por sua vez o foi buscar em FENOLLOSA. Mas tudo isso, sem dúvida, só poderá provar a
validade da nova poesia.
Aliás, o concretismo não pretende, ao que eu saiba,
negar as demais formas de poema. Teria que negar
então alguns nomes que lhe são caros, a começar por
JOÃO CABRAL DE MELO NETO, que nada tem, propriamente, de concretista.
Se procurarmos ainda — e este é o ponto a que eu
queria chegar — uma correlação entre o concretismo de
hoje e o movimento de 22, não será difícil encontrá-la,
sob mais de um aspecto.
Mas até onde será ela possível, na teoria e nos processos que os identificam e nas suas discrepâncias ?
Também o que interessa não é só o que o concretismo propõe ; é saber :
a)

qual será o seu desenvolvimento ;

b) o que dele ficará em caráter de «acréscimo»
à poesia em geral.
O primeiro ponto de contacto está, em grande
parte, no tratamento da palavra, em função do poema.
Era preciso desvinculá-la de um quadro constritivo, pondo-a em liberdade; tirá-la da «fôrma» para empregá-la
como base de uma nova forma.
A «palavra em liberdade» de 22 antecipa a valorização da palavra em si, como condição para uma outra
12 —

linguagem, antidiscursiva, antilinear. Não se pretendeu
estabelecer desordem nas linhas, como em determinadas
soluções polimétricas tão do agrado do pré-modernismo.
Havia uma estética a seguir, na disposição gráfica
da página. Contra a prisão parnasiana o que se queria
era, em princípio
«dicer apieno con parole sciolte»
(ÜANTE).

Ataca-se hoje o verso como «unidade rítmica», mas
o chamado «verso-livre», adotado em 22, já era uma
antecipação a esse pensamento — verso livre que, afinal, é a negação do verso.
A poesia concreta retomou a palavra que 22 havia
restaurado e adotou-a, «ideogrâmicamente», como fundamento de uma concepção de poema visual, mas num
sistema de valores já mais ou menos delineado pela
Semana de Arte Moderna.
Antes de surpreender pontos de convergência relativos a soluções formais, no setor da palavra em si, convém mencionar alguns aspectos teóricos de suma importância.
Por exemplo :
Convém recordar que o «mínimo de palavras» tão
encarecido hoje já constituía um princípio de estilo defendido naquela época, e que correspondia ao «mínimo
telegráfico» de MARINETTI. O «mínimo múltiplo co— 13

mum da linguagem» já está num dos manifestos do
grupo «Anta», ou num artigo de PLÍNIO SALGADO (se
não me engano).
Foi tema de combate ao excesso verbal de COELHO
NETO, num pequeno estudo crítico por mira intitulado
«O Sr, Coelho e os Seus Netos».
Assim, o poema-minuto de OSWALD é coisa que os
concretistas mencionam, com agudeza, reconhecendo
mesmo que há maior afinidade da poesia concreta de
hoje, sob esse aspecto, com a de 22 do que com a de 45.
Já em 22 também se atacava o «lógico-discursivo»,
dando-se o exemplo do homem que acaba de presenciar
um desastre de automóvel e que, pra expor o que viu,
não o irá fazer lógico-discursivamente, senão em palavras interjetívadas, com a ofegante rutura da sintaxe.
O «simultaneísmo» foi um dos pontos cruciais de
22 ; agora é revalidado em «função da expressão objetai» ou concreta. A «velocidade» apenas mudou de
nome, não sendo outra coisa senão a «comunicação mais
rápida» no plano sintático-visual de hoje.
A «idade da máquina» (temos pressa, dizia-se), o
minimo telegráfíco, os elementos plásticos, volumes, cores, formas geométricas ; o abandono do adjetivo para
a valorização do verbo e do substantivo ; a fisionomia
gráfica, a supressão das maiúsculas iniciais e seu emprego dentro do poema (palavras ou frases em versai),
tudo isso entrava no arsenal modernista, freqüentemente,
sem se falar no ataque aos «lusitanismos sintáticos», em
prol de uma linguagem literária tipicamente brasileira.

M —

IMAGISMO CROMÁTICO

Nunca se falou tanto em poema visual, como
agora.
Pois em 22, o meu «defeito» era ser excessivamente
«visual». 2
Enfatiza-se a «fancpéia» em base cromática mas,
data venia, não foi outra coisa o que tentei em Vamos
Caçar Papagaios,
O imagismo cromático, típico de POUND em seus
Cantos, e que é uma das vertentes do concretismo atual,
coincide com o que se fez em 22. Procurou-se, naquela
época, integrar a cor no poema, não apenas a chamada
cor local, mas uma cor que substituísse a do parnasianismo pictórico — aquela lagartixa de ALBERTO, «com
um traço de carmim e outro verde, cor do mar» — por
uma cor não copiada à natureza, mas «funcional», estrutural, significante.
GUILHERME publica o seu Meu, constituído de pequenas e admiráveis estampas — exemplo de imagismo
cromático e economia de palavras. De minha parte,
publiquei Borrões de Verde e Amarelo, espécie de «tachismo» poético onde, sou o primeiro a reconhecer, a
cor foi tropicalmente levada ao extremo ; mas onde AN(2)
Não só visual «imagístico». A parte «visual grafica» nunca deixou de me interessar vivamente. Ao ponto de, não raro, ti
eu cortado no poema uma palavra ou outra, para encurtar um
linha que, por muito longa, lhe quebrasse a unidade ou t
geométrica.
O meu amor à geometria do poema era, e é ainda, a minha
poesia gráfica ; não verbal. Sempre houve para mim uma «poesia
gráfica», a que dei muita importância mesmo antes da expeuenci
cie hoje.

DRADE MURICI, a propósito de «A Filha do Imigrante»,
dizia que
«olhos azuis-sanhaço
sob os dois laços violentos
das sobrancelhas vermethas»

só podiam ser comparados a um desenho marajoara.
Admira-me hoje valorizar-se tanto uma das vertentes do concretismo, o imagismo de WILLIAM CARLOS
WILLIAMS ou o de MARIANNE MOORE, quando em 22,
entre nós, foi uma das caraterísticas do modernismo
revolucionário.

E não era pra menos. O chamado combate ao pitoresco, na Europa ; o «pás de couleur» de VERLAINE ;
o cinza burguês com que a civilização mecânica europeizava a nossa paisagem urbana ; a histórica ojeriza à
cor (por ex.) de Pedro II, que só se vestia de preto e
só calçava botinas pretas, ojeriza tão louvada por alguns
saudosistas, tudo exigia um reparo, até mesmo um desfôrço físico em favor da cor.
Hoje o que se lê é um poema como aquele do
japonês :
quadrado branco
dentro do

Já esse imagismo em cor, conforme recente descoberta de AUGUSTO e HAROLDO DE CAMPOS («Invenção»,
Correio Paulistano, 18-12-60), havia sido praticado por
SOUSÂNDRADE, em seu O Guesa :

quadrado amarelo

«Em sempre móvel íris, verde-neve,
azul jacinto e as abrasadas rosas».

A cor então se associa ao geométrico e faz parte
dele, isto no poema como na pintura (em MALEVITCH,
em MONDRIAN, em ALBERS), como em nossa arte mara-

Mas o imagismo-estampa e o imagismo geométrico
marajoara (quer-se dizer, incorporando ao poema as
artes plásticas) será, possivelmente, mais que o de SousÂNDRAoe, um ponto de contacto bastante sugestivo com
a investigação concretista sobre antecedentes da poesia
de vanguarda. Não num sentido de cor intelectualizada (a não ser no caso de GUILHERME), mas no de cor
caracterizadora de um processo mais indígena de composição transferido para o domínio vocabular ou poemático-imagístico.

joara.
Com a necessária estesia para que o objeto (ou
ser) que é o poema onde entra o elemento cromático
não incorra na mesma increpação que MAX BENSE fez
ao tachismo, em pintura.
Efetivamente, o tachismo é um exercício de cor
pura, como todo o mundo sabe ; portanto, um exercício
em que a cor em estado de natureza prevalece contra
os signos, ou simplesmente finge de signos quando não

dentro do
quadrado preto

etc.

— 17

vai além de «sinais», na diferença bensiana entre sinais
e signos.
A cor é uma fisicalidade ou uma concreção da natureza ; no poema ela entra, e o exemplo está em POUND,
em WILLIAM CARLOS WILLIAMS, em PROUST (este último com a sua minúcia infinitesimal haurida em RusK I N ) , mas tem que ser absorvida como um elemento estrutural (cor substantiva) no jogo das relações entre os
signos. Problema mais difícil que na pintura, o da cor
no poema. Mesmo adjetivamente, ou seja, quando chamo «negro» ao sol e «azul» no cavalo, estou, sem dúvida, incorporando a cor, em sentido antinatural, ao
poema como um «ser» estético.
Apelou o concretismo — informa JOSÉ LINO GRÜNEWALD — logo de início, para o uso da cor em lugar da
maior variedade de caracteres tipográficos. «Era a tentativa de construir a peça visando a um efeito plurivocal
e mediante a influência do mundo de WEBERN, no qual
as cores requeriam, cada uma de per si, uma característica especial de timbre para as palavras ou núcleo de
sílabas que envolviam.»
Não é a cor natural (repita-se) transcrita no poema, como antigamente, mas fazendo parte da sua estrutura. A poesia difere da prosa (FENOLLOSA & POUND,
citados por HAROLDO DE CAMPOS) pelas «cores concretas de sua dicção».
«SILVAMOONLAKE» & BOTUCAVARU

Já com relação à palavra na estrutura do poema e
suas implicações de hoje, deve-se notar que o ponto
mais vivo — e talvez mais interessante — de aproxima18 —

cão entre a poesia concreta e a de 22 está no setor do
neo-indianismo, da «Anta».
Encarada do ponto de vista gráfico-poético, haverá
quem veja na poesia de hoje um regresso ao desenho
rupestre e, no setor da palavra, à origem da linguagem,
à língua primitiva. Do mesmo modo que a música concreta não será mais que o retorno aos ruídos e batidas
sobre a forja (BuCHER) do período pré-musical.
Ora, o neo-indianismo de 22 já havia revalorizado
esse recurso. Na língua tupi, que o grupo verde-amarelo andou estudando, as palavras, que se baseiam na
cor, no exterior das coisas e na sua imagem, na onomatopéia (HEBER, PLATÃO), no acústico-visual, são constituídas, como se sabe, por um processo intuitivo a que,
hoje, corresponde a «montagem» concretista, ou a palavra-ideograma.
Exemplos, entre outros : «batucavam» (mosca a
cavalo), «itacolumi» (pedra e menino, ou seja uma pedra grande, rochedo, ao lado de outra, pequena). Veja-se boi : pareceu grande como a anta (íapir), mastigador como o veado (çuu), de grandes chifres (aça),
e por fim estrangeiro (tamauara), e assim recebeu, sintético-ideogrâmicamente, o vistoso nome de tapiraçuuaçatamauara.
(«Retama-uára» — segundo COUTO DE MAGALHÃES — significa «o que come em minha terra»).
A intelectualização do processo, como em JOYCE,
com o seu famoso «silvamoonlake» (silva/silver -)- moon
+ lake/like) não será mais que a concientização do
problema, que de outra perspectiva veio a ser focalizado
pelo neo-indianismo subseqüente à Semana de Arte Mo— 19

derna. Pelo menos, já o título de Martim-Cererê indicava, de minha parte, essa preocupação : Marüm, de
martim-pescador, ou de Martim Afonso ; Cererê, corrupção africana do tupi pererê, pra formar, com a redução (por analogia) de matintapereira, um só nome, relativo ao mito do Brasil-menino.
Outra palavra desse gênero : rosatinga, que está
em «A Missa e o Papagaio» (op. cií.).
Há que notar ainda :
1°) a supressão da frase por meio de uma palavra
só. Tal como em outras línguas primitivas. 3 Uma redução sintática de duas palavras ou mais, numa só.
Ao invés de uma pequena frase explicando que
uma montanha tem a forma de uma mosca montada
num cavalo, basta botucavam, Pra dispensar todo um
nhen-nhen-nhém (que quer dizer 'discurso') a respeito
do boi, uma palavra única, tapitaçuuaçatamauata, resolve a questão sintético-ideogrâmicamente.
Ao lado da supressão da frase, palavras que configuram situações, relações entre sujeito e objeto, dispensando o discurso.
2°)

SOFFICI já dizia, em sua Estética Futurista :

«Poche tinte, poche linee (pittura) ; poche forme e
volumi (scultura, architettura) ; poche parole (poesia) ;
poche note (musica). Un accozzo di due colori sopra
(3) Ao invés de frases pra explicar : «o que come em minha
terra», existe (em tupi) a palavra que figura essa situação : «retama-uára». Para um esquimau, a palavra «neve» compreende várias ocorrências, servindo para expressar ((neve sobre a terra»,
«neve que caí», ((montão de nefe» ou ((nevada», «Foca descansando ao sol», «foca sobre o gelo», são palavras diferentes, que
substituem a frase necessária pra dizer tais coisas.
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una superfície ; una parola scritta in una pagina possono
dare une incredibile gioia.»
E acrescentava : «già per sé stessa, Ia pura leítera,
nella sua strazione di antichissimo segno ideografico,
degenerato in tipo meccanico d'alfabeto, ha una virtü
emotiva.» O caso dos artistas bizantinos, que nos seus
mosaicos «mescolavano caratteri e parole alie figure
delle cose», vinha a debate.
Não era outro o pensamento do grupo «Anta», que
tanto divulgou SOFFICI em 22, quando comparava o desenho rupestre, o concreto da linguagem «brasílica»
com o «spettralismo delle scriture meccaniche».
39) Ainda do ponto de vista léxico, a preferência
pelos substantivos, adotada agora (MAx BENSE diria
substantivos sobre superfície), não difere da de 22.
Atacava-se o excesso dos românticos, pois tantos
adjetivos usaram eles que de dois livros (como se disse
de MUSSET) se podia fazer um só. O caso tinha e tem
muita importância. Verdade que já havia o da «Canção do Exílio», sem um único adjetivo ( AURÉLIO BUARQUE DE HOLLANDA, mais tarde, fez a descoberta).
Mas por quê ? Talvez pelo que há nela de primitivismo e enumeração de coisas de lá e de cá. Ou por
ser um poema indianista, tanto que o poeta o incluiu em
Poesias Americanas, guarda essa composição um teor
«substantivo» tão necessário.
4 9 ) O concretismo do primitivo nas palavras : os
substantivos. Verdade sabida e atestada pelos lingüistas e etnólogos é. que o homem primitivo, quando conversa com os seus semelhantes, não usa idéias abstratas.
Seus interesses estão concentrados nas ocupações diárias da tribo. Para o primitivo, toda palavra é «coisa».
7j

Mesmo o adjetivo é concreto : pitanga, vermelho ; potanga, bonito ; etc.
5°) Sobre «espaço-tempo», ninguém desconhecerá
o que escreveu URBAN (Linguagem e Realidade). Ê
ocorrência estreitamente ligada ao primeiro aspecto do
desenvolvimento natural da linguagem. Às palavras
que indicam relações têm um caráter primariamente «espacial».
BERGSON sustenta que todas as nossas palavras relativas ao tempo tiveram antes um sentido «espacial» e
que a noção vulgar de tempo é simplesmente uma cópia
da noção de espaço. A intercambialidade das palavras
referentes a espaço e tempo, na linguagem primitiva,
máxime nos advérbios de tempo e lugar, é um aspecto
quase universal dessa lingugaem.
Houve, depois, a «desespacialização» ; mas quando
se fala em sintaxe «espacial» não deixa de ser interessante o caso das palavras indígenas como pequenas soluções de espaço-tempo.
6 9 ) A reduplicação vocabular ou silábica para
«presentificação» da coisa ou objeto por analogia de
som, a gestalt, figura do objeto e sua natureza, caracteriza, também, a linguagem brasílica.
O grupo «Anta» estudou essas questões por seu
neo-indianismo, por entender que a cultura aborígene
vem a ser «a base [GILBERTO FREYRE] de nossa autenticidade americana».
Oportuno agora lembrar o fato :
a) porque no primitivismo de 22, ou na linguagem
brasílica propriamente dita (e não só em POUND, não
só em MALLARMÉ), a poesia concreta pode legitimar,
até cientificamente, muitas de suas soluções formais ;
22 —

b) porque o primitivo, se diz ainda hoje, «é a
única forma de vanguarda» (só o selvagem é que se
salva, dizia-se em 22).
Realmente, cada palavra conserva aquela primeira
experiência de um som combinado com um signo. E
tudo o que é «inicial» tem que ser «novo», ipso facto :
e sempre original, porque originário; não envelhece
nunca.
Ainda há pouco, DÉCIO PIGNATARI, citando BOULTENHOUSE — pra quem um poema «configurado é sempre novo porque volta à linguagem primitiva» — uêo
fazia mais que confirmar, luminosamente, o que tanta
vez se disse, em 22.
A escrita chinesa, em que se vai buscar o ideograma, tem, realmente, muito de «configurado».
As palavras indígenas, porém, e mesmo a sintaxe
tupi, deram um forte colorido, uma maior carga de desenho e de concretismo à nossa língua, só por «homenagem» aos irmãos lusos chamada portuguesa. E que é
o desenho rupestre (indígena) senão a «presentificação» da idéia por sinais que configuram o objeto, como
nas línguas propriamente ideográficas ? Na busca do
«novo» como tema de vanguarda, em 22, o primitivismo
foi o caminho naturalmente indicado.
Cita-se, de OSWALD DE ANDRADE, um pequeno
poema nheengatu pré-concreto :
Catiti Catiti
Imara Notiá
Notiá imara
Ipeju
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A redundância, a repetição de uma só palavra várias vezes, a que hoje se recorre, também se encontra
amiúde nos pequenos poemas indígenas recolhidos por
SPIX e MARTIUS, BARBOSA RODRIGUES e outros, como
aquele «che çu ana ne cuhi/muiyui», onde a palavra
muiyui (andorinha) se repete nove vezes.
Trata-se, alguém dirá, de redundância apenas fônica, mas o poema de hoje não é também só «visual» e
sim «acústico» — um exercício de «olho & fôlego» . ..

Vamos lá pró Putirum
Putirum Putirum
Vamos lá roubar tapioca
Putirum Putirum
Vou contar causo do Boto
Putirum Putirum

Ou :
Devagar

«REDUNDÂNCIAS»

Poemas como «areia areia areia» e «árvore árvore
árvore» fazem lembrar o caso a que alude URBAN (op.
ctt.), citando STOUT, da palavra uatu~u~u~u, dos nossos
botocudos. A redundância de sílabas (reduplicação) é
pra água corrente (uatu) configurar oceano (u~u~u),
como «areia areia areia» configura deserto e «árvore
árvore árvore» configura floresta.
Diferença — a repetição de sílabas :
uatu

u u u

ao invés da de palavras. Mas o processo é o mesmo.
Daí as «redundâncias» e a ostensiva qualidade fônica do neo-indianismo de 22 nos poemas de RAUL
BOPP :
Espia-me um sapo sapo sapo
Tiúg Tiúg Tiúg Twi Twui Twi
Unia scriquara quara quara

que chão duro dói chô chô
Devagar
que chão duro dói chô chô

Uma palavra muito empregada pelo grupo «Anta»,
toda vez que se referia ao palaverado «coelhonetal», ou
a uma conversa sem proveito, era
nhen-nhen-nhén

Nhen, fala ; a reduplicação da palavra configura
«falação», fala repetida, por analogia de som. O mesmo processo pelo qual uatu (água corrente) vira oceano : uaíu-u-u-u.
Quando usei
pralapracá

figurando a dança do tangará, não terá sido outro o
recurso, por influência da reduplicação primitiva sobre
— 25

Ao lado da «enumeração caótica», as palavras
soltas :
triângulo
explosão
síncope
(«Poema Pneumático»).

pouco falecido em Paris), publicava em «Novíssima»,
revista dirigida por FRANCISCO PATI, JOSÉ LANNES e por
mim, em 1925, um dos seus poemas mais curiosos —
aquele em que, até certo ponto, as palavras já eram
dispostas de forma analógicovisual :
lies
lies

Em «Poema Giratório», principalmente, figuram
certos trechos já obedientes (embora sem consciência
disso) a um processo ideogrâmico de composição :
Locomotiva Moloch
Na ponte lindo manto de peles
Tu não morreste por ter tocado o Zaimph de Tanit como Salambõ.

Como se vê, a mesma «descontinuidade» poundiana.
Falando sobre a poesia de Luís ARANHA, MÁRIO
DE ANDRADE diz que ela é «inventadíssima» (China) ;
nota-lhe a «riqueza de dados», para afirmar que a falta
de planos separando de tais dados os elementos essenciais lhe permite isso.
Não define o processo e assim revela a incapacidade da crítica sem investigação, ainda arbitrariamente
exercida. Mas não deixa (bom sintoma) de já se referir a versos «enumerativos», a dados percebidos «sensorialmente», a uma evolução «inventada». Faltou-lhe
a análise da construção por justaposição, da colocação
das palavras, dos efeitos visuais e acústicos de cada
poema.
Por seu turno, urn poeta suico-francês — mas
integrado no movimento de 22 —, BLAISE CENDRARS (há

lies

etc.

São nove versos, cada qual começando por «ilha»,
sendo que os dois primeiros são «isolas» (ilhas iso1'adas).
Uma outra preocupação de CENDRARS, em seus
poemas, era a dos anúncios, que ele lia pela janela do
hotel, onde se havia hospedado, em São Paulo. «]'adore
cetíe ville. Saint Paul est selon mon coeur» . . . . dizia,
em «Feuilles de Route» (com ilustrações de TARSILA).
Não é sem razão que MAX BENSE se refere a uma
frase sua : «Ia publicité touche à Ia poésie».
O que pouca gente sabe é que, antes de se haver
manifestado sobre o «lirismo» dos anúncios de CASSANDRE (1927), o autor de «Douze Poémes Êlastiques» : 1)
já era um enamorado (1925) dos anúncios que viu em
São Paulo ; 2) já havia influenciado de perto OSWALD
DE ANDRADE e Luís ARANHA, com as suas invenções
poéticas.
Companheiro de OSWALD DE ANDRADE no «poema-minuto», no ritmo rápido e nas imagens cinematográficas, mesmo as suas frases mais longas (como notou
Louis PARROT) são formadas de toda uma série de
— 29
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instantâneos «montes» à perfeição por um verdadeiro
técnico de cinema.
Na mesma ocasião é PAULO MENDES DE ALMEIDA
quem publica um livro justamente com o título de Cartazes. O «futurismo» desde logo invadia a decoração ;
o concretismo, agora, modela o anúncio. Vejam-se
hoje, nos jornais e revistas, certos anúncios que são
verdadeiros poemas concretos, embora a recíproca não
deva ser verdadeira.
A idéia de cartaz em relação a poema e os letreiros
luminosos, caraterísticos da paisagem industrial moder
na, já se encontram, pois, em 22.
«Mandarei escrever o seu nome

JACY
num letreiro de lâmpadas
elétricas
no alto daquele arranhacéu»
(Martim Cererê).

A fisiognomia gráfica (não se falando no poema
«configurado») foi outro elemento em voga, como no
caso de JORGE FERNANDES •— poeta modernista rio-grandense-do-norte — que a praticou em sua composição
«Rede», onde a palavra suspensa do último verso obedece ao perfil do objeto descrito :

Omissão injusta se praticaria se o «haikai» não fosse lembrado como outro ponto de contacto, em seu amor
a «essências e medulas», ao «mínimo de palavras», com
a performance, também de Luís ARANHA, já em 23, a
respeito desse gênero poético japonês.
Um exhibit, referido por MÁRIO DE ANDRADE :
«Jogaste a tua ventarola
Ela ficou presa no azul
Convertida em lua».

E não é só.
O poema-síntese de OSWALD foi comparado por
PAULO PRADO, em prefácio à poesia «pau-brasil», justamente a um «haikai», pela sua brevidade e até pela sua

técnica.
Reedita-se BASHÔ, acentua-se a «objetividade portátil» do «haikai», manejada hoje tão hábil e concretamente por PEDRO XISTO, em Haikais & Concretos, distinguido há pouco com o prêmio «Renata Crespi» de
1960.

PEDRA PEDRA PEDRA
PEDRA PEDRA PEDRA PEDRA
um

fio de

lágrima.

Mas o exemplo vem . . . do modernismo.
O IDEOGRAMA SOB QUATRO ASPECTOS

•S*

Dando-se como irrecusável a incorporação do espaço gráfico «qualitativo» ao poema e à sintaxe visual,
alguns pontos teriam, naturalmente, que ficar abertos ã
— 31
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discussão, neste confronto entre a poesia de hoje a a
de 22.
Um desses pontos é, a meu ver, o que diz respeito
ao ideograma, como base, hoje, do poema visual em
seu sentido mais amplo e no seu sentido específico (recurso de POUND, via FENOLLOSA) de método de compor.
Como adotá-lo e até onde, uma vez que nossa língua não tem o caráter ideográfico da escrita chinesa
atual e <da egípcia antiga ?
Num simples approach, e para efeito de argumentação por analogia, presumo poder considerá-lo sob
quatro aspectos :
l 9 ) o ideograma de uma só palavra, i.é :
a) uma só palavra atomizada ou reduplicada em
seus fonemas, para efeito de composição visual ;
b) uma palavra só, desmontada pra formar, com
os seus elementos componentes (semantemas, morfemas), um plurissígno gráfico, uma pluripalavra ;
2°) o ideograma feito de várias palavras, organizadas por um critério de proximidade e semelhança ; ou
ainda de uma palavra só, mas plurirrepetida ;
3«) o ideograma sem o abandono da frase ; antes,
feito de frases justapostas (método poundíano) ;
4') o ideograma imagístico — uma imagem múltipla ; a metáfora, como um plurissigno de imagens.
Na hipótese concreta só caberiam, é evidente, os
exemplos 1) e 2). O de n9 3) exige uma concepção
mais ampla de poema. O de n9 4), embora eliminado
pelo concretismo, é aqui incluído :
a) pela associação que se faz (a propósito de
POUND) da escritura chinesa com o imagismo ;
32 —

b) porque representa uma economia de palavras
no poema, é a «origem da expressão abreviada» ;
c) amplia a área ótica (porque visual), além de
reduzir a entropia ;
d) será, no mínimo, um elemento de comparação
entre o que pretende o concretismo e o que pretendeu o
movimento de 22.
A rigor, não há metáfora (observa argutamente
JOSÉ GUILHERME MERQUIOR) que não isole utna imagem
do discurso.
O POEMA DE UMA SÓ PALAVRA

a) A hipótese da letra a) do n° 1) deu margem
ao poema de uma só palavra.
Realmente, um só palavra será um «comprimido de
poesia» (lua, morte, lágrima), mas nunca um poema por
si mesma. Poderá marcar, uma só palavra, a índole de
um povo (honor, droit, fair play, saudade), mas não é
ainda um poema — será preciso dize-lo ? — se se encontra em «estado de dicionário».
Se não foi trabalhada para o ser.
(Isto é importante, porque o poema de uma só palavra, que não chegou a ser tentado em 22, nem mesmo
como palavra-metãfora, foi adotado hoje pelo concretismo.)
Mas, tecnicamente, não se dirá que uma só palavra
seja material suficiente para um poema.
b) Ocorrerá, é certo, uma só palavra como senha,
denominação, sinal cabalístico, símbolo, anúncio, inscrição : o caso de uma palavra que, embora única, funciona
não só em razão do local onde está escrita, como de um

sem-número de coisas circunstanciais, memorativas, provocantes e até dramáticas : numa fronteira, numa indicação de acidente geográfico, numa cruz à beira da estrada, num frontespício, num tronco de árvore :
«No tronco de um freixo
que viçoso vi,
quis gravar Amor,
Marília escrevi.»

Mas a palavra aí inscrita só funciona
cie de «contexto de situação».

4

numa espé-

Tenderia a explicar, não o concretismo, mas a
teoria extralingüística do «não-objeto»,
c) Uma palavra só, desdobrada em seus fonemas,
para efeito de estruturação visual, ou a «palavra-montagem», resolveria a questão ?
Quero acreditar que (mesmo ideogrâmica), embora
extremamente fascinante, uma palavra só, assim trabalhada, seria tão-somente uma «unidade de composição».
O nosso olho quer não só ler, mas «intraler» (interligenciar) ; não se conformará com uma única palavra,
embora reduplicada ou atomizada (pluripalavra).
Se ver já é, de per si (SUSANNE LANGER), «um processo de formulação», que se dirá de ler ?
Não terá sido sem razão (diga-se de passagem)
que LEONARDO e os escolásticos chamaram a vista de
«máximo-cognoscitiva» ; que HAYAKAWA propôs a sua
«revision of vision», na introdução ao The Languagz
(4) MALINOWSKY, apud «The Meaning of Meaning-», de Og«
den e Richards.

of Vision, de KEPES ; que já se verificou ( MÁRIO PEDROSA, citando A. EHRENSWIEIG) não ser a vista apenas
um «processo sensorial» e mental de «superfície», mas
algo mais complexo e exigente.
O nervo ótico possui «quase um milhão de fibras,
e cada uma delas está em conexão com os nervos motores», de acordo com a posição do olho. A função de
ver (ver é o «ser» do olhar) vem do inconsciente, atravessa várias zonas perceptivas para então exigir, conscientemente, o que a satisfaça, ainda mais quanto à inteligência ótica do poema.
Poderá satisfazer-se com uma só palavra num anúncio ; não num produto poemático.
d) ]á não se trata de saber se a supressão da
sintaxe eqüivale a uma mutilação anatômica ; trata-se
de saber se o olho se contentará com o poema de uma
só palavra, ou mesmo de três ou quatro palavras apenas.
Mesmo o anúncio, para que o olho lhe preste atenção, precisa obedecer a certos processos : forçando diferenças e semelhanças, pela repetição e sugestão, influindo sobre a imaginação do cliente, estimulando a vontade, o desejo da compra,
«No anúncio (MAx BENSE, Estética) o nome ganha uma força que antes, em PLATÃO e seus epígonos,
só se atribuía aos números.
«A eficácia do anúncio é estética enquanto engendra estímulo, shock ou provocação, como acontece a
todo processo de signos de tipo estético.»
Mas uma coisa é o anúncio de uma só palavra
— uma só palavra colorida, luminosa, no alto de um
edifício ; outra o poema de uma só palavra.
— 35

A diferença está em que o anúncio é uma exigência
feita ao olho ; o poema, uma exigência do olho.
e) SUSANNE LANGER refere-se mesmo a uma gramática da visão e basta se falar em «gramática» pra
se pedir mais que ver uma palavra só, gràficamente,
A gramática ótica exige mais que o simples ver, embora
menos que o «ver o sol a olho nu».
Talvez o poema concreto peque por excesso de
amor à visibilidade. O «olho por olho a olho nu» poderá, também, não deixar ver.
Uma só palavra, velocidade, num poema de RONALDO AZEREDO, apesar de admiràvelmente estruturada,
com os seus w tão bem dispostos, carregados de sugestão ótica e de mo(v)imento, deixa de atender à fome
do nosso olho, que fica pedindo mais, pedindo mais.
/) Outra dúvida, confesso, refere-se à autonomia
da palavra, à sua «ipseité autarcique» (fora do texto),
e isto pela razão muito simples de que, na verdade,
«uma palavra só não faz verão». Só existe em razão
de outra ou porque pressupõe muitas outras.
Psicologicamente ( SAPIR) impossível ver duas palavras justapostas sem lhes dar, de algum modo, um
significado coerente. Os vínculos se estabelecem mediante alguma classe de valores capazes de as conectar.
A «incredibile gioia» que SoFFici atribui a «una
palavra scritta in una pagina» é de fato «incredibile».
Fora do seu contexto lingüístico, ela não representa
nada por si mesma. (URBAN, MALINOWSKI.)
Pode-se pretender isolar a palavra, transformando
o pormenor em fim ?
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Justificará a microfísica o conceito de que a parte
pode ser maior que o todo ?
g) Alega-se que uma palavra só, pela redundância e pela reduplicação, isto é, repetida várias vezes na
página, satisfaz o objetivo visual do concretismo.
Verdade que o processo corresponde a um fenômeno — como no caso de uatu u. u u — e faz lembrar o experimento modernista de BOPP e outros do grupo
«Anta». Mas uma só palavra, plurirrepetida, não deixa
de ser uma só palavra ; e foi por pensar assim que os
antropófagos de 22 se utilizaram do recurso, mas em
função do contexto.
Note-se, en passanf, a «facilidade» com que se reproduz o processo, não fenomenològicamente (cópia do
objeto ou representação analógica), mas como cópia que
se fez «clichê» dos imitadores pra casos análogos.
h) Num ponto o concretismo e 22 me parecem de
acordo: na «coisificacão» 5 da palavra.
O processo é que é diferente.
O modernismo recorreu a essa tentativa e o fez :
l ) pelo retorno ao «concreto» dos termos indígenas e
africanos, aos arcaísmos, aos brasileirismos ; 2) pela restituição, à palavra, dos elementos fisicais — visuais, picíóricos, tácteis, sônicos, enfim primários — de que ela
havia sido despojada.
(5) A palavra era «coisa» ; depois é que aquiriu o caráter
de «referência», passando, como se sabe, pela fase analógica e pela
simbólica. Fazê-la retornar da «metáfora morta» (JESPERSEN) e
da sua «desespacialização», ao mundo físico e espacial, original,
era o argumento do grupo «Anta». «Espaço-tempo» (URBAN), na
linguagem primitiva, eram uma coisa só. Todas as palavras (citava-se BERGSON) tiveram antes um sentido «espacial».
A ocorrência não deixa de merecer registro, na valorização,
hoje, do espaço gráfico.
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subjetivo de interpretação para que a palavra seja
A linguagem primitiva, objeto de preocupação e
estudo em 22, já é concreta (aduzia-se), «coisificada».
Oposta ao pensamento lógico discursivo. Um «ser»
substantivo (CASSIRER) antes de empregada em função
intelectual.
Não há nela «referência» nem «significado». «Here
is no 'reference' and 'meaning'.» O que há é uma relação de identidade, de completa «effectiveness» entre
a «imagem» e o «objeto», entre o nome e a coisa («between 'image' and 'object', between the name and the
thing» (CASSIRER, trad. de SUSANNE LANGER).
É o reino da palavra física. A «coisificação» da
palavra, em 22, decorria ainda do próprio imagismo cromático, então adotado. À riqueza concreta da palavra
estava no modo por que se lhe aproveitassem cor e desenho, no poema.
Já o concretismo prefere a «coisificação» pelo ideograma chinês. Pelo isolamento da palavra, que só assim
será «coisa». Quer-se dizer que neste passo, que diz
respeito à palavra em si, concretismo e modernismo de
22 adotam pontos de partida diferentes.
A questão, porém, colocada na base em que a coloca a poesia concreta, me permite lembrar que :
l") a palavra, pela designação do uso, hoje, só
adquire um significado «concreto» - - ao contrário do
que se pensa — dentro de uma relação lógico-sintática ;
2 9 ) a palavra isolada, justamente por isolada, não
só sugere diferentes significados mas vale por diferentes
símbolos — significados e símbolos que ficam por conta
do leitor ;
3 9 ) nem adianta o leitor ser «concreto», porque,
no espaço em branco, será preciso um processo pessoal
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«coisa».
i) Parece de todo impossível hoje (reproduzo
uma observação de MÁRIO CHAMIE) tomar a palavra
apenas por um lado. Simplesmente não significá-la ou
pretendê-la sem sintaxe. Ainda que não lançada num
contexto sintático, ela, isolada, representa tríplice função virtual da semântica, da sintaxe e da pragmática.
Por isso, nenhuma palavra é, em si mesma, «coisa»,
e toda palavra é, em si mesma, referência. O espaço
em branco, por outro lado, não se me afigura suficiente
pra «coisificã-la» ; o mais que ele poderá ser, e é tudo,
na reformulação do poema, será um elemento de estrutura, qualitativo, mas não «qualificador» (coisificador) de palavras.
Poderia eu citar OGDEN, RICHARDS, SAPIR, SUSANNE LANGER, WITTGENSTEIN, etc., mas o meu intuito é
bem mais modesto. Cinge-se a dizer que a preocupação crítica com a palavra é, por força, uma consideração
crítica da linguagem.
;') Já o próprio concretismo reconheceu que uma
só palavra, terra, lançada sobre o papel, poderá conotar
toda uma Geórgica ..,
Trata-se, creio, de compromisso que a palavra assume no universo mesmo das criações literárias. Como
falar em terra sem Geórgica l
Como falar — aqui mais perto de nós —- em sabiá
e palmeira sem «Canção do Exílio» ?
Já não será este um caso de sintaxe virtual, mas da
impossibilidade de evitar a conotação. Mesmo na palavra isolada, porém, não deixará de haver sintaxe ver39

bal ,justamente a que se quer abolir. Exemplo, colhido
em GUIMARÃES ROSA : a palavra nonada, que fixa «sintàticamente», a relação entre não e nada, numa concreção de significado unívoco.
Toda palavra composta, não haverá gramático que
não ensine isto, não deixa de ser, ipso facío, uma redução sintática.
k) Dá-se relevo, hoje, à palavra-metáfora.
Tal procedimento importa, necessariamente, em reconhecer a teoria de 22, na ênfase dada às «metáforas
radicais» da língua tupi. Metáforas radicais que estão
em BOPP, em MÁRIO DE ANDRADE e em minhas próprias
pesquisas.
A palavra composta, que ora se põe em função, foi
também muita vez praticada : morro-assombração, olhos
azuis~sanhaço, rosatinga, dia-palhaço, árvores carnaval,
ôlho-flor, terra-girassol, sol-cacique, anil-prímavera, rosam'/, etc.
Diferença : não isoladamente.
/) Mas o poema concreto (se dirá, e é verdade)
não recorre só a uma palavra única, plurirrepetida, ou
estruturada sobre base ideogrâmica (n" l, letra c). Antes, passada a sua primeira fase, já adota como princípio
um «mínimo de palavras»,
A redução, a simplificação vocabular (como nas
surpreendentes experiências de MÁRIO DA SILVA BRITO)
dentro de uma sintaxe de tipo analógico-visual, quem
não a reconhecerá como perfeitamente justa ? O que
não me parece provável é a afirmação, baseada em G.
A. MILLER (Langage et Communication) de que o «mínimo de palavras» acarreta, em princípio (e no campo
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estético) um aumento de auditório. No caso da sintaxe lógico-discursiva, não tem dúvida. O mérito de
«ser breve» tem sido uma pedra de toque no combate
ao excesso verbal, brasileiro.
Veja-se a importância que adquiriu, por ex., o verso
curto como remédio contra a entropia do alexandrino.
Quer alguém «torcer o pescoço» a um alexandrino clássico ? É dividi-lo pela cesura em dois redondilhos menores, e pronto. Operação simples, mas decisiva no
sentido de provar a objetividade inerente ao verso de
menor número de palavras, ou sílabas.
Não se dirá o mesmo do poema em que se observa
a sintaxe analógico-visual e que talvez dependa menos
de «auditório» do que da «inteligência ótica» do leitor-espectador.
A migração da poesia, que se nota, do poema para
a sua explicação, está até certo ponto provando que o
«mínimo de palavras», no poema, limita o auditório,
uma vez que a sua explicação, exigindo maior número
de palavras, se faz muita vez mais poética do que o
próprio produto explicado . . .
m) Em seu «Subúrbio Branco», já EDGARD BRAGA
realiza um concretismo mais discreto, dando ao «mínimo
de palavras» uma solução hábil, além de eficaz, como
no sintético «discurso» sobre o «hipopótamo». O poeta
parece levantar aí a probabilidade do «discurso imanente», embora o faça com certa malícia, chamando discurso a um «mínimo de palavras» num poema paraconcreto.
Por sua vez, FERREIRA GULLAR escreve o seu «mar
azul», que se aponta como uma bela concreção em nossa poética de vanguarda, exemplo de um «mínimo de
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palavras» sem excluir um contexto de situação. Um
poema de MANUEL BANDEIRA, «verde negro», tira de
certo jogo de sílabas com palavras semelhantes um efeito
realmente curioso no sentido de ampliar a opção visual
dentro de uma área maior, a semântica.
Mas há um lado dialético do problema, o do espaço
em branco, imposto pelo «mínimo de palavras», em suas
relações com o em preto, diga-se com o contexto do
poema mesmo não concreto. Dado dialético que MÁRIO
CHAMIE põe em prática, em seus poemas do «lavra-lavra», nos quais a disposição das unidades de composição atinge admiráveis soluções geométrico-visuais justamente pela maior utilização estética do espaço em preto
(espaço ocupado pelas palavras).
Experiência que difere do espaço branco em negativo usado por HAROLDO DE CAMPOS em «silêncio», talvez como fundo noturno.
Como esquecer esses outros aspectos do problema ?
O concretismo reduz o poema a um «mínimo de
palavras», então, não porque um mínimo de palavras
pode ter maior significação, em potencial, do que toda
uma língua (limitação como base de enriquecimento de
valores), mas para obter um maior espaço em branco.
Sem se lembrar de que o espaço em preto, só porque é preto, não difere (geométrica e visual-sintàticamente) do em branco.
n) Há um outro problema aqui : o de saber se um
auditório brasileiro, dada a natureza lógico-discursiva de
nossa língua, se comportará a contento em sua reação
semântica diante do poema. Se não exigirá mais que
um «mínimo de palavras» ; pelo menos, mais do que
uma só palavra, embora plurirrepetida.

(Note-se que até hoje, por mais que pareça incrível, há maior auditório para o verso rimado do que para
o verso branco ; para a arte de rimar do que para a
«arte de não rimar».)
O leitor (brasileiro) não pode ser esquecido, no
caso. Mesmo porque o poema concreto depende dele
pra ser consumido. E um consumidor — é a tal coisa
— sempre exige mais pelo preço que paga. Um olho
brasileiro, enfim, nunca se comportará, ao que tudo indica, como um olho chinês, diante de um poema ideogrãmico-visual.
V/ITTGENSTEIN : tudo o que vemos pode ser visto
de outro modo. Não há nenhuma ordem a priori das
coisas.
o) Dá-se o poema concreto como um «produto de
tipo industrial». Só isso basta pra implicar (é outra
simples presunção minha) a idéia de reprodução em
série, de estandardização.
Mesmo porque um produto que se identifica por
processos demasiado visíveis (porque visuais) facilita,
como é natural e inevitável, uma certa tendência para o
«clichê». No caso de um produto industrial, no duro,
há a «patente de invenção», que o restringe ao seu «inventor», No caso de um produto poemático, o inventor
não tem a mais mínima garantia . . . A multiplicação
sem criação traz, como corolário, a falsificação do produto pelos imitadores afoitos.
(Suscitando tais dúvidas, estou acenando menos
com a supressão delas do que com as diferenças entre
concretismo e 22.)
A falta de fecundação redunda em automatismo, em
fabricação em série.
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POEMA 6 ESTRUTURA

Um jovem mestre do concretismo, HAROLDO DE
CAMPOS, explicou que não será o caso de se falar era
«riqueza vocabular», mas agora em «riqueza de estrutura».
Riqueza de estrutura que coincidirá com a mais
rigorosa simplificação e transparência léxica. De acordo. Em 22, a operação se chamava «mínimo telegráfico».
Até onde, porém, será permitido levar essa rigorosa simplificação léxica, atendendo ao ideograma mas
sem se desligar do problema estético, qualitativo ?
A riqueza de estrutura, por outro lado, pela fascinação que exerce, tem levado o concretismo mais longe :
à estrutura-conteúdo, ao invés da mensagem lírica. Melhor se diria : à sedução da forma geométrica e matemática de composição.
Assim, se uma das minhas dúvidas é, como já ficou
dito, a de que uma palavra única possa bastar para a
estrutura ideogrâmica do poema, outra será a de saber
agora se a estrutura, processo reduplicativo (BENSE),
pode ser um «tema» único, com sacrifício do processo
(semântico) integrativo em sua dialética de composição.
Por certo que estrutura nunca poderá deixar de
existir (quem foi que disse?). Um mínimo de estrutura, talvez mais que «um mínimo de palavras», será condição de qualquer poema digno desse nome. Já faz
parte, também, e esta afirmação chega a ser um truísmo,

de todo produto artístico : logo, não bastará pra caracterizar uma determinada atitude ou exepriência.
Ademais, a supressão do verso-frase não deixará de
ser, numa língua como a nossa, uma redução de estrutura, uma vez que a articulçaão da frase já é, por si só,
no poema, um ato de natureza estrutural.
Haverá apenas a substituição de uma estrutura por
outra, a da estrutura das proposições pela das relações
entre as palavras, dando-se a esta um caráter «informacional» estético. Talvez uma simplificação estrutural mais visível, a dos substantivos sobre uma superfície
plana, mediante fatores de proximidade e semelhança,
para a «presentificação» do «objeto mentado».
A estrutura, enfim, de uma composição poética — e
este é outro ponto de referência para o exame do assunto — tanto se realiza com um «mínimo de palavras»
como com um «máximo, dentro da economia de meios».
Mas há um «máximo» requerido dentro do mínimo, até
porque não se pode fixar o mínimo apenas teoricamente
(a priori).
Ou melhor, um «máximo de mínimo» sob pena de
abolição do léxico . . . Pelo menos, pra não recorrer à
«rnicro-estrutura» como unidade de composição erigindo
o pormenor em finalidade.
Mas o perigo maior — estou lembrando, sem o afirmar — consistirá em reduzir a estrutura o conteúdo do
poema, repetindo, mutatis mutandis, o mal da «métrica-conteúdo» (rnetrical schemes) do parnasianismo.
A estruturação do poema, não há negar, será por
si mesma um ato poético. Contudo, não me parece que
baste a organização do espaço (vazio) com palavras
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exatas se não se deixa nele um espaço para . . . a poesi.i.
Pra que não se diga, depois, que nesse jogo «espacial»
só a poesia não encontrou o seu espaço.
Neste ponto OSWALDINO MARQUES tem toda a razão quando afirma :
«No universo fechado da lógica e da matemática é
possível compreender algo cuja estrutura seja o seu verdadeiro conteúdo. No continente da poesia, aberto munificentemente para o mundo e para a vida, é que não.»
MICROESTRUTURAS

O que ocorre, e aqui sou obrigado, mais uma vez,
a citar o meu próprio caso, como simples depoimento, é
que certas soluções adotadas no poema e fazendo parte
da sua estrutura geral serão «microestruturas», como se
preferirá denominar esse processo, hoje.
Darei alguns exemplos colhidos em Montanha
Russa :
Assim, num poema, «Besouro na Sala de Estar», o
verbo «me eclipsidro» encerra cinco palavras diferentes :
«eclipse», «clepsidra», «elipse», «hidro», «vidro», que
se conjugam em função estrutural do poema e seu conteúdo. Na poesia «Festa no Morro» o processo inverte-se, pois predomina uma disjunção da palavra «escarcéu» em «esc'ar'céu» — «esc» (escada interrompida, «ar" e «céu»).
Não por mera gratuidade, senão para obter o máximo que uma palavra pode dar, microestruturada, dentro da cosmologia poemática.

Em «O Rei das Ilhas» o elo discursivo é interrompido por um mapa polinésio de palavras «ilhadas», ou
melhor, é «est'ilha'çado». «F'ilhas mal'trap'ilhas» é um
verso, no mesmo poema, de duas palavras que se fraturam em cinco : «filhas», que se fratura em «ilhas», e
«maltrapilhas», que se parte em «mal», «trap(o)» e
novamente em «ilhas» (soma após a fraturação em sílabas métricas ou em semantemas ; processo reduplicativo
e, ao mesmo tempo, gestáltico).
Ocorreu-me dar aí uma nova função ao apóstrofo,
tão agudamente notada por LEDO Ivo, empregando-o,
não em lugar de uma consoante ou vogai suprimida (síncope) mas pra de uma só palavra fazer duas : «g'avião»,
«t'ouro», «furna».
Permito-me aludir a tais soluções, dentre outras de
outro gênero, apenas pra sugerir que talvez estejam elas
muito mais próximas do concretismo que as de uma poética que se contente com velhas soluções gerais, sem a
pesquisa das unidades de composição, que, quanto mais
freqüentes, mais enriquecem, para mim, o poema em sua
fisionomia de poema.
Daí, imagino, a procedência da microestruturação
da palavra ; para mim, dentro do poema ; para o concretismo, como sendo ela própria o poema (ideograma).
OUTROS ASPECTOS

Mas já me estendi demais sobre este aspecto, podendo parecer uma impertinência, quando o meu intuito
é mais aplaudir o concretismo do que discordar dele ;
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mais mostrar os seus pontos de contacto com 22 (pouco
sabidos) do que as diferenças (evidentes).
Recursos visuais, fônicos, palavras acintosamente
repetidas, semelhantes, justapostas, soltas, «coisificadas», são já encontradiças na poesia do modernismo polêmico. Não faltam mesmo os casos de palavras «ideogrâmicas» tomadas à língua brasílica, aos quais se fez
referência linhas atrás.
O concretismo deu especial ênfase a tudo isso, dentro de um novo sistema de valores e de composição.
Com isso, atingiu uma concepção original de poema.
Compreende-se; pra se constituir num sistema novo
precisaria — por que não ? — reunir princípios de autocaracterização fortemente marcados. Mesmo uma certa
ortodoxia inicial se justifica. Nenhuma experiência ou
invenção poética deixou de recorrer a excessos de semostração pra se afirmar com a necessária vitalidade (e vitalidade, aqui, quer dizer também autenticidade).
Há um certo «furor de ser» em toda inovação.
Mas há que notar o perigo do processo exclusivamente ideogrãmico de composição, primeiro porque todo
processo original se esgota com o seu inventor ; segundo
porque, no caso, parece tratar-se até, a ter como certa
uma afirmação de ALLEN TATE, de uma idiossincrasia, 6
(6) Daí a observação de BLACKMUR (Language as Gesfure)
de que uma anedota, uma alusão ou sentença num canto pode ser
continuada em outro e pode também nunca ser completada («and
may never be completed at ali»). «The Cantos» — diz ainda o
autor de Language as Gesíure — «are what Mr. Pound himself
called them a 'rag-bag'.» (p. 136.) Este «rag-bag» diz tudo, como
definição de um processo.
Corrobora essa observação HAROLD H. WATTS (Ezra Pound
and The Cantos) dizendo que a retórica dos Cantos «consists of
Pound's striking out in a variety of directions — directions [esclarece bem] not logically consistent with each other»,
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que só se explica em POUND, por sua inclinação (orgânica) para o descontínuo, quer em verso, quer em prosa.
O expediente da justaposição decorrerá então dessa
contingência, dessa particularidade pessoal, como, entre
nós, o poema-minuto de OSWALD, produto de sua insuficiência métrica, segundo o alvitre de MÁRIO DA SILVA
BRITO. Num e no outro caso, a deficiência se transformou em qualidade : para POUND, resultou numa invenção que os concretistas tão justamente valorizaram ; para
OSWALD, numa aparente tomada de posição contra o metrônomo, no momento em que tal tomada de posição
seria lógica, necessária,
Coisa inevitável, de resto. Ainda mais quando caracterizado o processo visualmente, tendendo ao grafismo, à estandardização. Além disso, o «mínimo de
palavras» obtido num poema se anula com a sua reprodução em série. A entropia passa do poema para o máximo de poemas que a facilidade da multiplicação provoca. À redundância passa de processo de composição
para uma redundância de processo.
Lembra o «haikai», cujo mérito (ser minúsculo)
deixa de existir se o poeta, o haikaizista -- como um,
que sei -- escreve duzentos ou trezentos haikais nurna
só noite, a jacto.
Já o mesmo não acontecerá se utilizado o poema
concreto numa concepção mais ampla ou menos rígida,
na qual, sem se descaracterizar, se some a outros ingredientes, considerado o poema na fascinante multiplicidade dos seus aspectos.
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SÍMBOLO, MITO, METÁFORA

Lembre-se aqui o apelo ao simbolismo cognitivo
contra o pensamento discursivo, só para uma pergunta :
terá razão o concretismo 7 no seu repúdio ao símbolo ?
Se um dos aspectos do problema é o antidiscursivo,
com o recurso ideogrâmico, seria preciso valorizar, entãc,
como se fez em 22, a «imaginação simbólica», que é
antidiscursiva por excelência.
Onde maior poesia concreta, visual, que a da cor ?
Como a cor, o símbolo fala aos olhos antes da palavra, e, portanto, antes do discurso. Daí a importância antidiscursiva da cor e do símbolo na linguagem verbal como resíduos da não-verbal.
(7) O concretismo dá grande papel ao som, mesmo porque
cada produto seu é um exercício de «olho & fôlego». Como desconhecer, então, o simbolismo fonético, i.é, o fenômeno das palavras
que têm alguma coisa do seu sentido ligada à natureza do 'seu som l
JESPERSEN (cit. de OTTO KLINEBERG) nota que o «i» em certas
línguas parece indicar o que é pequeno (o que também ocorre na
nossa) ou o que está perto (o caso de iki, ika e iku, em javanês,
como três graus de distância da pessoa que fala).
Trata-se, não de dar cores às vogais, como no verso célebre,
nem de descobrir a acústica transcendental do i no violino ou
do u no contrabaixo, mas da possibilidade de que o som, ele mesmo,
possa ter significado, além daquele significado convencional que o
caracterizou.
Cita-se o loud-bassoon de COLERIDGE, criticado porque o 6aoj
soon não é um instrumento de som baixo (surdo). Mas o certo é
que há, aí, qualquer coisa que a palavra sugere, uma certa loudness
que justifica a expressão.
O que não se me afigura uma atitude nítida (concreta) é refugar-se sumariamente o símbolo, sem o especificar, tantas accepç5es comporta essa palavra, desde símboto mágico até símbolo
gráfico, desde símbolo do simbolismo até símbolo matemático (instrumental), desde símbolo poético (expressivo) até símbolo apenas
fonético — o sentido do som.
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À forma, que é tudo em arte, nasceu de um processo rudimentar de simbolização, mas bastará advertir
que toda língua é um «sistema simbólico». E que é
hoje uma marca de produto industrial senão um símbolo ?
Quer-se também acabar com o mito, mas com que
roupa se a linguagem (SHELLING, cit. por CASSIRER) é
uma «faded mythology», e se toda palavra (VALÉRY)
«est mythe, ébauche ou résidu de mythe» ? Mais : que
c o «objeto mentado» senão um mito ? Que é acabar
com o mito senão outro mito ?
Embora se admita a palavra-metáfora, ou a «metáfora radical», abole-se a metáfora como figura de linguagem sob o pretexto de que metáfora é discurso, quando, a rigor, a metáfora é «linguagem abreviada» e, portanto, uma forma de mediação antidiscursiva.
Ponto discutível, sem dúvida. Mais que isso, uma
certa contradição ; porque se abole a figura de linguagem, mas admite-se o poema «figurado», pondo-se de
lado o que possa haver de parentesco entre duas figuras : a da linguagem e a do desenho.
E o ideograma chinês, que serve a POUND via FENOLLOSA e ao concretismo via PouND não terá alguma
relação com o nosso imagismo ocidental ? Realmente*,
o autor de Cantos utiliza-se do ideograma chinês, e o
faz até como elemento isolado, em chinês mesmo, chegando ao extremo de o adotar sistematicamente, como
se vê em Sections: Rock-Drill 85-95 de los Cantares,
(ecl. Faher and Faber, London) .
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Contudo parece haver mais de uma razão não chinesa para isso :
l") o ideograma chinês é a concepção poundiana
de «ideas in action» ;
2") imagismo e ideograma se relacionam estreitamente. HAROLD H. WATTS (Ezra Pound and the Cantos) é quem o afirma, citando passagens de ULISSES e da
própria história chinesa que se encontram, segundo pensa, «in the mode of imagism and that of the closely
related ideogram».
E como onde há a mesma razão há a mesma disposição, o nosso imagismo visual de 22 8 não deixa de se
relacionar com o ideograma sob esse aspecto, que o
concretismo ideogrâmico não leva em conta, na perqmrição de suas vertentes.
Pena que os concretistas de hoje não houvessem
também estudado a sua invenção à luz do «primitivo»,
como se fez em 22. Notadamente pra encarar o poema
em sua «figura» (gestalt) ou em sua nudez fenomenológica. Pra sua «coisificação» da palavra, enfim.
Porque, muito mais que nas vertentes européias e
norte-americanas, teria aí encontrado elementos vitais
para a validade de suas intenções, sem contudo exclu ; r
o mito, o símbolo, o concreto-anímico, que não são incompatíveis, em absoluto, com o poema de vanguarda.
Ao contrário, a personalidade do primitivo não se destaca da situação concreta ; está unida ao caráter fisiog(8)
Em qualquer hipótese, outros não foram os motivos de se
haver incluído a imagem na letra d) do § relativo às hipóteses de
ideograma em nossa língua, pra melhor discussão de um caso tão
fascinante, que o concretismo ideogrâmcio desconhece, do seu contacto com o imagismo de 22.
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rômico das coisas (ARTUR RAMOS). A sua língua é
concreta. Tão concreta como a chinesa, nas palavras
e nas frases. O seu concretismo reside na inseparabilidade do anímico e do corpóreo, que formam uma unidade indiferenciada.
Daí aquelas imagens anímico-concretas (cinema ti-

cas) de 22 :
As árvores saíram correndo
(Bopp).
. . . os cravos degolados
escorrendo o sangue das pétalas
(MENorn).
A tarde vestida de roxo
tocou a flauta de um sabiá

(CASSIANO).
São pequenas amostras de poemas «físicos», que
tinham muito de «desenho animado» — linguagem de
cinema.
Mesmo a ciência, hoje, pelo seu aparente ficcionismo, se confunde com magia ; pelo menos, desperta mitos
adormecidos, metáforas «radicais» no insciente popular.
A civilização, todo o seu aparato, e toda a erudição de
um POUND, não libertam o homem moderno, de nenhum
modo, daquelas «estruturas primitivas indiferenciadas»,
de que falam os especialistas em psicologia social.
Que estruturas serão essas ? O símbolo, a imagem,
o mito, a imaginação pictográfica . . . Bem pensando,
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o poema concreto, tal como o praticam DÉCIO PIGNATARÍ,
HAROLDO e AUGUSTO DE CAMPOS, não deixará (paradoxalmente), de ser uma metáfora gráfica; uma admirável metáfora gráfica.
LUGAR PARA A INTUIÇÃO

Talvez um outro ponto da experiência concretisfa
se ponha em conflito com a do modernismo de 22, dependendo esta hipótese de um melhor exame, é claro.
Afirmava-se que não seria suficiente ser lúcido pra
ser poeta ; atacava-se a inteligência que havia usurpado
o lugar à intuição — a inteligência sofista, estéril, parasitária (influência de BERGSON, via MARINETTI).
Hoje, a inteligência retorna ao seu prestígio no poema
concreto, e compreende-se que assim seja.
Mas não foi essa intelectualização do produto poético justamente o motivo da degenerescência parnasiana ?
Escusado lembrar que toda cognição da forma é
intuitiva (CASSIRER) ou realçar a importância desse processo na gestalt, na filosofia de BERGSON, na fenomenologia de HUSSERL, na estética de CROCE, etc.
Não tem dúvida que DÉCIO PIGNATARÍ alude ao
«mais lúcido trabalho intelectual para a intuição mais
clara» ; não diz, todavia, qual o papel da intuição no
poema, enquanto considerado «produto de tipo industrial».
Verdade ainda que ALBERS, modificando neste ponJo uma assertiva de PAUL KLEE, assim se manifesta :
«Construímos, construímos, mas a intuição ainda man-

têm seu lugar.» E fala na arte como «evocação da imaginação», ou seja, daquilo que se pretendia em 22 : a
imaginação como sendo o que a inteligência possui de
mais humano.
, . . «POEMA ES POEMA»

Em qualquer hipótese, o concretismo, desde que
contribuição para os processos compositivos, representa
a agcnciação de novos valores indispensáveis ao poema
total de hoje, além de um caminho sugestivo para estudos verdadeiramente notáveis como os que o grupo «Invenção» vem realizando, por sinal que no mesmo órgão,
o Correio Paulistano, que foi o porta-bandeira da Semana de Arte Moderna.
Deve-se notar ainda a sua contribuição pra se distinguir o poema da prosa de ficção, e que se revela de
grande valia. Já um excelente serviço prestado, esse, à
solução de um problema tão discutido. Gráfica e quantitativamente (pergunta-se), quem não saberá distinguir
um poema de um romance ?
A pergunta, aparentemente simplista, não era de
tão fácil resposta. Um EDMUND WILSON, um COLFRIDGE, negam mesmo à poesia qualquer diferença «essencial» em relação à prosa de ficção. Tanto haverá
poesia na prosa de ficção — dizem — como, onde quer
que, num poema, se encontre narrativa, haverá ficção
na poesia.
Hoje o poema é o objeto específico da poesia e
obedece agora a uma técnica inconfundível. O poema
visual, sem dúvida, o «mínimo de palavras» (e sem incorrer na impossibilidade material da estrutura), a sin-— 55
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taxe. espacial, o combate ao «linear», ao verso-frasc
(sistemático), o apelo ao processo ideogrâmico de composição, o ritmo gráfico, caracterizam o poema como
não sendo outra coisa senão poema.
O poema como sendo «toda composição em verso»
já não cabe nessa definição. E o curioso é que havia,
como há, muito verso metido na prosa. Foi o que demonstrou Pius SERVIEN, por ex., em relação à Nouvelle
Heloise, de ROUSSEAU. Com a abolição do verso, com
a libertação da palavra, já a pesquisa de «versos aritméticos» e «ritmos intensos» na prosa de ficção não
terá fundamento como prova de que poesia e ficção são
indissociáveis.
Convenha-se em que o lógico-discursivo ocasionava, como ainda ocasiona, muita confusão entre poema e
prosa, apesar daquela «gift of imagination» de COLERIDGE e de outras distinções que têm sido feitas, como
esta : a prosa excita, estimula, satisfaz nossas atividades
primárias ; a poesia as acalma, tende a elevá-las. Com
a abolição do lógico-discursivo, que ficou por conta da
prosa, e sua substituição por uma poesia analógico-visual, o poema ganhou maior caracterização como poema
pelo poema.
Pela primeira vez o aspecto gráfico, por sua valorização em função espacial, passou a ser um seu elemento típico. Ao contrário do que acontecia e acontece no
poema tradicional, para o qual a disposição gráfica poderia valer apenas como distinção meramente quantitativa, e não qualitativa.
Quero dizer que a palavra contra o verso caracteriza mais o poema do que o fazia o próprio verso. Havia — lembre-se ainda — muito verso sem haver poema.

À arte da versificação substituíra a arte poética. Um
verso nada mais era, no parnasianismo, que o produto
cie uma contagem de sílabas pelos dedos. Poderia até
adquirir algum valor estético, além dessa manipulação
rudimentar, mas não podia ser poema se lhe faltava poesia. Também se dava o nome, propriamente, de poema
à epopéia, por seu enredo ; hoje já se fala numa «plotless-epic». O enredo ficou a serviço da prosa.
Pouco importa que lá fora haja prosa poemática,
ou poema em prosa, ou qualquer forma de hibridismo.
Também nada impede que a prosa lance mão do «poético» em sua técnica ticcionista ; o que já não mais s-2
confunde é poema com prosa, em face do poema concreto.
Hoje, sim — a distinção chega a ser feita a olho nu
(olho por olho a olho nu) quando se trata de um poema
visual, por ficar o poema mais próximo do desenho do
que antes e até correr o risco de se confundir com este.
Em qualquer caso, é preferível o poema, até «figurado»,
à sua confusão com a prosa ; confusão tão indesejável
que já entre os gregos se dizia : ou bem escrever (fazer
prosa) ou bem fazer poesia.
A linguagem poética é uma forma de pintura (UuBAN). «La poésie est du cote de Ia peinture» (SARTRE),
sem se confundir com ela. «Uempire dês signes c'est
Ia prose.» Nunca um poema esteve tão próximo da
pintura, mas, esclareça-se, tão longe da prosa. Ern suma, mesmo que ao lado do poema concreto não deixem
de existir poemas de outra espécie, isto é, poemas definidos como «composições em verso», o impacto para a
distinção foi tal que a conceituação de poema, qualquer
que ele seja, ganhou uma autonomia que ainda não teve.
— 57
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Dado que persistam as confusões entre prosa e verso,
não me parece possa ainda haver confusão entre verso
e poema, nem entre poema sem poesia e poema que é
poema mesmo, por sua nuclearidade poética.
Neste setor, o concretismo fez mais que 22, uma
vez que o verso livre, se combatia o próprio verso com
a sua negação, só foi meio caminho para a distinção
desejada. Avançou mais que o poema em prosa (híbrido), não tem dúvida; mas só agora já se consegue
dizer que poema é poema mesmo, e não outra coisa.
Uma linguagem geral para todas as artes, sem se
falar no que cada uma tem de específico, mesmo que
provável dentro de um clima de cultura como o atual,
não seria tão absorvente que pudesse suprimir a da
poesia.
Embora como essência ou vivência a poesia seja a
mais universal linguagem do homem, sofre ela a limitação do poema, que é a sua concreção em palavras ; já
palavras de uma determinada língua e, portanto, limitadas ã área onde se pratica essa língua ou onde se observa o seu prestígio. O poema pertence a uma cerfa
língua; a poesia, a todas as línguas.
A diferença entre as línguas, ao que sei, é algo
mais que uma diferença de sons e sinais, como já o
.afirmava HUMBOLDT. A poesia, visceralmente ligada
ao âmago da língua em que é escrita, quanto ao seu
instrumento de captação, difere muito das demais artes,
embora a cor, o som, a linha, a forma, a ela se associem. O sentido espacial que hoje se confere ao poema
será uma razão maior de contacto, sem dúvida, mas um
poema não se faz apenas com espaço, mesmo com o
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chamado espaço vivo, espaço criador, espaço qualitativo, etc., senão «com palavras».
E aqui cabe notar ainda que a intuição pura do
espaço irmana as artes plásticas em geral, mas ninguém
confundirá, a rigor, o espaço escultórico com o espaço
pictórico, ou com o arquitetônico, mesmo porque (CASSIRER) eles próprios diferem entre si quanto, pelo menos, ao que cada um representa como tipo específico de
captação do «ver» espacial.
Não há, pois, um esperanto «espacial». Nem o
espaço transformado numa «língua azul» (De BOLLACK). Mas o espaço incorporado ao poema será decisivo, ao que tudo faz crer, pra extremá-lo da prosa,
sem o confundir com as demais artes espaciais. Ninguém pretenderá que poesia e pintura sejam inimigas,
como já o foram, mas impossível confundi-las sob o
pretexto de uma linguagem geral, artística.
Já se foi o tempo, por certo, em que «silentiorum
spatia certa sunt in metris», porque o espaço já não 6
uma simples questão métrica.
Por outro lado, e apesar do poema gráfico-visual
e do seu espacialismo, não se irá transformar em regra
a página em branco. Sintaxe espacial, sim ; mas como
elemento do poema, sem se confundir com o espaço pictórico, escultórico, arquitetural, que diferem entre si.
Prosa, poesia em prosa, prosa poemática, ficaram
sendo coisas que só se compreendem naquela zona intermédia, a que se refere CAZAMIAN, e que constitui
«uma ampla zona de expressão híbrida», incapaz de se
definir tecnicamente, como poesia ou como prosa.
6 possível que os concretistas não houvessem, sequer, pensado nisso; mas a cronomicrometragem do
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acaso» não exclui o «preterintericionai» em arte : aquilo
que se faz além do previsto. Possível até que a idéia
de uma linguagem geral pra todas as artes se oponha,
pelo menos aparentemente, à conclusão a que pretendi
chegar. A ter como certa a afirmação, no segundo
manifesto de STIJL (1920), de que a dualidade entre
poesia e prosa não poderia subsistir, alguém dirá que o
concretismo pensou, também, quarenta anos depois, era
suprimir essa dualidade.
Nesta hipótese, o resultado lhe terá sido exatamente o inverso. Desfez-se a dualidade entre «verso» e
«prosa», que se tornou sem razão de ser, mas tornou-se
nítida a separação entre prosa e poema, máxime quanto
a elementos de composição.
Pouco importa a tendência de suprimir-se personagem e enredo na ficção, a favor, em vez, da pura
existência sensorial, deixando-se enredo e personagem
— vá lá — por conta do cinema. A supressão da ação
no romance (um personagem de PROUST jamais abriu
ou fechou uma porta) ; a comparação do romance a
uma epopéia (ainda PROUST) ; a «orquestração polifônica» de JOYCE ; o «levantamento topográfico da linguagem» em ROSA — não produzem, ao que se saiba,
nenhuma confusão entre prosa e poema, tão diferentes.
A diferença está (hoje mais que ontem) numa
questão de «espaço» ; está na supressão do discurso no
poema como poema ; está, quanto a este, «nas cores
concretas da sua dicção».
Claro que esta diferenciação deixaria de ter importância se o poema, produto gráfico «de tipo industrial», deixasse, ipso facto, de ser poema por falta de
identificação lírica (ou por falta de poesia, tout cottrt),

caso em que ele, por falta de poesia, já não será mais
poema e sim algo que outro nome tenha.
Certamente, o «não-discursivo» sempre caracterizou o poema contra a prosa, mas nunca de modo tão
deliberado, dentro de um sistema de valores qualitativos.
Em resumo :
Não havia distinção «essencial», só técnica, e mesmo assim a separação entre poesia e prosa de ficção
representava, intrinsecamente, um problema grave qu-;,
a rigor, nunca se resolveu.
A poesia concreta atinge, contudo, graças aos elementos plásticos e visuais com que trabalha e abolindo
o artesanato e o verso-frase, o máximo de distinção
entre as duas formas de atividade criativa.
Pelo menos, quanto à prosa de ficção ainda vigente, não cabendo, apesar das inteligentes tentativas de
REINALDO JARDIM, confrontar poesia concreta com prosa
concreta que ainda não se caracterizou por estar presa
ao poema como esteve o romance à poesia, ao tempo do
«Romance da Rosa»,
Dizendo-se que o poema concreto contribui decisivamente para a distinção entre poesia e prosa ficcionista, não se pretende dizer que isto importe em admiti-lo como protótipo de poema, senão em admitir que
a poesia visual é uma forma de poesia tão válida como
as outras e tomá-la, assim, vàlidamente, como um novo
elemento de confronto — depois das experiências de
«poesia pura».
Não entra aqui um juízo de valor a respeito de uo
produto novo em face do tradicional, porque a tese está
acima de tal investigação.
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Contudo, um bom poema concreto tem que ser preferível a um mau soneto ...
Mas justamente essa extrema caracterização do
poema como poema regulando-se a si próprio (estou
ouvindo a objeção) não restringirá a sua eficácia sob
outros aspectos (o lingüístico, por ex.) ?
É uma questão diferente : o concretismo quer as
suas soluções intra e não extralingüisticamente. E cumpre o seu propósito ? até onde ?
Aliás, o seu êxito — no setor diferenciação entre
poema e prosa — está sujeito a modificações pelas quais
venha a passar sua estrutura.
RIMA SEM VERSO

Agora, um pormenor curioso, este ligado à mais
remota versificação e elemento diferencial já cediço
entre prosa e poesia : a rima.
O modernismo de 22 aboliu no verso livre esse
chamado bijou sonoro. Sem falar no verso branco, em
que já se praticava uma espécie de «arte de não rimar»,
lembre-se o caso dos que excluem a rima ao redondilho
maior, obtendo ótimo efeito de surpresa e graça. Não
se concebia setissílabo sem rima.
Pois o concretismo acolheu coisa tão velha, que
parece ter nascido na Arábia ; nem havia razão para
que a relegasse, se é «acústico» por excelência, além
de visual. Pelo menos, JOSÉ LINO GRÜNEWALD nos
oferece uma prova disso em seu poema «pó pedra pó»,
em que rima «cal» com «sal», «pó» com «só», «grão
com «chão».
62 —

Como simples «ornato», a rima, aí, seria um «crime», mas como «símbolo fonético» (sem o verso), liga-se ao material-palavra diretamente, enriquecendo-o.
Aliás, a repetição de uma só palavra várias vezes
— branco branco branco branco — já é uma plurirrima
em relação a si mesma.
Nem será novidade a sua adoção. Recorde-se, pra
citar um só exemplo, que é o recurso utilizado em «Dispersão» por SÁ CARNEIRO, que rima «ontem» com «ontem» mesmo, «vida» com «vida» mesmo, «família» com
«família» mesmo, e assim por diante, na disposição a b
b a, em 15 das 22 estrofes do poema.
No poema concreto, a «semelhança» e a «redundância» redundam em plurirrima, mas JOSÉ LINO evitou-lhe o automatismo, a meu ver, com inequívoco êxito.
Mais inevitável que o ao português e que o á indígena
(sabiá, tapera, anhangá, tajá, etc.), não será a rima, no
poema concreto, um pormenor lingüístico digno de ser
enfatizado até, e de modo mais convincente que no poema comum ?
É uma simples sugestão — a da rima sem o verso.
A QUESTÃO DA LÍNGUA

Questão que não deve escapar a um registro especial, embora não caiba aqui sequer a idéia de discuti-la,
muito menos resolvê-la, é a que se refere à posição do
concretismo em face da nossa língua.
Qual essa posição ? Retoma ele o esforço desenvolvido pela Semana de Arte Moderna no sentido de
nossa autonomia, quer lingüística, quer no que concerne
apenas à nossa linguagem literária ?
—- 63

Afinal, todo poema está visceralmente ligado à língua em que é escrito. Além disso, e de um modo geral,
o problema lingüístico não pode jamais deixar de interessar a qualquer movimento literário (leia-se SPITZER,
Lingüística e História Literária], principalmente no caso
cio concretismo, pela sua pesquisa referente à palavra.
Do ponto de vista vocabular, fonético, morfolófico,
semântico, embora em seus manifestos nada se tenha
dito a esse respeito, lícito será afirmar que o poema concreto envolve aspectos lingüísticos pelos quais o modernismo de 22 tanto se bateu.
Pondo-se de lado esta preocupação de até onde
quer chegar o concretismo na «coisificação» das palavras, convém lembrar o apreço que ele dá ao Grande
Sertão; Veredas, de GUIMARÃES ROSA, em razão da
linguagem. Não se trata de um idioma sui generis, no
caso, senão apenas de um idioma que cria este impasse :
o de poder o livro ser traduzido pra qualquer língua
menos para a portuguesa. 9
Porque a sua originalidade está na língua, que, se
passar a ser lusa, pela adaptação ou tradução, adeus.
Teríamos um romance paradoxalmente português, e não
mais «nosso».
Foi precisamente o aspecto lingüístico do GranaV
Sertão ; Veredas que forneceu a AUGUSTO DE CAMPOS
(9)
O Grande Sertão nos dá a prova terminante de que a
língua brasileira não se confunde mais com a portuguesa, como
padrão sintático, idioraático e fonológico. Quem assim o diz é
CRUZ CORDEIRO, em magnífico estudo onde. entre cinco diferenças
fundamentais, encontradas no romance de ROSA, figura esta : «decidida preferência pelsa formas verbais compostas ou perifrásticas
e pelas modulações verbais e nominais em novas flexões e formações, que resultam, justamente, da ansência do preposicionismo e
do sistema pronominal luso.

o material fascinante, insubstituível, pra seu «Um Lance
de Dês». Sem minimizar a mensagem de tal obra, o
que fez o poeta de «O Rei, menos o Reino» foi acentuar, sagazmente, que os «grandes conteúdos do romance se resolvem, não através da, mas na linguagem:\
Quer isto dizer que o concretismo, por um dos seus
autorizados líderes, descobre rico filão de pesquisa na
mais brasileira, lingüisticamente falando, das nossas
obras de ficção moderna. Mas ele próprio, concretismo, aboliu a sintaxe verbal em seus poemas. Preferiu
a posição das palavras na página a qualquer ordenação
delas na frase.
Torna-se inevitável, então, a seguinte pergunta :
não estará aí um meio, por omissão, de cooperar para
a autonomia de nossa linguagem literária, e mesmo para
o combate aos lusitanismos sintáticos que o movimento
de 22 tanto fez por abolir ?
Tal omissão, porém, apresenta uma outra face, contraditória, como a de que o material lingüístico, necessário à construção do poema concreto — um mínimo de
palavras, não raro uma só palavra-ideograma — é escasso demais pra nos dar, ao menos, um leve sabor da
fala brasileira.
Pouco importa a sintaxe, hoje, perca, cada vez mais,
em favor da estilística, e até já se fale na estilística pra
substituir a gramática (NASCENTES, MATOSO CÂMARA
JÚNIOR).
A contradição faz-se evidente, entre «uma responsabilidade integral (que a poesia concreta assume) perante a linguagem» e essa mutilação anatômica (no poema) do problema da língua. O assunto tem outras implicações, que não cabem neste limitado estudo.
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Quero relembrar apenas que a língua aglutinante
ou flexionai (SAPIR) tende a uma «concreção», mas isto
graças a um jogo de composição entre sufixos, infixos
e prefixos (ex., GUIMARÃES ROSA). Ora, se o autor
de Grande Sertão constitui para o concretismo o ápice
da prosa, com as suas soluções não através da, mas na
linguagem, como conciliar a pregação de padrões de
uma linguagem «isolante» (a chinesa) com a experiência de quem faz «concreções» por processos típicos da
língua aglutinante ?
POESIA PARTICIPANTE

Em qualquer hipótese, o saldo a favor do concretismo não pode ser posto em dúvida.
Sejam quais forem as objeções que se lhe oponham,
as suas conquistas de ordem geral e mais particular são
inegáveis :
a) a incorporação do espaço gráfico como elemento estrutural do poema ; sintaxe «espacial» ;
b) a ampliação do poema pela comunicação não
verbal também, ao lado da palavra e das suas virtualidades ;
c) a valorização máxima da palavra em si, contra
o verso como «unidade rítmica» convencional;
d) o combate à entropia, ao excesso lógico-discursivo ;
c) a palavra (som, forma visual, carga semântica) e suas funções-relações, no poema;
f) o isomorfismo fundo-forma, a forma orgânica
e a fenomenologia da composição ;

g) a reformulação do poema, que não deverá ser
outra coisa senão poema ;
h) a solução do poema dentro da linguagem, que
é o seu material específico, intransferível.
(Solução limitada, entretanto, ao setor da palavra,
visto como são postos à margem os demais elementos
que integram a linguagem como um sistema de expressão e comunicação.)
Tais princípios — digamos assim — ampliam consideravelmente a concepção, a conceituação do poema,
dando-lhe as n dimensões que as exigências do atual
momento histórico lhe impunham.
A experiência concreta adquire, porém, para mim,
particular importância quando assume «uma responsabilidade integral perante a linguagem». Não só pelas
muitas implicações que essa tomada de posição acarreta,
senão também porque a linguagem é — no fim das contas — uma integração de cada povo em seu destino e
em seu tempo.
Os limites da minha linguagem significam (WiTTGENSTEIN) os limites do meu mundo. Uma linguagem
limitada significa, portanto, um mundo limitado.
Valorizando o «visual», notadamente o recurso da
«atomização», o concretismo encara ainda um lado importante do problema — a legitimidade do que está fazendo, em face do mundo de hoje.
Percebe, quero acreditar, como o percebeu o modernismo de 22, que está agindo em razão de uma imposição cultural, econômica, típica da nossa época.
Mede a exatidão do que faz, desde que colocado sob
esse aspecto ; rebela-se corn razão contra uma poesia
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cões, elevando mesmo a dignidade do ofício, do labor
«hedonista», retomando a atitude de 22. Realiza, enfim, na feliz observação de JOSÉ LINO GRUNEWALD, um
ideograma crítico da atual infra-estrutura econômica e
social.
Não será justo ver nos seus produtos o que há
neles de externo ou de estrutura, sem lhes indagar a
causa profunda ; sociológica, filosòficamente.
Quanto ao seu repúdio à literatura onírico-hedonista, o mais curioso (abro aqui um parêntese) é que
em 22 OSWALD, hoje apontado como percursor do concretismo, foi acusado, apesar de sua poesia «pau-brasil»,
de querer transportar para o nosso meio essa espécie de
literatura, num dos seus geniais manifestos, muito próximos do surrealismo de BRÉTON em sua fase de negação da estética.
TRISTAO DE ATAÍDE chamou a isso «literatura
suicida».
Já o grupo «Anta», que nesse ponto divergia de
OSWALD, chegou a lhe aconselhar, contra a desordem
do surrealismo, «um passeio ao clássico» de vez em
quando. Não deixa de ser curiosa (repito) essa divergência, que hoje o concretismo teórico reafirma condenando a nenhuma organização, o nenhum sistema semântico do surrealismo destrutivo. Tal como o fez o
grupo «Anta», divergindo de OSWALD.
LINGUAGEM

Vale a pena, com certeza, o poema de hoje não se
confundir mais com a prosa, porque isso não apenas rasolve uma velha questão, mas evita inâmeras mistifica68 —

poético.
O concretismo, querendo ou não, fez mais, em tal
sentido, como se disse há pouco, que o modernismo de
22, embora os reformadores da Semana de Arte Moderna houvessem feito alguma coisa, mas não tudo.
Resta — é o demônio da dialética — uma indagação : se a supressão do discurso conduz à caracterização
do poema contra a prosa (e é verdade que conduz) ;
se o «visual» também contribui pra isso (e contribui,
inegavelmente) ; esses dois aspectos do concretismo não
irão, assim levados ao extremo, comprometer aquela
«responsabilidade integral» do poeta perante a linguagem ?
A indagação não pode ficar sem resposta, e o motivo é que o homem de 1960 — já não se dirá o leitor,
o consumidor — não se contentará com uma só palavra
(ideogrâmica) no papel, ou mesmo com a palavra plurirrepetida (redundância), mas tem ele mesmo uma palavra nova a dizer ao mundo.
Salve-se o poema, que outra coisa não é senão poema, mas não fique o poeta impossibilitado de falar brasileiro como falou GUIMARÃES ROSA em Grande Sertão
ou como MÁRIO DE ANDRADE em Macunaíma.
Nem de interferir, pela linguagem — integral — na
defesa da própria poesia, tão ligada aos ideais humanos
de hoje como aos problemas que a ciência acabará por
declarar insolúveis, posto que criados por ela própria,
se um pouco mais de poesia não houver penetrado no
coração dos dirigentes que — sem nenhuma imagem
— movem os cordéis do nosso destino,
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Sob estes dois aspectos, não há negar, os modernistas de 22 terão sido superiores aos de 1960. Porque
a posição que assumiram perante a língua lhes possibilitou serem brasileiros na linguagem e se interessarem
pela sorte dos seus semelhantes.
Só a palavra pode criar uma nova linguagem, mas
a responsabilidade integral perante a linguagem não está
apenas numa «palavra-ideograma». Não só no poema,
mas no poeta como homem.
SUPRESSÃO DO ESTILO

Parece que em nenhuma invenção poética terá havido tamanha interferência da dialética hegeliana, que
GARDNER DAVIES viu em MALLARMÉ, não obstante a
«microcronometragem do acaso».
O concretismo, para afirmar o espaço, tem que reduzir o texto. Adota a «palavra-coisa», mas é levado
a reconhecer como inevitável a «conotação» e a declarar que «não repudia, em absoluto, o conteúdo da palavra».
Não lhe terá passado sem exame, também, a inevitabilidade da sintaxe «virtual» (CASSIRER), do discurso
imanente (vejam-se o poema «uma vez», de AUGUSTO
DE CAMPOS e os «discursos» de EDGARD BRAGA, já referidos). Tais impasses lingüísticos, se dirá, entretanto,
que servem dialèticamente como argumentos em seu
favor, e não contra. Não se dirá então que a poesia concreta (como se tem dito) suprime a conotação, a
sintaxe virtual, em seu excesso geométrico-compositivo.
Já a supressão da sintaxe verbal lhe impõe conseqüên-

cias mais difíceis de contornar, a) em face da «lingüística da língua» e £>) da «lingüística do estilo».
Em ambos os casos, como conciliar supressão da
sintaxe verbal com responsabilidade «integral» perante
a linguagem ?
O poema, por seu aspecto formal, se insere na
estrutura do mundo, mas é por sua nuclearidade lírica
que se liga ao destino do homem e sua permanência. O
mesmo se dirá da palavra e da sintaxe, no domínio
verbal. Palavra, integração estrutural ; sintaxe, participação.
Supressão da sintaxe : supressão da interferência
do poeta no estilo da língua e em seu próprio estilo ;
supressão da faculdade de criar o poeta o seu dialeto
— como, entre os gregos, o idílico, o ático, o homérico ;
supressão da sua missão social — e por que não dever ?
— de intervir na sorte dos eventos, além de marcar com
o estilo a língua que Deus e a tribo lhe deram.
(Não me refiro — deus-me-acuda — a estilo como
sinônimo de correção, de bem-escrever, como o queria
o gramaticalismo simplório, anterior a 22. Refiro-me
ao esforço pessoal que cada poeta desenvolve para a
mudança histórica da língua (CAMÕES, DANTE) ou ora
fazer sua, pelo menos, a língua em que escreve.)
«NÃO-OBJETO»

À teoria do «não-objeto» vai, porém, mais longe.
Quer a palavra fora da página, fora do nosso corpo, e colocada num lugar onde, graças a elementos plás71

70

ticos e mecânicos a ela associados, ganhará uma «carga»,
uma «multivocidade» que ainda não teve.
Colocada dentro de um cubo, de uma caixa de surpresas (uma gaiola, por ex.), de mistura com elementos
extralingüísticos, ao espectador caberá acionar o poema,
com a mão, abrindo a caixa e soltando o pássaro .. .
Aparentemente, haverá uma certa razão para isso. A
palavra isolada (ou exilada ?) num meio significante
encontra correspondência, como o lembrei logo ao início
destas reflexões, na palavra funcionando como «símbolo», «denominação», «inscrição» (num frontispício, num
acidente geográfico, num tronco de árvore, numa pedra).
O «não-objeto» virar «objeto» parecerá magia ; portanto terá, já por si mesmo, algo de poético. Além disso, a ação física do espectador para que o «não-objeto»
se faça «objeto» talvez encontre justificativa no que um
MARCEL JOUSSE, um JESPERSEN, chamam «elementos
primários» do idioma : a mímica, o gesto, a metáfora
muscular.
A respeito de uma palavra sob uma pirâmide também se poderá recordar que nos textos da Pirâmide
egípcia figura um deus. Khern, que justamente quer dizer 'palavra'. Ao certo pra nos advertir de que a palavra merece mais respeito.
Nada disso, contudo, abona o poema de uma só
palavra, fora da linguagem, ou a poesia fora do poema,
que é o seu corpo específico. Afinal, «algo existe en
ei poema y por ei qual ei poema es poema y no otra
cosa».
Não se pode pôr em dúvida, nem o pretendo, a sinceridade da experiência ; antes, ela merece um pouco
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mais de reflexão sobre aquilo que WEIDLÉ chamou o
«destino das letras e das artes». Possivelmente se justifique até o injustificável : a arte como «penúltima coisa de uma perspectiva escatológica» cujo fim não deverá
tardar (progressismo finalista).
Ninguém, hoje, tem a certeza do amanhã.
Há um indisfarçável parentesco entre o fabricante
de abismos e o artista da «não-arte», o poeta da «não-poesia». No século do automatismo, o suicídio é um
ato lógico, porque automático. O poeta quer cortar a
língua a si próprio. A autodestruição tem qualquer
coisa de irresistível, de obrigatório. Daí a demissão geral, o poema extralingüístico, a confusão bíblica das artes, substituindo, hoje, a confusão babélica das línguas.
Mas será possível (é outro lado da questão) viver-se dentro de um mundo cujo sistema seja a arte, só
a arte, na hipótese formulada por MONDRIAN ? A resposta está em WEIDLÉ : «cherchez l'art seul et n'aurez
pás 1'art». Ou em KIERKEGAARD : «o esteticismo puro
é uma forma de desespero». Ou em ELIOT : «If you
aim only at poetry in poetry is no poetry either.»
Em face de tão graves conjecturas e conjunturas, só
a linguagem (ou a lingüística) sobrevive, porque, entre
outras coisas, «não renunciou à união poética de som
e significado». Até mesmo a consciência ética da época (ÜANS SEDLMAYR) mora entre os defensores da linguagem. A linguagem humana reflete a estrutura do
mundo — já é uma afirmação que vem de HERÁCLITO.
Não é sem razão que entre certas tribos, os Cora
e os Uitoto, segundo PREUSS (apud CASSIRER), o patriarca criou o homem e a natureza, e não mais interferiu nos eventos ; em vez, deu-lhe a palavra (spoken
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command), com a qual ele controla o mundo físico e
moral.
No atual instante, uma palavra a mais ou a menos
poderá decidir do destino humano. Nunca um simples
H, ou uma simples sigla, teve tamanha carga significante, sob a forma de guerra fria.
Em compensação, só pela linguagem se salvará o
mundo. Linguagem de que a poesia é o elemento afetivo, o poder físico-mágico.
UMA TERCEIRA HIPÓTESE

Contenta-se a poesia concreta com a escolha da
«palavra-evento», é forma e conteúdo de si mesma, repudia a sintaxe perspectivista.
Pode-se acusá-la por isso ? Não, porque deixaria
ela de ser o que é, dentro de um sistema de valores que
instituiu pra se caracterizar.
O artista, hoje (JosEPH FRANK), abandonou o
mundo tridimensional, voltou-se para o plano, reduziu a
natureza e o homem a soluções geométrico-lineares, formas e cores puras. A mudança atinge, hoje, a forma
literária e, portanto, a poesia.
Refletindo a civilização mecânica pra se instituir,
pelo seu «mostrar-se a si próprio», o concretismo escoima a palavra de quaisquer elementos românticos.
Não terá, então, «o que dizer»? Não, porque prefere «presentificar» a «representar» o objeto ; e «dizer»
já é «representar». Assim sendo — o acusam — não
participa da angústia que trabalha hoje o espírito do
homem, da sua inquietação de hipster. Mas a reformulação do mundo em termos de uma nova linguagem não
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será uma outra forma de participação, que não a do
simples engagé 1
Admita-se que já em alguns poemas, como no
«nascemorre», de HAROLDO, e no «uma vez», de AUGUSTO DE CAMPOS, se encontram certos elementos existenciais. Entretanto, a estrutura é a temática, é o conteúdo específico tanto de uma quanto de outra dessas
composições, ao invés da «temática do ser», ou da mensagem.
Nem se pode exigir que o poema «diga», se ele se
destina a «presentificar-se», a insistir em «não-dizer»,
O que se pode pedir ao concretismo será um maior
espaço para o «poético», uma maior área lingüística,
uma maior interferência no «dizer», um pouco mais de
perspectiva,10 a ampliação dos seus elementos compositivos e uma certa ênfase de suas próprias «impossibilidades», que passariam a pretendidas, como a da sintaxe
«virtual», o discurso imanente, u a conotação, etc.
(10) Parece que não se pode falar em «dimensão semântica*,
sem «perspectiva».
Não será, ao contrário, a semântica a perspectiva da linguagem ? Impossível colocar substantivos geomètricamente, numa superfície plana, desde que as palavras se projetem pra dentro de
nós, justamente pela sua dimensão semântica.
E desde que (SUSANNE LANGER) a semântica abrange uru
território bem mais amplo que o da própria linguagem.
(11) Um maior contacto com os valores da vida, para que o
poema concreto não fique em posição inferior à do próprio anúncio
(tão do seu agrado) naquela intensidade que aproveita o jogo dos
elementos existenciais : cuidado, medo, felicidade, esperança, desespero, a que se refere MAX BENSE. Que é inostrar-se, «presentificar^se» («auto-exibição do ego» nos produtos industriais), senão a
transformação daquilo que, «na temática da fenomenologia do ser*
(HussERL, cit. por BENSE em Estética), se caracteriza como auto-exibição (seraosíração) da «subjetividade transcendental»?
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Esclareça-se que, para o método de argumentação
que estou observando, neste trabalho, não há poema
sem poesia ; salvo se se confundir «poético» com «estético» (mas aqui não os confunde). O poema concreto
tem, pois, uma nuclearidade poética, 12 pra poder falar
em «poesia» concreta.
É pela poesia, e não apenas como poema, que ele
transcende do seu imediatismo ótico ou acústico. Poesia dosada a rigor, vá lá, e por isso mesmo mais difícil,
mais grave ; ou não pretendida, mas ocorrida pelos interstícios da «microcronometragem do acaso».
Sua tarefa, entretanto, não se confinará em pontos
fixos, imutáveis. Virá, tudo o indica, para que a forma
não se transforme em fôrma, aquele instante que JOSÉ
LINO GRUNEWALD, com a sua surpreendente percepção
poética e crítica, já admitiu, de «um novo monumental,
dentro, é claro, de uma diferente escala de valores qualitativos». Dado que esta ocorrência não se verifique,
por tratar-se de atitude incompatível com qualquer idéia
de auto-revisão e desenvolvimento, portanto inalterável
— porque, utilizada na concepção do poema vigente, redundaria num sistema híbrido, ou porque se desca(12) Deus disse: façam-se as coisas; e as coisas se fizeram
por sua ordem. O poeta não diz : faça-se o poema. Antes, é éie
mesmo quem o faz. E o faz, trabalhando-o, pra que seja poema,
e não outra coisa ; pra que seja um objeto que contenha poesia, c
não outra coisa. Pra que não seja apenas um «ôcopoema», como
diria MERQUIOR.
Talvez não satisfaça isto ao concretismo, em seu conceito de
poema, em sua temática de estrutura. Mas a «poesia» concreta
não aboliu a palavra poesia ; não aboliu o conteúdo da palavra ;
não aboliu a «dimensão semântica». E que é a dimensão semântica, afinal, senão o «animico do concreto1», senão o «poético» ?
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racterizaria se ampliasse a sua área de opções no plano
lingüístico,
— qual a hipótese a que se poderia chegar ?
A de um gênero de poesia (indaga-se) inconfundível, mas adstrito ao uso dos seus jovens inventores, não
importando soluções que não sejam as que eles admitem ? Ou a de uma nova escola, limitada à historicidade da poesia e que, como as que lhe antecederam,
não permanecerá senão como um episódio a mais na
pesquisa da palavra poética ?
Por seu rigor formal, sem o elemento vitalizante da
emoção, não se transformará o poema -— repita-se — em
fôrma, tão logo se gaste a sua originalidade ?
Encarou-se até aqui a poesia concreta :
l") como uma contribuição ;
2°) como uma solução.
Restará uma hipótese, que julgo admissível : a do
poema concreto como um gênero de composição poética
independente dos demais. Querendo acabar com os vários gêneros de poesia e tipos de poema, terá acabado o
concretismo criando um novo gênero e um novo tipo,
perfeitamente definido.
O poema concreto seria uma composição autônoma.
Realmente, de um modo geral reflete ele uma civilização cada vez mais técnica e pretende uma literatura
não de cunho artesanal, mas industrial.
Quanto a regras formais específicas, baseia-se numa
sintaxe visual ideogrâmica e utiliza a palavra por leis
de proximidade e semelhança no plano gráfico-gestáltico e pela recorrência e redundância no plano semântico
e rítmico.
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No que diz respeito à sua forma interna, e a julgar
pelas prescrições que se encontram em seus manifestos,
o poema concreto aboliu o «tema». Ou melhor :
l 9 ) o seu tema é a estrutura, por falta de assunto
articulado, ou por falta de seqüência lógica, só possível
com o verso-frase. Já a rarefação do assunto, na poesia
moderna terá sido um caminho para isso ;
2°) o «assunto» é substituído pela «informação»,
no sentido bensiano dessa palavra ;
3 9 ) informação, porém, estética, que quer dizer
«informação sobre estrutura» ;
4") o seu conteúdo informativo é a própria esírutura ;
5°) será este contejdo informativo tanto mais rico
quanto mais o for a estrutura ;
6 9 ) conseqüência : atem o esquema da percepção
ao ótico ;
79) poema de face plana, pouco importando as
palavras de conteúdo semântico, desde que isoladas, ou
apenas utilizadas sintático-visualmente.
Não se tratará mais de uma «solução para a poesia», nem de uma «contribuição» para o poema total.
Se tratará de urna modalidade de poema, aceitável ou
não, mas responsável por si próprio.
Uma terceira hipótese a considerar.
MÁQUINA DE PALAVRAS

A máquina lê um poema de MURILO ou de PiGNATASI com o seu olho fotelétrico.
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Realiza cálculos infinitesimais, informa, regula a si
mesma (/eecí back) como um ser vivo ; influi no comportamento de outras máquinas (mensagem).
A de traduzir, e que traduz já em cinco línguas,
não é menos solícita. Os parênteses de CUMMINGS,
nos seus poemas, têm algo de parentesco com o jogo de
parênteses da máquina eletrônica (simbolismo de parênteses), que opera uma seleção de palavras — máquina de analisar textos.
As palavras-chaves do poema moderno passam a
palavras-chaves da «máquina informacional» (experiência já noticiada pelos jornais como tendo sido feita em
Bruxelas).
Me faz lembrar um dos contos de SWIFT, no Gulliver — aquele que se refere a urna certa máquina inventada por uma tribo e dentro da qual foram colocadas
mecanicamente as letras do alfabeto, numa interminável
série de combinações.
À hora da experiência os membros da comunidade
se reuniram em torno dela pra ver como se disporiam
as letras depois de cada rotação. Quem sabe se poderiam surgir na forma da lliada, por exemplo ?
Hoje, uma máquina de fabricar poemas torna-se
perfeitamente admissível, sem se falar no que há de
poético numa máquina funcionando ...
Aparentemente, a conclusão não deixa de ser curiosa no sentido de alertar os próprios concretistas quanto
ao extremo do poema considerado «máquina de palavras» ou produto da civilização mecânico-industrial.
Pra que escrever um poema se a máquina, como no
conto de SWIFT, o fará melhor que nós ?
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Quando Põe se intitulou «engenheiro» da poesia,
em sua «Philosophy of Composition» (veja-se, entre
nós, JOÃO CABRAL DE MELO NETO) terá passado a ser
engenheiro de compasso e régua ?
Então, por que WILLIAM CARLOS WILLIAMS disse
que o pomea é uma «máquina de palavras» 13 o poema
terá virado máquina «made in U.S.A.» ?
Uma máquina de costura dseenhada por BILL não
é o mesmo que uma escultura de BILL ; um cartaz de
propaganda não é o mesmo que um poema concreto,
embora possa aplicar princípios deste último ; esfera da
técnica — função : esfera da arte — produção da idéia
em si, beleza.
EM SÍNTESE

1°) O poema concreto integra-se na estrutura do
mundo ;
2 9 ) participa, desde que integração já queira dizer
participação. Não me parece poder inserir-se algo no
(13) Em Diálogo (n" 7/58), HAROLDO refuta o argumento mecanicista, fazendo a distinção entre «poético» e «mecânico». Mas
a distinção, a meu ver, não precisaria ser feita de nenhum modo.
porque seria admitir haja confusão onde a confusão é congênitamente impossível.
De todas as artes a que escapa por si mesma à acusação de
raecanicista é a poética. Pode-se falar numa máquina de morar
(em arquitetura), numa música feita à máquina (a eletrônica),
menos num poema, que é feito de palavras saídas do nosso corpo
c, portanto, insusceptivel de redução ou formulação mecânica,
mesmo com o rótulo de arte combinatória.
Pode o homem fazer poesia com a máquina, nunca fazer uma
máquina de fazer poesia. Um poema só será uma máquina ds
palavras por mera analogia.
(Note-se que não há palavra mais suscitadora de analogias,
comparações, metáforas, do que «máquina», talvez porque o automatismo desanda facilmente para o fabuloso,)

mundo sem participar dele ; isto é, sem tomar parte na
sua inquietação ;
3') a acusação de que é «desumano» por seu amor
à geometria também não procede. Será tão humano
como o quadrado de ÀLBERS, O quadrado é «humano»,
diz ele, «porque não existe na natureza».
Para o chinês, o tempo é redondo e o espaço é
quadrado (GuRViTCH). Uma dor «quadrada», alguém
me disse, certa vez, pra distingui-la de dor aguda.
4 ? ) Tão digno de respeito como qualquer outro
poema. Exige o mesmo labor poético, a mesma dignidade do ofício a quem o pratique conscienciosamente (e
não por imitação fácil). Não raro, encontrar uma palavra adequada, mesmo na informação, dá mais trabalho
que fazer todo um poema.
5°) A sua importância está, também, nos graves
problemas que suscita. Não me refiro a problemas (dificuldades) em sua elaboração formal, que obedece a
-um mecanismo sedutor e, por certo, difícil. Refiro-me
aos problemas que o rodeiam ou lhe são conseqüentes
— os da língua, por exemplo.
6') Língua, orgânica necessidade de «dizer». Tão
ligada às exigências vitais que se chama língua...
Toma o nome a um órgão do nosso corpo.
«Ele falou falou falou (n/zen-n/ien-n/ien) e nada
disse».
Quer dizer : a língua lhe foi inútil.
Não me parece que haja qualquer vantagem (francamente) em o poema concreto apenas «presentificar» ;
não «dizer».
Só num caso de segredo forçado (como o do herói
Isidoro pra não revelar o diamante) ou quando, por não
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ter o que dizer (WITTGENSTEIN), for melhor calar-se
(filosòficamente), é que o homem «não diz».
7 9 ) Escrito no papel, no muro, na parede, numa
esquina de rua (neste último caso, ver DANTE, em Florença), na areia da praia (ANCHIETA), o poema nunca
é apenas pra ser visto, nem só pra ser ouvido pelo que
tem de acústico.
Bastasse isso, não seria preciso traduzi-lo de uma
língua pra outra ; nos contentaríamos com o seu desenho
e com o seu som.
O poema é também pra ser lido. Ver é uma coisa,
ler é outra. Ler é muito mais que ver.
8 9 ) Por mais que queiramos ver nas palavras só
o que fala ao olho, isso será impossível. Uma coisa é
o material da pintura, da arquitetura, da escultura, da
música (cor, cimento, vidro, pedra, metal, som), externo
ao nosso corpo ; outra coisa, o do poema.
Pode o poema desligar-se de quem o produziu, sem
dúvida, retroagindo e auto-regulando-se (feed back),
enquanto um objeto estético, uma «máquina de palavras» (WILLIAM CARLOS WILLIAMS). Enquanto palavra (língua), é um ser vivo, que não se desliga de sua
matriz vital, do seu âmbito nativo, de nenhum modo.
A linguagem corrente (cite-se mais uma vez WITTGENSTEIN) é uma parte do organismo humano.
99) Fica-se mudo diante de um quadro porque
basta a contemplação, que o completa. Diante do poema, pode-se também ficar mudo ; mas ele nos substitui
falando por nós na língua que está em nós ; em nós
mais do que nele, porque antes de estar nele e depois
dele,
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10') Se o concretismo condena, de modo sumário,
o «discursivo» como mediação simbólica, não esquecer,
também, que há «mediações simbólicas não discursivas»
e, portanto, «presentativas», de que nos fala SllSANNB
LANGER.
Pode-se dizer mesmo que, muita vez, uma forma de
combater o «discursivo» é justamente o símbolo, outra
a cor, outra a metáfora, outra o mito. E a demonstração «científica» dessa verdade vamos encontrá-la na
linguagem primitiva.
A validade dos atuais métodos é bem aferida, portanto, na linguagem ainda não comprometida pelos gramáticos, ainda não sofisticada pelos lógicos ; não na palavra já «desespacializada», já distante de suas «metáforas radicais», mas na que conserva os seus elementos
existenciais, primários ; na linguagem, enfim, revalorizada pelas experiências poéticas, que, por sinal, quase
sempre, vão ter ao «simbóllico», mas ao «simbólico»
anterior ao símbolo gráfico, discursivo.
11') Desde que não seja uma «contribuição» (recurso a mais para o poema maior, vigente) porque isso
seria descaracterizá-lo ; e desde que não chegue a constituir uma solução, capaz de atender à poesia na multiplicidade dos seus aspectos ; ficará o poema concreto
£,eudo outro tipo de poema, ao lado dos que já existen,
(coexistência pacífica).
E já não é pouco : ter criado um novo gênero
poético.
(Um exemplo dessa «coexistência pacífica» do
poema concreto com os demais está na parte antológica
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da Apresentação da Poesia Brasileira, de MANUEL BANDEIRA, que os colocou a todos no mesmo nível de
apreço.)
POÉTICA + POEMA = POESIA

Abre-se um dicionário e encontra-se isto : a poesia
é a arte de fazer versos.
Não há, a esta altura, definição mais errada do
que essa ; chega a ser uma inversão do problema, dando-se como causa o que é finalidade.
A poesia (ÜEGEL) é a meta de todas as artes;
muito mais o será do poema. Ao invés de poesia +
arte — versos, o certo é : poética + poema = poesia.
Porque a poesia está no núcleo do poema e é justamente algo que não se define. Pra consegui-la, «faz-se» o poema ; pra «fazer» o poema, recorre-se à poética. Isto posto, torna-se possível, em meu entender,
uma conceituação mais nova, mais segura, de poesia,
Ela não é suscetível de explicação, como tantas vezes se tem dito. Sabe-se o que é, que existe, mas é
aquele «dom demoníaco» de que fala Goethe, superior
à análise ; sedutor, mas não raro ininteligível. Substitua-se o prazer «poético» pelo intelectual,14 como quei
VALÉRY, e a indefinição do fenômeno é a mesma.
(14) Mesmo a «poesia gráfica», que fala à inteligência dos
olhos, não pode ser definida ; está, quero crer, compreendida na
mesma indefinição de poesia como algo que, até gràficamente,
transcende o gráfico para atingir o estético e o semântico.
Faço o poema, tambéb, para obter essa poesia.
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O mais curioso é que ela, a poesia, constitui uma
forma de conhecimento, uma gnose ; nos faz conhecer
as coisas até por antecipação (pré-ciência), mas não se
deixa conhecer, isto é, definir. Sabemos que há uma
poesia lírica, outra dramática, outra épica, etc., na terminologia dos que ainda se preocupam com os gêneros ;
mas só por uma questão de tema e de técnica.
Deixa-se ela qualificar, interpretar à luz da mais
moderna estética, como a de BENSE, a de EURÍALO CANABRAVA, mas sem dizer «quem é quem». Mesmo o
saber se um poema contém poesia, ou não, dependerá
do grau de percepção ou reação semântica do leitor,
sendo que este pode achar poético o qu eaquêle não
achou.
Não escapa a esta verdade o poema concreto, quando contém poesia.
CONCLUSÃO
Em resumo, e como se viu, o objetivo deste estudo,
um pouco longo mas ainda incompleto, é :
1°) mostrar o quanto o concretismo desconhece
22, desde que só conhecia a experiência de OSWALD ;
2°) expor a minha posição perante a poesia concreta — posição que é de aplauso, mas também de
crítica ;
39) sugerir a necessidade de um maior desenvolvimento ao poema de hoje, com a «contribuição» concreta, que se me afigura irrecusável;
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4') lembrar que o ciclo de 22 não está ainda encerrado, não cabendo um «pós-modernismo» tirado do
bolso, às pressas ; mas que já é tempo para uma revisão
de valores, que ainda não foi feita devidamente ;
59) pedir a atenção da crítica para a demissão
que a poesia, num certo setor, parece querer dar a st
própria, extralingüísticamente.

í
PEQUENA ANTOLOGIA
(para melhor compreensão do texto)
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RONALDO AZEREDO
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PEDRA PEDRA
PEDRA

PEDRA
um

PEDRA

PEDRA PEDRA

fio de

lágrima

PEDRO XISTO

P ó
sal
grão
pedra
chão
c a1
só

pedra
pedra
pedra
pedra
pedra
pedra
pedra
pedra

p ó
s a1
grão
pedra
chão

c a1
só

pedra

José LIMO GRÜNEWALD
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uma

mal discernem embaçados

vez

uma

olhos coisas que amei

fala
uma f o z

lentas negras formigas
uma v e z

e a ruiva asa do riso

uma fala

na face das crianças

uma f o z
nem o chão ressoa ao

uma bala

lerdo cauteloso passo

uma bala
uma v o z

uma vala
uma v e z

uma v o z

uma vala

tempo é de carnagem
retomba o mundo em sua forma

uma v e z

ígnea
AUGUSTO DE CAMPOS
corvos flumíneos carpelos cobrem
o insensível azul pasto do mar
podeis
sou terra

(«O hipopótamo»)

EDGARD BRAGA
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Molha
e não dispensa.
Adubo ; pó de estéreo mancha o rego
de longo.
e forma : nó, nó de rêsmo.
Joga.

PLANTIO
Condições de plantio vSo até cavar a covaf
porque ê um cavar mesmo. E um sustento, vá
}á. Mas um perde-ganha que o jeito é dar em
troca com o contrato.
Cava,
então descansa.
Enxada ; fio de corte corre o braço
de cima
e marca : mês, mês de sonda.
Cova.
Joga,
então não pensa.
Semente ; grão de poda larga a palma
de lado.
e seca : rês, rês de malha.
Cava.

Troca,
então condena.
Contrato ; quê de paga perde o ganho
de hora.
e troça : mais, mais de ano.
Calca.
Cova :
e não se espanta.
Plantio ; fé e safra sofre o homem
de morte.
e morre : rês, rés de fome
cava.

MÁRIO CHAMIE

Calca
e não relembra.
Demência ; mão de louco planta o vau
de perto.
e talha : três, três de paus.
Cova.

— 95

rã

terra

ter

erra

ter

rra

ter

rã

ter

a

ter

rat
rate

rater
raterr

mar sziú
mar azul marco azul
mar azul marco azul barco a:ul
mar azul marco azul barco anil arco azul

raterra terr
araterra ter
raraterra

mar azul marco azul barco a?ul arco a-zul ar azul

te

rraraterra

t

FERREIRA GUI.I.AK

e r r a t e r r a
terraraterra

DÉCIO PlGNATARJ

palavras são sombras
Dever

sombras tornam-se palavras
de ver

palavras são jogos • ,

tudo verde

jogos tornam-se palavras

tudo negro.
verde negro

sombras são palavras

verde negro

palavras tornam-se jogos
muito verde
muito negro

jogos 'são palavras
palavras tornam-se sombras

Ver de dia

ver de noite
palavras são sombras

verde noite

jogos tornam-se palavras

negro dia
verde negro

Verdes vós

palavras são jogos
sombras tornam-se palavras

verem eles
constelação
cugcn gomringcr

virem eles
virdes

vós
verem todos
tudo negro

(tradução de HAROLDO DE CAMPOS)

tudo verde
verde negro verde negro

MANUEL BANDEIRA
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se

MONOTONIA DO ESPAÇO VAZIO

haste
morre nasce

KITASONO KATUE

morre nasce morre
renasce rcmorre renasce
«morre renasce
rcmorre
ré

desnasce
cksmorre desnasce
desruorre dcsiwsce desmorrc
nascemorrcnasce
morrcruiscc
morre
se

HAROLDO DE CAMPOS

(Tradução de HAROLDO DE CAMPOS, do original
japonês tanchona kukan, publicado na
revista vou, n' 58, non. 57, Tóquio)
l

quadrado branco
dentro do
quadrado branco
dentro do
quadrado amarelo
dentro do
quadrado amarelo
dentro do
quadrado preto
dentro do
quadrado preto
dentro do
quadrado branco
dentro do
quadrado branco

branco
dentro do branco
dentro do amarelo
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dentro
dentro
dentro
dentro
dentro

do
do
do
do
do

amareio
preto
preto
branco
branco

vidro
da
barba do
triângulo
azul
pára-sol
do
cavalo do
triângulo
branco
edifício
do
cigarro do
triângulo
preto
lenço
da
estrela do
triângulo
amarelo

quadrado branco
dentro do
quadrado branco
dentro do
quadrado branco
dentro do
quadrado branco
dentro do
quadrado branco
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patrão
pão pão
peça pão
patranha propõe
patrSo pimpão
patrão
patranha
patrfio
pelotão
patrão
paredão
patr3o
poltrSo
patrão
pão pão
patrão
pimpão
patranha
trapaça

de
de
de

pelotão
paredão

de
pãop3opaopãop3opãopãopSo
p3opãopaopãopãopãop3op3o
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trapuz
catrapus
patrão
pimpão
patrão
paredão
pelotão
trespassa
patrão
pimpHo
(«.Canção Revolucionária»)

MÁRIO DA SILVA BRITO
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